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Azken urteetako aurkikuntza zienti-
fikorik nabarmenena, Einsteinek,
orain dela 100 urte baino gehiago

(1915eko azaroaren 25ean), erlatibitate
orokorraren teoriaren barruan iragarrita-
ko uhin grabitazionalen detekzioa izan
da. Uhin horiek masa handiko zulo bel-
tzen talken ondorioz sortutako espazio-
denboraren bibrazioak dira. Azpimarratu
behar da, erlatibitatearen teoriak uniber-
tsoaren izaeraren ezagutza erabat aldatu
zuela, Paul Dirac, 1933an Fisikako Nobel
saridunaren esanetan: “Beharbada, inoiz
egin den aurkikuntza zientifikorik han-
diena”. 

Hala ere, 10 urte lehenago, 1905ean,
Einsteinek beste lan batzuk erakutsi
zituen. Beste batzuen artean, aipatzekoak
dira erlatibitate bereziaren teoria (masa
eta energiaren arteko baliokidetasunak,
energia nuklearraren garapena) eta efek-
tu fotoelektrikoa (ateak ireki edo zarra-
tzen direnean eurak bakarrik, telebista,
kamera digitala eta abar). 

Baina itzuli gaitezen erlatibitate oro-
korraren teo riara. Gaur egun, mugikorre-
tan erabiltzen dugun GPSa (Global Posi -
tioning Sys tem) Einsteinek deskribatuta-
ko espazio-denboraren izaeraren ideiare-
kin lotuta dago. Hau da, GPSek Einstein -
en ekuazioak erabiltzen dituzte! GPS sis-
temako satelite bakoitzeko erlojuetan
“denbora” nola aldatzen den kontuan iza-
ten da. Hau da, erlatibitate teoriaren ara-
bera, egunero lurreko erloju bat 38 mi -
kro segundo atzeratzen da satelite batean
dagoen erloju ba tekin konparatuta, gra-
bitate handiagoa pairatzen duelako.
Beste modu batera esanda, erlatibitatea
kontuan izaten ez bada, GPSaren neurke-
tak minutu bi pasa ondoren ez du ezerta-
rako balio eta egun oso batean izandako
errorea 10 kilometrokoa izango litzateke!

Argi dago Einsteinek ez zuela erlatibi-
tatearen teoria garatu GPSean erabiltze-
ko; berak fisika klasikoko eta elektromag-
netismoaren teoriak batu nahi zi tuen.
Einsteinek oinarrizko zientziaren teo ria

JON LEGARRETA
(Fisika Zientzietan doktorea)

berriak garatu zituen, eta nahiz eta bere-
halako aplikaziorik ez izan, beharrezkoak
izan diren baliabide matematikoak eman
zituen gaur eguneko teknologia erabili
ahal izateko. Kontuan izan behar dugu,
teoria hauek guztiak Einsteinek, be rak
bakarrik, garatu zituela inolako lan-talde
barik, eta hori da harrigarriena: orain dela
100 urte bizi izan zen pertsona bakar
batek horrenbesteko eragina izan dezake-
ela zientziaren historian gaur egun. Ba -
dirudi Einstein modan dagoela oraindik.

Orain dela egun batzuk nire seme-
alabek liburu bat jaso dute.
Postontzi barruan pakete arraro

bat ikusi genuen, baina begiluzeak gare-
nez, emozioz gainezka hartu genuen.
Haien izenak gutun-azalean, eta barruan
oso liburu polit bat, guretzat munduko
libururik ederrena. Baina, nork bidali
digu? Ezezaguna da! Hau bai hau ezus-
tekoa! Lorea du izena eta ez da gure
herrikoa, ezta Txorierrikoa ere. Liburua -
ren testua eta ilustrazioak, jakina, hain-
beste aldiz irakurri ondoren, buruz ikasi
ditugu.

Eta orain, zuk zeuk, hauxe irakurtzen
ari denak, pentsatuko duzu: hau egia
izango ote da? Bai ba, hala da. Irakasle

ERIKA PEREDA
(Kazetaria )

Munduko libururik ederrena

Einstein modan 

batzuek ekimen hau jarri dute martxan.
Kate bat da: guk liburu bat jaso dugu eta
orain beste ume bati beste liburu bat
bidali behar diogu. Ideia umeen artean
irakurketa bultzatzeko jaio zen, baina nik
beste ahalmen bat ikusten diot. Norbaitek
gogoan al dauka noiz izan zen jaso edo
idatzi zuen azkenengo gutuna? Helbidea
idatzi, zigilua itsatsi... Gauza batzuk ez lira-
teke galdu beharko.

Gutunek eta liburuek askotan beste
mundu batzuetara eramaten gaituzte;
batzuk irudizkoak, beste batzuk beneta-
koak, baina denak beharrezkoak.
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Janari bilketa, errefuxiatu siriarrei laguntzeko
a: Zaporeak egitasmoa

Zaporeak egitasmoaren boluntarioak
hilabeteak daramatzate Chios Greziako
irlan, han dauden errefuxiatu siriarrentzat
otorduak prestatzen. Danontzat Loiuko
elkarteak bat egin du Intxaurrondoko
proiektuarekin, eta janari bilketa antolatu
du Txorierrin eta Erandion. “Batez ere ja -
teko hauek behar dituzte: lekaleak, arroza,
pasta, esnea eta kakao-hautsa”. Ja naria
batzeko guneak Erandion, Loiun, Son -
dikan eta Derion ipini dira. “Beste he rrie -
tako lagunek, elkarteek… ere parte har tu
nahi badute, gurekin ipini daitezke harre-
manetan. Ondo etorriak izango dira, la -
guntza handia behar delako”. Kanpaina
apirilean eta maiatzean egongo da mar-
txan, eta Danontzat elkarteak Donostiara
bidaliko du batutakoa, eta handik Chios
irlara.

Loiun, leku hauetan utzi daitezke jate-
koak: Loiuko eta Larrondoko frontoietan,
janari-dendan eta elizan; Sondikan: jubila-
tuen etxean, Victor harategian, Son dika
bitxi-dendan, Elbereth estetika-zentroan,
Gorantzaileak dantza taldearen egoitzan
eta elizan; Derion: Mas x menos janari-
dendan eta Odol Argia elkartearen eta
Bizkaiko Elikagaien Bankuarekin lan egi-
ten duen taldearen bidez; eta Eran dion:
Erandiogoikoko gizarte etxean, Goi-Alde
dantza taldearen egoitzan, Josu Mu rueta
kultur etxean (Astrabudua), Eguz kilore
kafetegian eta Puri janari-dendan. 

Janari bilketa ez da Loiuko elkarteak
errefuxiatu siriarrei laguntzeko egin duen
kanpaina bakarra. Hala, umeak eramateko
motxilak ere batu dituzte, Donostiako ama
batzuek martxan ipinitako kanpainarekin
bat eginez. Bestalde, Eternal Running las-
terketa egin zen apirilean Loiun, eta txos-
na ipini zuten bertan. Ate ratako dirua
janaria erostera eta hori Do nostiara
garraiatzeak dakarren kostuak ordaintzera
zuzenduko dute. Era berean, postu bat
ipini dute apirilean ere herrian egin den
motorren kontzentrazioan. Pos tuan bibe-
roiek, txupetek eta esne-hautsak osatuta-
ko kitak saldu dituzte. Kitak ere bidaliko
dizkiete Zaporeak egitasmoaren ardura-
dunei, guraso siriarren arten bana ditza-
ten. “Gu beti gaude prest be har den tokian
laguntzeko. Eta errefuxiatu siriarrekin egi-
ten ari dena penagarria da benetan…”.
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Upategi horretan lau txakolin marka
ekoizten dituzte eta haietako batek jaso du
saria: Etxebarria txakolinak, hain zuzen ere.
Bacchus mundu mailako lehiaketa da eta
aurten 1.500 ekoizlek baino gehiagok har tu
dute parte bertan. Le henengo aldia da
Butroi upategia aurkeztu dela sariketara,
eta oso pozik azaldu dira golardoarekin.
“Au rrera jarraitzera bultzatzen gaitu. Gaine -
ra, sariaren eraginez, eskari gehiago izan
ditugu. Txinara ere bidaltzeko eskatu digu-
te, eta Fran tziatik etorri dira upategia ikus-
tera. Badu gu, hala ere, “arazo” bat: ia pro-
duktu barik gaude momentu honetan. Eta
ondorioz, ezin izan diegu eskari guztiei
erantzun. Adibidez, Kanadatik eta penintsu-

lako hainbat lekutatik eskatu digute txako-
lina, baina ezin izan ditugu eskariak bete”.

2015eko uztari dagokionez, 80.000
litro txakolin ekoiztu dute Butroi upate-
gian. “Nahiko produktu homogeneoa egi-
ten dugu, kalitate eta gustu berdina due -
na. Produktu ona da, eta lehiakorra prezio
aldetik. Soro ona edukitzea ere inportan-
tea da”. Upategia lau familiak sortu zuten:
txakolingintzan eskarmentu handia du ten
hiru upategi txiki (Zamudioko Oletxe,
Larrabetzuko Sasines eta Gatikako Etxe -
barria) eta mahats-ekoizle bat (Maje La -
rrañaga lezamarra). Haien familia-izaera da
upategia bereizten duen ezaugarrietako
bat. 

Butroi upategiak urrezko Bacchus
saria jaso du 

Errandonea eta
Martinez, nagusi
Lezaman 

Ander Errandonea eta Iñigo
Martínez pilotari nafar gazteek ira-
bazi zuten Lezamako Eskualdeko
txapelketaren 57. edizioa, lehenen-
go mailan. Txapelketaren finala api-
rilaren 1ean jokatu zen, eta nafarrek
22-11 irabazi zieten Elorrioko Igor
Azpiriri eta Lezamako Txaber Zaba -
la ri. Adituen arabera, Azpiri eta
Txaber faboritoak ziren, nagusiago-
ak direlako eta eskarmentu handia-
goa dutelako, baina Errandoneak
eta Martínezek oso maila ona eraku-
tsi zuten eta txapela Berara eraman
zuten. Martínez finalean oso fin ibili
arren, antolatzaileek Errandonea
izendatu zuten txapelketaren jokala-
ririk onena. Inaxio Errandonea pilo-
tari handiaren semea da Ander. 

Egun berean, gazte mailako fina-
la ere jokatu zen. Salaberriak eta
Aran gurenek 22-14 irabazi zioten Al -
berdik eta Aizpuruk osatutako biko-
teari. “Txapelketa oso polita izan da,
goi-mailako tantoak eta partidak
ikusi ditugulako. Gainera, frontoia
jendez gainezka egon zen finalean”.
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Milaka garaiezinek
izan zuten hitzordua
Loiun

Apirilaren 10ean, Eternal Running
lasterketa egin zen Loiun, eta bertan
4.500 lagunek baino gehiagok hartu
zuten parte. Hamar kilometroan ze -
har, eta hiru orduko epean, hainbat
oztopori egin behar izan zieten aurre.
Lortu zutenek garaiezin titulua jaso
zuten. Lehenengo aldia izan da hain
proba handia antolatzen dela Loiun,
eta Udaletik egin duten balorazioa
erabat positiboa izan da, bai herrian
egon zen giroagatik, bai parte-har-
tzaileen kopuruagatik. Eternal Run -
ning lasterketa ezohikoa da eta hel-
burua ez da marka on bat lortzea,
ondo pasatzea baizik. Parte-hartzaile
gehienek mozorroa jantzita egiten
dute ibilbidea. Sergio Baranda bilbo-
tarra parte-hartzaileetariko bat izan
zen.“Proba polita izan da orokorrean,
baina alde txarrak ere izan ditu. Adi -
bidez, gainditu beharreko oztopoak
bakarrik zirkuituaren hasieran eta
amaieran egon dira eta, nire ustez,
zirkuitu osoan zehar egon beharko
ziren. Bestalde, dutxetara ailegatu
orduko, ez da ur berorik egon”.

a: Loiuko Udala

Irakurri, Gozatu eta Oparitu kanpai-
nari apirilaren eman zioten hasiera De -
rion, Larrabetzun eta Zamudion, bertako
euskara elkarteek (Tximitx, Arrekikili eta
Lagatzu) eta Euskaltzaleen Topaguneak
an tolatuta. Aurten, kanpaina 10. aldiz ipi -
ni da martxan eta hainbat berrikuntza
izan ditu. Besteak beste, Patxi Zubizarreta
idazleari eskaturiko 50 liburu gomenda-
tuen zerrenda eskaintzen da, eta egitas-
moa 50 herrietan bultzatu da; orain dela
hiru urte baino 26 herri gehiagotan.

