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Badator, bai, gure Korrika maitea,
Euskal Herriko hainbat herri zehar-
katuko duena, hainbat jende batu,

hainbat gogo piztu eta berpiztuko ditue-
na. Ez da erraza urte luze hauetan lortu
dituen indarra edo sendotasuna, eta esan
daiteke, besteak beste, indarra eta sendo-
tasuna direla euskararekin aurrera egite-
ko ezinbesteko baldintzak, hasieran be -
hintzat. Izan ere, Karmelo Ayestak dioen
bezala, ohitura aldaketak eta hobekuntza
pertsonal guztiak antzeko prozesuen

bitartez burutu daitezke; kirolari bihur-
tzeko bidea, erretzeari uztekoa eta eus-
kaldun bilakatzekoa ez dira hain desber-
dinak.

Lasterketa luzeetan jabetzen gara
prozesu horrezaz. Hasieran gogoz beterik
hasten gara entrenatzen gimnasioan, hel-
burua erabat betegarria delakoan, eta ilu-
sio itzelez ekiten diogu bideari. Baina
bide hori ez da beti oso erosoa, ondoan
ditugun bidelagunek ez dutelako askorik
animatzen, egun txarretan ere jardun
egin behar delako. Orduan gure alde
ahulak agertzen dira, eta eguraldi euri-
tsuaren pean gabiltzan bitartean etxeko
sofa botatzen dugu faltan, alferkeria go -
xoan egoteko denbora, eta gure buruari
galdetzen diogu ea benetan merezi duen
hainbeste ahalegin, ea azken finean be -
har-beharrezkoa den benetan hartu du -
gun lan guzti hori.

Baina gero atseden apur bat hartzen
dugu, eta ingurura begiratuz, lanari neu-

INES SERRANO
(Filosofian lizentziaduna)

rria hartzen diogu, bidelagun berriak to -
patu… Konturatu gabe, disfrutatzen has -
ten gara ordura arte derrigorrezko ariketa
baino ez zen ekimena. Bai, sasoian gaude
jada, ez gara ahalegindu behar erritmoa
mantentzeko, mugimendua eta abiadura
berez irteten zaizkigu bide leun, harritsu
edo aldapak zeharkatzeko gai gara, eta
gustora gainera…

Hizkuntzak ikasi, berreskuratu edo
lantzeari dagokionez, kiroletan ez bezala,
ez dago mugarik. Zenbat eta gehiago ja -
kin eta jardun, gero eta hobeto egiten
dugu berba, berarekin jolasteko aukera
gehiago aurkitzen ditugu; hiztun mota
desberdinekin harremanetan, berriz, inoiz
baino aberatsagoak gara. Eta horrela izan-
go da beti, adina edozein dela ere. Berbak
eta berbetako erabilerak, gorpurtzak ez
bezala, infinituak baitira.

Jarrai dezagun, bada, betiereko korri-
ka honetan, inoiz lotu barik, lagunen arte-
ko lasterketa luze, goxo eta emankorrean.

“Neure kontzientziak pisu
han diagoa du mundu guz-
tiaren iritziak baino”, aldarri-

katu zuen Zizeronek. Iritzia. Zerbaitez
edo norbaitez eta, bereziki, gai edo
arazo eztabaidagarri batez pentsatzen
dena. Batzuek, Zizeronek bezala, ez
dute inolako arazorik eurena parteka-
tzeko. Beste batzuek, poltsikoan era-
man ohi dute iritzia, eta atera ere etxe-
ko giltzak kale erdian ateratzen diren
moduan ateratzen dute: zertarako?

Esaten da ezberdin pentsatzea
abe rasgarria dela, adierazteko askata-
suna guztiaren gainetik dagoela eta,
noski, nahiz eta besteen uste berekoa
ez izan, errespetatu egin behar dela.

EINER LARRABEITI ZARATE
(Psikologian graduatua)

Atera giltzak 

Korrika, lasterketa luzea

Baina egia al da, ala norberarekin bat
datozen horiei begi hobeagoekin
begiratzen zaie? Izan ere, asko eta
asko erosoago sentitzen dira iritzi
ezberdinik onartu behar ez badute;
ulertzea aditz zailegia omen da, eta,
epaitzea eta inposatzea nahiago.

Gauzak hala izanik, filosofo latin-
darrarekin bat egin dezagun: sentitu,
pentsatu eta esan. Ez zigortu norbere
burua gainerakoen ulermen-gabezia-
gatik. Azken finean, inor ez bada gure
ordez hilko, ez daitezela gure izenean
bizi.
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Zamudioko Udalak 2016ko abuztuan
Eleizaldeko plazan ezarritako radar kutxa-
ren abiadura-neurgailuak lehen fruituak
jasotzen ari da. Ezarri zenetik, inolako isu-
nik jarri gabe, autoen abiadura nabar-
menki astirotzea lortu du gailuak, Udala -
ren arabera. Horrela adierazi dute herrian
zehar sei hilabeteetan zehar egin diren
abiadura neurketek. 2015eko urriaren
8an eta azaroaren 20an bitarteko 45 egu-

netan egindako neurketek adierazi dute
687 ibilgailuk 60 km orduko abiadura
gainditu zutela, eta 8.639k 50 km orduko
abiadurak gainditu zituztela. “Aurten 18
eguneko neurketa egin da eta hiru ibil-
gailuk gainditu dute 50 km orduko abia-
dura”, azaldu du Udalak argitaratu berri
duen prentsa oharrak.

Gailua ezartzearen arrazoia auzota-
rren kexak izan direla azaldu du alkateak:

“50 km orduko abiaduran auto-istripua
izateak hiltzeko aukera asko ematen du”,
adierazi du Igotz López Zamudioko alka-
teak. Hasiera batean sakanguneak ezarri
ziren, baina Udalaren arabera ez zen na -
hikoa izan. Radarra ikusgaitasun murriz-
tuko zonalde batean dagoela adierazi du
Igotzek, bizitegi-gunean, eta Trafikoko
Zuzendaritza Nagusiaren arabera, zonal-
de hauetan, gehienezko abiadura 20 km
ordukoa da (seinale urdin batez muga-
tuak egon ohi dira).

Euskal Herrian, abiadura baxuena
“Radarra jartzearen helburua neurriz-

ko abiaduran gidatzearena da, bertatik
igaro diren oinezkoen segurtasuna ber-
matzeko”, adierazi du komunikatuak. 20
km orduko abiaduratik gora argazkiak
ateratzen dituzten radar gutxi daude
estatu mailan: “Ez da hain arraroa: Euro -
pan zenbait kasu daude Frantzian eta
Alemanian, besteak beste”, adierazi du al -
kateak. Euskal Herrian, ostera, bakarra de -
la adierazi du Eusko Jaurlaritzako Segur -
ta sun sailak.

“Radarra jartzearen ekimena eta isu-
nak ezartzearen erabakia Udalarena izan
da. Isun kobratzeak, ordea, Trafiko depar-
tamentuaren esku egongo da”, adierazi
du Lópezek. Argazki makinaren berri izan
denetik, ibilgailuen abiadura nabarmenki
gutxitzeaz gain, aztoramendua sortu da
auzotar askoren artean eta EH Bilduk
neurri honen aurkako jarrera adierazi du
behin baino gehiagotan, Osoko Bilkure -
tan.

Zamudioko radarra lehen
emaitzak jasotzen hasi da
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boxealari askorekin sinatzea. Ilusioa ema-
ten didaten boxealarien alde apostu egi-
ten dut soilik”, adierazi du New Yorkeko
promotoreak. Munduko titulua eskura-
tzeko pausu egokiak eman nahi ditu
DiBellak.

“Estatu Batuetan hasiko da Kerman
zortzi edo hamar asaltuetako borroketan
hasiko da ameriketako publikoak ezagun
dezan. Astiro-astiro hastea nahiago dut:
ez litzaidake inportako Lamont Peterson
bezalako borrokalarien aurka aritzea,
Welter pisuan kalitate handia dago orain-
eta. Baina Kermanek duen aurrera egitea
zer nolakoa den ikusita, hemendik gutxi-
ra geldiezina izango da”, adierazi du Del
Vallek.

