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Urriak 30, barikua, etxeko postontzia
zabaltzera noa eta supermerkadu
handi horreetako baten propagan-

dea… Heldu dira Gabonak! Jos tailuen gai-
neko liburuxka bat. Bezero arrantza hasi
da. Eta guk umeen atxakiagaz besiguen
mo duen amua iruntsi egiten dogu. “Gero
eta arinago dabilz honeek” pentsau neban
nik. Azaroak 2, astelehena, lanera heldu eta
egu nero moduen beharreko posta elektro-
nikoa zabaltzen dot. Posta baten izenbu-
rua hau zan, “Ga bonetako loteria”. Hemen
be bai! Ezin dot gehiago eta egutegia har-
tzen dot, abenduaren 24rako 52 egun falta
dira. Ia bi hilabete. Gogora etorri jatan tele-
bistan emoten zan aspaldiko iragarki bat.
Azal baltzeko kubatar edo dominikar gizon
ba tek gaztelaniaz erantzuten eban “me
estás estresando”. Ezin da apur bat itxaron.
Begietatik sartu gura deuskuez erosi be -
harreko guztiak eta behar ez doguzanak
be bai. Holan jarraituz gero Gabonak
Sanfermi n ekaz batera hasiko gara presta-

ten. Emoistaz txupinerako txanpan botila
bat eta Gabon Zahar egunerako lan gos -
tino ku txa bat. Hau idazten dodan bi -
tartean eguraldi itzela dago kanpoan, 20
gradu, zelan pentsauko dogu Gabo ne tan?

Gaur egun fruta dendara joaten gare-
nean, bardin da urtaroa, danetarik dauka-
gu. Abuztuan laranjak edo apirilean ma ha -
tsa. Bardin egin daikegu Gabonakaz, aben-
duan ospatu beharrean urrian ospatuko
doguz. Gure herrian nahiko modan dagoz
urrian agertu eta desagertu egiten diran
jai egunak. Eta, Gabonak, ia mundu guz-
tiak ospatzen dauzanez, nahiko folklorikoa
dan urriaren 28an ospatu ahal doguz. San
Si mon eta San Juda da egun hori. Eta
badakigu “joan zen udea eta ne gua heldu
da” eta negua heltzen danetik hiru egune-
tara Gabon eguna da. En tzunda daukat
ikatzaren salmentaren ja tsierea dala-eta
Olentze ro jaunak opariak banatzeko den-
pora ge hiago daukala. Al de horretatik ez
litzateke arazorik egongo.

ASIER ORUETXEBARRIA
(Irakaslea)

Gauza bakotxak bere sasoia dauka, ur -
taroak, elikagaiak, gizakion aro desbardi-
nak… errespetau daiguzan jaiak eta eroste-
ko garaiak. Kontsumitzaileak gara urtean
ze har, honek ez dauka erremediorik, baina,
Ga bon kontsumista honeek zenbat eta be -
randuago hasi hobeto. Nire txikerrak azke-
nengo astetan 18 opari desberdin aukeratu
dauz, abendura heltzen ga ranerako ez da -
kit zenbatetara helduko dan. Eta, jakin ba -
dakit arazo hau daukan bakarra ez nazana.

Eguneroko goizeko lehen ordua be -
netan dala gozagarria animaliakaz
bizi danarentzat. Ohetik altxatzeaz

ba tera ate kontran hasten da txakurra sal-
toka, buztana astintzen, jakin badakilako
laster gosalduko dauzala bezperako jan-
hon dakinak. Egunean zehar erne manten-
duko da norbait etxeratzen danean “txau-
txauka” eginaz abisua emoteko. Oiloak be
“kakara-kukurruka” artagarauak mokoka-
tzearen zain; eguzkiaz batera hegoak
astindu eta otatik hegazka lurrera, egune-
roko oparia di-da baten ba rruratzeko; arin
ibili beharra dago on dokoak dana garbitu

JABI AGIRRE
(Zorrizketan elkartearen kidea)

Do ut des (emoten deutsut zeuk be emoteko)

Apur bat itxaron

baino lehen. Tru kean, erditze labur batez,
arrautza.

Zelaian dagozan ardiak hurreratu dira
“beeekeka” etxe ondora, badakielako eu rak
be partaide dirala negozioan; gauean hai-
zeak botatako fruta batzuk askan izango
dabezala, eta ernaldian pentsua. Tru kean,
gaur ezin da ezer emon, beharbada, baina
hilabete batzuk barru jaioko diran bildo-
tsak, esnea... zuretzat gordetako opariak
izango dira. Hartzeko prest, aurretiaz emon
bada, edota gaur emon, bihar hartzeko, eta
ez, norbaitek esaten eban bezala “emoteko
tonto eta hartzeko pronto”. Aurrerantza
egunero kontrolau beharreko balantzea
“HARTU-EMON” “EMON-HARTU” norbera-
gandik hasiz besteena aztertu aurretik.
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Bertso bazkari 
musikatua,
Sondikan

Altzora hango euskara elkarte-
ak antolatu du abenduaren
12rako. Bazkaria Gaztañaga jate-
txean izango da eguerdiko ordu
bietan eta bertan Fredi Paiak eta
Arkaitz Estiballesek hartuko dute
parte. Bertsolariek bertsoak bota
beharko dituzte, ekitaldian ere ari-
tuko diren musikariek ipinitako
erritmoari jarraituta. Bazkariak 25
euro balio du eta, plaza mugatuak
daudenez, izena eman behar da
aldez aurretik. Telefono zenbaki
honetara deitu daiteke: 635 75 35
95.

Gabonetako 
txokoa, Lezaman

Guraso elkarteak eta
Lezamako Udalak lehenengo aldiz
antolatu dute Gabonetako txokoa.
Abenduaren 22tik urtarrilaren 5era
egongo da zabalik, eta bertan urte
biko umeek eta seigarren mailara
arteko umeek hartu ahalko dute
parte. Txokoa eskolan ipiniko da
eta, besteak beste, tailerrak, esku-
lanak, musika eta kirola eskainiko
dira. Izena ematea abenduaren 9a
baino lehen egin behar da: eskola-
ko umeak, eskolan bertan; eta gai-
nontzekoak, liburutegian.
Egitasmoak hiru aste iraungo du
eta badago izena ematea asteko
egiteko aukera. 

Greetings from Derio
a: Photoliditz

Hala du izena Derioko Argazki Tal -
deak (DAT) abenduaren 15etik urtarrila-
ren 15era bitartean Kultur Birikan ikusgai
ipiniko duen argazki erakusketak. Azaldu
diguten bezala, erakusketa 40 argazki in -
guruk osatuko dute eta bertan 15 egilek
hartuko dute parte. Abendua ren 14an,
19:30ean, erakusketa aurkeztuko da jen-
daurrean. Egileek argazkiei buruzko azal-
penak eman eta azaldutakoen galderak
erantzungo dituzte. Sarrera librea izango
da, lekua bete arte.

Erakusketak Derioko bizitza eta giroa
islatzea du helburu. Adibidez, lerro haue-
kin batera ipini dugun argazkia Photolidi -
tzek egin du eta, bere esanetan, “merka-
taritzak eta ostalaritzak giroa ematen di -
ote herriari. Haiek barik, leku triste eta as -
pergarria da, lo-hiria moduan ezagutzen
duguna. Merkataritza-gune batera joate-
ko autoa hartu baino lehen, pentsatu zer
nolako herria nahi du zun. Herriaren giroa
guztion eguneroko eginkizuna da”. 

Informazio gehiago: 
www.datfotoderio.com
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Akerbeltz jaia, Larrabetzun

a: Idoia Andrés

Halloween jaia gero eta ezaguna da
gure artean, eta azken urteotan ohikoa
da umeak zein gazteak urriaren 31ko
gauean mozorrotuta ikustea: gozoki bila,
lehenengoak; eta parrandatxoa egiteko
gogoarekin, bigarrenak. Guztiek urteko
gaurik beldurgarriena primeran pasatze-
ko asmoz. Baina, batez ere Estatu Batue -
tatik eta Ingalaterratik ekarritako eredua
barneratzen gabiltzan arren, egia esate-
ko, ospakizun hori batzuek pentsatzen
du ten bezain arrotza ez da. Izan ere,

1950. hamarkadara arte, urriaren 31n, Ari -
men Gaua ospatzeko ohitura zegoen
Euskal Herriko eskualde gehienetan.
Gaine ra, ikerlariek jasotakoaren arabera,
kanpotik etorritako eredua eta gurea ez
dira hain ezberdinak: “Gaur egungo Ha -
lloween komertzialagotik desberdin sa -
mar, noski, baina funtsean jai berbera
zen: gazte koadrilak elkartu, kalabazak
(edo arbiak) hustu, kandelak sartu ba -
rruan, kalerik kale ibili beste batzuk bel-
durtuz... eta guztia ere heriotzarekin es -
tuki lotutako giroan (arimak, fantasmak,
hildakoak...). Izara eta maindirez mozo-

rrotzen ziren "ganberroen" ipuinak ere ja -
so izan ditugu”, bildu dute ahotsak.eus
web gunean.

Euskal Kultura aldarrikatzeko, Txin -
pas mendi guraso elkarteak, Kukubel ai -
sialdi elkarteak eta herriko beste kultur
el karte batzuek Akerbeltz jaia antolatu
zu ten lehenengo aldiz Larrabetzun, gau
hartarako. “Jendeak uste du Halloween
jaia bakarrik Estatu Batuetan antolatzen
dela, baina aspaldian berton ere egiten
ziren ospakizunak. Jaia aukera ona da
euskara eta gure kultura bultzatzeko”,
esan digute antolatzaileek.

Ekitaldiak arratsaldean nahiz gauean
izan ziren. Hala, arratsaldean umeei zu -
zendutako mozorro tailerra egin zen eta
buru handien kalejira batek herria zehar-
katu zuen. Gauean ere atera ziren kaleji-
ran eta hori oso ikusgarria izan zen, suak
eta petardoak piztu zirelako. “Herri guztia
azaldu da guri laguntzeko prest eta eki-
taldian hartu dute parte. Beraz, oso pozik
gaude eta datorren urtean jarraipena
emango diogu Akerbeltz jaiari”.
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Mungia/Larrabetzu,
Bertsotruk egitasmoan

Euskal Herriko Helduen Bertso
Eskolen Batzordeak Bertsotruk egi-
tasmoa ipini du abian, helduen ber-
tso eskolen arteko harremanak susta-
tzeko asmoz. Bertan 26 bertso-esko-
lek eman dute izena eta haien artean
Mungia eta Larrabetzuko lagunek
osatutakoa dago. 

Bertso-eskolen artean multzoak
osatu dira, guztira bederatzi multzo.
Bertso-eskola bakoitzak bere multzo-
ko beste biak hartuko ditu etxean,
eta beste bi herrietako bertso-esko-
lek antolatutako ekitaldietara joango
da. Emanaldia edozein motatakoa
izan daiteke: bertso-saio formala,
bertso-bazkaria, bertso-antzerkia,
bertso-jolasen bat... Mungia/Larrabe -
tzu koak Oñati eta Sakanako eskola-
koen lagunekin daude multzo bere-
an. Ber tsotruk egitasmoa azarotik
maiatzaren bitartean izango da. 

Memoriaren 
oroigarria, Loiun

Azaroaren 10ean Memoriaren
Eguna ospatu zen. Egun horrek bikti-
ma guztiak, salbuespenik gabe, go -
go ra ekartzea zuen helburu. Era -
kunde publikoek bat egin zuten egi-
tasmoarekin eta adierazpenak irakur-
tzeaz gainera, isiluneak eta elkarreta-
ratzeak egin ziren. Loiun, oroigarri
bat ere ipini zuten Elotxelerrin. GAE -
ko kideek (Grupos Armados Españo -
les) herriko neska bat bahitu, bortxa-
tu eta hil egin zuten 1980. urtean.

Ekitaldia urriaren 30ean egin zen
Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkean,
Derion. Unai Rementeria Bizkaiko Aldun
Nagusiak, Xabier Goienetxe Baserri An -
tzokia Fundazioaren presidenteak, Carlos
García INBISA eraikuntza enpresaren zu -
zendari orokorrak, Igotz López Txorierriko
Zerbitzuen Mankomunitateko presiden-
teak eta Juan Luis Goikoetxea Baserri
Antzokia Fundazioaren idazkariak hartu
zuten parte ekitaldian. Era berean, alkate-
ak, euskara elkarteen ordezkariak, euskal-
tzaleak eta lagunak batu ziren bertan. 