Egitasmoak irakurzaletasuna bultza-
tzea du helburu, eta horretarako herrita-
rrak euskarazko liburuak irakurtzera ani-
matu nahi ditu, irakurtzearen alde atsegi-
na azpimarratuz eta liburutegi publikoen
zerbitzuen erabilera sustatuz. Era berean,
parte hartzea saritzen du, liburuak eros-
teko abantaila ekonomikoak emanez, eta
liburua opari bihurtzeko gonbitea egiten
du. 

IGO kanpainak maiatzaren 31ra arte
iraungo du eta hiru pauso baino ez dira
egin behar bertan parte hartzeko. Le -
henen goa euskaraz irakurtzea da. Horre -
ta rako, herriko liburutegira joan eta eus-
karazko edozein liburu eskatu ahal izan-
go da maileguan. Bigarren pausoa goza-
tzea da. Hala, liburua irakurri, liburutegira
itzuli eta fitxa bat bete beharko da. Ho -
rren truke, liburuzainak erosketa-txeke

bat emango dio erabiltzaileari, hitzartu-
tako liburu dendan erabil dezan. Eroske -
ta-txekeak % 35eko beherapena izango
du, euskarazko edozein liburu erosteko,
eta ekainaren 11ra arte erabili ahal izan-
go da. Azkenik, hirugarren pausoa libu-
rua oparitzea da, lagun bati, senide bati
edo nork bere buruari.

IGO kanpainak maiatzaren 31ra 
arte iraungo du 
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Apirilaren 8an, Udaberri Bizkaiko Txa -
pelketaren finalak jokatu ziren Zierbenan,
eta pilotari txorierritarrek maila ederra
erakutsi zuten bertan, batez ere Olarreta
Larrabetzuko elkartekoek. Gomazko pa -
leta kategorian, Joanes Camara lezama-
rrak eta Asier del Río larrabetzuarrak osa-
tzen duten bikoteak 25-22 irabazi zion
Danak bat Mungiako taldeko jokalariei
bigarren mailako finalean. “Aurten hasi
gara elkarrekin jokatzen eta poz-pozik
gabiltza, irabaztea espero ez genuelako.
Finala oso gogorra eta parekatua izan zen
eta guztira ordubete eta erdi eman behar
izan genuen garaipena lortzeko”, esan
digu Joanesek. 

Gomazko paleta kategorian ere, Ene -
ko Ogara larrabetzuarrak eta Igor Benito
getxotarrak osatutako bikoteak jokatu
zuten hirugarren mailako finala, baina
ezin izan zuten txapela eskuratu eta azke-
nean 25-10 galdu zuten Galipa Zierbe -
nako elkartearen kontra. Era berean, fron-
tenis kategorian, Derioko taldeak biga-
rren mailako finala galdu zuen Sodu -
peren kontra. Xabier Arriortua lezamarrak
eta Rubén Blanco sondikoztarrak 30-22
galdu zuten. “Iaz sortu genuen taldea eta
bikote hori lehenengo aldiz sartu da
lehian txapelketa batean, eta nora eta
finalera heldu da”, adierazi du Lander
Martínez Derioko taldeko arduradunak. 

Txorierriko pilotariak, nagusi
Udaberri txapelketan

Martxa solidarioa,
Erandiogoikoan 

Hura Ortzi herri kirol taldeak an -
tolatu du maiatzaren 8rako, hauen
laguntzarekin: Gurari, Takolos, Son -
dikako kirol zaleak eta Astrabudua ko
kick boxing taldea.  Ibilbide bi egon-
go dira. Batak 28 kilometro edukiko
ditu eta parte-hartzaileak txoko haue-
tatik pasatuko dira: Fanos, Fatima,
Lutxana, Santimami, Goierri eta Unbe.
Beste ibilbidea familiei dago zuzen-
duta eta 12 kilometrokoa izango da.
Beste hori aukeratzen dutenak
Goierritik eta Unbetik igaroko dira.
Ibilbide biak Erandiogoikoko plazan
hasi eta bukatuko dira. Martxa luzean
parte hartzeko izena ematea 07:20tik
07:50era egin beharko da; eta martxa
txikian, 09:30etik 09:50era. Izena ema-
tea doan da, baina antolatzaileek
eskertzen dute izen-emate moduan
jatekoak eramatea. “Batzen denaren
zati bat Erandioko behartsuen artean
banatuko da; eta beste zatia herri
ezberdinetako elkarteen artean:
Sondika, Zamudio…”. Umeentzako
jolasak ere egongo dira; kick boxing
erakustaldia; eta zer jan eta edan
parte-hartzaile guztientzat. Opariak
zozketatuko dira eta martxen argaz-
kiak ipiniko dira ikusgai.

Joanes Camara eta 
Asier del Río

a: Urko Real de Asua
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Argazki Rallya,
Derion

Derioko Argazki Taldeak
antolatu du apirilaren 30erako,
eta argazkilaritza gustuko duen
pertsona orok hartu ahal izango
du parte bertan. Kultur Birikatik
10:00etatik 10:30era bitartean
irtengo dira. Bertan eman behar
da izena eta emango dira lehia-
ketaren zehetasunak. Argazki-bil-
dumarik onenak diploma bat eta
200 euro jasoko ditu saritzat; eta
argazkitik onenak, diploma bat
eta 100 euro; eta Derioko lehen
sailkatuak, diploma bat eta 100
euro. Sariak maiatzaren 21ean,
12:30ean, banatuko dira Kultur
Birikan, eta Rallyra aurkeztutako
argazki guztiak proiektatuko dira
ekitaldi horretan.  

Txakurrak hezteko
ikastaroa 

Altzora Sondikako euskara
elkarteak antolatu du. Maiatzaren
14an, ikastaro teorikoa eskainiko
da kultura-etxean, 16:30etik
19:30era arte; eta maiatzaren
15ean, ikastaro praktikoa, San
Joan zelaian. Saio praktikoa
10:00etatik 13:00ak arte izango
da eta ondoren, erakustaldia
eskainiko da. Ikastaroak 20 euro
balio du, eta, izena emateko, 635
75 35 95 telefono zenbakira deitu
behar da, edo mezu bat bidali
altzora.ee@gmail.com helbide
elektronikora.  

Musika jaialdia ekainaren 10ean eta
11n izango da BBK-k Sondikan duen Ola
zentroan. Kartela itxi dute dagoeneko eta
nazioarteko, Estatu mailako eta Euskal
Herriko abeslari eta talde entzutetsuek
osatzen dute. Hala, barikuan Los Lobos,
Am paro Sánchez, Corizonas eta Elliott
Mur phy & Band arituko dira. Zapatuan,
hauek igoko dira eszenatokira: Jethro
Tull, Graham Nash, Bob Geldof, Nina Ha -
gen, The Fakeband, Niko Etxart eta Hapa
Hapa, eta Hey Mr. Neken. Jaialdiaren itur-
burua Music Legends kontzertu-saila da,

2011. urtetik 2015. urtera bitartean Bil -
boko BBK aretoan egin dena. Anto la -
tzaileen esanetan, jaialdiak kultura balio-
ak helarazteko kodigo be rriak aztertzea
du helburu, eta musika pu bliko guztien-
gana hurbildu. Tren bereziak ipiniko dira
Bilbotik Ola zentrora ailegatzeko, baina
ibilbidea oinez egiteko aukera ere egon-
go da, Juanjo San Sebastian alpinistak gi -
datuta. Hamaiketakoa egongo da ibilbi-
dean parte hartzen dutenentzat. Jaial -
dirako sarrerak BBKren kutxazainetan
dau de salgai.     

“BBK Music Legends Festival”
Sondikan egingo da ekainean



AIKOR! 158 l 2016ko apirila
www.aikor.com10 LABURRAK

Maiatzean, parkean
ere euskaraz

TOTOAN Txorierriko Euskara
Elkarteen Federazioak “Olgetan parke-
an” egitasmoa ipini du martxan maia-
tzerako. Helburua euskara parkeetara
ere eramatea da, jolasen bidez eta
gurasoak inplikatuz. Hala, familia osoa-
ri zuzendutako jolasak antolatuko dira.
“Olgetan parkean” egitasmoa Loiuko
liburutegiko plazan egingo da maia-
tzaren 13an eta 20an, 18:30ean. Eta
Larrondoko hiri-zentroan, maiatzaren
16an eta 23an, ordu berean. Bestalde,
Sondikan maiatzaren 6an, 13an, 20an
eta 27an egingo da. Jolasak 17:00etan
izango dira Sondikan, igerilekuetako
plazan hain zuzen ere. Zamudion,
maiatzaren 27rako eta ekainaren
3rako, 10erako eta 17rako antolatu da.
Jolasak 18:15etik aurrera egingo dira
Agirre lehendakariaren plazan. 

Enpresa-batzordetik jakinarazi dute-
nez, Estatu Batuetako Eaton multinazio-
nalak Derioko fabrikako 39 langile botako
ditu kalera, eta ekoizpen lerroetako bat
Errumaniara eramango du. Derion, 100
langile inguru daude, eta kaleratzeak zu -
zeneko lanpostuetan dabiltzan 20 lagu-
nengan, eta zeharkako lanpostuetan da -
biltzan 19 lagunengan edukiko du eragi-
na. “Eatoneko langileek gure gaitzespena
eta haserrea adierazi nahi ditugu kalera-
tzeen aurrean”. Euren esanetan, enpresa-
ren emaitza ekonomikoak positiboak
izan dira beti, eta gaur egun badira posi-
tiboak. “Multinazionalak zintzotasunik,
zu zentasunik eta balio etikorik eza eraku-
tsi du. Minduta gaude eta engainatu gai-
tuztela uste dugu”. 

AIKOR! aldizkariak Eaton multinaziona-
larekin ipini da harremanetan, haien ber-
tsioa ezagutzeko, baina edizio hau itxi or -
duko, ez dugu erantzun ofizialik jaso. Ha -

la eta guztiz ere, prentsa-gabinetetik
esan digute haiek ez dutela inor kaleratu,
eta en presa-batzordearekin da biltzala
negoziatzen.  

Eaton-ek 39 langile kaleratuko ditu Derion, 
enpresa-batzordearen esanetan

Apirilaren 23an, Paisos Catalansen ez -
ker independentistaren rola askapen pro-
zesuan aztertu zuten Lezaman, Oxangoiti
tabernan hain zuzen ere. Ekintza hori Le -
zamako Gazte Asanbladak apiriletik
maiatzaren bitarterako antolatutako
hitzaldi-sortaren barruan egon zen. Hi -
labete internazionalistaren haritik, beste
hiru hitzaldi eskainiko dira; guztiak arra-
tsaldeko 18:00etan. Hala, Apirilaren
30ean, prozesu bolibartarra edukiko dute
hizpide Grisson tabernan. Hitzaldia Aska -
penak eskainiko du. Beste hitzaldi biak
Enaitz tabernan egingo dituzte. Maia -
tzaren 6an, Greziako gatazkaz arituko di -
ra Komite Internazionalistaren eskutik;

eta maiatzaren 14an, Asier Blas EHUko
Po litika-zientzietako irakasleak, besteak
beste, udaberri arabiarra, Siriako gerra
eta errefuxiatuen egoera jorratuko ditu.

Lezamako gazteek bigarrenez antola-
tu dituzte jardunaldi internazionalistak.
“Formakuntzak badauka lekua gure he -
rrian. Eta hura desformalizatzeko, aurreko
urtean bezala, tabernak kontrabotere
gunea bihurtzea erabaki dugu. Elkartasu -
na he rrien arteko samurtasuna izanik,
guztioi egiten dizuegu Lezamara etortze-
ko gonbitea, hilabete internazionalistan
parte har tzera. Formakuntza ez da soilik
en tzutea; be raz, ikasteko eta eztabaida-
tzeko gogoz etorri!”.

Hilabete internazionalista 
antolatu dute Lezaman
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Iñaki Azkoaga Amutxategi | Nagusien artean nagusi 
“Lan honetan beste edozeinetan gertatzen ez diren gauzak ikus daitezke”, azaldu du gazte derioztarrak, bezero batentzat edalontzi

batean ardo gorria eta zuria nahasten dituen bitartean. Sei urte daramatza Derioko Nagusien Etxean lanean, eta aitortu du bere bizitza-
ko lana dela. Derioko adintsuak ere poz-pozik dabiltza txokolate, kafe eta ardoen artean lan egiten duen zerbitzari gaztearekin. Goizeko
11etatik gaueko 9ak arte bertan jarduten du. “Zaila egin zitzaidan hasieran, baina gaur egun bertotik igarotzen diren pertsona guztien
historia eta istorioak ezagutzen ditut; oso aberasgarria da”.