Kerman,
Ameriketara

Ekaina aldera, Morgako Errebolberrak
DiBella Entertaiment enpresako Lou
DiBella promotorearekin debutatuko du
AEBetan: “Lou DiBella gutaz fidatzea se -
kulakoa da niretzat. Duela urte batzuk
imajinaezina zen Estatu Batuetatik Mor -
gako ni bezalako mutil batean fijatzea.
Amets bat bizitzen ari naiz”, aitortu du
Kerman Lejarragak.

“Harro egoteko modukoa da Lou
DiBe lla bezalako promotore batek gure
boxealariarengan pentsatzea. Kontratua -
ren baldintzak ezinhobeak dira”, adierazi
du boxealariaren entrenatzailea den
Txutxi del Vallek. Estatus berezia izango
du Morgako boxealariak, orain arte egin-
dako ibilbidea ikusita: “Ez zait gustatzen

100 lagun, Zamudion,
Urruneko Kontroleko
Topaketan

100 lagun inguru bildu ziren
martxoaren 11an eta 12an, Zamudio
Racing Elkartekoek antolaturiko
egun osoko Urruneko Kontroleko
Ibilgailuen Topaketan, Zamudioko
kiroldegian eta udal igerilekuetan.
Bertan, autoez gain, hegazkinak,
dronak eta itsasontziak izan ziren,
den-denak elektrikoak. Itsasontzien
kasuan, bateriez gain, horietako
batzuek haizea behar izan zuten
mugitzeko.

Lehen aldia da Zamudioko
Racing Elkartekoek era honetako
topaketa egiten dutena, eta espero
baino harrera hobea izan zuen:
“Inguruetako herri askotatik etorri
zen jendea eta batek baino gehia-
gok proposamena egin zigun beste
herri batzuetan antzeko ekitaldia
antolatzeko”, adierazi du Arkaitz
Hormaetxek, Zamudio Racing
Elkarteko kideak. Hurrengo hitzor-
dua urrian izango da, Zamudion
egingo den Euskal-Kantabriar
Scalextric txapelketako finalean.
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Txorierriko Birak euskararen aldeko
mendi martxa egingo du apirilaren 8an,
Berbalagunen eskutik eta Txorierriko
Untza Mendi taldea, Gailur, Arroeta eta
Sondika Mendian taldeen laguntzarekin.
Ibilaldia Baserri Antzokian hasiko da
08:00etan eta toki berean bukatuko da,
19:00ak aldera. Partaideek ibilaldi osoa
(48 km) edo zati bat egiteko aukera izan-
go dute, edozein herritan taldean sartze-
ko aukera izanik. Bidean zehar elikagai-
hornikuntza izango da. Hori dela eta,
eskolakoek izan ezik (janari propioa dara-
mate), gainontzekoek euro bi ordaindu
beharko dute parte hartzeko, ibilaldi
hasieran.

Akarlanda-Derio edo Lauro-Sondika
etapak umeekin egin ahal izango dira,
eta horretarako Txorierriko hainbat he -
rritako gurasoen elkarteen laguntza
izango da. Ibilaldi bukaeran Derioko
kiroldegian dutxa hartzeko aukera izan-
go dute eta Baserri Antzokian afaria egi-
teko aukera izango da 21:00etan, 15
euroren truke.

Ekitaldian parte hartzeko izena
eman beharko da apirilaren 4a baino
lehen.

Izena emateko:
635 753 595

txorierri.berbalaguna@gmail.com

Txorierriko Bira: 48 km 
euskararen alde

Jarrai gaitzazu 
sareetan!

Webgune berria estreinatu
genuenetik, AIKOR!-ek hainbat aldake-
ta izan ditu sareetan. Guztiz berrizta-
tu gara, eta pista ez galtzea eskatzen
dizuegu erredakaziotik. Facebook eta
Twitter kontuez gain, Instagram eta
Youtubeko kanalak sortu ditugu,
argazkiak eta bideoetarako. Horra
hor gure aztarna jarraitzeko zenbait
sare sozialen helbideak:

FACEBOOK
facebook.com/aikoraldizkaria
TWITTER 
twitter.com/aikortxorierri
INSTAGRAM
aikor.aldizkaria
YOUTUBE 
Aikor! Txorierriko Aldizkaria

Zabaldu hitza!

Sondikak webgunea
estreinatu du

Sondikako Udalak zenbait alda-
keta ezarri ditu webgunean eta pla-
taforma bi sortu ditu BiscayTIK fun-
dazioaren eskutik: sondika.net
domeinutik sondika.eus-era igaro da,
eta bertan hainbat aldaketa egin ditu
edukien aldetik: irudi aldaketa, edu-
kiak antolatzea eta Sondika Zabaltzen
izeneko plataforma berria. Azken
horrek mobilerako app-a dauka.
Sondika Zabaltzenek udalerriko infor-
mazio eguneratua dauka, eta horrez
gain herritarrek mobilean abisuak
jasotzeko aukera dute.
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a: elnortedecastilla.es

BBK Music Legends Festivalak Gov’t
Mule, El Gran Wyoming & Los Insolventes,
Ruper Ordorika, Rubia, Imelda May eta
The Steepwater Band taldeen kontzer-
tuak baieztatu ditu ekainaren 2 eta 3rako.
Hilaren 2an Van Morrison, Georgie Fame
eta Ruper Ordorika izango ditugu Son -
dikako Ola zentroan. Hilaren 3an, Alpha
Blondy & The Solar System, Gov’t Mule, El
Gran Wyoming & Los Insolventes eta The
Steepwater Band eta Mud Candies aritu-
ko dira.

José Miguel Monzónek (El Gran
Wyoming) Mi guel Ángel Arizak, José Al -
berto Solísek, Luís de Diegok eta Manolo
Villaltak osatzen dute Los Insolventes tal-
dea. Talde honek energia eta giroz beteri-
ko ikuskizuna eskaintzen du eta rockaren
garai askotako klasikoak berreskuratzen
ditu: Chuck Berry, The Beatles, The Who,
Frank Zappa, Siniestro Total, Leño, Loud
Reed… etab. Taldea 2009an jaio zen tal-
dekideek gustuko zituzten abestiak esze-
natoki gainean jotzeko asmoz.

El Gran Wyoming eta Imelda May,
MLFeko kontzertu berrien artean

600 pertsonak 
omendu dituzte
Kepa eta Arene 

Ia 600 pertsonak hartu zuten
Derio, martxoaren 5ean Gure
Señeak elkarteak antolatutako
Kepa eta Areneri egindako VI.
omenaldian. Ekitaldian ibilaldi bi
antolatu ziren: lehenengoa fami-
larteko martxa izan zen (1,4 km-
koa, Derioko erdigunetik); besteak,
8 km-ko lasterketa. Eguerdi aldera,
haurrentzako puzgarriak eta taile-
rrak prestatu ziren eta Xaiborren
animazioa izan zen. “Egun zoraga-
rria izan genuen eta ekitaldiak
harrera izugarria izan du: jendez
bete genuen Derio”, adierazi dute
Gure Señeak elkartekoek. Ekitaldia
Gaixotasun Arra roen astean egin
zen. 

Enplegua sustatuko
da Txorierrin 

Txorierriko Mankomunitateak,
Berriz Enpresak eta Bilboko
Merkataritza Ganberak enplegua
sustatzeko hitzarmena sinatu dute.
Hori komertzioa eta ostalaritzaren
inguruko enpresei, baita martxan
dabiltzan enpresak erosteko
asmoa duten ekintzaileei ere
badago zuzenduta. Mankomunita -
teak laguntza eskainiko du ideia-
ren bidegarritasun prozesuan,
negozio-planaren sorkuntzan eta
dirulaguntzen sarbide esparrue-
tan.
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Erandioko EH Bilduk Sondika-Lutxana
tren linea mantentzeko proposamena
egin zuen otsailaren 23an eta Udaleko
alderdi politiko guztietako ordezkariek
aho batez onartu zuten. Hori dela eta,
Udalak eskakizuna egin dio Euskotreni
mugikortasun plana egitea proposame-
na martxan jarri ahal izateko.