Azpiegitura berriaren ardatz nagusiak
euskara eta euskal kultura izango dira,
eta Rementeriak oso proiektu garrantzi-
tsutzat jo zuen. “Iragana eta geroa lotzen
dituen egitasmoa da Baserri Antzokia, eta

bere baitan gure kultura eta patrimonioa
hartzen ditu”. Bestalde, Goienetxek azpi-
marratu zuen Baserri Antzokiak Txorie rriko
eta inguruko euskaltzaleen topagune
bihurtzea duela helburu. Era berean, ber-
toko enpresei eta haien langileei ere
emango die zerbitzua, eta bailarako ekoiz-
leek eta merkataritzak ere lekua izango
dute bertan.  

Eraikina altxatuko den lekuan kutxa
bat sartu zuten lurrean, eta horren ba -
rruan ekitaldiaren akta, egun horretako
egunkariak eta AIKOR! Txorierriko herri
aldizkaria, legezko dirua, Mikel Zarateren
olerki bat eta eraikinaren planoak ipini
zituzten. Aurreikuspenen arabera, lanek
zortzi hilabete iraungo dute eta eraikina
zabaltzeko beste hilabete bat beharko da.

Baserri Antzokiaren lehen harria
ipini zen Derion

a: Loiuko Udala
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a: Jon Goikouria

Txorierriko Gabon-kanten jaialdia ho -
geita hamargarren aldiz egingo da aben-
duaren 12tik 27ra bitartean. Sei kontzer-
tu eskainiko dira, eta kanpoko 10 abesba-
tza gonbidatu dira jaialdian parte hartze-
ra. Orotara, 16 abesbatzak eskainiko dute
emanaldia. Besteak beste, Elurra, Jingle
Bells Rock, Ave Maria, Let it snow eta Hator,
hator izango ditugu entzungai.

Lehenengo kontzertua abenduaren
12an izango da Larrabetzuko Andra Mari
elizan, iluntzeko 8etan. Gaztelu mendi
abes batzarekin batera, Usanso loko Or -
feoia eta Sanfuenteseko Emaku meen
Abes batza arituko dira bertan. Hu rrengo
hitzordua Lezamako Andra Ma ri elizan
izango dugu abenduaren 18an, iluntzeko
8etan. Emanaldia abesbatza hauen esku-
tik izango da: Ekidazu Lezamako abesba-
tza, Mungiako Tantak Korala eta Bilboko
Arte Factum abesbatza.

Sondikak hurrengo egunean, aben-
duaren 19an, hartuko du jaialdia. Anfi -
trioiak Txuma Olagüe talde korala eta
Txuma Olagüe abesbatza izango dira, eta
gonbidatuak, Barakaldoko Kantarte Gaz -
teder abesbatzaren kideak. Ema naldia
iluntzeko 7:45ean hasiko da San Joan eli-
zan. Jaialdia abenduaren 20an ailegatuko
da Zamudiora. San Martin elizan, goizeko
11:45ean, hauek abestuko dute: Zamu -
dioko Kamara Korala, Las Carreraseko
Mu ñatones zortzikotea eta Durangoko
Begi Argiak ganbara abesbatza. Bestalde,
Derion abenduaren 26an egongo da

Gabon-kantak entzuteko au kera. Hango
Ipar-Alde abesbatzarekin ba tera, Getxo ko
Arrigunaga Kamara Ko ralak eta Plen tzia -
ko Iraunkor abesbatzak eskainiko du te
emanaldia, iluntzeko 8tik aurrera, San Isi -
dro elizan. 

Jaialdiari abenduaren 27an emango
diote amaiera Loiuko San Pedro elizan.
Txorierriko abesbatza guztiek par te har-
tuko dute ekitaldian eta bakoitzak hiru
kantu abestuko ditu. Emanaldia 12:45ean
hasiko da.

Hamasei abesbatzek hartuko dute 
parte Gabon-kanten jaialdian 
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a: Iban Sanjuan Arrieta

Txakurkross lasterketa iaz antolatu
zuen lehenengo aldiz Larrabetzun. “Oso
ekitaldi arrakastatsua izan zen. Gainera,
txakurkrossak gorakada handia eduki du
aspaldi honetan, eta horregatik erabaki
genuen lasterketa aurten ere egitea”,
esan digu Haritz Carrera antolatzaileetari-
ko batek.

Lasterketaren bigarren edizioa urria-
ren 31n egin zen eta bertan 105 korrikala-
rik, eta txakurrek, hartu zuten parte, iaz
baino 21 bikote gehiagok. Proba finka-
tzen doan seinale da hori. “Estatuan orain
arte egindako lasterketarik jendetsuena
izan da. Hori dela-eta erabaki genuen ir -
teerak txandaka egitea: bost lagun, 20
segundoro. Hala, txakurrak zein jabeak la -

saiago egon ziren irteeran eta ekidin ge -
nituen bertan ohikoak diren iskanbilak”.
Ibilbidea ere iaz baino apur bat laburra-
goa izan da aurten, lau kilometrokoa, be -
ro handia egiten zuelako. “Osterantzean,
txakurrek oso txarto pasatzen dute”.

Gizonezkoen kategorian, Mikel Etxe -
be rria zumaiarrak eta Dukek irabazi zuten
txapela. Beren atzean, Pedro Etxeberria
eta Suko, eta Gaizka Aretxaga eta Txispi
sartu ziren. Bikote biok, bizkaitarrak. Ema -
kumezkoen kategorian, Mónica Touriño
ga liziarra eta Caramelo gailendu ziren.
So nia Albarez zumaiarra eta Destro biga-
rren sartu ziren helmugara; eta Miraia Be -
renguer irundarra eta Koga, hirugarren.
Sariak senior, junior eta beteranoen kate-
gorietan banandu ziren. Bestalde, Haritz
Ca rrerak eta Haikak, eta Adriana Andinok
eta Dumak herriko sari bana eraman zu -
ten. Emakumezkoen kategorian ez zen

La rrabetzuko parte-hartzailerik egon, eta
lehen postuan gelditu zen Adriana txorie-
rritarra denez, berari eman zioten herriko
saria.

Lasterketaren ostean, txakurkrossa-
ren erakustaldi txikiak egin ziren Andra
Mari kalean eta tabernariek pintxoak
prestatu zituzten. Larrabetzukoa Euskadi -
ko Txakurkross Ligaren eta Estatuko ipa-
rraldeko Ligaren (Galizia, Asturias eta Eus -
kal Herria) lasterketako bat da.

Etxeberria eta Touriño gailendu
ziren Larrabetzuko Txakurkrossean

El pantano del olvido abestiaren bide-
oklipa da, eta abuztu eta irailaren bitarte-
an grabatu dute Ola aldean. Jon Goikuria
son dikoztarra taldearen baxu-jolea da.
Azaldu digun moduan, abestia desengai-
nuari buruzkoa da eta taldekideetariko
ba ten esperientzia pertsonalean dago
oin arrituta. Horregatik natura hilari eta
es tetika goibelari lotutako giro baten bila
ibili dira. “Olan badago baso txiki bat; eta
bertan, etxola bat. Lekua garbitu, pintatu
eta atondu egin genuen eta plano batzuk
grabatu genituen bertan. Eszenaren bat

ere Asua ibaian grabatu dugu, Sangroni -
zera ailegatu baino lehen, eta Leioan”.

Taldekide bik ikus-entzunezko komu-
nikazioa ikasi dute eta bideoklipa eurek
grabatu dute, beren baliabideak erabilita
eta inongo produkzio-etxearen laguntza
barik. “Saiatu gara lan profesionala egi-
ten, eta bideoklipak amateur kutsurik ez
izaten”. Gainera, aktore profesional bat
kon tratatu dute han agertzeko. Bideokli -
pa YouTuben dago ikusgai eta taldearen
webgunean: moikave.com. 

Moikave rock and blues taldea da.
Ho ra Magora beren lehen diskoa da eta El
pantano del olvido abestia haren barruan
dago. Diskoa otsailean kaleratu zuten, eta
gaur egun bigarren lanaren abestiak
pres tatzen dabiltza.  

Moikave taldeak Sondikan 
grabatu du bere lehen bideoklipa 
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Borja Canibe Galina l Dibertsioa oholean  
20 urteko gazte lezamarra Sondikara hurbiltzen da sarritan bere hobbya praktikatzera. “Lezaman ez dago kirol hau praktikatzeko toki
aproposik; egokiena eta etxetik hurbilena Sondikan dago”. Borja Argazki zuzendaritza ikasten dabil Euskal Herriko Zinema Eskolan (EHZE)
eta bi urte daramatza oholaren gainean. “Ez dut inolako lehiaketan parte hartu. Serio hartuko banu ez litzateke hain dibertigarria izan-
go. Kirol hau debalde praktikatzeko da, nire ustez”.

Testua eta argazkia: Jon Goikouria Larrabeiti
www.atomikastudio.com – facebook.com/atomikastudio



Batez ere monologista izateagatik
zara ezaguna, baina Zamudiora bina-
ka etorri zara, Iñaki Urrutiarekin bate-
ra. Ez da beste kide batekin lan egiten
duzun lehenengo aldia; zelan molda-
tzen zara beste aktore batekin eszena-
tokian?

Elkarbizitza erraza da Iñakirekin.
Berak ez ditu nire gauzak ukitzen, ez zaiz-
kiolako gustatzen. Beraz, arazorik ez gure
artean (kar, kar).

En bruto antzezlanean hauxe era-
kusten duzue: zelan egiten da esketx
bat. Laburbilduz, zelan egiten da es -
ketx bat?

Ez pentsa prozesu konplexua denik!
Lagun bat eta botila bete ardo nahikoak
dira esketx bat idazteko (kar, kar). 

Zelan egiten duzue eguneroko
egoerei buelta emateko eta, horien ha -
ritik, bakarrizketak sortzeko? Komi -
koek ikuspuntu berezi batetik ikusten
duzue errealitatea?

Denetarik dago. Esate baterako, Luis
Piedrahita eta holako komikoek badute
ikuspuntu ezberdin bat, eta handik euren
errealitateari begiratzen diote. Baina nik
ez, nik ez dut ikuspuntu berezirik. Horren
bila jarraituko dut.

Zein da umorearen sekretua? Zer -
gatik da barregarria txistea? 

Auskalo! Txiste batzuk oso onak dira
eta ez dute ezer gehiagorik behar jende-
ak barre egiteko. Beste batzuk, aldiz, mo -
mentuaren edo kontalariaren arabera
dira onak. 

Estatu mailako zenbait eszenatoki-
tan ibilia zara, eta leku bakoitzean pu -
blikoa ezberdina izango da. Nola koak
gara euskaldunok?

Euskaldunek ozenki egiten duzue ba -
rre, eta hori, komikoaren ikuspuntutik,
be netan eskertzekoa da. 

Zelan eta noiz hasi zinen bakarriz-
ketak idazten eta antzezten? Txisteak
kontatzen zenituen eskolan? Zer esan

antzezlanak taularatzen dituzu Estatu
osoan zehar. Zelan moldatzen zara?

Tira, material pilo bat birziklatzen
dut, hau da, telebistarako sortzen ditu-
dan bakarrizketa asko irratian edo
antzezlanetan ere erabiltzen ditut asko-
tan. 

Irratia, telebista, antzerkia... Zein
na hiago duzu?

zizuten gurasoek komikoa izan nahi
zenuela esan zenienean?  

Bai, eskolan beti nenbilen txantxetan,
baina ikasgelako mutilik barregarriena
Kike Camisas nire laguna zen. Nire gura-
soei dagokienez, eurek pozik hartu zuten
ni komiko egitea. Fiskal egiten ez nintzen
bitartean, gurasoak pozik. Izan ere, etxe-
an ez zaizkigu fiskalak gustatzen (kar,
kar). Nacho García komiko andaluziarra
ezagutu nuenean erabaki nuen komikoa
izatea. “Komikoa izaten saiatze hutsa
izango da oso dibertigarria”, pentsatu
nuen.   