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



Sorkunde Rubio (Errenteria, 1977).
Musika mundura Kashbad rock taldea-
ren eskutik ailegatu zen eta talde ho -
rren abeslaria izan zen 90eko hamar-
kadan: Kashbad (Esan Ozenki, 1996),
Dis tantzia (Esan Ozenki, 1997) eta He -
siak (Esan Ozenki, 1999). Negu Gorriak,
Jo xe Ripiau, Flitter eta Fermin Mugu -
ruza bezalako talde eta musikariekin
ere egin ditu kolaborazioak. Bakarkako
bere lehen lana Onna 2002. urtean

(Me tak) aurkeztu zuen eta handik hona
beste hiru disko plazaratu ditu: Duna
(Kontrakalea-Metak, 2005), Sorkun &
Vice Presidentes (PIAS, 2008) eta Ziklo -
morphosia (Srgntx Koop, 2015). Kash -
bad taldearekin beste lan bat kaleratu
zuen 2014. urtean: Arrakalak; eta urte
berean, beste bat DJ Patarekin: Turn on
the Radio. The mixtape. Bildumetan ere
hartu du parte: Gizaki hauskorra (Me -
tak, 2003); Pistola aluan (Wagram,
2004) eta Hator (Gure Irratia-Gara,
2005).  

Ibilbidea

t: Itxaso Marina

Nolako kontzertua topatuko du
Deriora hurbiltzen denak?

Batez ere Ziklomorphosia azken dis-
koa aurkeztuko dugu eta eszenatokian
hauek arituko gara: bateria-jotzailea, ba -
xu-jotzailea, gitarra-jotzailea, teklatu-jo -
tzailea eta bostok. Duna diskoaren kanta-
ren bat eta Kashbad taldearen bertsioren
bat ere joko dugu. Kontzertua ezberdina
izango da; ez du zerikusirik edukiko beti-
danik egin ditudan rock kontzertuekin…
Soula, reggaea, funk-a… nagusi izango
di ra kontzertuan. Dantzagarriagoa izan-
go da, ezberdina.

Ziklomorphosia joan den urteko
aza roan kaleratu zenuen. Zelako ha -
rrera eduki du?

Oso ona. Egia da jendea harritu egi-
ten dela, ez delako betikoa. Gainera, tal-
deak maila bat dauka, eta gauza asko ger-
tatzen dira musika arloan. Jendea gustu-
ra azaltzen da.

Kontzertuetan ere sumatu duzu?
Bai, orain dela gutxi Gazte Danbadan

egon gara eta, nolabait, saio erabakiga-
rria izan da, musika gogorragoa, punkya-
goa… egiten duten taldeekin batera jo
du gulako. Jendeak oso erantzun ona
eman zuen eta publiko artean oso jende
gaztea ere egon zen. Hori oso pozgarria
da musikariontzat, jende gaztearengana
ailegatzeko kezka izaten dugulako.

Lehen aipatu duzun moduan, Zi -
klomorphosia bestelako erritmoz bete-
tako lana da: soul, funk, hip-hop…;
aurretik jorratu duzun rock estiloare-
kin zerikusi gutxi duena. Bilakaera
naturala izan da?

Kashbad taldearekin edo nik neuk
bakarrik rocketik hurbilago dagoen esti-
loa jorratu dudan arren, musika anitza
en tzun dut beti. Duna ere nahiko lan be -
rezia da, drum&bass dago bertan, mu sika
esperimentalagoa, elektronikoa… Era

berean, rap munduko jendearekin egin
ditut kolaborazioak, Fermin Mugu ruza -
rekin, oso musika estilo zabala jorratzen
duena… Egiteko gogoa nuen zerbait izan
da; rocketik atera eta beste erritmo eta
estilo batzuk landu. Bai, bilakaera natura-
la izan dela uste dut.

Estilo aldaketa horrek zerikusirik
du diskoaren izenarekin? Metamorfo -
sirik eduki duzu?

Bai, erabat. Momentu zehatz batean
ziklotimia diagnostikatu zidaten eta gau -
za asko ulertu nuen neure buruari buruz,
zer gertatzen ari zitzaidan. Meta mor fosia
oso sakona izan da pertsonalki zein musi-
kalki. Hitz jokoa egin eta Ziklo morphosia

atera zen. Hasieran, abesti bat baino ez
zela izango pentsatu nuen, baina uste
baino gehiago izan da azkenean, eta ho -
rregatik ipini diot titulu hori diskoari.

Kontraste handia dago dantza egi-
teko gonbitea egiten duen musika eta
hitzen iluntasunaren artean.

Beste disko batzuetan neuk idatzi di tut
hitzak, baina oraingo honetan hitz ge hi -
enak Eider Rodriguezenak dira. Eider eta
biok lagun minak gara eta berak ondotxo
daki zelan sentitu naizen azken urteotan,
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“Rocketik atera eta 
beste erritmo eta 

estilo batzuk landu 
nahi nituen”

“Bakoitzak ondo egiten
dakiena egin behar
zuela argi eduki dut

azken disko honetan”

SORKUN l abeslaria

“Metamorfosi sakona
eduki dut pertsonalki

zein musikalki”

Atal honetara Txorierrin
izan diren musikariak,

aktoreak, idazleak…
ekartzen ditugu norma-
lean, baina oraingo ho -

netan salbuespena egin
dugu, San Isidro De -
rioko jai-batzordeak

hala eskatu digulako.
Sorkunek eta bere tal-

deak kontzertua eskai-
niko dute maiatzaren

13an, jai-egitarauaren
barruan, eta Erren -

teriako abeslariarekin
izan gara solasean bere

azken lanari buruz. 
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zelan egon naizen… Zazpi urte pasatu dira
au rreko diskoa atera nuenetik hona, eta
saiatu gara urte hauetan gertatutako guz-
tia Zi klo morphosia lanean islatzen. Komuni -
kazio handia dago gure artean eta abia-
puntutzat gure arteko elkarrizketak, nik
kontatutako gauzak… hartu ditugu.
Gainera, hi tzak in dartsuagoak izatea nahi
nuen; eta eus kara, landuagoa. Asmatu
dudala uste dut. Eta bai, kontraste handia
dago hitzen iluntasunaren, eta hori guztia
musikalki zein ahotsarekin zelan adierazten
dudanaren artean.

Zure laugarren lana da bakarka.
Bakarka, baina lagunak eduki dituzu
inguruan.

Ur azpian abestia Koldo Soretena da,
eta Javi P3zek Astronautak konposatu du.
Gainera, Harkaitz Canok konposatutako
Gizon laztan abestiaren rapa ere egiten
du. Bestalde, talde osoak hartu du parte
diskoan. Adibidez, zati bat gitarra-jotzai-
learekin, Mikel Romerorekin, konposatu
dut; eta beste zatia, baxu-jotzailearekin,
Aritz Luzuriagarekin. Gero, bateratze la -
nean, bakoitzak bere ikuspuntua adierazi
du, konponketak egin…

Hogeita bat urte daramatzazu mu -
sika munduan. Zelako abeslaria, musi-
kagilea… da Sorkun gaur egun?

Lan honetarako argi eduki dudana
hau izan da: bakoitzak ondo egiten
dakiena egin behar zuela. Nik abesten
dut, bai na ez dut instrumenturik jotzen
eta ezin dut bakarrik konposatu. Beraz,
konposatzen dakien jendea eduki dut
inguruan. Testu onak idazteko gauza zen
pertsona bat ere behar nuen, euskara
ondo menperatzen zuena eta nire senti-
menduak is latzeko gauza zena. Hori guz-
tia nahasteko ardura nirea da, bai; ahots-
melodiak be ti dira nireak eta diskoaren
estiloa neuk erabakitzen dut. Baina kon-
posizioari eta testuei maila altuagoa
emateko asmoa eduki dut oraingo hone-
tan.

Ziklomorphosia diskoarekin bira
egiten zabiltza buru-belarri. Zelan da -
toz hurrengo hilabeteak?

Kontzertu asko ditugu eta udan ere
gelditu barik ibiltzea espero dugu. Euskal
Herritik kontzertuak eman eta asko jo.
Gero, abenduan, hausnarketa egingo
du gu urtea zelan joan den aztertzeko.
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ARENE ALTONAGA l Oiartzun taldeko futbolaria
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Oso ondo. Nik bizitza ikuspun-
tu baikor batetik ikusten dut eta
gauza onak baino ez ditut gorde-
tzen. Athleticen pertsona mo -
duan hazi naiz, balio batzuk hartu
ditut, neskatila izatetik emaku-
mea izatera pasatu dut, eta gauza
polit asko bizi izateko aukera izan
dut. Nire familia bezalakoa zen.
Fut bolari esker asko ikasi dut.
Aran tzarik? Tira, bai, urte batzue-
tan Superliga irabazteko oso gertu
ibili gara, eta pena izan da azken
partidan urteko lana alferrik galdu
izana. Baina gauzak horrela etor-
tzen dira eta aurrera egin behar
da.    

2015ean Athleticek baja
eman zizun eta Oiartzunen

t: G. Eguzkitza / a: Javi Urola eta Athletic Club

Zergatik futbola?
Ez dakit. Betidanik gustatu izan zait.

Gogoratzen dudanetik, pilotaren atzetik
nabil. Ahizpak ere jokatzen zuen. Gainera,
aita futbolzalea da eta beti eramaten nin-
duen partidak ikustera. Txikitan beste
gauza batzuk egiten nituen, tenisa eta
pin tura, baina 11 urte nituela erabaki
nuen futbolean jokatzea.  

Sondika leku aproposa da neska
ba tek futbolean jokatzeko, ezta?

Garai batean Sondika aitzindaria izan
zen emakumezkoen futbolari dagokio-
nez. Hala ere, gaur egun ez dago herrian
horren arrastorik, ez dago nesken talde-
rik, ezta hori eskatzen duen inor ere. 

Erdilaria zara. Beti jokatu duzu ber-
tan? Nolako jokalaria zara? 

Erdi-erdian jokatu nahiago dut, baina
aurten hegalean ere aritu naiz. Baloia -
rekin egotea gustatzen zait, Iniesta Bar -
tze lonako jokalaria bezala, baina defen-
tsa-lanetan ere eroso nabil. 

Sei urte eman zenituen Athleticen.
Betiko ilusioa izan zen zuretzat talde
zuri-gorrian jokatu izana?

Bai horixe! Athleticen jokatzea oso
zai la da eta nik 15 urterekin lortu nuen.
Lehenengo urtea oso polita izan zen,
baina hurrengoan, Espainiako selekzioa-
rekin nenbilela, belauneko meniskoa eta
lotailu gurutzatua apurtu zitzaizkidan,
eta zazpi hilabete eman nuen futbolean
jokatu barik. Oso gogorra izan zen. 

Lesioa alde batera utzita, zelan
Ath leticen? Baduzu arantzarik liga bat
irabazi ez izanagatik?

Arene Altonaga (Sondika, 1993) futbolari gaztea da,
baina dagoeneko hainbat esperientzia bizi izan ditu.
Athleticen jokatu du, Europako txapelduna izan da
eta belauna apurtu zaio. Gaur egun Superligan joka-
tzen du Oiartzun taldean eta, bitartean, Haur Hez -
kuntza ikasketak amaitzen ari da.

“Gogoratzen dudanetik,
pilotaren atzetik nabil”
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Arene Lauro ikastolan hasi zen jo -
katzen. Gero Pauldarrak taldera joan
zen, eta azkenean, Athleticera. Garai
hartan, 17 urte azpiko selekzioak dei -
tu zuen eta Europako txapelduna eta
Munduko hirugarrena izan zen. “Gazi-
gozoa izan zen: batetik, esperientzia
ederrak bizi izan nituen eta leku ika-
ragarriak ezagutu nituen; bestetik,
denbora pilo bat eman nuen etxetik
urrun eta izugarri kostatu zitzaidan
ikas ketak amaitzea. Gainera, min har -
tu nuen”.

Europako txapelduna

hasi zinen jokatzen. Etsipena handia
izan zen Athletic utzi behar izatea?