Metroko 3. linea dela eta, 2015eko
ekainaren 1ean Sondika Lutxanarekin
konektatzen duen behin-behineko linea
ezarri zuen Euskotrenek (Sangroizen
geraleku batekin), Bilboko Alde Zaharre -
ko geltoki intermodalaren obrak zirela
eta itxita zegoelako. Linea hau 2017ko
apirilaren hasieran kentzeko asmoa dago,

eta Erandioko Udala ez dator bat eraba-
kiarekin: “Nahiz eta bidaiarientzat zerbi-
tzua kentzeko asmoa egon, Euskotrenek
Lutxanan duen trenen gordelekurako
hara eta honakoak egiteko erabiliko du”,
azaldu du Udalak. “Kontuan hartu behar
da gaur egungo linea bidaiarien garraiora-
ko guztiz egokituta dagoela; beraz, bi -
daiarien zerbitzua mantentzeak ez lioke
inolako gastu erantsirik ekarriko Eusko -
treni”, zehaztu du Udaleko alderdi politiko
guztietako ordezkariek sinaturiko akor-
dioak.

Loiu ere egitasmo honetara gehitu da,
eta martxoaren 6ko Osoko Bilkuran Eusko -
treni egiten zaion bideragarritasun egitas-
moaren proposamena onartu zen alderdi
guztien oniritziarekin: “Linea mozten bada
eta Lezama-Zazpi kaleak antzinako lineara
itzultzen bagara Txorierrire ki ko konexioa
zakartuko da”, azaldu du Loiuko alkateak,
Josu Andoni Begoñak.

Eskumaldea eta industrialguneak
“Aintzat hartu behar da zerbitzu hau

mantentzeak Txorierriko erabiltzaileei era-
bat erraztuko liekeela Eskumaldera zuze-
nean garraio publikoaren bidez heltzea,
baita osasun-zentroetara -Getxoko anbu-
latorioak eta Urdulizko ospitalea- joatea
ere. Era berean, kontuan hartu behar da
gaur egungo zerbitzuak, San groizko gera-
lekuarekin inguru horretako industrietan
lan egiten duten langile askorentzat auke-
ra ezinhobea eskaintzen diela” azaldu du
Erandioko Udalaren idatziak.

Imelday Mayk Life, Love, Flesh,
Blood azken diskoa aurkeztuko du
jaialdian, azken lanetik hiru urte
pasatu direlarik. Erresuma Batuko
Evening Standardean lan berri
honetan “bihotza eta arima isuri
duela” adierazi dute. 

Disko honek Jeff Beck-en kola-
borazioa dauka gitarran eta Jools
Hollandena, pianoan. Bi horiez gain
Marc Ribot gitar jolea (Toma Waits,
Elvis Costello), Jay Bellerose bateria
(Elton John / Leon Russel, Ray La -
mon tagne), eta Zach Dawes baxu
jolea (The Last Shadow Pu ppets,
Mini Mansions) aritu dira el kar -
lanean. “Terapia da, edonork irakur-
tzen duen egunerokoa bezalakoa”,
adierazi du Mayk. Musika riak 50.
hamarkadako soul dramatikotik al -
de sensualerainoko kontzertua es -
kainiko du Olako jaialdian.

The Steepwater Bandek ha mar -
kada bi daramatza kontzertutan eta
hasierako Delta Bluesetik American
Muic-era pasatu da psikodeliatik
igaroz. Talde honek Gov’t Mule,
Buddy Guy, Wilco, Taj Mahal, ZZ Top,
North Mississippi All Stars, Leon
Russel eta Drive-By Truckers taldee-
kin batera jo du. Bai El Gran Wyomin
& Los Insolventes, bai The Steep -
water Band taldeek ekainaren 3an
izango dira Olako zentroan.

Euskal Herriko taldeen artean
Ru per Ordorika, Rubia eta Mud Can -
dies taldeak arituko dira. 

Erandiok eta Loiuk Sondika-Lutxana
tren linea mantendu nahi dute
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Hitzaldiak hilean behin, hilaren azken
astelehenean antolatuko dira, 18:00etan.
Bakoitzak 60 minutuko iraupena izango
du; hizlariek 45 minutuko berbaldia es -
kaini ondoren, entzuleek galderak egite-
ko aukera izango dute. Fundazioko lagu-
nek konpromiso bi hartu dituzte: batetik,
hitzaldien gutxienez erdia izango dira
euskaraz, jakinik euskaraz dakiten adi-
tuak aurkitzea ez dela erraza izaten; eta
bestetik, hizlarien erdia emakumeak izan-
go dira, berdintasunaren konpromisoari
ere helduz.

Antolatzaileek EHUko “Kultura Zienti -
fi koa” Katedraren laguntza izango dute,
ba tez ere gaiak, hizlariak eta kultur sarea
osatzen duten pertsona eta taldeekin
harremanetan jartzeko. Era berean, euren
esperientzian oinarrituta, Ondarroako
“Zientziaren Giltzak” elkartearen aholku-
laritza laguntza ere izango dute. Etorkizu -
nera begira, katedrak zein Ondarroako

taldekideek horrela proposatuta, antzeko
egitasmoak antolatzen dituzten beste
talde batzuekin batera “Zientzia dibulga-
tzeko” sare bat eratzeko eta bertan parte
hartzeko konpromisoa ere hartuko du
Baserri Antzokiak.

Juan Ignacio Pérez
Perez (Salamanca, 1960) Biologian

doktorea eta Fisiologian katedraduna da
eta, 2004tik 2009ra bitartean, Euskal
Herriko Unibertsitateko errektorea izana
da. Aurretik, euskara errektoreordea ere
izan zen, Pello Salaburu errektore zela.
Juan Ignacio Pérez Kultura Zientifikoa
katedraren arduraduna da, eta horretan
zientzia gizarteratzeko lau blog sortu
dituzte (Zientzia Kaiera, Cuaderno de Cul -
tura Científica, Mujeres con ciencia eta
Mapping Ignorance) 2010etik. Ikerkun -
tza ri dagokionez, itsas animalien fisiolo-
gian garatu du bere ikerketa jarduna.

a: wikipedia

Baserri Antzokia 2016ko urrian ireki
zen. Harrezkero, batez ere musika kon-
tzertuak antolatu dira bertan, baina mar-
txotik aurrera BANZientzia proiektua ere
hartuko du. Horrek gaur eguneko iker-
kuntza jarduerak eskaintzen dizkigun
emaitzak modu ulergarrian gizarteratzea
eta ikerlari ez diren pertsona arruntei,
ume, gazte zein helduei, helaraztea ditu
helburu. Horretarako, ikerlari adituek az -
ken emaitza zientifikoak solasaldi forma-
tuan azalduko dituzte. Juan Ignacio Perez
Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU)
errek tore ohiak BanZientziaren lehenen-
go hitzaldia eskainiko du martxoaren
27an. Berbaldia, Korrika egiteko jaioak
izenburupean, Korrikaren 20. edizioaren
haritik antolatu da.  

“Zientzia zentzu zabalean jorratu na -
hi dugu, hau da, natur zientziak ez ezik,
baita gizarte zientziak ere. Gure ustez,
askotan zientzia ez da jendearengana
heltzen, eta beharrizan hori betetzearren
sortu dugu BANZientzia. Ildo horretan,
adin guztietako lagunak erakartzeko as -
moa dugu, 14-15 urtetik gorakoak. Es -
pero dugu gaiak interesgarri suertatzea,
txorierritarrak edota Txorierrin lan egiten
duten lagunak erakartzeko”, esan dute
antolatzaileek.