Komikoak alfer hutsak zaretela
esaten da, baina zu ez zara geldirik
egoten. Izan ere irratian (Protagonis tas
saioan) eta telebistan (El Hormi guero
saioan) egiten duzu lan eta, gainera,
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“Txiste batzuk oso onak
dira eta beste batzuk,
aldiz, momentuaren 

edo kontalariaren 
araberakoak dira”

Bakarrizketak modan daude, eta horren haritik Zamu -
dioko jaietan En bruto antzezlana antolatu zuten. Horren
egileetako batekin, JJ Vaquerorekin, hitz egin dugu eta
komikoak, Zamudioko saioan egin zuen moduan, eske-
txa egiteko prozesu sortzailearen berri eman digu.

JJ VAQUERO l komikoa

“Euskaldunek ozenki
egiten duzue barre”

“Lagun bat eta 
botila bete ardo 

nahikoak dira esketx 
bat idazteko”
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Zalantzarik gabe, irratia. Eta irratian
aritzen den edozeinek gauza bera esango
dizu. Irratia oso polita da, xarma handia
dauka.

El Hormiguero saioan gidoilari egi-
ten duzu lan eta batzuetan

bakarrizketak antzeztu
ere egiten dituzu. Zer

nahiago duzu, zuk zeuk
bakardadean idatzi ala

jendaurrean antzez-
tu?

Bakardadean? El
Hormiguero saioan?

Ezta pentsatu ere!
Saio horretan za -
laparta handia
da go eta nire in -
guruan burutik
sano ez dauden

lagunak baino ez

daude. El Hormi guero saioan lan egitea
tabernetan bakarrizketak egitea bezain
dibertigarria da.

Azken bolada honetan, telebistari
esker ospetsuago egin zara. Nolako
eragina du ospeak zure ikuskizune-
tan? Uste duzu publikoak barre egite-
ko joera duela, edo ospeak presioa
sorrarazten dizu ikusleei huts ez egite-
ko?

Hauxe jarriko dut nire epitafioan:
“Saiatu nintzen haiei huts ez egiten”. 

Nondik datoz zure izenaren JJ hiz-
kiak? Zergatik erabiltzen dituzu inizia-
lak eta ez izen osoa?

JJ hizkiek José Juan esan nahi dute.
Hasiera batean, José Juan Vaquero zen
nire izen artistikoa, baina kartel gehiene-
tan José Juan baino ez zuten jartzen, eta
azkenean amore eman nuen, eta JJ Va -
quero utzi nuen.  

José Juan Vaquero Valladoliden jaio zen 1973an. Bere webgunean
aitortzen duen moduan, Vaquero abizena da, ez ogibidea. Ez, Vaquero
komikoa da eta azken bolada honetan, nahiko ezagun egin da, telebistan,
El Hormiguero saioan agertzen delako. Hala ere, bakarrizketak antzezteaz
gain, Vaquero saio bereko gidoilaria ere bada. Eta hori guztia ez ezik,
antzezlanak ere idatzi eta taularatzen ditu Estatu osoan zehar: esketxak
eta bakarrizketak abiapuntutzat hartuta, besteak beste La Biblia, increíble
pero cierta, Es lo que hay, El Bueno, el Feo y el Malo eta noski, Zamudion
ikusgai izan genuen En bruto ikuskizunetan hartu du parte. Gainera, irra-
tian ere egiten ditu kolaborazioak.

Abizena, ez ogibidea
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he zi baitziren; Jacob Hernandez Biarritze -
ko Balleteko dantzariarekin; Jon Vallejo
Dresdeko Balleteko dantzariarekin… Au -
ke ra ona da, haien esperientziak ezagu-
tzeko eta haiengandik ikasteko.

Zein da zure dantzaririk kutunena?
Asko daude, baina bat aukeratu be -

har banu, Tamara Rojo aukeratuko nuke.
Londresko Royal Balleteko dantzaria izan
zen eta gaur egun English National Ba -
llet eko zuzendari artistikoa eta dantzari
nagusia da. Txikitatik jarraitu dut haren
ibilbidea, garai hartan bera zelako gailen-
tzen zen dantzaria. Eskolako karpetak be -
re argazkiez forratzen nituen. Itziar Men -
dizabal, Royal Balleten Tamarak utzitako
postuan dagoena, eta Lucía Lacarra ere
ezin ditut ahaztu, euskaldunak izanik,
gainera. 

Zer da dantza?
Dantzan egitea ez da mugimenduak

perfektuki egitea bakarrik. Dantza artea
den heinean, publikoari sentimenduak-
eta transmititzea lortu behar da; osteran-
tzean, gimnasta hutsak izango ginateke.
Eta esan beharra dago, nahiz eta eszena-
toki gainean gure aurpegiak ez islatu, es -
fortzu handia egiten dugula, e!

Zelako dantzaria zara?
Pasioak mugitzen nau. Eta beti, esko-

lan egon arren, eszenatoki gainean ba -
nen go bezala egiten dut dantzan. Dan -

Ballet neoklasikoan, beharbada. Mo -
der noa goa da, ballet klasikoaren eta ga -
raikidearen artekoa.  

Zelako heziketa duzu dantza arlo-
an?

Esan bezala, Beatrizekin nabil ikasten,
eta Londreseko Royal Academy of Dance-
ko zortzi gradu ditut. Baina tituluei baino
gehiago etengabeko prestakuntzari ema-
ten diot garrantzia, eta ikastaro asko egin
ditut: Lázaro Carreño Kubako Balleteko
dantzari ohiarekin; Igor Yebra eta María
Jímenezekin, zeinak Victor Ullatearekin

t: Itxaso Marina / a: Lara Rasines

Zenbat ordu ematen dituzu dan-
tzan egunean?

Ahal ditudan guztiak. Lehen, eskola-
tik irten eta akademian sartzen nintzen
arrastiko 5etatik gaueko 9ak arte. Gero,
nagusitu egiten zara eta beste ardura ba -
tzuk etortzen dira: unibertsitatea, lana…
eta korapilatsua da dantzari nahi beste
denbora eskaintzea. Horregatik aprobe-
txatzen dut ahalik eta gehien aukera da -
goenean.

Balleta oinarritzat harturik, beste
estilo batzuk ere jorratzen dituzu; adi-
bidez…?

Jazz lirikoa eta funkya, flamenkoa,
se villanak, euskal dantzak, aretoko dan-
tzak… Dantzan egitea gustatzen zaizu-
nean, estilo bat eta bestea probatzen
zoaz. Estilo guztiek aberasten zaituzte;
are gehiago, zenbat eta estilo gehiago
ja kin, orduan eta hobeto egiten duzu
dan tzan. Dena dela, nik txikitatik man-
tendu dudana balleta izan da. Beatriz
Pérezekin hasi nintzen eskolan, eta haren
estudioan jarraitzen dut gaur egun, Sa -
rri kon, eskola jasotzen. Balletak oinarria
ematen dizu, gero beste dantza batzuk
ondo egin ahal izateko: teknika, nola ja -
rri…

Zein estilotan zaude erosoen?

“Pasioak mugitzen nau”

Bost urte zituela, negarrez ailegatu ohi zen etxera eskola
ostean, patio-ordurik luzeena galdu zuelako. Izan ere,
gurasoek balletean sartu zuten eta hura eskolan bertan
ematen zen, bazkaltzeko eta ikasgelara itzultzeko izaten
zuten tartean. Tratua egin zuten: gustatzen ez bazitzaion,
hurrengo ikasturtean ez zuela balletera gehiago joan
beharko. Baina, egia esateko, harrezkero inoiz ez dio utzi
dantzan egiteari.

ANE URUBURU APODAKA l dantzaria 

“Garrantzi handia 
ematen diot etengabeko

prestakuntzari, 
eta ikastaro asko 

egin ditut”

“Zenbat eta estilo
gehiago jakin, 

orduan eta hobeto 
egiten duzu dantzan”
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tza tzen dudan guztietan saiatzen naiz
dis frutatzen. Irakasleak hala egin behar
du dala helarazi dit hasieratik, eta gusta-
tuko litzaidake ni ere ikasleei hori helaraz-
teko gauza izatea. Pilo bat gustatzen zait
erakustaldiren batera etortzea eta bertan
ikustea zer bihurtzen den eta non isla-
tzen den eskolako lana. 

Dantzariaren bizitza oso sakrifika-
tua omen da.

Oso zaila da dantzari profesionala iza-
tea. Esfortzu handia egin behar da, eta
ordu asko entseguak egiten. Baina zorte
ona dute, gehien gustatzen zaien hartan
ematen dutelako eguna. Esango nuke
dantzari erdiprofesionala izatea are zaila-
goa dela. Geure lanetik irten eta entse-
guetara, eskolara… joan behar izaten
dugu. Asteburuetan izaten dira ikastaro-
ak, erakustaldiak, lehiaketak… eta as ko -
tan albo batera utzi behar izaten ditugu
familia eta lagunak. Gainera, profesiona-
lak bagina bezala eskaintzen dugu beti
ikuskizuna, askotan dirurik jaso ez arren. 

Ez duzu inoiz profesionala izateko
aukera aztertu?

Ane Sondikakoa da eta 29 urte di -
tu. Musika Hezkuntza eta Hezkuntza
Berezia ikasi ditu, eta Musika-terapia-
ko masterra egin du. Ordezkapenak
egiten dabil hezkuntza arloan, baina
ahal duen bakoitzean janzten ditu
ballet-txapinak. Hainbat ikuskizun eta
lehiaketatan hartu du parte, eta iraba-
ziak ditu sariak han eta hemen. Esate
baterako, Zisnearen heriotzan oinarri-
tuta dagoen eta espresuki berarentzat
egokitutako lana eraman zuen Haroko
Dantza Lehiaketa Nazionalera, eta le -
hen saria eskuratu zuen bertan. Bi -
koteka eta taldeka egindako ikuskizu-
nek ere sariak lortu dituzte; esaterako
Another love-k eta Queen-ek.

Olaeta Ballet Elkarteko kidea da
eta, dantza eskola emateaz gainera,
aretoko dantzen irakasle titulua ere
badu. Orain dela hiru urte aretoko
dantza lehiaketarekin ausartu zen eta
iaz txapelketetan parte hartzen hasi
zen. “A maila da altuena, eta ni B mai-
lan sartu nintzen zuzenean, bikotea
aurretik ere kategoria horretan lehia-
tzen zelako. Cha cha chak, sambak…
ez dute zerikusirik orain arte egin
dudanarekin, eta apur bat arraro senti-
tzen naiz, baina uste dut iaz ondo egin
genuela”. Lehiaketa-dantza modalitate
berria izango da datozen olinpiadeta-
rako. Batek daki inoiz ez ote dugun
Ane bertan ikusiko; beharbada, bai. 

Ez dakit, horrela gertatu da eta kito.
Gaz tetxoa nintzela, Gasteizko edo Do nos -
tia ko kontserbatoriora joan beharra ze -
goen balleta ikastera, Bizkaian ez zegoela-
ko aukerarik, eta oraindik ere ez dago. Nik
aurrera jarraitu nuen neure ikasketekin…
Aurten, Goi-mailako dantza ikastaroa
ema ten hasi dira Sarrikoko Musika Kon -
tserbatorioan. Lau urte dira. Benetan gus-
tatuko litzaidake hura egitea, baina alder-
di asko hartu behar ditut kontuan; lana,
bes teak beste. Ez dakit, ikusiko dugu. Bi -
tartean, dantzatzeko ditudan aukera guz-
tiak aprobetxatu nahi ditut. 

“Dantza artea den 
heinean, publikoari

sentimenduak 
transmititzea lortu

behar da”

Ballet-txapinak beti prest
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Txorierriko Mankomunitateak, Hiesa -
ren Aurkako Nazioarteko Egu na dela eta,
4.000 diptiko banatuko ditu osasun-zen-
troetan, ikastetxeetan, li burutegietan eta
gaztelekuetan. Diptiko horietan informa-
zio erabilgarria jasoko da, Giza Immu -
noeskasiaren Birusari (GIB) buruzko mito-
ak eta egiak ezagutzeko. Gainera, libu-
ruxka berean GIBa atzemateko test azka-
rrari buruzko informazioa emango da,
bai eta testa egiten duten Bizkaiko far-
mazien helbidea eta telefono-zenbakia
ere.