Bai, gogorra izan zen. Urte asko
eman ditut bertan, eta nahiz eta azken
urtean gutxi jokatu, beti espero duzu
jarraitzea. Dena dela, Oiartzunera etorri
nintzen eta oso pozik nago hemen. 

Zergatik Oiartzunera? 
Taldea zein jokalari batzuk ezagu-

tzen nituen. Oiartzunetik deitu zidatene-
an, ga ko batzuk helarazi zizkidaten: talde
txikia, giro polita eta ilusio handia.
Gainera, etxetik gertu zegoen eta Lehen -
en go Mai lan jokatzeko aukera ematen
zidaten; beraz, talde ezin hobea, niretzat.
Ia urtebete daramat hemen eta bete-
betean as matu dudala uste dut. Taldeki -
deek primeran hartu naute, oso giro poli-
ta dugu al dagelan eta benetako talde
bat osatzen dugu berdegunean. Etxeko
taldea da Oiartzun. 

Nolako baldintzak dituzu Oiar -
tzunen? Soldatarik duzu?

Oiartzun Lehenengo Mailako talderik
pobreena da. Taldeak lana eta etxea
ematen dizkigu, baina ez digu futbolean
jokatzeagatik soldatarik ordaintzen. Su -

perli gan oso jokalari gutxi dira profesio-
nalak, eta Bartzelonan izan ezik, soldatek
ez du te profesionala izateko ematen.
Aldaketak eman dira eta emakumezkoen
futbolak aurrera egin du azken bolada
honetan. Esate baterako, telebista hasi da
emakumezkoen partidak ematen, baina
oihartzun gutxi dute. Etorkizunari begira,
baikor agertzen naiz, eta poliki-poliki
espero dut egunen batean profesionalak
izatea.   

Eta hurrengo urtean zer?
Oraindik ez dakit. Aurten, Oiartzunen

bete dugu helburua, mailari eustea. Niri
ekainean amaituko zait kontratua eta gus-
tura nabil, baina oraindik ez dut klubare-
kin hitz egin.

“Bizitza ikuspuntu 
baikor batetik 

ikusten dut eta 
gauza onak baino 
ez ditut gordetzen”
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Gazte mugikortasuna

Ikaslea edo graduatu berria bazara eta
esperientzia berri bat izateko gogoa ba -
duzu, gazteentzako mugikortasun-pro-
gramak lagungarri izango zaizkizu. Na -
zioar teko mugikortasun-programa horien
bitartez, ikasketak eta praktikak atzerrian
egiteko aukera izango duzu. Bidaiatu,
mundua ezagutu, jende berria ezagutu…
eta, era berean, curriculuma osatu. Zer
gehiago nahi duzu?

Txorierriko Mankomunitateko Gazte -
ria Zerbitzuak Europan bidaiatzeko, ikas-
teko edo lan egiteko behar dituzun tres-
nak bilatzen lagunduko dizu. Informazio
interesgarria dugu zuri ho nako hauetan
laguntzeko: bidaia bat prestatzen, hizkun-
tzak ikasten, beste herrialde batean lana

aurkitzen, beka bat eskatzen, gazteen tru -
ke-programa batean parte-hartzen, titula-
zio bat baliozkotzen edo zu re Europako
cu rriculuma prestatzen.

Baina Txorierriko Mankomunitateko
Gazteria Zerbitzuaren asmoa ez da gazte
guztiak beste herrialde batzuetara bidal-
tzea; itzuli eta zuen esperientziak guri
kontatzea nahi dugu! Eskaintzen zaizki-
gun gazteentzako mugikortasun-progra-

ma guztien bidez, gaitasun eta ezagutzak
lortu eta indartu ditzakegu, eta horiek oso
ondo baloratuko dituzte gure etorkizune-
ko lan-abenturan. Kontratazio-agentziek
eta giza baliabideen sailek gero eta balio
handiagoa ematen diote mugikortasun-
programetan parte hartu izanari. Gainera,
Europar Batasunak sustatutako progra-
men barruko mugikortasun-esperientziak
Europass izeneko dokumentu batean

a: elpenlight.com
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Informazio gehiago
–www.gaztetxorierri.eus
–Eskatu gida gib@txorierri.eu helbi-
dean

jasoko dira. Dokumentu horrek estatu
kide guztietan balio du.

Europass
Beste herrialde bateko hezkuntza-

edo prestakuntza-programa batean izena
eman nahi baduzu, edo enplegua atze-
rrian bilatu nahi baduzu, edo atzerrian
lan-esperientzia bat izan nahi baduzu,
erraz ulertzeko moduan aurkeztu behar-
ko dituzu zure gaitasunak eta trebetasu-
nak. Horretarako dago Europass. Europar
Batasun osorako balio du, eta sei doku-
mentuz osatuta dago:

Oinarrizko hiru dokumentu:
1. Europass Currriculum Vitaea.
2. Gaitasunen Europako Pasaportea.
3. Europass Hizkuntzen Pasaportea.

Beste hiru dokumentu, dagokion
administrazio eskudunak egindakoak eta
jaulkitakoak: 

4. Tituluaren/ziurtagiriaren Europass
osagarria.

5. Goi mailako tituluaren Europass
osagarria.

6. Europass mugikortasun-agiria.

Duela zenbait urtetatik, Txorierriko
Zerbitzuen Mankomunitateko Gazteria
Zerbitzuak gazteentzako mugikortasun-
programetan parte hartzera animatzen
ditu gure gazteak. Hori dela eta, bi progra-
ma espezifiko egiten dira Txorierriko
Institutuan zein Politeknikan.

Programa horiek bi alderdi dituzte:
batetik, ikasleei gazteentzako mugikorta-
sun-programek dituzten abantailak eta
aukerak azaltzen zaizkie, eta, bestetik,
nazioarteko ikasle txartela egitea gomen-
datzen zaie, beste hiri eta herrialde
batzuetako bidaietan eta egonaldietan
hainbat deskontu izan ditzaten.

Martxoan, gai honi buruzko hiru hi -
tzaldi egin dira Politeknikan, eta irailean
ins titutuan egingo da. Ikasleek gustura ja -
sotzen dute horrelako informazioa: 10etik
8 puntu jaso zituen asebetetze-inkestan.

10 arrazoi, Europar Batasunean mugitzeko
1. Zure espezialitateko ikasketetan aurrera egin dezakezulako.
2. Zure lan-aukerak zabaldu ditzakezulako, zure curriculuma hobetuz.
3. Atzerrian egiten dituzun ikasketak zure herrialdean edo lan egin nahi duzun
herrialdean aintzat hartuko direlako.
4. Helmuga ugari dituzulako aukeran.
5. Hizkuntzak ikasi edo lehendik duzun hizkuntza-ezagutza hobetu dezakezulako.
6. Beste kultura batzuk eta jende berria ezagutu ditzakezulako eta beste herrialde
batzuetako lagunak egin ditzakezulako.
7. Heltzen lagunduko dizun esperientzia paregabeaz gozatu ahal izango zarelako.
8. Zure prestakuntza eta gaitasun sozialak hobetuko dituzulako.
9. Horrela malgutasuna eta iniziatiba erakusten dituzulako.
10. Atzerrian ikasteak zure bizitza hobera aldatuko duelako!
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“Eskerrik asko sondikoztarrei”
JESÚS MANUEL LANDA l

Sondikako liburu-dendaren jabe ohia

Sondikan guztiek ezagutzen dute
Jesús, liburu-dendakoa. Jesús

Manuel Landak (Sondika, 1953)
24 urte eman ditu bere dendan

eta urtarrilean erretiroa hartu
zuen. Jesúsek atzera begiratu du

AIKOR! aldizkariaren eskutik, eta
emaitza irakurleei eskaini die.  



duna ontziolan hasi zen lanean, manten-
tze-lanetan. “Lanean nenbilela, Fisika ka -
rrera hasi nintzen ikasten, baina azkene-
an utzi behar izan nuen, lan egitea eta
ikastea aldi berean gogorregia zelako”.
Euskalduna 1988an itxi behar izan zuten,
eta Jesús langabezian gelditu zen. “Bi -

deo-kluba jarri nuen martxan Bilbon, Ara -
bella auzoan. Guztira, lau urte eman
nuen bertan eta 1992an Sondikako libu-
ru-dendara etorri nintzen. 1991ean bi -
deo-klubean eta liburu-dendan ibili nin-
tzen aldi berean, baina urte horretan
bideo-kluba izugarri jaitsi zen eta erabaki
nuen liburu-dendan bakarrik jarraitzea”. 

Jesúsek 24 urte eman ditu liburu-
dendako mostradorearen atzean, eta he -
rriak izan duen bilakaeraren lekukoa izan
da. “Sondika, gaur egun, garbiago dago,
politago. Hala ere, porlan gehiegi dauka,
nik berdegune gehiago jarriko nu keen.
Eta bereziki penagarria izan zen frontoi
zaharra lurrera botatzea. Estalita zegoen
eta hara joaten ginen txikitan jo lastera.
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Liburu-dendan lan egin
baino lehen, Euskalduna
ontziolan eta bideo-klub

batean ibili zen Jesús

t/a: Gaizka Eguzkitza

Sondikako liburu-denda erreferentea
da herrian. Denda 1968an jarri zen mar-
txan, eta gaur egun sondikoztar gehienek
bertan erosten dute egunkaria egunero.
Azken 24 urteotan Jesús Landa izan da
dendako aurpegia, eta horregatik ezagu-
tzen du herri osoak. Berak ere ezagutzen
ditu sondikoztar guztiak. “Langileak etor-
tzen dira goiz-goizean; beranduago, jubi-
latuak; eta arratsaldean, umeak”. Je súsek
erretiroa hartu du aurten, urtarrilaren
13an, eta harrezkero, bere ordez, To más
Herrán dabil dendaren arduradun gaur
egun. “Esku onetan dago, Tomás gizon
ona, langilea eta jatorra da-eta”, esan digu
Je súsek. 

Jesúsek 1992an hartu zuen dendaren
ardura. Sartu zen portamina bat erostera,
eta, ia konturatu gabe, liburu-denda erosi
zuen. “Liburuak eta papergintza-produk-
tuak, boligrafoak-eta, beti gustatu zaizkit,
eta denda hartzeko aukera berez sortu
zen. Aurreko jabeak esan zidan erretiroa
hartu nahi zuela eta galdetu zidan ea niri
denda interesatzen zitzaidan. Ez nuen
gehiegi pentsatu behar izan, eta onartu
egin nuen haren proposamena”.

Jesúsek ia bizitza osoa eman du Son -
dikan. Ventorrilloko landan jaio zen, gaur
egungo kiroldegitik hurbil-hurbil. Herrian
bertan hasi zen ikasten, baina 10 urte
zituela Bilbora joan zen Batxillergoa bere
kabuz egitera. Batxilergoarekin batera
Elektronikako Lanbide Heziketa ere ikasi
zuen. Ikasketak amaitu zituenean, Euskal -



Haren ordez, plaza bat jarri dute liburute-
giaren aurrean. Bestetik, kalte han dia
ekarri zigun herriko merkatarioi airepor-
tua Loiura eramateak. Izan ere, aire portua
herritik gertu-gertu zegoen eta langileak
zein bidaiariak askotan etortzen ziren
Son dikara bazkaltzera, itxaronaldiak he -
men pasatzera...”.  

Omenaldia
Atzera begira, Jesús pozik agertu da.

“Lana gogorra zen ordu asko eman behar
nituelako eta egunero ireki behar nuela-
ko, baina jendearekin nuen harremana
oso lagungarria zen. Eskerrak eman be -
har dizkiet sondikoztarrei primeran trata-
tu nautelako. Ni haiek bezain ondo trata-
tzen saiatu naiz. Horretan datza sekretua,
harreman ona eta komunikazio arina
bezeroekin”. Ez da harritzekoa, beraz,
herriak omenaldia egin izana. “Oso hunki-
garria izan zen. Bezero batzuek bazkari
bat antolatu zidaten martxoaren 12an.
Guztira 42 lagun batu ginen herriko jate-
txe batean, eta oso gustura ibili ginen.
Hain gustura, ezen 21:30era ez baike-
nuen bukatu bazkaltzen (kar, kar). Gauez
parrandaz jarraitu genuen. Oso polita
izan zen”. 