BANzientziak 
ikerkuntza zientifikoaren 

emaitzak modu 
ulergarrian 

gizarteratzea du helburu

Juan Ignacio Pérez errektore ohiak hasiera
emango dio BANZientzia proiektuari
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Marta Hurtado Escudero | Lanez txundituta
Lanetik heldu da Marta. Valentziarra izan arren, aitarentzat txofer lanak egitera heldu zen Bilbora

2014an. Hiruzpalau hilabetetan aita lanik gabe geratu eta Valentziara bueltatu behar izan zen. Marta
ez, ordea. Harrezgeroztik janari arineko jatetxean, supermerkatuan, azafata eta komertzial lanetan
aritu da 24 urteko gaztea. Berez haur-hezkuntza eta aisialdiko monitore ikasketak ditu eta gaur
egun poz-pozik bizi da Derion, Bilboko ume bat zaintzen.

Testua eta argazkia: Jon Goikouria Larrabeiti
www.jongoikouria.com

Valentzia aldetik
Euskal Herrirantza

dator lanpostu duin
baten esperantza.
Argazkiak ez deko

(ta hau ez da txantxa!)
Edvard Munch-en Oihua

koadroaren antza?

Itallen Bertso Eskola



terik altuena duen diskoa da. Bigarren
dis kotik aurrera atzean utzi genituen
soinu gogorrak eta beste mundu baten
explorazioan murgildu ginen. Hirugarre -
na, Gelditu Denbora (2005), akustikoa izan
zen eta beste bide batzuetatik esperi-
mentatu genuen. Ondoren Argiak (2007)
heldu zen, nire ustez diskorik definituena,
Rafa Sardina re kin Los Angelesen graba-
tutakoa. Ten den tzia rockeroak, po pe -
roak… nahastu genituen bertan. Ho rren
jarraipena izan zen Ortzemugak Be gietan
(2010).

Inflexio puntua izan zen disko hori
Bide horrek eman behar ziguna agor-

tu genuen. Ken Zazpik diskorik diskora
erronkak markatu behar ditu, eboluzio-

AIKOR! 168 l 2017ko martxoa
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t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Zelan dabil taldea?
Ondo. Urtebete daramagu biran. 40

kontzertu egin behar genituen eta 43
daramatzagu. Kontzertu potenteak izan
dira, eta poz-pozik gaude. Momentu ho -
netan hurrengo saioa prestatzen ari gara
eta kontzertu data berriak irteten doaz.

Zelako garapena izan du Ken
Zazpik hasi zinenetik gaur egun arte?

Lehen diskan ez geneukan argi zer
egin nahi genuen, baina sorkuntza alde-
tik abestiak oso freskuak ziren. Rockare -
kin jolasean ibili ginen. Bigarren diskoan,
Bidean-en (2003), kantu gogorrenak dau -
de Haizea eta Ilargiarekin batera. Kon tras -

natzen ari garela sentitu behar dugulako.
Momentu hartan Orkestra Sinfonikoa -
rekin grabatu genuen eta hausnarketara
eraman gintuen. Bideak agortu genituen
eta horren ostean krisia heldu zen. Krisiak
beharrezkoak dira aurrera egiteko, edo-
zein harremanetan bezala.

Orduan Phoenicoperus heldu zen.
Ilusioa berpiztu zaigu disko berri ho -

nekin. Phoenicoperus-a errautsetatik al -
txatzen den Fenix Hegaztia da, taldeak
nolabait hori bera bizi izan duelako.
Motibatu ta gabiltza eta errepertorioa
berritzen ari gara. Taldea osasuntsu dabil
krisia gainditu genuenetik.

Zeintzuk osagai ditu azken disko
honek?

EÑAUT ELORRIETA l Ken Zazpi taldeko abeslaria

Gernikako taldearen bira bukatzen ari da, Phoenicoperus azken diskoarekin.  Sondikako
inauterietan eskaini zuten eta jende mordoa erakarri zuen. Azken diskoko abestiak eta
garai guztietakoak entzun ahal izan ziren bertan. Karpa erraldoia adin askotako jendez
bete zen ia ordu biko zuzenekoa entzuteko, eta Ken Zazpik ez zuen hutsik egin. Hala ere,
abeslariak aipatu du gaur eguneko musikak ez diola behar besteko garrantzirik ematen
kantuari, estetikari baizik.

“Gaur eguneko sorkuntza estetikan  
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“Ilargia besteko kantu
bat konposatzea 

planteatuko banu 
orain, ziur nago 

ez nukeela lortuko”

Elektronikoagoa eta organikoagoa da.
Esperimentalagoa da, eta ez gara kantu
errazara joan. Edizio perfektuaren bila
joan beharrean; inperfekzioa eta soinu
zikina bilatu nahi izan dugu.

Maniarik  baduzue edozein kon-
tzertu hasi baino lehen?

Denok elkarrekin egoteko momentua
bilatzen dugu. Talde sentsazio hori bizi,
hitz egin, elkarren artean ukitu… 

Ilargia. Eztanda izugarria izan zen,
da eta izango da. Zergatik?

(Barreak). Ez dakit. Inork ez daki.
Ilargia besteko kantu bat konposatzea
planteatuko banu orain, ziur nago ez
nukeela lortuko. Ez dago formularik, zo -
rionez. Ez da egin dudan kanturik onena,
baina egia da jendeak oso maite duela eta
ate pilo bat ireki dizkigula.

Nola dago musikaren egoera Eus -
kal Herrian?

Garaiak aldatzen ari dira. Aukera zaba-
lak daude duela urte batzuekin alderatu-
ta. Internetek gure bizitzak aldatu dituen
bezala, musikarekin antzekoa gertatzen

da: internetek informazio asko eskaintzen
du, baina kontua informazio hori ulertzea
eta aukeratzen jakitea da. Euskal Herrian
askotariko estiloetako proiektu interesga-
rriak egiten dira. Gu hasi ginenean diske-
txeak oso potenteak ziren, eta diskoak
eurek argitaratzen zituzten. Gaur auto-
ekoizpena da nagusi, taldeek internet era-
biltzen dute bere bidea jorratzeko…

Garai batean baino gauza interes-
garriagoak egiten dira?

Zalantzak dauzkat. 70. hamarkadako
musika entzuten ari naiz egun hauetan.
Bidean zeozer galdu dugula uste dut.
Garai hartako kantuak, bere sinpletasune-

an oso organikoak ziren. Kantuek ez zuten
gaurkoek erabiltzen dituzten paraferna-
liarik. Gaur eguneko sorkuntza estetikan
galtzen da: baliabide pilo bat daude esku-
ra, baina egiten den horri arima falta zaio,
eta erakusleihoan geratzen gara, azalean.
Kantuaren esentziari baino, azalari ema-
ten diogu eta denok galdu gara pixka bat.
Niri kantua gustatzen zait.

Ametsik?
Amets asko bete dituen taldea gara.

Ezer eskatzekotan, pausu berriak emateko
aukerak izaten jarraitzea eta ondo apro-
betxatzea. Azken batean, bide honetan
jarraitzea, bizirik jarraitzea da.

 galtzen da”
“Krisiak beharrezkoak

dira aurrera 
egiteko, edozein 

harremanetan bezala”
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t/a: Gaizka Eguzkitza

Azken urteotan, krisialdia dala-eta,
gazte askok baserrian bilatu dabe bizi-
modua. Baina zure familia betidanik ne -
kazaritzatik bizi danean, baserria etxea
izateaz gain, ogibidea be bada. Eta ziur
asko hori da Andoni Aretxabaleta leza-
marrari gertatu jakona. Familia ezaguna
da gure artean Magalarte txakolina egite-
agaitik eta gure 25 urteko gaztea be mur-
gildu da senideen negozioan. Baina An -
donirentzat txakolina ez da bakarrik bizi-
modua, pasinoa baino, eta hori bera adie-
razoten dau beragaz berba egitean. “Txa -
kolina egitea izugarri gustatzen jat: ez da
inoz amaitzen, eten barik hobetu behar
da eta besteen kontra zein zure buruaren
kontra zagoz lehian. Lana gogorra izan
arren, egunak konturau barik joan egiten
jataz. Gustura nagoan seinalea izango da
(kar, kar)”.