Hiesari buruzko EGIAK
• Semenak eta baginako jarioek GIB

kontzentrazio altua dute. Zauri irekirik
izanez gero, kutsatzeko arriskua dago.

• Izerdia EZ da GIBa transmititzeko
bidea.

• GIBa hil egiten da airea ukitzen due-
nean.

• Listua EZ da birusa transmititzen
duen jarioetako bat.

• Guztiok gara ahulak GIBaren aurre-
an, neska zein mutila izan.

• Honako hauek dira kutsatzeko bide-
ak: kondoirik gabeko sexu-harremanak,
haurdunaldia (amarengandik seme-ala-
barengana), erditzea edo umeari titia
ematea eta odolaren bitartez. 

• Babesik gabe (preserbatiborik gabe)
eginez gero, beti dago kutsatzeko arris-
kua.

• GIBaren birusak ezin du giza gorpu-
tzetik kanpo bizirik iraun.

• Ezinezkoa da birusa transmititzea
eztularen, doministikuen edo azalaren
bidez.

• GIBak bizirik dagoen pertsona baten
gorputzean baino ez du bizirik irauten.
Hildakoaren arropan edo objektuetan
ere ezin du bizirik iraun.

Preserbatiboak banatzea
Esku-hartze Komunitarioko Zerbi -

tzuak 1.000 preserbatibo banatuko ditu
gazteen artean, sexuaren bidez transmi-
titzen diren gaixotasunak prebenitzeko
eta sexu-harremanetan preserbatiboak

erabiltzearen garrantziaz kontzientzia-
tzeko.

EXPOHIESA erakusketa
Aurten, Hiesaren inguruan azken 30

urteotan egin diren kanpainen historiari
buruzko erakusketa egongo da ikusgai
Le zamako Gaztelekuan eta Zamudioko

Gazte Estazinoan, azaroaren 30etik aben-
duaren 7ra arte.

Lazo gorria
Egun horren karietara, Txorierriko

Udal guztiek lazo gorria jarriko dute eu -
ren balkoi nagusian, Hiesaren Aurkako
Na zioarteko Eguna ikusgai egiteko.

Abenduak 1, Hiesaren 
Aurkako Nazioarteko Eguna 





Lezamako pelotalekua Juan Mariren
etxearen modukoa da. Eta noski, bertan
gelditu gara beragaz alkarrizketea egite-
ko. Harmailetan jarri bezain laster, oroi-
tzapenak jatorkoz Juan Mariri burura.
“Betidanik jokatu dot pelotan. Txikitan, ez
egoan besterik herrian, eta orduak eta or -
duak emoten genduzan frontoian. Lehen
ez eukan estalgirik, baina bardin euskun.
Gainera, herrian zaletasun itzela egoan
eta Txorierritik edo Galdakaotik etorten
zan jente pilo bat Lezamako Eskualde
Txa pelketea ikustera. Eta jokatzeaz gain,
la guntasuna be emoten genduan; esate
baterako, frontoia garbitzeko”, gogoratu
dau Juan Marik.

Halanda be, pelotearen inguruko za -
le tuek arazoak euki ebezan 1960ko
hamar kadan. “Garai hatan, ETA erakun-

dea sortu barria zan, eta haren aldeko
pintadak egin ebezan frontoiko frontise-
an. Ondorioz, agintari politikoak euskal
kulturearen inguruan egoana hasi ziran
erasoten: pelotea, dantzak... Errepresio
itzela egon zan, eta hori dala-eta, pelota
taldea desegin zan. Apur bat geroago, os -
tera, 1973an, pelotazale eta jokalari ba -

tzuk barriro ipini genduan martxan tal-
dea”. 

Garai hatan Juan Mari zaletu mailan
jokatzen eban, eta urte batzuk geroago,
1976an, profesional izateko aukerea hel -
du jakon. Ez da marka makala, izan be,
Lezaman bospasei pelotari profesional
baino ez dira egon historian. Guztira, 11
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“Peloteak izug
aberastasuna ek  

Juan Mari Dañobeitia Lezamako pelotearen ikur nagusie-
tako bat da. Garai baten, profesional mailan aritu zan,
baina jokatzeari itxi eutsanean herriko pelota alkartean
sartu zan, taldeari bultzada bat emoteko. Hasikera baten
entrenatzaile jardun eban, eta gaur egun, batzarkide.
Juan Marik bizitza osoa emon dau herriaren eta pelotea-
ren alde behar egiten.

JUAN MARI DAÑOBEITIA l pelotari ohia



urte emon eban onenen kontra jokatzen.
“Aurrelari moduan hasi nintzan, baina
pro fesional mailan atzelari aritu nintzan.
Hi rugarren mailako pelotaria izan nin-
tzan, baina oso egonkorra eta langilea,
eta maila berbera emoten neban beti”.
Pro fesional berbea aitatu dogu, baina
Juan Mari, pelotaria izateaz gain, beste
leku baten egiten eban behar. “Lehen
pelotariok geure gastuetarako baino ez
genduan ateraten. Beraz, tailer baten egi-
ten neban behar, lehenik eta behin Le -
zaman bertan, eta gero, Larrondon. Ba -
tzuetan apustuak egiten ebezanek or -
dain-sari txiki batzuk emoten euskuezan,
baina besterik ez!”. 

Garai hatako oroitzapenak oso onak
dira. “Oro har, guztiak ebiltzan pozik ni -
gaz: enpresak, zaletuak, arerioak...”. Eta
ziur asko horrexegaitik egin eutsien ome-
naldia pelotan jokatzeari itxi eutsan egu-
nean, 1987ko uztailaren 31n. “Oso polita
izan zan. Mutrikun egin zan pelota enpre-
sa bertakoa zalako. Dana bukatu zanean,
era natural baten, publikoa hasi zan Agur
jaunak abesten. Oso hunkigarria izan zan.
Gaur egun be hunkitu egiten naz, hori
bu rura etorten jatan bakotxean. Urte be -
rean, jaietan, beste omenaldi bat egin
eus kuen herrian. Omenaldia be oso poli-
ta izan zan: lezamarrak, Udala, Federazi-
noak.... Guztiak egozan frontoian eta ge -
ro herri afaria egin zan, dantzariek eta
txis tulariek lagunduta”. 

Azkenaurreko omenaldia
Hareek ez ziran izan omenaldi baka-

rrak. Juan Mari herrian estimaten daben
seinale, bai horixe! Lezamako Pelota Al -
karteak aurten bertan azken omenaldia
egin deutso. Edo, hobeto esanda, azke-
naurrekoa. “Erabat ustekabean harrapau
ninduan. Mundua gainean jauzi jatan
(kar, kar). Udalek, klubekoek eta Bizkaiko
Federazinoak antolatu eben otsailean,
Le zamako txapelketearen finalean. Eta
nigaz ibili ziran gazte batzuk etorri ziran.
Nik inoz baino jente gehiago ikusi neban
frontoian, eta arraroa izan zan umeak pe -
lotari jantzita etorri ziralako. Nire ikasleak
izandakoek agurtu ninduen, baina ez
eusten tutik be esan. Gazteek pasealekua
egin eta txapela oparitu eusten; Fe -
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arrizko 
arri deust”

“Hirugarren mailako
pelotaria izan nintzan,

baina oso egonkorra eta
langilea, eta maila bera

emoten neban beti”

Pelotazaleek omenaldi
batzuk egin deutsiez
Juan Mariri; azkena, 

aurten, Lezaman



derazinokoek, nire argazkia eban koadru
bat; eta alkartekoek, erloju dotore bat.
Oso polita izan zan, batez be kanpoan bi -
zi ziran gazte batzuk nora eta nire ome-
naldira etorri ziralako. Batzukaz eztabai-
dak euki nebazan eta beste batzukaz har -
tu-emon hobea euki neban, baina guz-
tiak etorri ziran. Oso pozgarria izan zan”. 

Herriko pelotazaleek aintzat hartu
eben Juan Marik alkartean urteetan egin-
dako lana. “1991ean barriro sartu nintzan
alkartean. Garai hatan taldea ez egoan
ondo, jentea apur bat nekatuta egoalako.
Entrenatzaile-ikastaroak egin nebazan
Eus kal Herriko Unibersidadean, eta izu-
garri ikasi genduan bertan. Nigaz batera
Iker Bilbao sartu zan alkartean, eta baita
Jaime Uriarte, azken 24 urtean presiden-
tea izan dana, David López eta Honorio
Vicente. Guztiek egin edo egiten dabe lan
txukuna, batez be Jaimek. Lezamak asko
zor deutso Jaimeri. Entrenatzaile eta ba -
tzarkide barriakaz batera, hainbat jokala-
ri gazte sartu ziran alkartean, eta guztion
artean talde polit bat osatu genduan”. 

Eta horrek laster emon ebazan fru-
tuak: 1996an herrien arteko txapelketea-
ren finalera heldu ziran, eta 1997an eta
1999an irabazi egin eben txapelketea.
“Garai baten 65 ikasle euki genduazan,
eta hareek izugarrizko zaletasuna eben.
Urrezko garaia izan zan. Entrenatzailea

nintzan, baina, egia esan, animatzaile ari-
tzen nintzan. Umeei akatsak esaten
geuntsezan, zuzentzen genduzan, baina
batez be animaten genduzan jokatzen
jarraitzera”. Juan Marik 15 urte emon
eban entrenatzaile eskolan, baina, zori-
txarrez, osasun arazoak zirala-eta, itxi
behar izan eban. Apur bat geroago, alkar-
tearen batzarrean sartu zan, eta gaur
egun bertan jarraitzen dau.

Bai, Juan Mari presente dago eskolea-
ren egunerokotasunean eta jakin badaki
zein dan gaur egungo egoerea. “Talde
po lit bat dago: entrenatzaileak, ikasleak
eta gurasoak. Guztion artean oso emaitza
onak lortu genduzan igaz, baina nire kez -
ka hau da: talde txikia da, ume gitxi da -
goz. Ahaleginak egiten doguz ahalik eta
ume gehien erakarteko, baina batzuetan
ez da bape erraza. Eta esan leiteke pelota-
ria izatea Lezaman erraza dala, Lezama -
koa puntako kluba dalako eta herrian za -
letasun handia dagoalako. Baina umeak
harrapau behar dozuz, zer egingo dogu
ume barik, ba? Gaur egungo haurrak oso
lanpetuta dagoz, hainbat gauza egiten
dabez egunean zehar, esate baterako,
futbola”. 

Lezamar petoa
Juan Marik izugarri egin dau behar

(eta oraindino jarraitzen dau beharrean)
pelotearen alde, baina peloteak be hain-
bat gauza emon deutsoz lezamarrari, eta
horregaitik berba politak baino ez dauz.
“Peloteak aberastasun itzela ekarri deust.
Kirolak irakatsi deust bizimodu osasuntsu
bat eroaten, bidaiatzeko aukerea emon
deust, lagunak egin dodaz, gauzak balo-
raten ikasi dot...”. 

Juan Marigaz Lezamatik ibiltea ez da
bape erraza. Jente guztiak ezagutzen dau
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Zinegotzia zala futbito-aretoa
eta frontoia egin ziran

“Bakotxak badau bere
herria eta gauza bera
pentsauko dau, baina

nik uste dot Lezama 
dala herririk politena”

“Zinegotzia izan 
nintzan Udalean 

herriaren eta, batez be,
gazteen aldeko zerbait

egin gura nebalako”
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eta berak auzokide guztiak agurtzen
dauz. Ez da ha rritzekoa, Lezama herri txi-
kia dalako eta pelotari ohiak bizitza osoa
han bertan emon dauelako. Juan Mari
Dañobeitia 1944ko ekainaren 24an jaio
zan Estarta baserrian, Udale txearen atze-
an. Eta geroago handik 800 metrora
ezkondu zan, Larrakoetxera. Gaur egun
bertan bizi da emazteagaz, eta han jaio
eta hazi ziran euren seme biak. “Bakotxa
bere herrian bizi da, eta gauza bera pen-
tsauko dau, baina nik uste dot Lezama
dala herririk politena”, dino Juan Marik,
harro-harro.