Liburu-dendako jabe ohiak beste ga -
ko bat aipatu digu, hainbeste urte iraute-
ko. “Garai berrietara eta aldaketetara mol-
datzeko gaitasuna izan behar duzu”. Hau
da, dendariak adi egon behar du sortu
ahal diren negozio-aukerei. Horren hari-
tik, Jesúsek denetarik saldu du bere den-
dan. “Garai batean sakelako telefonoak
saldu nituen; beste batean, herrian es ku-
lan tailer pilo bat egiten zirenean, margo-

ak eta markoak saltzen hasi nintzen.
Azken bolada honetan papergintza-pro-
duktu pilo bat saltzen nuen, gaur egun
herrian ume asko daudelako eta haiek
eskolarako behar dituztelako”.

Eskaintza askotarikoa zen, baina ez
ba tzuek uste duten bezain askotarikoa.
“Asteburuan, beste dendak itxita zeude-
nean, gauza xelebreak eskatzen zizkida-
ten: indabak, konpresak.... Beste behin,
be zero batek itsasontziak gidatzeko ma -
teriala eskatu zidan. Nik ez nuen saltzen
eta leku batetik bestera ibili behar izan
nuen horren bila. Eta bezero fidela zenez,
bada hori egin behar zen, nahiz eta asko-
tan dirurik ez irabazi”. 

Dena dela, Jesúsek aldizkariak eta
egunkariak saltzen zituen batez ere.
”Gaur egun, lehen baino askoz gutxiago

erosten dira prentsa arrunta eta hileroko
aldizkari espezializatuak, bereziki, 2012 -
tik aurrera. Hala ere, prentsa arrosa, ez,
haren salmenta igo egin da-eta. Le hen,
askotan, bezero batek bizpahiru egunka-
ri erosten zituen, eta asteburuan, baita
aldizkariren bat ere. Gaur egun, ordea,
gazteek Interneten bidez irakurtzeko ohi-
tura dute eta nire ustez, belaunaldi bi
barru ia desagertu egingo da paperezko
prentsa”. 

AIKOR!
Jesúsen dendan ere banatu da beti-

danik AIKOR! aldizkaria. “AIKOR! gustatzen
zait, maketazioa argia delako eta, ondo-
rioz, erraz irakurtzen delako. Hala ere,
kalitate handiegia dauka, batez ere pape-
rari dagokionez. Badakit beste paper txa-
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“Kalte handia 
ekarri zigun herriko 

merkatarioi aireportua
Loiura eramateak”

“Bezero batzuek 
omenaldi hunkigarri 
bat antolatu zidaten 

martxoaren 12an”

“Nire ustez, belaunaldi 
bi barru ia desagertu

egingo da 
paperezko prentsa”
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rrago batean argazkiak ez direla hain on -
do ikusten, baina tira... Hobeto irakurle-
ontzat!”. Jesúsek bere iritzi zintzoa adiera-
zi digu, bere esanetan, “aditua” ez delako.
“Gezurra badirudi ere, ez dut uste aditua
naizenik. Izan ere, nahiz eta egun osoa
aldizkariz inguratuta eman, inoiz ez dut
denborarik ezer irakurtzeko”. 

Orain izango du denbora. Erretiroa
lehenago hartu nahi izan zuen, duela
urte bi, hain zuzen ere, baina legea alda-
tu zuten aurreko urtean. “Ederra egin
zidaten! (kar, kar)”. “Gustura nabil erretira-
tuta. Orain konturatzen naiz lehen den-
dan nuen arduraz. Hala ere, 6:00etan ja -
rraitzen dut esnatzen, lehengo moduan”.
Jesúsek ez daki oraindik zer egingo duen
hemendik aurrera, baina argi dauka
maleta prest izango duela, badaezpada.
“Familia daukat Danimarkan, eta ziur as -
ko hara joango naiz. Gainera Euskal He -
rria zein Iberiar Penintsula hobeto ezagu-
tu nahi ditut eta bidaiaren bat egingo
dut. Dena dela, bizitzan ez da ezer plane-
atu behar, auskalo zer gertatuko den!”.
Jesúsek ziurtasun bakarra du, ez du libu-
ru-dendaren pertsiana berriro altxatuko. 
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Odol Argia alkarteko
kideek pregoia 

irakurteko ardurea
eukiko dabe aurten

Besteak beste, Sorkun,
McOnak, Los Zopilotes

Txirriaos eta Patrol 
Destroyers igoko 
dira eszenatokira

a: Derioko Jai-batzordea

Odol Argia alkarteko kideek pregoia
irakurteko ardurea eukiko dabe aurten.
“Derion lan handia egiten dabe odol-
emotea bultzatzen. Gainera, urtero-urte-
ro jai-egitarauaren zenbait ekintza har-
tzen dabe euren ardurapean, esate bate-
rako, marrazki lehiaketea eta txitxi-bu -
rruntzia. Hori laguntza handia da jai ba -
tzordearentzat”, esan deuskue. “Hogei ur -
te bete ditue eta atxakia paregabekoa
iruditu jaku, pregoia irakurtzeko proposa-
mena egiteko”.

Jaietako lehen egunari, barikuari, in -
dar berezia emoteko asmoa dauka jai-
batzordeak. Horretarako, Jai Tropikalean
ipiniko dabe arretea. “Urte pare bat daro-
aguz ha antolatzen, baina aurten txupi-
nazoagaz batera hasiko da. Ludotekako
umeek be loradun lepokoak, gonak...
prestauko ditue astean zehar. Txosnagu -
nera igoerea inozko koloretsuena izango
da. Batukada brasildarra egongo da eta
herriko txokoak dantzaz beteko dira”.
Dantzaz eta musikaz, barikuan zein zapa-
tuan estilo zabaleko kontzertuak egongo
diralako: folk, rock, reggae, elektronikoa,
hip-hop... Derio edo inguruko herrietako
kideek osatutako taldeek hasierea emon-

zailtasun, euskal eszenan esanguratsuak
diran musika taldeak ekarten ahalegindu
gara. Musika estiloen aniztasuna be har-
tzen dogu kontuan, eta gustu guztiak
ase tzea ezinezkoa dan arren, ezin da
ukatu aurten danetarik dagoala”. Bestal -
de, eta nobedade moduan, Piperdun fla-
menko alkarteak be saioa eskiniko dau
domeka arratsaldean. 

San Isidro jai-batzordea orain dala pa -
re bat urte hasi zan Koadrila Txapelketea
antolatzen, oso emaitza onagaz. “Koadri -
lei, barikuan eta Jai Tropikalaren barruan,
igoera tropikala egiteko proposamena
egin deutsegu, jaia arratsaldean hasi eta
gauean amaitzeko. Zapatuan, proba biri
egin beharko deutsee aurre: bubble balls
eta kutxen igoerea, Uribe parkean eta
kiroldegian egingo diranak. Parte-har-
tzaileek ondo pasauko dabe eta ikusleek
be eukiko dabe disfrutetako aukerea,
ezohiko probak diralako”.

Herritarrek ondo pasetea jaien helbu-
ru nagusia da, argi eta garbi. Eta, zelan ez,
jai parte-hartzaileak izatea, hau da, he -
rriak herriarentzat egindakoak. Horregai -
tik, jai batzordearen bilerak edonorentzat
dagoz zabalik, eta alkarlana funtsezko-
tzat joten dabe. Kultura-taldeen lana, be -
raz, azpimarratzekoa da urterik urte. Su -

go deutsee kontzertu sailei, eta, hareez
gainera, Sorkun abeslaria, McOnak taldea
(punk-folk) eta DJ Munza igongo dira
eszenatokira barikuan; eta Los Zopilotes
Txirriaos taldea (ranchera nafarrak), Oxabi
taldea (erromeria) eta Patrol Destroyers
(elektrohouse, dubstep...) zapatuan. “Gu -
re helburua ez da jentetza erakartea. Ha -
landa be, talde barriei edota gazteei au -
kerea emoteaz aparte, eta zailtasunak

Alkarlana, jaien ezaugarri 
nagusietako bat

San Isidro jaiak maiatzaren
13tik 16ra ospatuko ditue
Derion. Jai-batzordea bu -
ru belarri ibili da herritar
guztientzako ekitaldiak
an tolatzen: jolasak, txapel-
ketak, kontzertuak, dantza
saioak, kale antzerkia, pe -
lotea... Aurreko urteetan
moduan, herriko alkarteen
laguntzea be ezinbeste-
koa izango da, jaiak erabat
arrakastatsuak izan daite-
zan.   
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Maiatzak 13, barikua
–19:00: Pregoia eta trakea, Herriko
plazan (euria bada, txosnagunean).
–19:20: Txitxi-burruntzia, Herriko pla-
zan (euria bada, txosnagunean). Bu -
ruhandiak. 
–20:00: Igoera tropikala, plazatik txos-
nagunera (euria bada, txosnagunean).
Batukadeagaz.
–21:00: Txosnak zabaltzea.
–22:00: “Derio tropikal” jaia, txosnagu-
nean.
–22:00: Kontzertuak, txosnagunean:
Hardcore.exe, Stai Zitto, Sorkun eta
McOnak. Ostean, Koadrilen Playback
Txapelketea.
–03:30-06:00: DJ Munza. 
Maiatzak 14, zapatua
–11.00-13:30: Umeentzako jolasak:
Kul ki. Herriko plazan (euria bada, kan-
poko frontoian).
–16:30: Koadrila txapelketea: Bubble
balls. Parkean eta pistetan (euria bada,
kiroldegian).
–18:00: Euskal dantzak, Lainomendi
tal dearen eskutik. Herriko plazan (eu -
ria bada, frontoian)
–19:00: Umeentzako kale antzerkia:
Az ken eguzki-lorea. Bakearen plazan
(eu ria bada, kiroldegian).
–19:00: Pintxopoteoa, Sakatu elektro-
txarangeagaz. Aldekonetik beherantz.  

bike, Odol Argia eta Sutondoan alkarteek,
adibidez, txitxi-burruntzia antolatzen da -
be, eta bigarren txosna hartzen dabenek
–Derio futbol taldeko neskak, aurten–
kar telak ipinten laguntzen dabe. Gure Se -
ñeak alkartea herri bazkariaz arduratzen
da eta txokolatadea Sutondoan al kar -
tekoek egiten dabe. Piperdun eta Lai no -
mendik euren emonaldia eskaintzen da -
be, eta marrazki lehiaketea Odol Argia al -
kartearen eskutik izaten da. Gainera,
hainbat herritarrek egiten dabe txandea
txosnan, eta gazteek buruhandiakaz la -
guntzen dabe. Ludoketan be jai tropika-
leko mozorroak prestaten ditue umeakaz.
“Lan handia egiten dogu jai-batzordean,
baina ezinezkoa izango litzateke danari
eustea alkarteen eta herritarren laguntza
barik. Guztion parte-hartzea funtsezkoa
da, gazte, heldu zein nagusiena. Danon
artean egiten doguz jaiak eta danok dis-
frutetan doguz. Alkarlana da De rioko
jaien ezaugarri nagusietako bat”.

Kameleoiak
Jaiak antolatzeko orduan, daukien

au rrekontura moldatzeaz gainera, hain-
bat erespide hartzen ditue kontuan, jai
herrikoiak eta parte-hartzaileak izan dai-
tezan: parekidetasuna, euskerearen era-
bilerea, adin ezbardinentzako ekintzak
egotea, herrian giroa sortzea, gustu ez -
bardinetara egokitzea... Nobedadeez gai-
nera, ondo funtzionaten daben ekitaldiak
mantentzen ditue, beharrezko egokitza-
penakaz, halan nola koadrila txapelketea,
ume eta gazteentzako ekintzak, herri

baz karia... Eta azken horri jagokonez,
aitatzekoa da aurten leku zabalagoa
egongo dala. “Txosnetariko bat karpatik
kanpo ipiniko da eta, beraz, leku gehiago
egongo da, aurreko urteetan baino ero-
soago egon ahal izateko”. Jai-gunea, gitxi
gorabehera, aurreko urteetan moduan
atonduko da. “Kontzertuak eta beste zen-
bait ekintza Gernikako Arbola kalean ipi-
niko dan txosnaguneko karpan izango
dira; pregoia, txitxi-burruntzia, dantzak...
herriko plazan; eta ume eta gazteentzako
ekintzak, koadrila txapelketak... kirolde-
gian, kantxan eta frontoian”. Azokea, os -
tera, Kultur Birika eta Uribe parkearen in -
gurura eroango da. “Aldaketea postuak
muntatzen dituenen exijentziak ekarri
dau, kaleetan egiteagaz ez egozalako
ados”.