Beharbada betidanik jakin izan dau,
baina Andonik denporaren poderioz argi
baino argiago euki dau txakolina egin
gura ebala. “18 urte bete nebazanean,
argi neban ingeniaritza ikasi gura nebala,
eta azkenean, Errioxara joan nintzan, ne -
kazaritza-ingeniaritza ikastera. Laugarren
mailan espezializazinoa egin behar da eta
nik enologia aukeratu neban. Errioxan
izugarrizo pasinoa adierazoten deutsie
ardauari, zelan ez, eta horrek kutsatu egin
ninduen ni”.

Aita, Iñaki, be beti izan da oso garran-
tzitsua Andonirentzat. “Aita erreferente
bat da, baina amak eta arrebak be izuga-
rrizko babesa emon deuskue. Aitagaz lan
egitea oso mesedegarria da biontzat, osa-
garriak garalako. Ni bere alboan nabil
ikasten eta, bide batez, ardura batzuk
arindu deutsadaz. Azken baten, sudur ba -
kar batek sudur bik baino akats gitxiago
topatzen dauz. Eta eztabadaidak euki
arren, jakin badakigu hika-mika guztien
ganetik produktua bera dagoala, hau da,
kalidadeko txakolina ataratzea”. 

Bosgarren belaunaldikoa
Aitak eta semeak alkar akuilatzen

dabe beharrean. “Bosgarren belaunaldiko
txakolingilea naz eta horrek harrotasuna
ekarten deust, nire atzetik izugarrizko on -
darea dagoalako: Nicolas hasi zan; Ga -
brielek, aitaren aititek, jarraitu eban; on -
doren, aititak Bialtxa Bizkaiko Txakolingi -
leen alkartearen sortzaileetako bat izan

“Bosgarren 
belaunaldiko 

txakolingilea naz eta
horrek harrotasuna

ekarten deust”

“Errioxan izugarrizko
pasinoa adierazoten
deutsie ardauari eta

horren kutsatu 
egin ninduen ni”

ANDONI ARETXABALETA l txakolingilea

Mahatsondo bateko mahatsa

Egur bateko ezpalak dira arebatxaletatarrak. Edo, hobeto
esanda, mahatsondo bateko mahatsak. Izan be,
Lezamako familia horrek 100 urte daroaz baserritik bizi-
modua ataraten, eta batez be txakolina egiten. Andonik,
azken belaunaldiko ordezkariak, arbasoen pausoei jarrai-
tuko deutse.
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Ieup!

A n d o n i k
eta aitak hiru txako-

lin merkaturatzen dabez. Az -
kena, Ieup!, martxoan aurkeztu eben
Baserri Antzokian. “Eskerrak emon
gura deutsaguz aurkezpenera joan
ziran guztiei. Jenteari txakolina gustau
jakon eta jai handia egin genduan
Taberna Ibilitaria taldeagaz batera.
Baserri Antzokia be oso leku aproposa
da eta dana borobil urten zan”, esan
deusku Andonik.  

Egileen berbetan, Ieup! gorputz
handiko ardaua da, garraztasun atse-
gina eta zapore gozoa dauzana. “Txa -
kolin berezia da, aukerakoa. Pro -
duktua modernoa da, batez be gaz-
teak erakarteko. Izena aitak aukeratu
eban eta, gure ustez, oso aproposa
da, txakolinaren ezaugarriak oso on -
do islatzen dauzalako: hemengoa,
alaia, jaiari lo tuta, lagunakaz konpar-
titzeko modukoa...”. Ieup! txakolina
Magalartekoen produktu barria da,
baina, Andoniren berbetan, ez da
“azkena” izango.

zan; eta azkenean, aitak eta osabak indar-
barritu eben txakolina ekoiztea, batez be
azken 10 urteotan”. 

Unibersidadean egoala, Andonik su -
hiltzailea izateko oposaketak ibili zan
prestatzen, baina azkenean txakolinaren
aldeko apustua egin eban. “Oso zirraraga-
rria da ardaua ekoiztea. Arbasoek txakoli-
na ekoizten eben eta gaur egun, Euskal
He rrian zehar, baita ehundaka lagunek
be. Hondarrabi zuri barietatea desbardin
egiten gaitu eta ganera, gero eta lur
eremu gehiagotan egiten da txakolina.
Gure ardaua bizirik dago, eta gu guztiz
murgilduta gagoz bertan”. 

Eurena familiako enpresa danez, An -
donik danetarik egin behar dau. “Ga -
raiaren arabera betebehar bat edo beste
bat dago. Gaur, esate baterako, ongarria
bota dot. Lan polita da egunero gauza
desbardinak egiten dozuzalako”. Andonik
egunerokotasunari ez eze etorkizunari be
begiratzen deutso. “Gauza barriak egin
gura doguz, ospe handiagoa lortzeko.
Ganera, txakolin gehiago saldu behar
dogu kanpoan, baina, horretarako, egile-
ok alkarregaz joan behar gara”.
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Txorie rriko Zerbitzuen Mankomunita -
teak etxeko olio jaso eta bererabiltzearen
aldeko apustua egin du. Horretarako, uda-
lerrietan 30 edukiontzi berezi daude erabi-
litako olioa uzteko, betiere plas tikozko
botiletan. Edukiontzietako batzuk mugi-
kortasun mu rriztuko pertsonentzat gaituta
daude. Bilketa errazteko, udalek litro biko
edukiera eta heldulekuak dituzten plasti-
kozko potoak jarriko dituzte herritarren
eskura, izakinak amaitu arte, etxeko olioa
bertan gorde dezaten, gero bir ziklatzeko.
Erraza da ho riek erabiltzea: nahikoa da, ho -
tza dagoenean, olioa bahetzea eta plasti-
kozko edozein botiletan isurtzea. Botila
itxitakoan, edukiontziotan utz daiteke.

Herritarrek olioa batzeko konpromisoa
hartu behar dute. Etxean sortzen diren
hondakin guztien artean, olioak berebiziko
garrantzia du: batetik, etxeetan ohiko hon-
dakina delako. Izan ere, pertsona bakoitzak
erabilitako landare-olioaren sei-zazpi litro
sortzen ditu urtean. Eta bestetik, olioak ku -
tsatzeko ahalmen handia duelako. Etxean
erabiltzen dugun olioa saneamendu-sare-
ra isurtzen bada, litro bakar batek 40.000
litro ur kutsa ditzake; hau da, pertsona
batek bere etxean urtebetean kontsumi-
tzen duena be zain beste. Adibide bat jar-
tzearren, frijitzearen ondorioz, landare-olio
erabiliak aldaketa eta alterazio kimikoak
ditu. Beraz, haren karga kutsatzailea hon-
dakin-urena baino 5.000 bider handiagoa
da, eta haren arazketa, 700 bider ga -

Etxeko olioa jasotzeko konpromisoa

Olioa batzeko, udalek
litro biko edukiera eta
heldulekuak dituzten
potoak jarriko dituzte

herritarren eskura

Etxean, sei-zazpi litro landare-olio erabiltzen ditu pertsona bakoitzak urtean. Olio-hon-
dakinak saneamendu-sarera isurtzen badira, zailagoa eta garestiagoa da hondakin-ura
araztea. Olioa behar bezala bereizten bada, hondakinen tratamenduaren faktura mer-
katzen da, eta biodiesel gisa ere berrerabil daiteke, esate baterako. Hori errazteko,
Txorierriko Mankomunitateko udalek plastikozko poto batzuk jarriko dituzte herritarren
eskura, litro biko edukierakoak eta eskulekuekin.
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Birziklatu olioa!

restiagoa. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa ren
ikerketa batek 0,46 euroan zenbatetsi zuen
erabilitako landare-olio litro bat araztearen
kostua. 

Baina beste arazo batzuk ere dakartza.
Adibidez, karraskarien elikagai bihurtzen
da, eta horrenbestez, halako animaliak
ugaltzeko bidea ematen du. Olio eta koipe-
ak uretan askatzen badira, zaildu egiten
dira aireztapena eta fotosintesia –izan ere,
eguzki-erradiazioa xurgatzen dute–; beraz,
baita urazaleko oxigenazioa ere, eta horrek
berez garbitzeko ahalmena mugatzen du.
Horrez gain, ur kantitate handia behar da
hura tratatzeko. 