Agian horrexegaitik Udaleko zinego-
tzia izan zan 1991tik 1995era bitartean.
“Nik EAJko kidea izan nintzan eta alder-
diak hauteskundeetara aurkeztea eska-
tzen eustan askotan. Azkenean onartu
egin neban, herriaren eta, batez be, gaz-
teen aldeko zerbait egin gura nebalako.
Ho rren haritik, Lezaman egoan kezka bat
jaso genduan. Izan be, lehen herrian ez
egoan areto estalgirik umeak bertan
olgetako. Eta eskolearen alboan frontoi
estalgia eta futbito aretoa egin gendu-
zan. Udalean talde polita osatu genduan.
Oso pozik nago Udalean egindako beha-
rragaz”.

Juan Mari oso kirolzalea da, baina
batez be pelotea gustetan jako, jakina.
Bere esanetan, peloteak aldaketa han-
dia izan dau azkeneko urteotan. “Le -
hen, pelotariok geure kabuz entrene-
tan genduan, baina orain entrenatzai-
leak dabez, eta hareek psikologiaz,
heziketa fisikoaz, elikaduraz... danetarik
dakie. Gainera, telebistea sartu da, eta
horrek ikuskizuna dakar, eta ho rrek era-
gina euki dau jokoan. Gaur egun, askoz
arinagoa da. Pelotariak atle ta hobeak
dira eta teknikoki be izugarrizko hezi-
ketea dabe. Esate ba terako, airez jokatu
behar da, lehen egiten ez zana, eta hori
umeei irakatsi behar deutsezu, bestela,
jai daukie. Materiala be arinagoa da eta
horrek laguntzen dau jokoa azkarrago
egiten”. 

Bere eritxiz, profesionala izatea
errazagoa da gaur egun, “baina maila
emoten ez dabenak lehen baino askoz
azkarrago doaz pikutara”. “Pelotea oso
kirol gogorra da, banakakoa eta bakar-

tia dalako: zu, pelotea, hormea eta aurka-
ria, besterik ez. Akatsak egiten badozuz,
ez dago hareek ezkutatzeko erarik.
Profesio na la izateko ordu asko jokatu eta
entrenau egin behar dira, umeek egiten
daben baino gehiago. Baina zer egingo
deutsazu? Umeak baino ez dira...”. 

Juan Mari profesionala izan zan
1976tik 1987ra bitartean, eta pelotari asko
eta asko ikusi dauz. “Gaztetan, Deportivo -
ra, Bilbora joaten nintzan osaba bategaz,
eta han pelotaririk onenak zuzenean ikus-
teko aukerea genduan. Garai hatako pun-
tako pelotariak honeek ziran: Barbe rito,

Pelotaz berbetan

“Pelotea kirol gogorra
da, banakakoa eta

bakartia dalako: zu,
pelota, hormea eta 

aurkaria, besterik ez”

Goiko aldean, ezkerraldean: Lezamako
Pelota Alkartea, 2006an. Argazkian pelotariak,
entrenatzaileak eta batzarkideak agertzen
dira. Juan Mari erdian dago, gorriz jantzita. 
Beheko aldean, ezkerraldean: Juan Mari
Dañobeitia, 1962. urtean, pelotan olgetan. 
Beheko aldean, eskumaldean: Juan Mari
(eskuman), pozik, garaipena ospatzen dabil
Javier Bilbao pelotariagaz batera. Argazkia
1969. urtekoa da.
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García Ariño eta Ogeta. Ogeta oso ikus-
garria zan eta jente asko joaten zan
frontoira bera ikustera. Baina, nire us -
tez, onena Retegi II.a izan zan, zalantza
barik”.

Gaur egungo pelotearen gainean
be egin dogu berba Juan Marigaz. Ho -
rren inguruan lezamarrak ez dau zalan-
tzarik: “Aimar Olaizola eta Juan Martí -
nez de Irujo dira onenak”. Pelotazale
gehienak bat datoz horregaz, eta guz-
tiek aukeratzen dabe horreetako bat.
Juan Marik Juanen alde egiten dau.
“Pe lotari biak hasi ziran Lezamako Es -
kualde Txapelketan. Jenteak batzuetan
uste dau Juan harroputza dala, baina
frontoitik kanpo oso mutil jatorra da
eta beti egon da guri laguntzeko prest.
Aimar hotzagoa da. Bizkai mailan, Pa -
blito eta Urrutikoetxea doguz. Azken
ho ri ona da, eta asko ikasi dau, baina ez
dauka Aimarrek edo Juanek daukien
maila. Gaur egun Nafarroako pelota-
riak dira onenak, baina laster Gipuz-
koatik datozanak ibiliko dira jaun eta
jaube. Bizkaian, tamalez, etorkizun gi -
txi ikusten dot nik”.

Goiko aldean: Juan Mari (eskuman) beste garaipen
bat ospatzen dabil, 1980. urtean, Sabino Bilbao
pelotariagaz batera.  
Eskumaldean: Juan Mari (erdian eta kamisa urdin
bat jantzita) kopa bat jasotzen, Lezamako alkartea-
ren pelotariek herrien arteko txapelketea irabazi
ebenean, 1997an. Bere alboan, Luis Ramón Álvarez,
txapela jantzita, garai hatan Lezamako alkatea izan
zana. 



tzaz betetea da, eta jenteak bertan parte
hartzea. Kultura Etxean batuko gara guz-
tiak, eta gero ibilpide bat egingo dau
talde bakotxak”.

Bestalde, eskoletako umeei eta gazte-
txoei zuzendutako ikuskizunak egongo

dira astean zehar, eta Jon Gomez kazeta-
riak gizarte sareen garrantzia eta arris-
kuak azalduko deutsez institutuko ikasle-
ei. Bukatzeko, “Futbola Oinarritik Euska -
raz” egitasmoa jente-aurrean hartuko da
aintzat, eta ekitaldian Txorierriko futbol
taldeen arteko partiduak jokatuko dira.
“Sei herrietako euskaltzaleak Zamudion
batzea gurako geunke, eta antolatu do -
guzan ekintzetan parte hartzea eta dis-
frutatzea. Eta kontzientzia biztu be bai:
baten batzuek euskerea asteburu horre-
tan ez eze, urteko beste egunetan be era-
bili behar dala barneratuko balebe, gu
pozik”.

Oharra: 
Egitarau osoa, 16. orrialdean dago  

“Urtean zehar egiten diran ekintzez
eta programez aparte, Euskerearen Egu -
na aprobetxaten dogu, alde batetik,
geure hizkuntzearen balio ludikoa azpi-
marratzeko eta, bestetik, txorierritar eus-
kaltzale guztiak batuko dituan gune bat
sortzeko. Horretarako, ahalik eta adin
tarte zabalenera heltzea hartzen dogu
beti kontuan”, esan deusku Laura Mar -
tinez euskera teknikariak. “Betiere txorie-
rritarren parte hartzea sustatu gura dogu,
euskerea kalean erabiltea alegia”.

Egitarau oparoa antolatu da aitatuta-
ko helburuak beteteko. “Oso harrera ona
daukien eta jente asko erakarten daben
ekintzak mantentzen doguz urterik urte,
baina beti saiatzen gara gauza barriak
sartzen”. Halan, Erramun Martikorenak
eta Amaren Alabak taldeak kantaldia es -
kiniko dabe bariku arrastian, eleizan, eta
zapatu goizean familian gozatzeko ekin-
tzak egongo dira frontoian. “Altxorraren
Bila izeneko ekintza egingo da eta umeek
aukerea eukiko dabe mozorrotzeko, mar-
gotzeko, hainbat jolas egiteko... Ostean,
Zirika Zirkus pailazoen azken ikuskizuna
egongo da”. 

Zapatu arrastirako, gurean klasiko
bihurtu dan saioa prestau da. “Urtero 200
personatik gora hurbiltzen dira bertso
saioa entzutera eta ondoren Taberna Ibil -
taria taldeagaz kalez kale abestera. Ho -
rre gaitik, aurten be, aurreko urteetako
erantzun berbera izatea espero dogu”.
Zamudioko taldeek domeka goizean har-
tuko dabe protagonismoa. “Ekintzearen
helburua herriko kaleak musikaz eta dan-

Euskerearen Eguna eta hari lotutako ekintza nagusiak
Zamudion egingo dira aurten, azaroaren 27tik abendua-
ren 4ra bitartean. Egitaraua Txorierriko Zerbitzuen
Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak antolatu dau,
Lagatzu bertako euskera alkartearen laguntasunagaz.
Adin eta gustu guztientzako ekitaldiak egongo dira:
antzerkiak, kantaldiak eta bertso-saioa, besteak beste.

Zamudio, txorierritar
euskaltzaleen gunea 

“Baten batzuek euskerea
urteko egun guztietan 

erabili behar dala 
barneratuko balebe, 

gu pozik”
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Gainontzeko herrietan 

Egitarau nagusiaz gainera, hainbat
ekintza egongo dira gainerako herrie-
tan be. Esate baterako, Zorrizketan
Lezamako euskera alkarteak antzezlan
bi antolatu ditu abendurako. Lehenen -
goa hilaren 1ean, arrastiko 6etan izan-
go da Udaletxeko Kultura Aretoan.
Kontakatillu txotxongilo taldeak Kati -
llu kadak lana eskiniko dau bertan. Bi -
garrena Zentimorik Gabe taldearen es -
kutik eskiniko da hilaren 3an, Euska -
rea ren Egunean bertan. Antzerki tal-
deak Putinen guardasola lana aurkez-
tuko dau arrastiko 7etan, Kurtzeko
ermitan.

Derioko Udal euskaltegikoak Ama -
ma filmea ikustera joango dira Gurea
aretora, abenduaren 2an. Emonaldi bi
egongo dira, bata goizeko 9:30ean, eta
bes tea arrastiko 6:30ean. Sarrerak euro

bi balioko dau eta ekintzea euskaltegitik
kanpoko lagunentzat be egongo da zaba-
lik. Derioko Udalak be ipuin kontalaria
antolatu dau abenduaren 3rako. Hori arra-
tsaldeko 6etan izango da Kultur Birikan.
Ostean, 19:00etan, euskerearen sua biztu-
ko dabe Tximintx euskera alkarteko kide-
ek.

Trokolo Teatroak Burutik jota umeen-
tzako ikuskizuna eroango dau abendua-
ren 5ean Zamudion. Ekintzea Lagatzu
han go euskera alkarteak antolatu dau eta
eguerdiko 12etan eskiniko da Za mudioto -
rren. Azkenik, Larrabetzun txotxongilo
ikuskizun bat egongo da abenduaren

3an, Txinpasmendi hango guraso al -
kar tearen eskutik. Saioa Aitzo lek eski-
niko dau eta arrastiko 5:30ean izango
da Anguleri kultur etxean. Aitzol 16 ur -
teko barakaldarra da eta aurtengoa
Larrabetzun aurkezten dauan bosga-
rren ikuskina izango da. Horren oste-
an, “365 egunak dira Euskerearen Egu -
na” ekitaldia egingo dabe Arrekikili La -
rrabetzuko euskera alkartekoek. Lekua
oraindik zehaztuta ez badago be, au -
rreratu deuskue arrastiko 7etan izango
dala, eta ospakizun herrikoia izango
dala. Beraz, lagun guztiak dagoz kon-
bidatuta.        

Kontakatillu txotxongilo
taldeak Katillukadak

lana eskiniko dau 
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Ikerkuntzak oso eremu zabala hartzen
du, eta niri ez litzaidake inportatuko
esparru batean edo bestean lan egitea. 

Eta zelan ikusten duzu?
Zaila. Alde batetik, lan askotarako

herritartasuna eskatzen didatelako; eta
bestetik, gero eta murrizketa handiagoak
daudelako ikerkuntza arloan. CIC Biogu -
nen, esate baterako, 10 lagun geunden
orain dela hiru urte; eta laster bost per-

tuarekin. Animalien gaixotasun neurode-
generatiboei zelan aurre egin ikertzen
ibili naiz, gero gaixotasun horiek anima-
lietatik pertsonengana pasatzea ekidite-
ko. Ardiekin egin dut lan.

Aizu, Cum laude doktoratu zarela
esan digute. 

Bai, oso pozik nago. Asko ikasi nuen.
Kontratua agortu zaizun arren, ha -

rremanetan jarraitzen duzu CIC Biogu -
ne Institutuarekin. Zertan zabiltza?