San Isidro jai-batzordeak irudi barria
aurkeztu eban igaz: kameleoi bat. “Deriok
daukan aniztasunaren erakuslea izatea
gura genduan; edozertara egokitzen ga -
rala adierazo. Denporeagaz, jenteak jai-
batzordeak logotipoagaz lotzea espero
do gu. Igaz, karteletan, gizarte-sareetan
eta edalontzietan ipini genduan, eta aur-
ten be halan izango da”.

Jai-egitarauaKoadrilen txapelketan,
bubble balls eta kutxen
igoereari egin beharko

deutsee aurre
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Maiatzak 16, astelehena
–11:30: Marrazki lehiaketea, kantxe-
tan (euria bada, kanpoko frontoian).
–11:30-13:30: Ume eta gazteentzako
ekintzak, kantxetan (euria bada, ba -
rruko frontoian).
–16:00-19:00: Ume eta gazteentzako
ekintzak, kantxetan (euria bada, ba -
rruko frontoian). 
–19:00: Briska txapelketearen sariak
banatzea, txosnagunean. 
–19:00: Txitxarrilloa, txosnagunean.
–20:30: Txokolatadea, txosnagunean.
–20:45: Koadrila txapelketearen sa -
riak banatzea, txosnagunean.
–21:00: Jaien amaierea, txosnagune-
an. 

–22:00: Kontzertuak, txosnagunean: Ma -
ma gigis, Materia Gris, Los Zopilotes
Txirriaos eta Oxabi.
–04:30-06:00: Patrol Destroyers. 
Maiatzak 15, domeka
–11:00-15:00: Eskulangintza eta Elikagai
azokea, Kultur Birikaren inguruan. 
–12:30: Mezea, San Isidro eleizan. Ostean,
biribilketea, Aldekonetik.
–15:00: Herri bazkaria (sukalki), txosnagu-
nean. Ostean, animazioa.
–16:00: Bizkaiko lau t'erdiko txapelketea,
frontoian.
–18:00: Flamenko emonaldia, Piperdun
taldearen eskutik. Txosnagunean. 
–19:00: Diskofestea, ume eta gazteentzat.
Txosnagunean.  
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Pazko jaiak maiatzaren 20tik 22ra bi -
tartean egingo dira, asteburuan, baina,
betiko legez, aurreko astean giroa bero-
tzen hasiko da Zamudion. Domekan,
maia tzaren 15ean, meza nagusia egingo
da San Martin eleizan eta, hurrengo egu-
nean, maiatzaren 16an, mezea eta ko -
paua. Zamudioztarrek barikura arte itxa-
ron beharko dabe jaietan guztiz murgil-
tzeko. Txupinazoa 18:00etan izango da
eta geroago, kalejirea eta erromeria txi-
kienei zuzenduta, Gaubela taldearen es -
kutik. 

Nagusiek be izango dabe musikaz
gozetako aukerea barikuan bertan,
gauean, Korrontzi taldeak eta DJ Bullek
emonaldia eskainiko dabelako. Korrontzi
taldeko ekitaldia berezia izango da, erro-
merian Hiru Bat herriko dantza taldeko
kide batzuek be hartuko dabelako parte.
“Guk jai herrikoiak egin gura doguz, he -
rriko la gun eta alkarte guztiek parte har-
tzeko. Barikuan kanpoko jente gitxi etor-
tzen da jaietara, eta batez be bertakoen-
tzat egin gura izan dogu zeozer”, azaldu
deuskue jai-batzordeko kideek. 

Egun handia zapatua izango da,
maiatzaren 21a. Betiko legez, herriko
koadrilak sukalki txapelketaren inguruan
al kartuko dira Bidekoetxe parkean,
9:00tik aurrera. Era berean, goizean
umeentzako jolasak eta zaldien erakus-
taldia antolatuko dira. Umeek paseotxo-
ak egin ahal izango ditue zaldien gaine-
an, eta ganera, zaldien oztopo lasterketa
zuzenean bizitzeko aukerea eukiko
dogu. 

Dantzan eta bertsotan
Zamudioko Pazko jaiak ez dira herriko nagusiak, baina
neguari agur esan barri deutsagu eta jaiez gozetako gri-
nagaz gabilz. Betiko legez, jai-batzordeak egitarau opa-
roa prestau dau, eta, batez be, nabarmentzekoak dira
Korrontzi taldeko erromeria eta azken eguneko bertsola-
rien emonaldia.
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Besteak beste, Maialen
Lujanbiok, Unai

Iturriagak eta Etxahun
Lekuek kantatuko dabe

Mikel Goñi II pelotariak
binakako partida 

bat jokatuko 
dau Zamudion 

Ederto bazkaldu eta gero, musika eta
dantzak izango dira protagonistak. Esate
baterako, bazkalondokoa Broken Izotz
herriko taldeak girotuko dau. Horrek beti-
ko kanten bertsinoak egiten ditu euske-
raz, gaztelaniaz eta ingelesez. Ostean, Hi -
ru Bat dantza taldeak emonaldia eskaini-
ko dau. Eta afaldu baino lehen, Goiri
Banda Batuke taldeak kalejirea gidatuko
dau Zamudioko kaleetatik. Ohikoa danez,
Udaberriko kontzertuak be antolatu dira,
eta aurten Zeanuriko abesbatzak, Gau -
dea mus Hodie Bilboko abesbatzak eta
Zamudioko Kamara Koralak emongo da -
be kontzertua. Eguna borobiltzeko, gazte-
entzako kontzertua egingo da gauean,
ETS, Talko eta Izerdi Gorria taldeen esku-
tik. 

Bertsolariak
Zamudioztarrek jaiez gozetako go goa

oraindino badabe, domekan, maia tza ren
22an, izango dabe parrandeagaz jarraitze-
ko aukerea. Goiz-goizean, sokamuturrak
hasiera emongo deutso egunari eta gau-
txoriak agurtuko ditu. Ostean, pelota par-
tidak antolatuko dira. Pelotaza leek gazte-
en zein nagusien partidak ikusiko ditue:

besteak beste, Oier Ortigosa, Eneko Za -
rraga eta Hanot Lasa jokalari gazteak eta
Mikel Goñi II eta Txaber Zabala esperien-
tzia handiko pelotariek. Ja rraian, umeen
parkea jarriko da bai goizean, bai arras-
tian Sabino Arana Goiri plazan. 

Eta jaiei amaiera emoteko, jai-batzor-
dekoek ekitaldi ederra prestau dabe, jaie-
tako nagusietako bat: bertsolaritza saioa.
Igaz, umorezko bakarrizketak egin ziran,
baina aurten zerbait ezbardina eskaini
gura izan dabe. Eta goi-mailako bertsola-
riak eukiko doguz Za mudioko plazan:
Maia len Lujanbio, Unai Iturriaga, Igor
Elortza, Jon Maia, Onintza Enbeita eta
Etxahun Lekue. Hau marka! Iosu Goi ko -
etxea jai-jartzaile ibiliko da. Betiko le gez,
jai-batzordekoek deialdi bakarra egin gu -
ra deutsee zamudioztarrei: “Atera kalera
eta ekitaldietan parte hartu”. Gora Pazko
jaiak!
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–12:00: Umeen parkea, Sabino Arana
Goiri plazan.
–16:00: Umeen parkea, Sabino Arana
Goiri plazan.
–18:00: Bertso jaialdia, plazan: Maia len
Lujanbio, Unai Iturriaga, Igor Elor tza,
Jon Maia, Onintza Enbeita eta Etxa hun
Lekue. Gai-jartzailea: Iosu Goi koe txea.

(Bilbo) eta Zamudioko Kamara Ko rala ari-
tuko dira. 
–23:00: Kontzertuak. ETS+Talko+Izer di
Gorria. 
Maiatzak 22, domeka
–08:00: Sokamuturra, Kultura-Etxean. 
–10:00: Pelota partidak, Arbolantxa talde-
aren eskutik. Frontoian. 

Maiatzak 15, domeka
–11:00: Meza nagusia.
Maiatzak 16, astelehena
–11:00: Mezea, San Martin eleizan. Os -
tean, kopaua eleizpean.
–16:00: Karta txapelketea, Nagusien
Etxean. 
Maiatzak 20, barikua
–18:00: Txupinazoa eta gozokiak,
Sabino Arana plazan.
–18:00: Kalejirea, Bertoko taldearen
eta herriko txistularien eskutik.
–19:00: Erromeria umeentzat, Gaubela
taldearen eskutik, Kultura-Etxean.
–22:00: Kontzertuak. Korrontzi + DJ
Bull.
Maiatzak 21, zapatua. Sukalki 
txapelketa, Bidekoetxe parkean
–09:00: Sukalki Txapelketan izena
emotea, Bidekoetxe parkean.
–10:00: Zaldi lasterketea, Bidekoetxe
parkean.
–11:00: Umeentzako jolasak, Bide koe -
txe parkean.
–14:00: Sukalki Txapelketearen sariak
banatzea, Bidekoetxe parkean.
–16:00: Erromeria, Broken Izotz Za mu -
dioko taldearen eskutik, Bidekoe txe
parkean.
–18:00: Euskal dantzak, Hiru Bat dan-
tza taldearen eskutik. Kultura-Etxean.
–20:00: Kalejirea, Goiri banda batuke
taldearen eskutik, Zamudiotik.
–20:15: Udaberriko kontzertuak: Zea -
nuriko abesbatza, Gaudeamus Hodie

Jai-egitaraua
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ha si ginan. Baina ez harria bakarrik, egu-
rra eta habe handiak be gordeten doguz.
Balio sentimental handia daukie gure-
tzat”.

Baserri bat bota eta harriak honda-
kindegira eroaten diranean, moltso bere-
an ipinten dira baserri horretako harri
guztiak, beste eraikuntza batzuetako ha -
rriakaz nahasi ez daitezan eta bezeroak
aukeratzen dituan harriak baserri bereko-
ak dirala ziurtatzeko. “Harri bakotxak bere

tonalitatea dauka, baserria egon dan le -
kua eguzkitsua edo euritsua izatearen
arabera. Baserri Antzokiaren harria auke-
ratzeko, besteak beste, eraikina egongo
dan ingurua hartu zan kontuan, baita
harriaren tamainua eta kolorea be”.

Mikelek esan deuskun moduan, auke-
ratuko harria Zornotzan egon zan baserri
batekoa da. “Orain dala 20 urte, baserri bi
erori ziran bertan eta harriak hor egon
ziran urteetan. Denporearen poderioz,
be darrak tapau zituan harriak eta artzain
bat etorri jakun kendu ahal genduzan
gal detuz, ardiek jateko bedarra behar
ebela”. Baserri Antzokikoa hareharria da,
makarroi-hori kolorekoa, eta alde batzue-
tan nahiko tonalitate ilunak daukaz. “Ta -
mainu guztietako harriak dagoz, handiak,
txikiak, handiagoak, txikiagoak... Harria
ipinten dauenak gustu handia euki behar

a: Atomika Studio

“Gurea familiako enpresea da eta lo -
tura handia daukagu Euskal Herriko ohi-
turakaz. Diru apur bat dagoanean, herri
kirolak eta euskal kulturea sustetako be
erabilten dogu”, hasi da Mikel azaltzen,
“Beste lan batzuen artean, baserriak bo -
taten doguz lurrera eta aitari pena handia
emoten eutsan halako harria galtzeak.
Beraz, gure hondakindegian gordeten

Ohiturei lotutako harria 
Egurraz eta kristalaz gane-

ra, harria erabiliko da
Txorierriko Baserri

Antzokia eregiteko.
Berrehun eta hogei tona
harri inguru, hain zuzen

be. Harri zaharra da,
Zornotzan egoan baserri
batekoa, eta Lasuen erai-

kuntza enpresari erosi
jako. Mikel Lasuen enpre-
sa horretako gerentea da

eta Baserri Antzokiko
harriaren berezitasunak

kontau deuskuz.

“Harri zaharra 
artisau-moduan landu

behar da, eta aleak
ondo ahokatu. Meritu

itzela dauka harginak”
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dau, edonor ez dalako harri zaharrak ipin-
teko gauza. Eta igarten da, gainera. Eskua
euki behar da”.

Konforta
Ezin da esan harri zaharra harri barria

baino hobea danik; halanda be, alde han-
dia dago estetikoki, lan egiteko modua
ezbardina dalako. “Harri barria puzzle bat
izango balitz moduan dator fabrikatik,
eta errazagoa da ipintea. Harri zaharra, os -
tera, artisau-moduan landu behar da. Izan
be, lehenago ez egoan gaur egun dagoan
makineriarik eta ondorioz, harriak tamai-
nu ezbardinetakoak dira, batzuk handia-
goak, beste batzuk txikiagoak... Orduan,
harginak ondo ahokatu behar ditu aleak.
Meritu itzela dauka harria ipinten daue-
nak”.