Biodiesela
Ondorio kutsagarri eta ekonomikoez

aparte, olioa komunetik edo harraskatik
behera botatzen bada, beste modu ba -
tzuetan berrerabiltzeko eraldatu daitekeen
material bat ari gara alferrik galtzen. Ba -
tzuek xaboi eta kandelak egiteko erabil-
tzen dute. Txorierriko Manko mu nita teak,
aldiz, biodiesela egitera bideratzen du bil-
dutako olioa. Erregai ho rrek ez du sufrerik
bere osaeran; beraz, ez du “euri azidoa” era-
giten duen SO2-rik sortzen motorretako
ihes-hodietako gasetan. Gainera, gasolioa-
ren aldean karbono-eduki txikiagoa du be -
re osaeran; hortaz, errekuntzan karbono-
oxidoen isurketak ere murrizten dira.

“Erabili eta botatzearen” kultura alda-
tzea eta baliabideak hobeto erabiltzea
guztion lana da. Harekin bat egiteko, Man -
ko munitatearen webgunean aurki daiteke
olioa birziklatzeko edukiontzien kokale-
kuari buruzko informazio guztia, baita
hondakin mota bakoitzerako edukiontzi
bereziei eta horiek erabiltzeko moduari
bu ruzkoa ere.

www.e-txorierri.com

Apiriletik aurrera eta izakinak
amaitu arte, hemen eskura ditzakezu
olio-hondakinak biltegiratzeko poto-
ak:

DERIO: Kultur Birikan.
LARRABETZU: Liburutegian.
LEZAMA: Udaletxean. 
LOIU: Udaletxean.
SONDIKA: Liburutegian.
ZAMUDIO: Udaletxean.

Berdintasunean aurrerapausoak
emateko, hezkuntza da oinarririk ga -
rrantzitsuena. Helburu horren ba -
rruan, funtsezkoa da eskolan hezki-
detza lantzea, irakasleei prestakuntza
emanez. Hala, Zamudioko eskolan sei
orduko tailer bat jarri dute martxan.
Guztira 28 irakaslek hartu dute parte
bertan, 25 emakumezkok eta hiru
gizonezkok. Maiatzean berriz egingo
da ekimena, Lezaman, non tailer bera
ezarriko baita, eta harrerari eta parte-
hartzeari begira arrakasta berbera
izatea espero da.

Tailerrean landutako edukiek bar -
ne hartu dute nortasunaren eraikun-

tzako eta afektuzko harremanetako mito,
estereotipo eta uste faltsuei buruzko kon-
tzientzia hartzea. Horrez gain, identifikatu
da zer egoeratan sartzen diren, “isilka”,
estereotipoak eta desberdinkeriak ikaste-
txean eta gelan, eta hezkidetzako zer jar-
dunbide dagoen egoera horiei erantzute-
ko.

Tailerrean parte hartu dutenek oso
balorazio ona eman diote jarduerari. Ber -
din ta sunezko eta bereizkeriarik gabeko
balioak helarazteko ekintzak bultzatzeko
aukera emateaz gain, eskolako jokabide
eta jarrera sexista nahiz bortitzen aurreko
zero tolerantzia ere indartuko du jardue-
rak.

Berdintasunaren aldeko 
tailerrak, irakasleentzat

Apirilean zehar, jarduera eta zer-
bitzu jakin batzuen bidez, Txorierriko
Zerbitzuen Mankomunitateak Zain -
duz programa jarriko du martxan.
Programa horren bitartez, etxean
arreta eta laguntza eman nahi zaizkie
mendekotasun-egoeran dauden adi-
nekoei eta horien senide eta zaintzai-
leei, zainketa afektiboa eta hurbila

izan dezaten eta pertsona haiek etxean
jarraitu eta bizitza-kalitatea hobetzeko
aukera izan dezaten.

Programaren xehetasunak argitzeko,
Mankomuniteak zenbait hitzaldi antolatu
ditu herriz herri.

Informazio gehiago: 
94 643 01 74 (Nerea)

Zainduz programa, martxan



Hegazkinen zaindariak
Aireratu ahal izateko konprobazio mekaniko ugari egin behar ditu hegazkin batek.
Horiek guztiak egin baino lehen, bidaiari gehienek ezagutzen ez diren bestelako frogan-
tzak egiten dira. Garrantzitsuenen artean, belatzen hegaldiak daude. Aireratze-pista ani-
maliez garbi mantentzen arduratzen diren ezkutuko heroiak dira. Euren lana gutxi
batzuek ezagutzen badute ere, euren onespenik gabe, hegazkinak ezin dira aireratu.



t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Txorien herrian, txoriek agintzen
dute, aireportuan behintzat. “Harana iza-
nik, hegazti askoren igarobidea da. Ber -
tatik 100 espezie baino gehiago igaro-
tzen dira urtero, eta horiez gain, beti dau -
de hegazti saldoetatik despistatzen diren
antzarrak, kaioak, usoak eta bestelakoak”.
Fernando Pinto Velasco jubilatzear dago.
Hegazkin komertzialen artean jaso gaitu
irribarretsu, txaleko islatzaile laranja bate-
kin eta lepotik prismatiko batzuk zintzilik
dituela, Loiuko aireportuko tripetan. Auto
batean sartu eta pistari bira eman diogu
Loiuko aldetik. 37 urte daramatza Fernan -
dok AENAn, eta 35 Loiuko aireportuan in -
gurumen-teknikari. Gauza asko ikusi ditu
gizon honek.

Aireportuko segurtasunaren arloan,
aireratze-pista animaliez garbi manten-
tzea berebizikoa da, hegazkinekin istri-
puak saihesten ditu-eta: “Hegazti batek
hegazkinaren motorra hondatu dezake,
eta fauna kontrolaren teknikarien beteki-
zuna ezbehar horiek ekiditea da, belatzen
bidez”, adierazi du Pintok. 35 urtean he -
gaztiek sortutako hiru edo lau istripu iku -
si ditu beteranoak Bilboko aireportuan.
“Duela zenbait urte hegazkin bat airera-
tzeko prest zegoen. Pista kaioz be -
teta zegoen. Pilotuak ez zion
fauna teknikarien aholkuei
so egin eta aurrera egin
zuen. Motorrak txori batzuk
harrapatu zi tuen, eta hegaz-
kinak minutu butzutara la -
rrialdiko lur-hartzea egin
behar izan zuen”. Komunikazio
aeronautikoa funtsezkoa da profe-
sio honetan, eta pilotu, kontrol-
dorre eta belatz zaindarien arteko
harremana estua izan behar da
derrigorrean.

Era honetako arazoak saiheste-
ko, 90. hamarkada bukaeran falko-
neria zerbitzua ezartzea erabaki
zuen AENAko zerbitzu zentralak.
Gaur egun Estatu mailako 35 aire-
portuk erabiltzen dute belatzen zer-
bitzua, oinarria Felix Rodríguez de la
Fuente naturalistaren Operación Baharí
proiektuan duena. El Hombre y la Tierra
do kumentaletan azaltzen denez, Rodrí -
guez de la Fuenteren arabera, belatzak
erdiaroan erabiltzen ziren gazteluetan:
“XI. mendeko pergaminoek gaur egungo

arazoei irtenbidea ematen diete”, esaten
du naturalistak Rapaces Para Proteger el
Vuelo de los Aviones dokumentalean.
Aireportuetako belatzen inplantazio sis-
temak arrakasta izugarria izan zuen 70.
hamarkadan, Madrilgo Barajaseko aire-
portuan bereziki.