Oraindik lana daukat egiteko. Ikerla -
riek zientzia-artikuluak argitaratu behar
ditugu eta momentu honetan artikulu
bat idazten nabil. Eta buruan badut beste
artikulu baten eskema… Bitartean, lan
bila ere banabil, Estatuan zein Frantzian.
Ikerkuntzan aritzea gustatuko litzaidake.

tsona baino ez dira geldituko lantaldean.
Ikerkuntzak aurrera ateratzeko baliabide-
rik ez dago, eta proiektuak bertan behera
utzi behar dira. Tamalgarria da, ezin dut
ulertu… Neska batzuk ezagutzen ditut
kanpora lan egitera joan direnak; Estatu
Batuetara eta Kanadara hain zuzen ere.
Herri horietan bai egiten dutela ikerkun-
tzaren aldeko apustu handia. Dena dela,
ikerkuntzan ezin bada, ni prest nago edo-

t/a: Itxaso Marina

Zerk ekarri zintuen Euskal Herrira?
Ikasketek. Nekazaritza ingeniaritza

egin nuen Tunisian eta ikasketak 2008.
urtean bukatu nituen. Urte horretan, be -
ka bat lortu nuen Zaragozako Agrono -
mia-Institutu Mediterraneoan landareen
hobekuntza genetikoari buruzko maste-
rra egiteko. Masterraren lehen urtea ber-
tan egin nuen, baina bigarren urtean
Lleidara, IRTA ikerkuntza institutura, joan
nintzen proiektua jorratzera. Gari gogo-
rraren barietateak genetikoki zelan hobe-
tu aztertzen ibili nintzen proiektuan. On -
doren, 2010. urtean, plaza lortu nuen
Euskal Herrian genetika molekularraren
inguruko doktoradutza egiteko.

Non egin duzu doktoradutza?
Bizkaiko Zientzia eta Teknologia

Parkean, CIC Biogune Institutuan hain
zuzen ere. Institutuan lau urte eman
ditut: lehenengo biak doktoradutza egi-
ten; eta beste biak praktikaldiko kontra-

“Herrira itzultzea azken aukera da”

Chafik-ek 33 urte ditu eta Tunisiakoa da. Cum laude dok-
toratu da Genetika molekularrean, eta ikasketa-espe-
diente zabala edukitzeaz gainera, lau hizkuntza hitz egi-
ten ditu: arabiarra, frantsesa, ingelesa eta gaztelania. Za -
mu dion finkatutako gaztea aukera baten bila dabil.    

CHAFIK HARRATHI l Genetika molekularrean doktorea

“Animalien gaixotasun
neurodegeneratiboei

zelan aurre 
egin ikertu dut”
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zein lanetan aritzeko, oinarrizko beharri-
zanak bete ahal izateko.

Zelan betetzen dituzu beharrizan
horiek orain?

Praktikaldiko kontratua amaitu zitzai-
danean, zortzi hilabeteko langabezia
eduki nuen, eta hura uztailean agortu zi -
tzaidan. Familiaren dirutik bizi naiz mo -
mentu honetan. 

Ikasketengatik Estatuan egoteko
baimena martxoan agortuko zaizu.
Ze lan ikusten duzu etorkizuna?

Bai, martxorako zerbait topatu behar-
ko dut; osterantzean, Tunisiara itzuli be -
har. Egia esan, nik ez dut hemendik alde
egin nahi. Bost urte daramatzat hemen
eta lagun asko ditut, hemengo bizimo-
dura egokitu naiz… Beste erremediorik
ez balego, itzuli beharko nintzateke, bai -
na azken aukera izango litzateke. Tu -
nisian egoera oraindik ez dagoelako oso
ondo. Iraultzaren ondoren, herriak egon-
kortu behar du eta horrek denbora eska-
tzen du.

Zelan izango litzateke zure etorki-
zuna Tunisian?

Tituluak baliozkotu beharko nituzke,
noski, baina, curriculum ona eduki arren,
badakit kostatuko litzaidakeela lana to -
patzea. Ez dut uste ikerkuntzan aritzeko
aukera handirik edukiko nukeenik, ber-
tan ere ikerkuntzari behar besteko ga -
rrantzirik ematen ez zaiolako. Ziur asko,
oposaketak egingo nituzke, ea unibertsi-
tatean-eta irakasle moduan lana topa-
tzen dudan.

Aurten, Tunisiako Elkarrizketa Na -
zionalerako Laukoteei eman diete Ba -
kea ren Nobel saria. “Gauza ona izan da,
Tunisia iraultzatik ondoen atera den
herri arabiarra delako, baina hori mun-
duari begira da. Hango egoera orain-
dik ez da ona, herritarrek ez dute
egonkortasun ekonomikorik eta
erron ka handiei egin behar zaie aurre”.

Chafik Euskal Herrian harrapatu
zuen Jasminen iraultzak, 2010. urteko
abenduan. Ben Ali Tunisiako tiranoak
hilabete bat beranduago egin zuen
ihes herritik, protestak geldiarazi ezi-
nik. “Herriak behar zuen matxinada.
Ustelkeria handia zegoen Gobernuan,
lapur asko, kutunkeria… Herritarrak,
berriz, egoera txarrean zeuden, langa-
bezian, aukerarik gabe… Horrela urte
batzuk eman ahal dira, baina gero ezin
duzu gehiago jasan eta azkenean
lehertu egiten zara. Dena dela, herria
egonkortzea ez da goizetik gauera egi-
ten den gauza. Nire ustez, oraindik ere
urte batzuk behar dira horretarako”. 

Chafik-ek jakin badaki Tunisiak
beste herri arabiar batzuek baino erra-
zago eduki duela demokratizaziorako
bidea. “Siria, Irak… Gogorra eta tristea
da, benetan, Europara ailegatu nahi

duten immigranteen egoera, hildako-
ak, umeak… Europak badu erruaren
zati bat, nahi izanez gero arazori erro-
tik heldu ahal izango liokeelako”. Zo -
ritxarrez, herrialdeen arteko harrema-
nak korapilatsuak dira, interesak dau -
de, ekonomikoak, politikoak... “Eta es -
ku asko, herriak egonkortzea nahi ez
dutenak”. Jasaleak, beti herritarrak. 

Aipatu digu berak ez duela inoiz
arrazakeria pairatu. “Oso pertsona za -
bala naiz eta ez dut arazorik lagun be -
rriak egiteko”. Hala ere, uler dezake ba -
tzuk mesfidatiak izatea. Lehen egon
zitezkeen aurreiritziei erradikalismoa
gehitu behar diegu orain, Pariseko
atentatua duela aste batzuk... “Baina
horiek musulman faltsuak dira, Isla -
mek ez duelako hiltzeko, lapurtzeko…
agintzen. Erlijioz mozorrotzen da, bai -
na atzean badaude ekonomia eta
botere arloetako interesak”.  

“Proiektuak bertan 
behera utzi behar dira,

finantziaziorik 
eza dela-eta.

Tamalgarria da”

“Matxinada 
behar zuen 

herriak”

Jasminen iraultza

CIC Bioguneko lankideekin 



“Memoria 
berreskuratzea 

inportantea da, justiziari
lotutako kontua da”

AIKOR! 153 l 2015eko azaroa
www.aikor.com28 LITERATURA

du. Alaba notarioarengana joan da eta
neba nagusi bat duela enteratu da.
Herentzia kobratu nahi badu, neba topa-
tu beharko du eta horretarako, ikertzaile
bat kontratatu du. Ez dago nebaren arras-
torik, eta pentsatzen dute, amaren ibilbi-
deari jarraituta, beharbada, neba aurkitu-
ko dutela.

Meli da pertsonaia giltzarria.
Melik eta bere senarrak ezkontza zibi-

la egin zuten Errepublika garaian, baina
estatu-kolpearen ostean ezkontza zibilak
bertan behera utzi ziren. Gainera, seme
bat izan zuten eta Melik hura ezkutatu
zuen, ken ez ziezaioten. Baina Meli salatu
zuten, inbidiagatik, eta kartzelan sartu

zuten. Garai hartan, askok inbidiagatik
eta liskar pertsonalengatik salatu zituz-
ten lagunak eta senideak, eta hori gerta-
tu zitzaion Meliri ere. Ez nuen gai politi-
koa aipatu nahi eta horretaz baliatu naiz. 

Beldurrez bizi den emakumea da.
Eta garai hartan ez ezik bere bizitza

osoan ere; eta kontuan hartu behar dugu
oso bizitza luzea izan duela, gainera.
Baina beldurra hezurretaraino sartuta
zuen, buruan…  Kostatu zait gerra eta
frankista, falangista, errepublikano…
bezalako hitzak ez aipatzea, baina arreta
Melirengan ipini nahi nuen, eta azaldu
zergatik zuen beldurra, zeintzuk izan
ziren haren bizipenak.

Zer kontatu ahal diguzu beste per-
tsonaiei buruz?

t: Itxaso Marina / a: Aritz Albaizar

Memoria historikoaren gaineko
nobela topatuko dugu?

Egia esan, beste memoria batez aritu
naiz nobelan. Izan ere, garai hartaz min-
tzatzen denean, gertaeretan, bandoetan,
batailetan, pertsonaiengan… ipintzen da
arreta, eta halako nobela asko eta asko
daude. Beste zerbait egin nahi nuen nik,
eta arreta pertsona arruntengan ipini;
haiei buruz hitz egiten ez den arren, bizi-
tzaren eta gizartearen parte diren haien-
gan. Neurri batean, amari egindako ome-
naldia da, nahiz eta hark ez zuen inola ere
pairatu protagonistak sufritu duena, eta
bila ibili diren emakume eta gizon horiei
guztiei ere egin nahi izan diet omenaldia.
Istorioa bilaketa bat delako.

Noren/zeren bila dabiltza pertso-
naiak? 

Oso une gogor batean banatu zituz-
ten pertsonaien bilaketa da. Istorioaren
hasiera kontatuko dizuet: emakume
zahar bat hil da eta dirutza handia utzi

“Kostatu zait nobela
idaztea, gaia 

mingarria delako”

Larrabetzuko idazleak beldurrari buruz dihardu Isilpean
gordea bere azken nobelan. Pentsatzeko, esateko, iritzia
emateko… beldurrari buruz. “Beldurra oso presente
egon da gure guraso eta aitita-amamen bizitzetan. Gerra
gabe, “hari” eta “haiei” buruz hitz egin duen belaunaldi
bat izan da. Ez zen izenik esaten”.

TOTI MARTINEZ DE LEZEA l idazlea
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Ikertzailea dugu. Berrogei urteko
gazte bat, ez lanbiderik ez bestelako egi-
tekorik duena, eta batez ere adulterioak
ikertzen dituena. Bere etxean ez dute
inoiz gai honi buruz hitz egin eta ez dakit
zer gertatu zen. Gizona bilatzeko kontra-
tatzen duenean, eta ikerketan aurrera
egin ahala hasten da jabetzen garai har-
tan geratu zenaz. Gero, zaharrak ditugu:
hitz egin nahi ez dutenak eta nahi dute-
nak. Eta azken hauek ere ez dute gorrotoz
egiten. 

Kostatu zaizu gai honi buruz hitz
egitea?

Bai. Izugarri gustatzen zait idazten
dudanean ondo pasatzea, baina hau gai
mingarria da. Batez ere hasieran kostatu
zitzaidan, gero zentratzen zara eta aurre-

ra jarraitzen duzu. Gainera, agiri pilo bat
irakurri behar izan dut.

Memoria berreskuratzea inportan-
tea da, zure ustez?

Jakina! Herri honetan isilik eman ditu-
gu urte asko, etxean hitz egiten, baina ez
kanpoan. Protagonistetako batek esaten
duen moduan, ez da mendekuari lotuta-
ko kontu bat, justiziari lotutakoa baizik.
Zergatik isildu behar dut amari edo aitari
gertatu zitzaiona? Zergatik ezin dut
haren memoria, haren hezurrak, berres-
kuratu? Eta ez naiz bandoen, politikaren
ikuspuntu batetik ari, giza ikuspuntu
batetik baizik. Inportantea da gertatu
zenari buruz hitz egitea. Esaten da iraga-
na ezagutzen ez duen herriak akats ber-
berak egingo dituela (beno, egia da

batzuetan jakinda ere errepikatzen dire-
la), eta gu historiaren parte eta emaitza
gara, beraz, ezagutu egin beharko genu-
ke hori. Gainera, pairatzen duen belau-
naldiak ez du inoiz ahazten. 