Mikelen esanetan, harriak ez dau edo-
zelango tratamenturik euki behar. “Arlo
estetikoaz ganera, beste abantaila bat be
badauka: eskaintzen dauen konforta. Ha -
rri zaharrak barriak baino zabalera handia-
goa dauka eta, ondorioz, hobeto manten-
tzen dau tenperaturea. Halan, barrukoa
fresko mantentzen dau udan eta epelago
neguan. Abantaila handia da hori”.

Harginak buru belarri dabilz Baserri
Antzokiko hormetan harria ipinten. Lanak
maiatzaren erdialderako-edo espero dabe
amaitzea. Orotara, 220 tona harri ipiniko
dira Txorierrin euskera eta euskal kultura-
ren topagunea izango dan baserrian.
Jatorrizko harria da, Euskal Herriko baserri
tradizionalak egiteko erabili zana, eta
beraz, gure ohiturei eusten deutsena. 
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Azken egunotan lagun bi ikusi ditugu
Sondikako Banco Popularren aurrean. Es -
kuetan, “Queremos nuestro dinero” edo “El
Banco Popular no me devuelve el di nero
de la cláusula suelo” leloak dituzten pan-
kartak daramatzate. José Beltránek eta Pa -
blo Gonzálezek Banco Popularra rekin si -
natu zuten hipoteka eta biek dute zoru-
klausula, hau da, interes aldakorra duten
hipoteketan ordaindu behar den gutxie-
neko kuota. Banketxean hainbat al diz ala-
mena eman eta gero, zoru-klausula ken-
tzea lortu dute, baina orain arte klausula
horren ondorioz ordaindutako dirua itzul-
tzea eskatzen dio bankuari bi koteak. “Geu -
rea dena baino ez dugu es katzen”, esan
digute. 

Bikotearen borroka 2013an hasi zen.
Ur te horretan, Espainiako Auzitegi Gore -
nak adierazi zuen bankuek zoru-klausula
argi eta garbi azaldu behar zietela bezero-
ei. Bestela, legez kanpokoa zela. Hala ere,
epaiak ez zuen atzeraeraginezko in darrrik;
baina Europar Batasuneko Jus tizia Auzite -
giak laster emango du honen gaineko
epaia eta, adituen ustez, atzeraeraginezko
indarra izango du, ziur asko. José eta Pa -
bloren esanetan, banketxeak ez zien argi
adierazi zoru-klausula zertan zetzan eta
zeintzuk ziren horren ondorioak. 

“Kexa bat bidali nuen idatziz, baina
erantzun zidaten ezin zutela ezer egin.
Haiekin behin baino gehiagotan ibili naiz
negoziatzen, eta azkenean esan zidaten
zoru-klausula kenduko zidatela, baina
notario baten aurrean egin beharko ge -
nuela. Eta nork eta nik neuk ordaindu be -
har nuela izapidea. Nik ezetz esan nien,

xantaia hutsa iruditu zitzaidalako”, esan
digu Josék.    

Pablo Joséren laguna da eta duela
hilabete bi egin zuen bat bere salaketare-
kin. “Frustratuta sentitzen gara, iruzur
egin digutelako. Bankuko langileek beti
esaten dute haiek ez dakitela ezer, baina
hurrengo egunean izapideak egiteko
prest agertzen dira. Bankuak ez du gure-
kin gardentasunez jokatu eta, gainera,
era desberdin batean tratatu gaitu: le -
hendabizi, Pablori kendu zioten zoru-
klausula eta beranduago, niri. Lotsagarria
da”, adierazi du Josék. 

Kontzentrazioak
Josék kalkulatu du behintzat 8.000

euro ordaindu dituela zoru-klausula dela-
eta. Pablok, 2.000 euro. Beraz, bikoteak
banketxearen aurrean kontzentrazioak
egitea erabaki du. “Batu ginen lehenengo
egunean, bankuko zuzendariak bilera
egitea eskatu zigun. Azkenean, esan zi -
gun ezin zigutela ordaindu, horrek jarrai-

bidea emango lukeelako beste batzuek
gauza bera eskatzeko”. AIKOR! aldizkariak
iritzia eskatu dio bankuaren Sondikako
bu legoko zuzendariari, baina horrek ez di -
gu erantzunik eman nahi izan. Dena dela,
Auzitegi Gorenak baliogabetzat jo zi tuen
Banco Popularraren zoru-klausulak
2016ko urtarrilean, gehiegizkoak izatea-
gatik, eta martxorako bankuak 101.000
bezerori kendu zien zoru-klausula.  

“Sondikan beste lagun batzuei gauza
bera gertatu zaie, ziur gaude, eta kaltetu
horiek guztiak batu nahi ditugu, indar
handiagoa izateko. Epaitegi batzuen
epaien haritik, banku batzuk hasi dira or -
daintzen, zoru-klausula gehiegizkoa de la -
ko, baina Banco Popular, ordea, ez”. Kon -
tsumitzaileen bulegora ere jo dute eta
gaur egun abokatu batek hartu du José
eta Pabloren auziaren ardura. Bi tartean,
beren dirua eskatzen jarraituko dute. 

Kaltetuentzako telefonoa:
657 83 93 98

Euren dirua nahi dute

“Bankuak esan zigun
ezin zigutela ordaindu,

horrek jarraibidea 
emango lukeelako”
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Zer da nekazaritza ekologikoa?
Nekazaritza tradizionala da. Helburua

produktu osasungarriagoak eta kalidade
elikagarri handiagokoak lortzea da. Ho -
rre tarako, ingurumena errespetau egiten
da eta ez da erabilten ez substantzia kimi-
korik, ez genetikoki aldatutako substan-
tziarik.

Lurzorua zaintzearen garrantzia
Lurzorua izaki biziduna da, eta bertan

dagoan bizitzea zaindu ez ezik, bultzatu
be egin behar da. Nekazaritza ekologiko-
ak lurzorua modu naturalean aberasten
dau, naturak berak egingo leuken mo -
duan. Halan, lurra landu eta haren gaine-
an materia organikoa botako dogu. Ma -
teria organikoa berez deskonposaten itxi-
ko dogu, pixkanaka-pixkanaka lurrera
sar tu daiten. Tutu malguak ipini eta las-
toz, hostoz... tapauko dogu. Lastoak ez
dau hezetasuna lurruntzen ixten, eta hori
aldaketa barik mantentzen dau materia
organikoa deskonposaten doan bitarte-
an. Ondorioz, lur bizia, osasuntsua, ha -
rroa... lortzen dogu. Gainera, lastoa kendu
eta askotan ez da beharrezkoa lurra barri-
ro lantzea, egoera onean dagoalako.
Materia organikoa barriro bota eta tape-
teagaz nahikoa da. Era berean, belar txar
gitxiago ateraten dira eta lurra harro da -
goanez, errazagoa da landareak kentzea. 

Soloa prestetea
Ondoren emongo diran jarraibideak

aide zabalean zein negutegian dagozan
soloetarako balio dabe. Bestalde, gure so -

loaren ezaugarriak hartu beharko do guz
kontuan, eta horreetara egokitu.

−Soloak gitxienez 30-40 metro karra-
tu euki beharko ditu; eta etxean lau baga-
ra, 100-150 metro karratu.

−Soloa prestetako, sasoi bakotxean
zer landatuko dogun hartu beharko dogu
kontuan. Esate baterako, tomatea, pipe-
rra, kalabazina, pepinoa... udaroan; eta
zar bak, porruak, espinakak... neguan. 

−Baratze-mailak (bankalak) atondu
be har dira, gi txienez lauzpabost. Baratze-

mailek 1,20 metroko zabalera euki behar
dabe, eta euren artean 50-60 zentimetro-
ko zabalerako pasilloak itxi behar doguz.
Komeni garria da pasilloetako lurra kendu
eta ba ratze-mailetan botetea, onurak
ekarriko deuskuezalako: laborea hezeta-
sunetik ba bestuta egongo da; pasilloeta-
tik ibiliko garenez, ez dogu laboreak
dagozan lurra zapalduko; lurra harroago
egongo da; baratze-mailak altuago egon-
go dira eta hori eskertu egingo dogu la -
naldia amaitzen danean, ez dogulako
hainbeste makurtu behar izango. 

−Baratze-mailak iparraldetik hegoal-
derantz orientatuko dira. Halan, arteztu
behar diran laboreak badaukaguz –esate
baterako, lekak– alboetan dagozan labo-
reak be goizean edo arratsaldean eguzki-
tan egotea bermartuko dogu.

−Baratze-mailek ez dabe oso luzeak
izan behar.

−Laboreak txandatze-sistema baten
arabera landatu behar doguz. Hau da, ba -
ratze-maila baten aurten tomateak lan-
datu badoguz, bertan hiruzpalau urte pa -
sau arte ez doguz barriro tomateak lan-
datuko. Izan be, landare bakotxak bere
be harrizanak daukaz eta batzuen erroak
beste batzuenak baino sakonago ailega-
ten dira. Baratze-maila baten urtero labo-
re bera landatzen badogu, nutrienteak
agortuko dira.   

Herritarrak nekazaritza ekologikora hurbiltzea dau helbu-
ru Zamudioko Udalak, eta horretarako artikulu-sail bat
antolatu dau Andoni Arrieta nekazari ekologikoaren
eskutik. Artikulu horreetan, gakoak eta azalpenak emon-
go dira modu erraz baten, soloa daukan edonor nekaza-
ritza mota honetan hasi ahal izateko. Lehenengo artikulu
honetan nekazaritza ekologikoa zer dan eta soloa zelan
prestatu ikasiko dogu. 

Lehenengo pausuak,
solo ekologikorantz



AIKOR! 158 l 2016ko apirila
www.aikor.com34 TEKNOLOGIA

a: www.businessinsider.com

t: Xabier Díaz, BTEK-ko zuzendaria

1996an, Deep Blue IBMko superkon-
putagailuaren eta Garry Kasparov xake
txapeldunaren arteko lehiaketa izan zen.
Gizakia gailendu zen, sei partidatik hiru
irabaziz, bi berdinduz eta bat galduz.
Urtebete geroago, aldiz, konputagailuak
irabazi zuen. Duela egun batzuk, Go ekial-
deko jokoan, Googlek sustatutako Alpha -
Go programa informatikoak Lee Sedol,
munduko hiru jokalari onenetariko bat,
gainditu zuen. Kasu biek oso antzekoak
dirudite: bai xakea, bai go, estrategia eta
taula jokoak dira; jokalari bien piezak
txandaka eta oso arau zehatzen arabera
mugitzen dira; eta informazioa, hau da,
pieza guztien kokapena, beti dago ikus-
gai. Baina “ziber-eraso” bakoitzaren gara-
pena oso desberdina izan da. 

Deep Blueren kasuan, IBMk urte
batzuk eman zituen segundoko 200 milioi
jokaldi ebaluatzeko gai den konputagailu

eta programa bat diseinatzeko. Hard -
warea eta softwarea sistema propio ho -
rretarako diseinatu ziren, xakean jokatzea
beste gaitasunik ez duen sistemarako,
hain zuzen ere. Jokaldi bakoitzean aztertu
egin ahal diren mugimendu posible guz-
tiak, eman ahal diren erantzun guztiak,
erantzun horiei eman ahal zaizkien eran-
tzunak... Eta azkenean, denen artean, ira-
bazteko aukerarik handiena duena auke-
ratzen du. Horrelako “indar gordinean”
oin arritutako prozedurek “Montecarlo” al -
goritmo izena hartzen dute. Ez dago es -
trategiarik; konputazio ahalmen gordina
besterik ez. Aukeran dauden milaka mi -
lioika egoera posibleetatik egokiena har -
tu eta horra joateko egin beharreko urra-
tsak egiten dira. 

Ikasitako ereduak
AlphaGoren kasua desberdina da.

“Montecarlo” algoritmo “ahul” bat aukera-
tu zuten programarako, beste estrategia

batzuetan gehiago oinarrituz, ikasteko
gai tasuna ematen dioten prozeduretan
hain zuzen ere. AlphaGok sare neuronal
artifizialetan oinarritutako “Black Box” al -
goritmoak erabiltzen ditu. Asko sinplifi-
katuz, algoritmo horietan, behin oina-
rrizko programa bat diseinatuta, ikasketa
fase bat hasten da: zenbait adibiderekin
elikatu (30 miloi partida inguru) eta sare-
ak identifikatu eta gorde egiten ditu
agertzen diren ereduak, eta jokaldi be -
rriak agertzen direnean patroi horiekin
lotzen ditu. 