Bilboko aireportuko helikopteroen
pistaren pare-parean, fauna kontrolaren

teknikarien Bizkaiko Aldun -

di ko Nukleo Zoologikoa dago, eta bertan
egiten dute lan pista animaliez garbi
mantentzeaz arduratzen diren profesio-
nalek. 35 urteko Luis Guijarro Ve lasco
ingurumen-teknikaria da, eta Ru bén Bur -
gos Sánchez 21 urteko ingurumen hez-
kuntzako ikaslea. Poli tek nika Ikaste giko
ikaslearen lehen eguna da. Hiru hilabete-
ko praktikak ditu eta lanbide honetan
murgiltzeko gogo izugarria. Luis Ciudad
Realekoa da, eta bertako aireportuan
urte bi igaro ostean Bilbokora heldu zen.
Hegaztiak maite ditu, belatzak bereziki.
“Lana bukatu be zain pronto belatzekin
egotea atsegin dut, nire pasioa da, eta
hemen ez bada Ciu dad Realera eramaten
ditut hegan egiteko”, adierazi du hezitzai-
leak.

Hainbat espezie eta helburu
Teknikariek eraikin txiki batean egi-

ten dute lan. Bertan, bulegotxo bat, ugal-
ketarako laborategi txiki bat, haztegia eta
belatzen lorategia dauzkate. Zentroan 50
belatz daude, espezie ezberdinetakoak:
belatz handiak (peregrino, gaztelaniaz),
gerifateak, sakreak, lanarioak, eta hibri-
doak. “Espezie bakoitzak bere funtzioa
dauka”, azaldu du Guijarrok: kaioak, koar-
tzak edo ubarroiak bezalako hegazti han-

diak uxatzeko belatz
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“Hegazti batek 
hegazkinaren motorra
hondatu dezake, baina 
teknikariek hori ekidin

behar dute”

Estatu mailako 35 
aireportuk erabiltzen

dute belatzen zerbitzua,
oinarria Felix Rodríguez

de la Fuente duena



handiak erabili ohi dira (geritafe emeak,
sacreak eta hibrido batzuk); hegazti
hotzak, usoak edo mika bezalako hegazti
ertainak uxatzeko be latz handiak, lana-
rioak eta gerifate arrak erabili ohi dira;
zozoak edo arabazozoak bezalako hegaz-
ti txikientzat, belatz handiak eta amerika-
rren arteko hibridoak. Hegaztiez gain,
ugaztunak uxatzeko Harris belatza dute.
“Ugaz tunekin daukagun arazo bakarra
aireportuko inguruetako baserrietan bizi
diren katuen mehatxua da: inolako kon-
trol ba rik sartzen dira pistan eta arazo
larriak sor ditzakete”, azaldu du Fernan -
dok.

“Belatzak atletak dira, sasoian man-
tendu beharrekoak, bai fisikoki bai psiko-
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logikoki”, adierazi du Guijarrok. Tekni ka -
riek egunero ateratzen dituzte hegaztiak
hegan egitera. Goizeko lehen argi izpie-
kin, lehen hegazkina aireratu baino lehen,
belatz batzuk igotzen dituzte Be latz Au -
tora. Buruan eskuz egindako la rruzko kas-
kotxoak daramatzate, inguruan daukate-
na ez ikusteko. “Animalien zentzu men
nagusia baliogabetzen dugu segurtasun
neurriengatik: belatzak animalia harrapa-

riak dira, eta kaskorik eramango ez balute
elkarri eraso egingo liokete, hil arte”, azal-
du du Luisek. Autotik jaistean, belatza tek-
nikariaren eskura lotuta doa. Gaur haizea
gogor ari du, eta ordubetez hegan egitea
zaila izango da.

Pistara heltzean, kaskoa kendu eta
itxaron egiten da, hegaztia bere kabuz he -
gan egiten hasi arte. Hegaldi hasiera ikus-
garria da. Buztaneko lumetan txip aztar-
naria daramate, animaliaren posizioa sei-
nale digitalaren bidez monitorizatuz.
Beharrezko altuera eskuratzean, pista goi-
tik behera arakatzen dute. Animaliaren
bat ikustekotan, ziztu bizian joango dira
haren bila. “Belatzen hegaldien % 95a dis-
pertsio erakoak izan ohi dira, beste hegaz-

“Ugaztunekin daukagun
arazo bakarra 

aireportuko inguruetako 
baserrietan bizi diren
katuen mehatxua da”

“Belatzen hegaldien 
% 95a dispertsio 
erakoak izan ohi 

dira, beste hegaztiak 
pistatik uxatzeko
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tiak pistatik uxatzeko. Soilik % 5ean ehiza-
tzen dituzte, eta animaliaren bat harrapa-
tzen dutenean, zentrora eraman, eraztuna
jarri eta aireportutik 70 kilometrora era-
maten ditugu, Diputazioak uzten digun
distantzia minimora behintzat”, azaldu du
Pintok. “Gainera, harrapaketa-teknikak ez
dira kaltegarriak harrapakarientzat”, gehi-
tu du.

Hegaldia bukatzean, Luisek muturre-
an abata daraman zinta antzekoa atera du
zorrotik eta alde batetik bestera mugitzen
hasi da pistaren erdi-erdian, hegaztiaren
arreta erakartzeko. Segundo batzuetan,
belatza zaindariaren eskura bueltatu da.

Dispertsioa, markaketa eta kontrola
Dispertsioko hegaldiak handikeriako-

ak eta eskuz-eskukoak izan daitezke eta
helburua harrapakina uxatzea da. Bes -
talde, markaketa hegaldiak daude.
Arruntenak dira, eta horietan
belatzak 300-600 me troko al -
tuera hartzen dute, 30 mi -
nutu eta ordubete bitarteko
iraupenekoak, ten pera tura -
ren ara bera. “He galdi
mota hau Bartze -
lo nako eta Bil -

boko aireportuetan egiten da soilik.
Orain, Ma drilen ezartzen ari da”. Lurretik
600 metrora egonik kilometro bateko ra -
dioko distantziatik eraso egiteko gaitasu-
na dute belatzek, eta euren ikusmen ere-
muak harana erraztasunez ikusteko gaita-
suna ematen die: “Eraso horietako gehie-
netan ez da harrapakina lortzen, baina
animaliak beldurtu eta pistatik ihes egiten
dute”, azaldu du Luisek.

Egunean zehar 10-15 hegaldi egiten
dituzte burnizko txorien zaindariek. Udan,

egunak luzeagoak direnez, argi
ordu gehiago daude eta

hegaldi gehiago egiten dira:

“Egu neko lehen markaketa-hegaldia egin
os tean, gainontzeko belatzek hegan egi-
ten dute, txandaka. Asmoa belatzen %
90ak egunean hegaldi bana egitea da”,
azaldu du Luisek. Hegaldi saioak egiten ez
daudenean, bulegoan or duak ematen
dituzte teknikariek hegaztiak elikatzen,
lumak zaintzen, parasitoak hiltzen eta
zentroko mantenu-lanak egiten. “Elika -
gaia tentuz tratatu behar den esparrua da.
Animalien pisua zehazki kontrolatzen du -
gu. Hegaz tiek ez dituzte energiak edozer-
gatik gastatzen: mugitzen badira gose
direlako da”, azaldu du Ciu dad Realekoak.
“Gose badira, hegaztiaren errendimendua
txikiagoa izango da. Ho rre gatik, belatz

batek hegaldi ona egiten badu, janari
ugarirekin saritzen dugu, ekintza

onak sari onarekin erlaziona-
tzeko. Ho rre la xe hezten dira

be latz efizienteak”. 

“Markaketa-hegaldiak
Bartzelona eta Bilboko
aireportuan egiten dira
soilik. Orain, Madrilen

ezartzen ari dira”
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a: Idoia Andres, Jon Goikouria Larrabeiti eta DAT

Otsailaren 24 eta 25ean eta martxoaren 3 eta 4an Txorierriko inauteriak bizi geni-
tuen. Lehenengo astean Loiu, Derio, Zamudio, Lezama eta Larrabetzukoak izan ziren,
eta bigarrenean, Sondikakoak. Herri bakoitzean ikuskizun eta mozorro ugari ikusi ahal
izan ziren, gau eta egun. Sondikakoen kasuan, asteburua euritsu hasi bazen ere, egu-
raldiak gupida izan zuen eta herriko jai garrantzitsuenez gozatzea utzi zien bertara
hurbildu zirenei. Ostiraleko Ken Zazpi taldeko kontzertua eta larunbateko kalejira jen-
detsuaren ostean, Hardcore.exe eta Garilak 26 taldeen kontzertuek behar bezalako
amaiera eman zieten inauteriei.