Rajoyren gobernuak ez du dirurik
eman memoria historikoaren berres-
kuratzeko. Zer deritzozu?

Diru-laguntzak eta erraztasunak ema-
nez gero, gaur egun dagoen amorrua ez
litzateke hain handia izango, ziur asko.
Gertaerak onartzen direnean, ondo goaz;
baina ezkutatzen saiatzen denean, bada,
haserretu egiten gara. “Horiek istorio
zaharrak dira edo aititaren gerra” esatea
ere… ba, beitu, aitita oraindik dago bizi-
rik, beharbada. Eta oso gogorra izan zen;
gerra zein frankismoa. Gertatu ez balitz
bezala jokatu nahi da; ba, ez, gertatu zen,
eta onartu eta esan egin behar da. 

Normaltasun politikoaz hitz egin-
go da inoiz gure historiaren zati horri
buruz?

Espero dut baietz, baina uste dut,
horretarako, beste belaunaldi bat pasatu
beharko dela. Gizartearen zati bat hemen
ez dela ezer gertatu esaten setatzen den
bitartean, ez dugu aurrera egingo. 
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LOIUKO BAKARRAK GAZTE ALKARTEA a: LB

“Hogeta bost kide inguru gara, 21 ur -
tetik 23 urtera bitartekoak”, azaltzen hasi
jakuz gazteak. “Baina herriko beste perso-
na batzuengandik be jasoten dogu la -
guntzea. Beste alde bateik, aitatu beharra
dago gurea ideologia politiko bako alkar-
tea dala”. 

Euren ustez, Loiuko gazteek aukera
gitxi dabe urtean zehar alkartzeko, eta
ha reei zuzendutako aisialdiko eskaintzea
nahiko eskasa da. Era berean, azaldu
deus kue, gaur egun, herrian ez dagoala
batzarrak egiteko edota egitasmo asko
au rrera eroateko azpiegitura egokirik.
Horregaitik, herriaren gazte arima berbiz-
tea hartu dabe helburutzat. “Herriko gaz-
teek herrian egiten diran ekintzetan par -
te hartze aktiboa izatea gura dogu. Halan,
gitxika-gitxika, hareei beren-beregi zu -
zen dutako ekintzak antolatzeko asmoa
dau kagu. Herrian eurentzako lekua eta
au kerak be badagozala ikus egien, eta
ha reengan ekitaldiak-eta antolatzeko go -
goa bizteko”.

Idea pilo bat daukie buruan, epe la -
burrera zein luzera egingo dabezanak.
“Esa te baterako, laster Sukalki Eguna an -
tolatzeko asmoa daukagu, eta epe luzea-
go bati begira, gazteentzako bidaiak eta
urteerak egiteko aukerea aztertzen ga -
bilz”.

Loiuko Bakarrak Gazte Alkartea orain dala urte bi sortu
zan, aspalditik gazteek herrian bete izan daben zeregina
berbizteko asmoz. Alkarteak gazteen partaidetzea bultza-
tzea dauka helburu nagusia eta herriko gazteen beharriza-
nei erantzuna emoteko. Horretarako, hainbat eskaintza
soziokultural eroango dabez aurrera. 

Herriaren gazte arima berbizten



“Epe luzeari begira, 
gazteentzako bidaiak
eta urteerak egiteko

aukerea aztertzen
gabilz”
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Loiuko Bakarrak Gazte Elkartea. “Orain ar -
te herriko enparantzan batu behar izan
ga ra gehienetan, ez daukagulako alkar-
tzeko lokalik. Udalari eskatu deutsagu bat
itxiteko, eta baietz esan deuskue”.

Txorierriko beste gazte batzuengana
jo eben alkartea sortu ebenean, euren
ideak eta esperientzia ezagutzeko. “Ha -
rea kaz batera lan egiteko asmoa euki
gen duan hasierean, baina hau dala bes-
tea dala, arazoak daukaguz beti taldekide
guztiok alkartzeko, eta ez genduan kon-

promisorik hartu gura. Gertatu leitekela-
ko gero huts egitea, beharbada. Dana da -
la, ez da albo batera itxi dogun aukerea,
eta inoz gure laguntzea behar badabe, gu
prest gagoz ahal dogun guztietan lagun-
tzeko”.

Gogor eta gogoz 
Urrian, Loiuko Gazte Eguna egin zan

hirugarren aldiz, baina Loiuko Bakarrak
al karteak antolatu dauan lehen edizinoa
izan da. Egun osoan ekitaldi sorta zabala
egon zan herrian, ume txikientzako puz-
garriak, triki poteoa, gazte bazkaria, Ta -
berna Ibiltariak girotutako arratsaldea…
Une gorena gauean ailegau zan: eszena-
tokira Guda Dantza, Akats eta Txapel
Punk taldeak igon ziran.

“Oso balorazino positiboa egiten do -
gu. Izan be, inguruko beste herri batzue-
tan be jaietan egozan arren, jente asko
hurreratu zan Loiura eta giro ikaragarria
egon zan egun osoan. Gainera, gure hel-
burua batez be gazteak erakartea bazan
be, adin guztietako lagunak batu ziran
Gazte Egunean. Itzela izan zan eta mun -
du guztia urten zan pozik”. Alkartekideek
lan eta esfortzu handia egin behar izan
eben, ekintza guztiak aurrera eroateko
eta eguna ahalik eta ondoen atera eitean.
“Baina dana zelan urten zan ikusita, me -
rezi izan eban”.

Horrela, bada, Loiuko Bakarrak alkar-
teko kideak gogor eta gogoz ibili dira,
gazteei zuzendutako eskaintza soziokul-
turala handitzeko eta herria “gazteago”
bihurtzeko.

Alkarte zabala da, eta, ondorioz, be -
hin baino gehiagotan hurreratu dira he -
rriko beste gazteengana, ekintzak batera
egitera animetara. “Egia esan, euren la -
guntzea emon deuskue guk halan eskatu
deutsegun bakotxean. Eta, jakina!, gura
dauan guztiak daukaz alkartearen ateak
zabalik, izan be, laguntzea beti dator
ondo. Gainera, hau hasierea baino ez da:
Loiuko Bakarrak orain talde handia bada,
askoz handiagoa izango da denporea-
gaz”. Alkarteagaz harremanetan ipinteko,
mezu bat idatzi daiteke loiukobaka-
rrak@gmail.com helbide elektronikora,
edo Facebook gizarte-sarearen bitartez:

“Herriko gazteek 
herrian egiten diran

ekintzetan parte hartze
aktiboa izatea 

gura dogu”
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Hitzordua Santa Kurtzeko ermitan
ipini eben lezamarrek. Ermitaren gaineko
lehenengo datu idatziak 1580. urtekoak
dira; halanda be, eraikuntzea lehenago-
koa da, ziur asko. Gaur egungo eraikina
1710. urte inguruan barriztu zan, eta uste
da hango burdin hesia be garai hatakoa
dala. Done Jakue bidearen zati bat har-
tzeaz gainera, Lezama zin-bidea be ba -
zan. Beraz, handik persona asko pasetan
zan, trafiko handia egoan, eta pentsau
daiteke burdin-hesia ermitea dotoretze-
ko ez ezeze babesteko be egin zala.
Kalidade handiko burdina da, eta urtee-
tan zehar oso ondo kontserbau da. Goiko
aldean amabirjinaren iruditxua dauka,
baina horretatik aparte ez dauka aitatzea
merezi dauan berezitasunik. Hain bat do -
kumentutan irakurritako informazinoa
kontuan harturik, uste da burdin hesia
Ola zarre baserriko olan egina zala. Eta
hu rrengo geldialdia, bertan egin zan,
hain zuzen be. 

Olazarre baserria nahiko hur dago
Santa Kurtzeko ermitatik. Beraz, ez da ka -
sualidadea ermitako burdin hesia berta-
ko olan egin izana. Azpiegiturea ola izan
zan lehenago; eta errotea, beranduago.
Agi rie tan adierazotakoaren arabera, bur-
dina Mehatzaldetik ekarten zan eta han
galdau egiten zan. Batez be baserrirako
tresneria egiten eben, untzak, mailuak...
Baita kanoi-bolak edota beste leku ba -
tzuetara lantzera eroaten ziran burdin-
totxoak be. 

Txatar mendia 
Aitamen berezia merezi dau errekeko

ura hara eroateko egin zan lan txukuna.
Izan be, baserritik hur, errekearen ubide
naturala aprobetxau eta ubide artifizial
bat egin eben, ura olako antepararaino
eroan ahal izateko, eta bertan batu eite-
an. Uraren indarra mailu mekanikoa mu -
giarazoteko erabilten zan, eta horrela
burdina landu ahal izateko. Ubide artifi-
zial hori ia kilometro batekoa da. 

Bestalde batetik, eta esan deuskuen
mo duan, nahiz eta begi-bistan ez dago-
zan, oraindino be sarren aztarnak be to -
pau daikeguz inguruan, landaren artean

arakatzen badogu. Horrela, bada, sarrak
ba serri ondoko leku baten itxiten ziran,
eta gero, beharrezkoa bazan, handik har-
tzen ziran herriko beste lan batzuetan

Anteparea oraindino dago ikusgai.

Santa Kurtzeko burdin hesia 
eta Olazarre baserriko ola

Ondarearen Europako Jardunaldien haritik, Larrabetzuk burdinagaz daukan loturea jaso genduan aurreko zenbakian. Oraingo honetan, Lezamarrek
egin eben ibilpide gidatua ekarri dogu orri honeetara. Hurrengoak, Deriokoak.   
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era bilteko. Sarrak biltzen ziran lekuari
“Txa tar mendia” esaten eutsien.

Baina olen urrezko urteak pasau ziran
eta sektorea krisialdian sartu zan. Olak
errota bihurtu ziran eta Olaza rre be egon
zan hareen tartean. XIX. mendearen ha -
sieran itxi eutsan ola moduan funtziona-
tzeari.  

Besteak beste, presea dago ikusgai
gaur egun inguruan, anteparea edo ura
hartzeko andela, harrizko horma bat, ma -
kineria eta burdinazko gurpil bat.   

Santa Kurtzeko burdin hesiaren detailea.

Ia kilometro bateko
ubide artifiziala 

egin zan errekeko ura
olara eroateko

Presea egoen lekua.
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Azken aldaketak 
txertatu dituzte 

zuzentzaile 
ortografikoaren 

datu-basean

Elhuyar Fundazioak eta IXA Taldeak
Xuxen 5 zuzentzaile ortografiko eta gra-
matikal berria aurkeztu berri dute. Bi ha -
markada pasatu dira Xuxen euskarazko
lehen zuzentzaile ortografikoa sortu ze -
netik. Hizkuntzalariek eta informatika-in -
geniariek sortutako sistemak iraultza eka-
rri zuen ordenagailu bidez testuak idaz-
ten ditugunontzat. Handik hona, Xuxen
zuzentzailearen hainbat bertsio sareratu
dira: Microsoft Officerako, OpenOffice
.org eta LibreOfficerako, web-nabigatzai-
leetarako, Adobe Indesign-erako…; eta,
ortografia-akatsak detektatzeaz gain,
proposamen gramatikalak egiten ere
ikasi du Xuxenek.

Baina aldaketak oso azkar gertatzen
dira informatika munduan, eta programa
eta aplikazioak etengabe eguneratzen
dira. Aldaketak gure hizkuntzan ere ger-
tatzen dira; izan ere, Euskaltzaindiak arau
berriak sortzen ditu, hitz berriak… 

Horiek guztiak kontuan harturik, Xu -
xen ere joan da eguneratzen. Hala, 2014.
urtean eguneratze guztiak ipini ziren
xuxen.eus webgunean eta ordura arteko
bertsiorik berrienak ere jarri ziren erabil-
tzaileen eskura. Orain, beste urrats bat
egin dute, eta Ixa Taldeak eta Elhuyarrek
Xuxen 5 ipini dute sarean, xuxen.eus/ber-
tsioak webgunean doan deskargatzeko.  

Azaldu duten bezala, Euskaltzaindia -
ren Hiztegi Batuko eta Elhuyar hiztegieta-
ko azken aldaketak txertatu dituzte eus-
karazko lehen zuzentzaile ortografikoa-
ren datu-basean, eta erregela gramatika-
lak berritu dituzte, Microsoft Officerako
sortu duten azken zuzentzaileak propo-
samen ortografiko, lexiko eta gramatikal
eguneratuak egin ditzan.