Bigarren fasean, AlphaGo beste Go
soft ware batzuen kontra egin zuen lehia
prozesua errepikatuz. Eta, bukatzeko,
be re buruaren kontra lehiatu zen. Hau
da, konputazio indar handia duen arren,
ez da hainbeste oinarritzen horretan,
ikasi di tuen patroietan baizik. Ikasita -
koarekin kontrastatzen ditu posizioak,
eta horren arabera ikasitako estrategiak
jarraitzen ditu. Lehenengo aldiz, “estrate-
gia”, “sor me na” eta “oldarkortasuna” mo -
duko hi tzak agertu dira makina baten
jokoa definitzerakoan. Ez da gauza ma -
kala Inteli gentzia Artifizialaren garape-
nean.

Eta musean egiten duena?
Badaude musean jokatzeko progra-

mak ere, nahiko sinpleak oraindik. Mus
eta beste karta joko batzuen kasuan,
gauzak konplexuagoak dira, daukagun
informazio bakarra geure kartak baitira,
ez da kigu bestearen kartak zeintzuk di -
ren. Gai nera, mus edo poker moduko
jokoetan, bikotearen eta beste jokalarien
alde emozionalak ere garrantzi handia
dauka, eta hori ebaluatzea zailagoa da.

Beraz, badakizue, muserako ordezko
bat behar duzuenean, oraingoz hezur
eta mamikoarekin konformatu beharko
zarete.

Xakea, go jokoa... Musa noizko?
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Izan zara Saran aurten?
Iraganaren oraina

Zergatik desberdin Herriakoa? Er -
katu, konparatu egiten zuelako aurten-
go Biltzarra aurrekoekin.

1969-11-24an gutuna idatzi zidan
Belen Ganak Herri Gaztediko militantzia
giroan atzerrira: “Derioko jendeak gura
izan dogu egin omenaldia zaharrei. Era
honetara programatuta egon da: lehe-
nengo aurreskua; gero meza; ondoren,
euskal dantzak; jarraian, bertsolariak:
Enbeita aita-semeak, Muniategi eta
beste bat; geroago, Boskariak musika-
taldea, eta azkenik, bazkaria Arteba -
karran guztientzat. Bueno, ba, izparrin-
gian eta guzti agertu ostean, non doan
polizia suspenditzen dana, bazkaria be
bai, 20 pertsona baino gehiago ezin dira-
la alkartu bazkaltzeko esanta. Lotsa -
garria!”. Aiko orain 47 urteko euskalgin-
tza.

Noiz ulertu gurako ote dugu –herri-
gintzan– bidezidorraren gainean eraiki-
tzen dela gurdibidea, eta gurdibidearen
gainean autobidea, beti ere auzolanean?

t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

Guraso nituen Patxok eta Marik: “Bil -
bon izan naz” esan ohi zuten. Ostekook,
ostera, “Bilbon egon naz”. Hori jakinik, tes -
tu honetarako tradiziora jo dut: Saran
izan idatziz. Artikulu hau, dena den, hiz-
kuntzatik baino memoriaren bidezidorre-
tik eroan gurako nuke; hartan ere, lehena
ezagutzearen premia modernoaz berba
egiteko.

Egunkarian irakurri nuen artikulueta-
riko batek zioen: “Ospatu da Sarako idaz-
leen biltzarra”. Izenburu hotza, eta mamia
erdi hutsa. Zergatik hotz-hutsa? Bada,
aurtengoa segida moduan aipatzen zue-
lako; hots, arteko urteetakoa kontuan ez
hartzean, ez zelako artikulugilea aldake-
taz ohartzen. 

Baionako Herria astekaria etxean har -
tu nuenean, berriz, izenburutik beretik
ageri zen desberdin: “Saran idazleen bil-
tzar gaztetua”. Barruan, gainera: “Be rri -
turik heldu zaiku eta gazteturik”. 
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Osagaiak:
–Ahuakate handi eta heldu bi
–Hegaluze-lata bi
–Tomate txiki eta heldu bi
–Tipulin erdia
–Limoi-ura
–Maionesa

Prestetako erea:
Ahuakatea erditik ebagiko dogu,

luzetara, eta hazurra eta mamina
ken duko doguz, koilara batez lagun-
duta. Azala gordeko dogu. Mamina
katilu batera botako dogu eta sar-
dexka batez sakatuko dogu. Limoi-
ura botako deutsegu bai maminari,
bai azal barruari, ez baltzitzeko. Ti -
pulina eta tomatea garbitu eta zatitu
egingo doguz. Ondoren, ahuakate-
maminagaz, hegaluzeagaz eta maio-
nesagaz nahastuko doguz. Ahuaka -
te-azalak nahasiaz beteko doguz. 

Etxeko sukaldaritza Ahuakateak,
hegaluzez beteak

a: lasrecetasderosy.com

a: mallorkids.com

Flana, esne kondentsauagaz
t: Maite Lekerika

Osagaiak (4 lagunentzat):
−Esne kondentsaua (350 gramoko pote
bat
–Hiru arrautza
–Koilaradakatxo bat bainilla-azukre (auke-
ran)
–Azukre karamelizatua (moldeetarako)

Prestetako erea:
Flanak egiteko banakako lau molde

har tu eta karameluaz igurtziko doguz.

Bes te osagaiak irabiagailuaz nahastu eta
moldeetara botako dogu nahasia. Mol -
deak labara sartuko doguz, eta bertan 40
minutu inguru eukiko doguz, Maria bai-
nuan eta 175 gradutan. Eginda dagozane-
an labatik aterako doguz, eta moldeetan
itxiko do guz, harik eta flanak hotzitzen
diran arte.  
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Zer irakurri?

Joserra (Liluratura taldea)

Idazlea: Joxemari Iturralde
Argitaletxea: Pamiela
Edizio urtea: 2015
Orri kopurua: 192 

Nobela honetan, 25 emakumeren bi -
zi tzaren gorabeherak agertzen dira. Baita
beren amodioak, penak, traizioak, bozka-
rioak eta sufrimenduak ere. Emakume
sendoak dira, nortasun handikoak, eta
asko bizi eta sufritu dutenak.

Ia mende osoa hartzen duen istorio-
an, emakume horiek berton, Europan eta
Amerikan harremanak izango dituzte
hain bat pertsonaia famaturekin: kirolari
os petsuekin, artista ezagunekin, politikari
handiekin eta negozio gizon aberatsekin.
Lupe Velez, Claire Bow, Gary Cooper, Do -
lores del Rio… agertzen dira nobelan. Bai -

ta Paulino Uzkudun eta Isidoro Gaztañaga
boxeolari bikainak ere, lehenengo auzoki-
deak izan zirenak; gero, lagunak; eta azke-
nik, arerioak. Bere garaian, 1920. urtean,
40.000 lagun elkartu ziren Donostian,
Uzkudunen balentria ospatzeko. Eta garai
hartan, deialdiak ahoz aho egiten ziren, ez
zegoelako internetik, ezta WhatsAppik
ere. 

Paulino, harroputza; eta Isidoro, segai-
la. Punta-puntako boxeolari euskaldun
bien adiskidetasunez eta gorrotoz josita-
ko harreman biziak kontatzen dira sako-
nean.

Ernest Hemingway idazlea, Ladis Goiti
doktorea, Rosamunde Krügger “emakume
fatala”, Strauss eta Perlo engainatzaile
bitxiak… Luxuzko bizimodu hori Gerra Zi -
bilak apurtuko du, eta perlak, kolpeak,
mu suak, traizioak… zurrunbilo ero bate-
an murgilduko dira. 

Perlak, kolpeak, musuak, traizioak
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>

>

>

Larrabetzu

>

>

Derio

Musika

Hitzaldiak

Ikastaroak

>
Larrabetzu

>
Derio

Euskararen berba magikoak. Maiatza -
ren 8an, 10:30ean, umeentzako murala
eta photocall-a; 13:00etan, ekitaldi ofi-
ziala, Kultur Birikan. Tximintx euskara
elkarteak eta Udalak antolatua. 

>

>
>

Larrabetzu
Furgomartxa jaialdia. Maiatzaren 7an,
17:00etatik aurrera, frontoian. 
Bizkargi Eguna. Maiatzaren 8an. 
San Isidro. Maiatzaren 15ean. 

>
Larrabetzu

Literaturaz berbetan: Harkaitz Cano Be -
ti oporretan liburua. Maiatzaren 19an,
19:00etan, Anguleri kultur etxean. 

Lehiaketak

Txorierri – Uribe Kosta finalak (aurre-
benjaminak). Maiatzaren 7an,
11:00etan, kiroldegian. Arteaga FSTk
antolatua.
Frontenis txapelketaren finalak. Maia -
tza ren 8an, 12:00etan, frontoian. Atxi -
ki pilota taldearen eskutik. 
“Mikel Artetxe” Urban Race kadete
mailako txirrindulari lasterketa.
Maiatzaren 14an, 12:00etan, plazatik.  

>

>

>

Derio

Jaiak

San Isidro. Maiatzaren 15ean,
13:30etik aurrera: idi probak, bazka-
ria… Lurlangileen elkarteak antolatua. 

>

Zamudio

“Nola kudeatu seme-alaben emozioak
egoera latzetan”, Juan Carlos Alonso
psikologoaren eskutik. Maiatzaren 4an,
18:30ean, Kultur Birikan.
“Nola erabili teknologia berriak fami-
lian”, Juan Carlos Alonso psikologoaren
eskutik. Maiatzaren 19an, 18:30ean,
Kultur Birikan. 

>

>

Zamudio
Bilboko Arkeologia Museoa. Maiatzaren
11n, 17:00etan, Lagunandre elkarteak
antolatua.  
Armentia-Zaldiaran. Maiatzaren 15an,
Arroeta mendi taldearen eskutik. 

Erakusketak

>

>

>

Derio
Udal tailerrak. Maiatzaren 2tik 31ra,
Kultur Birikan. 
Aeromodelismo erakustaldia.
Maiatzaren 21ean, 12:00etan,
Apaiztegiaren atzean. SUBYKE taldeak
antolatua. 
Gimnasia erritmikoaren erakustaldia.
Maiatzaren 28an, 18:00etan, kirolde-
gian. Miragarri taldeak antolatua. 

>
Sondika

San Joan jaietako argazkiak (1989-
1995). Maiatzaren 2tik 30era,
Erakusketa Aretoan. 

Bestelakoak

>

>

Zamudio
Txakurrak hezten ikasteko tailerra.
Maiatzaren 6an eta 27an eta 30ean,
18:00etan, frontoian. 
Umeentzako tailer zientifikoa. Maia -
tzaren 14an, 11:30ean, liburutegian. 

>

>

>

Lezama

Irteerak

>
Sondika

Alen mendia (Sopuerta). Maiatzaren
22an, 09:00etan, eskolako aparjalekuan.
Izena ematea: maiatzaren 18ra arte,
liburutegian. Gurasoen elkarteak eta
Udalak antolatua. 

Bizkargi. Maiatzaren 8an, 08:30ean, He -
rriko plazan. Gailur taldeak antolatua.
Riglos. Maiatzaren 13an, 16:30ean,
Herriko plazan. Asteburuko ekintza.
Gailur taldeak antolatua.
Flyscharen ibilbidea. Maiatzaren 22an,
09:00etan, eskolan. 

Maiatza musikala. Maiatzaren 5ean,
19:30ean, Anguleri kultur etxean. 
Domekak Hori Baien: Mikel
Urdangarin. Maiatzaren 15ean,
18:30ean.
Abesbatzen emanaldia. Maiatzaren
28an, 20:00etan, Andra Mari elizan.   

>
Zamudio

Kirola

Boxeo ekitaldia. Maiatzaren 28an,
19:00etan, kiroldegian. Boxeo taldeak
antolatua. 

X. Bizkargi igoera. Apirilaren 30ean. 

>
Txorierri

Uda programan izena ematea maiatze-
an zehar. 

XXX. herri ibilaldia. Maiatzaren 22an,
08:00etan (helduak) eta 09:00etan (txi-
kiak), Herriko plazan. Untza mendi tal-
deak antolatua. 
Burdinbidearen museoa (nagusien-
tzat). Maiatzaren 24an. Nagusien etxe-
ak eta Udalak antolatua. 

>

>

Derio