Hiztegia osatzeko aukera
Idazten gabiltzala, Xuxen 5-ek gorriz

azpimarratzen ditu gure akats ortografi-

Xuxen 5, zuzentzaile berria 

koak eta haiek nola zuzendu proposatzen
digu. Bestalde, berdez edo urdinez azpi-
marratzen ditu hitzak, zuzenak izan arren,
Euskaltzaindiak beste forma bat hobes-
ten duen kasuetan, eta formak horiek
zeintzuk diren jakinarazten digu. Azkenik,
zenbait akats gramatikal ere berdez edo
urdinez azpimarratu eta zuzentzeko pro-
posamena egiten du.

Xuxen 5 Microsoft Office berrienetan
(Office 2013 arte) erabiltzeko prest dago.
Beraz, ordenagailura deskargatzen badu-
gu, aipatutako hizkuntza zuzenketez eta
proposamenez baliatu ahal izango gara,
Word-en testu bat idazten gabiltzala, adi-
bidez. Eta erabiltzailearen hiztegia osa-
tzeko aukera ere izango dugu, Xuxen 5-
ekin batera erabiltzeko. Horrez gain, sis-
tema hauetan guztietan txertatzeko plu-
ginak berritu dituzte, zuzenketa ortogra-
fiko eguneratuak egin ditzaten: Open -
office/Libreoffice, Web-nabigatzaileak
(Firefox, Chrome eta Internet Explorer)
eta InDesign CS6 MAC. 

Eta, jakina, xuxen.eus webgunean ere
berritu dituzte datuak, zuzendu nahi du -
gun testua orri nagusiko testu-koadroan
sartzen dugunean zuzenketa eta propo-
samen eguneratuak egin ditzan. Era bere-
an, xuxen.eus webgunean erregistratzen
direnek Xuxenen eguneratze eta nobeda-
de guztien berri jasoko dute beren helbi-
de elektronikoan. 
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kultura hori  lantzea. Bestera, honelako
erantzunak baino ezin emongo ditugu
Bibliako Sansoni buruz:

–Nor zan Sanson?
–Sanson Sanson zan. Eta kito!
Gauza berbera gertatuko jaku artea

ulertzeko unean –Rembrant-en Artemisa,
kasurako– edo literaturan, toponimian
na hiz madarikazinoetan.

Dana dala, zelakoa da infernua? Hori
azaltzeko, adibideetara jotzea da egokie-
na. Kontatzen dau Luis Baraiazarrak –gra-
zia handiz– Don Martin Uriarte sermoilari
handia Zaldibarrera joan zala Aste San -
tuan, eta hainbesteko sermoia egin ebala
bere trumoi ahotsagaz –kondenatuen
egoera danteskoa deskribatuz: ezpanak
sarnatuta, mihina atarata, sua dariola,
zapo mortalak erpekin eta haginekin ora-
tuta– ze, Zaldibarreko atso-agureek ko -
mentatu ebela jubilatuen egoitzan:
“Hain beste detaile txiker eta hain zehatz
jakiteko, Don Martin honek infernuan
ber tan egonekoak izan behar dau”.

t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

Dante Alighieri-ren Divina Comme -
diako hirugarren kantuak Infernuko ateko
idazkuna dakar, eta hauxe dino: “Lasciate
ogni speranza, voi ch'intrate”. Hau da, gal -
du egi zue esperantza guztia sartzen za -
rienok.

Kultura kristautasunaren bidez hartu
dogunok, Bultmann-ek dinoan hiru solai-
rutako kosmobisinoa jaso dogu: zerua
goian, infernua behean eta erdian lurra,
burruka-zelai izaten dana. Eta hortxe
kokatzen da ETB1-eko telesaila “Herri
txiki, infernu handi” atsotitza daukana
izenburu; erdiko zelai horretan.

Nire itauna da -XXI. mende honi begi-
ra- ea zein dan gazte euskaldunen kos-
mobisinoa. Gurako neuke jakin. Edozelan
be, gazteriaren kosmobisino horretan
kristautasuneko aztarna ugari aurkituko
geunke, seguru asko.

Horregaitik, nik uste, egoki, bidezko
eta bidebatezko da inguratzen gaituan

Zelakoa da infernua?
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t: Maite Lekerika

Osagaiak (4 lagunentzat):
−800 g itsas-oilarra (zerrendatan)
−50 g kipula (juliana eran ebagia)
−20 g gurin eta gatza
−200 ml txakolin zuria
−100 ml esnegain
−100 ml oliba orioa

Prestetako erea:
Labarako azpil baten arraina ipi-

niko dogu. Gatza bota eta orioz igur-
tziko dogu. Labara sartuko dogu,
185 gradutan eta 15 minutuan. Zar -
tagin baten kipula erregosiko do gu
orio eta gurinagaz. Txakolina ge hitu
eta urritzen itxiko dogu. Esne gaina
botako dogu eta surtan itxiko dogu,
harik eta saltsea loditzen dan arte.
Gatza botako dogu. Arraina labatik
atera eta saltsea gainetik botako
deutsagu. Gustukoa bada, perejil
apur bategaz apaindu daiteke. 

tzen diran arte. Kazuelatik atera eta
hotzituten itxiko doguz. 

Beste alde batetik, txokolatezko
estalgia zatitan ebagi eta zatiok beste
kazuela baten ipiniko doguz. Hareekaz
batera, es nea eta hiru koilarakada almi-
bar. Surtan ipini eta txokolatea urtu arte
eragingo dogu, eta nahasia trinko geldi-
tu arte. Madariak erretilu baten ipiniko
doguz eta txokolatez bustiko doguz. Gu -
ra izanez gero, menda belar edo fruta
txiki batzukaz apaindu daikeguz. Hoz -
kailura sartuko doguz, mahaira atera
arte.      

Etxeko sukaldaritzaMadariak txokolateagaz
Itsas-oilarra,

txakolin erara 
Osagaiak:
−Zortzi madari
−Txokolate baltzezko estalgia
−300 g azukre-hauts
−4 koilarakada esne
−Kanela-txotx bat
−1/2 l ur 

Prestetako erea:
Madariak zuritu eta gordeko doguz.

Kazuela baten azukera, kanela-txotxa eta
ura ipiniko doguz eta almibar arin bat
egingo dogu. Madariak kazuelan sartu
eta irakiten itxiko doguz, harik eta bigun-
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Zer irakurri?

Atotz Goikoetxea (Derioko Liluratura)

Autorea: Gotzon Garate
Argitaletxea: Elea, 2004 (174 orr.)

Gotzon Garate handiaren pasadizoak
New Yorkeko harlauzarik higatuenetan
dabiltza hara-hona. Zeruaren eta lurraren
artean tinko eusterik ez duten gizakume-
en argi-ilunak dira, pausorik pausora ar -
nas behartuta, hainbatetan etsipenak jo -
ta, iragaten direnena. Ipuin sorta batek
osatzen du zorigaitz zirraragarrien katea.
Eta ostendu egiten dira minutu guztiak
erlojutik, lerroetan barna sartzen gara,
erreparatu gabe gurpilek garraiatu edo
besaulkiek eserita gauzkaten. Gotzonen
lumari bizitzaren artea aspaldi ikasitakoa-
ren kolorea dario; maisutasunez, bere egi-

Gizakiarenganako txundidurak elika-
tzen ditu orrialdeak; Gotzonek berak
agertzen dizkigu Sofokles poeta tragiko
grekoaren berbak: “Gauza asko dira harri-
garriak; denetan harrigarriena, ordea, gi -
zakia”.

ten du Samuel Johnsonen ideia, beti ain-
tzat hartzen zuena: hizkuntza pentsamen-
duaren jantzia da. Euskalkien neurriz al -
baindutako hariak galazko bihurtzen ditu
narrazioen jantziak. Ez du alde batera uz -
ten esperimentazio estilistikoa (“Ahaz tu”),
eta segida ematen dio bere ibilbide opa-
roan iaiotasunez etxekotu duen nobela
beltzari (“Jon Bidarteren beste kasu bat”).
Mintzoa gardendu egiten zaio erakusteko
zazpi probintzietako lurrek sortzen dioten
lilura (“Esker ona”). 

New Yorkeko kronika beltza eta
beste kontu periferiko batzuk

*Irakurleentzako oharra: Akats tipografiko bat dela eta, Derioko literatura taldeko
kideek orain arte sinatutako artikuluetan “Derioko Liluraturia” agertu da, eta ez
“Derioko Liluratura”. Azken hori da Derioko literatura taldearen izen ofiziala, eta
horrela agertuko da hemendik aurrerakoetan. 
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>
Zamudio

La corte del faraón. Abenduaren 17an,
20:00etan, Arriaga Antzokian. Izena
ematea: abenduaren 15era arte.

>
Larrabetzu

>
Zamudio

Eskolartekoen eskupilota partidak.
Aben duaren 12an, 16:30ean, frontoian. 

>
Sondika

Frontenis txapelketa (bikoteka). Aben -
duaren 12an, 13an, 19an eta 20an,
Goronda Beko kiroldegian. 

Kirola

Hitzaldiak

Ikastaroak

Ikuskizunak

>
Derio

Maddi pirata, Ane Monna, Oskola eta
Karramarroiren eskutik. Abendua -
ren15ean, 18:00etan, Kultur Birikan. 

>

>

Zamudio>
Derio

Aeromodelismoa. Abenduaren 13an,
11:00etan, Frontoian. SUBYKE taldeak
antolatua. 

>
Derio

Ebroko arroilak. Abenduaren 13an,
7:30ean, Nagusien Etxean. Untza
mendi taldeak antolatua. 

Irteerak

>
Sondika

Serantes – Zierbena. Abenduaren
13an, 9:00etan. Izena ematea: aben-
duaren 9ra arte, liburutegian. Guraso
elkarteak eta Udalak antolatua. 

>

>

Derio
Tokiko Agenda 21. Abenduaren 16an,
19:30ean, Kultur Birikan. DerioKOmu -
nikazioak antolatua. 
Gabonetako bingo berezia. Aben -
duaren 23an, 19:30ean, Nagusien
etxean. 

>

>

Zamudio
Lagunandre elkartearen urte amaiera-
ko bazkaria. Abenduaren 12an. 
Adintsuen taldearen urte amaierako
bazkaria. Abenduaren 19an.

>
Larrabetzu

Izenaduba basora. Abenduaren 19an.
Izena ematea: abenduaren 1etik 16ra,
Anguleri kultur etxean.  

>
Larrabetzu

Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazo-
en Amalur lana. Abenduaren 22an,
18:00etan, frontoian. 

>
Larrabetzu

Txikientzako irakurketa saioak. Aben -
duaren 11n, Anguleri kultur etxean. 

Udal ikastaroetan izena ematea.
Abenduaren 9tik 14ra, liburutegian.
Lekua zozketatzea: abenduaren 15a. 

>

Sondika

Literaturaz berbetan: Espedizioa. Men -
di ororen pisua, Juanra Madariagaren
eskutik. Abenduaren 17an, 19:00etan,
Anguleri kultur etxean. 

>
Larrabetzu

Gabonetako postalak. Abenduaren
18tik urtarrilaren 8ra arte, Anguleri
kultur etxean. 

Erakusketak

>
Sondika

Gabonetako postalak aurkeztea: aben-
duaren 4ra arte, Udaletxean. 

>
Derio

Gimnasia erritmikoaren erakustaldia.
Abenduaren 12an, 18:00etan, kirolde-
gian. Miragarri taldeak antolatua. 

Bestelakoak

Durangoko Azoka. Abenduaren 7an,
9:30etan, Txorierriko etorbideko gera-
lekuan. Prezioa: 1 €. 
Izki. Abenduaren 13an. Arroeta mendi
taldeak antolatua.>

>

Zamudio
Orri-markatzaileak egiteko umeentza-
ko tailerra. Abenduaren 12an,
11:30ean, liburutegian. 
Udal ikastaroetan izena emateko azken
eguna: abenduaren 18a. 

>
Lezama

Ganguren. Abenduaren 13an, 9:30ean,
eskolan. Gailur mendi taldeak antolatua. 