Inauteriak ikusgai
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Argazki-poteoa,
Sondikan

Laugarren urtez, Sondikako
Inauterien Elkarteak argazki-era-
kusketa antolatu du herriko 15 ta -
bernatan. Martxoaren 24tik apiri-
laren 9ra bitartean argazkiak ikusi
eta erosi ahal izango dira Artebe
kiroldegiko kafetegian. Argibide
gehiago, Inaute rien elkarteko
face book orrian eta taberna guz-
tietan.

Informazioa:
sondikakoinauteriak@yahoo.es



Euskal Estatu burujabe bateko herritarra izan gura duzu?

HAUTESLE-ERROLDA BOTOAK BAI EZ ZURIAK BALIOGABEAK

1.585 919 866 31 1 21

AIKOR! 168 l 2017ko martxoa
www.aikor.eus24 HERRI-GALDEKETA, LARRABETZUN

t: Igor Elordui / a: I. Andres eta G. Peñafiel

2017ko martxoaren 19an Larrabe -
tzuko herritarrek euskal Estatu burujabe
ba teko herritarrak izan gura dutela ebatzi
zuten. Honenbestez, Larrabetzuko eta,
zer gatik ez, Euskal Herriko historiara pa -
satu da San Jose eguneko igande eguz -
kitsu hura. Gure Esku Dago dinamikaren
barruan, Ebatzi taldeak, Larrabe tzu ko
Gure Esku Dagok, antolatutako herri-gal-
deketan parte hartu zuten La rrabetzuko
herritarren % 94,23k euskal Estatu buru-
jabe baten alde egin zuen. Botoa emate-
ko eskubidea zuten 1.585 larrabetzuarre-
tatik ia-ia % 58 pasatu zen Ebatziren loka-
lean egokitu ziren bi hautetsontzietatik
botoa ematera, hau da, 919 herritarrek
eman zuten botoa eta horietatik 866
baiezkoak izan ziren. Ezezkoak, ostera, 31
izan ziren (% 3,37); baliogabeak, 21; eta
bakarra, boto zuria. 

Goizeko bederatzietan eman zitzaion
hain egun bereziari hasiera. Adarraren
soi nuari eta txalapartaren hotsari eran-
tzunez ehunka larrabetzuar gerturatu
ziren Askatasunaren enparatzan, Larrabe -
tzu ko plazan, jarritako karpan egin zen
hasiera-ekitaldira. Etxahun Lekueren ber-
tsoak eta Bizkargi dantza-taldearen agu-
rra jaso eta gero, 100 urteko Libe Asua eta
16 urteko Iñaki Elgezabal botoa ematera
joan ziren. Lehenbizikoak izan ziren.
Haien atzetik joan zen, ekitaldian irakurri-

niako telebista publikoa. Eta barruan,
hau teskunde-mahaietako kideak, jarrai-
pen zein berme batzordeetako kideak eta
begiraleak, tartean Laura Mintegi eta
Paul Rios. 

Gaztelumendi Abesbatzaren emanal-
diaren ostean, eguerdiko ordu batean,
etorri zen eguneko bigarren momentu
hunkigarria, Txori-martxan parte hartu

tako adierazpen hunkigarrian esan zuten
bezala, “herri oso bat, zer izan gura duen
ebatziko zuen herri bat”. 

Hasiera-hasieratik ilara luze xamarrak
eratu ziren hauteslekuaren atarian. Toti
Martinez de Lezea eta Etxahun Lekue ere
izan ziren bozkatzen lehenengoetariko-
ak. Han zituzten, zain, hainbat eta hain-
bat hedabide, euren artean TV3 Katalu -

Larrabetzuk ebatzi du
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zu ten txorierritarrekin batera, apirilean
eta maiatzean galdeketa egingo duten
Bizkaiko herrietako –gehi Legutio eta Ur -
kabustaizeko–, ordezkariak plazara sartu
zirenean, adarren soinuaz lagunduta. Ho -
rrez gain, Larrabetzun bezala egun horre-
tan galdeketa egiten ari ziren Asti ga rraga,
Hernani, Oarsoaldea eta Tolosal dea ko
ordezkarien ahotsa entzun ahal izan zen
bozgorailutik. Ho rren ostean, musika ibil-
tariak eta talo eta ogitarteko usainak
hartu zituen Larrabetzuko plaza eta kale-
ak, eta ipuin-kontalaria eta herri-kirolen
tartea heldu zenerako, paseak ziren “ebaz-
tera” bozka ematera deitutako larrabe-
tzuarren erdia baino apur bat gehiago.

Arratsaldean parte-hartzea moteldu
egin zen, baina eten bako egitaraua au -
rrera zihoan heinean, plaza, karpa eta kar -
pa ingurua betetzen joan ziren, Biz kargi
dantza-taldearen erakustaldiarekin lehe-
nengo, eta Geurea, eskubidea musika
emanaldiarekin geroago: Etxa hun Lekue,
Fredi Paia, Leire Bilbao, Rafa Rue da, Keu
Agirretxea, Mikel Etxaburu eta Josu Za -
bala.

Ilundiko zortzietan, hauteskunde-ma -
haiak ixtearekin batera, emaitzarekiko
ikusmina areagotzen eta giroa berotzen
joan zen; emozioa sumatzen zen denen
aurpegietan. Zortzi eta erdiak pasatxo zi -
ren atzera ere adarrak eta txalapartak
emaitzak bazeudela iragarriz jendea kar-
para deitu zutenean. Senti menduak bor-
bor eta barrea aurpegietan igo zen ohol-
tza gainera talde sustatzailea eta eskutik
oratuta eman zituzten emaitzak. Emo -
zioak gainezka egin zuen eta malko bat
baino gehiago isuri zen bai oholtza gaine-
an, bai behean, egun historikoari amaiera
eman zion Malen Amenabarren agur-ber-
tsoarekin.



bat urtetan Korrikaren alde beharrean
ibili diranak be. Omenaldi horren zati bat
guri be eskaintzen deuskuela uste dot
nik”, dino Belenek. Txorierriko herri guz-
tietan batzorde bana sortu da eta hori,
Txepetxa esukaltegiko arduradunaren
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t: Gaizka Eguzkitza / a: Aner Mentxaka

Korrika 20 martxan dago. Aurten
mar txoaren 30ean hasiko da Otxandion
eta apirilaren 9an amaituko da Iruñan.
Txorierrin euskeraren lekukoa apirilaren
6an, gabean, hartuko dogu. Euskaltza -
leak Bilbotik etorriko dira eta 21:25ean
sartuko dira Erandiogoikoan; Sondikan,
21:58an; Loiun, 22:18an; Derion, 22:26an;
Zamudion, 22:51n; Lezaman, 23:10ean;
eta Larrabetzun, 23:31n. Handik Korrika
Usansolora abiatuko da. “Eguna ez dogu
guk erabagiten eta datorren moduan
onartu behar da, baina ez da egun txarra:
eguena da eta hurrengo egunean umeek
eskolako azken eguna da. Ea gurasoek
umeak eroaten dabezan Korrikara”, dino
Belen Gana AEK Txepetxa Derioko euskal-
tegiko kideak. 

Urtero moduan, Korrikak omenaldi
bat egingo dau eta aurten, hain zuzen be,
1980an Korrika sortu ebenak izango dira
euskaltzaleen esker ona jasoko dabenak.
“Merezi dabe, bai horixe, baina baita herri
guztietako batzordeen kideak eta hain-

Korrika apirilaren 6an,
gabean, Txorierrin

ber betan, lorpen handia da. “Gazteak bo -
taten doguz faltan herri batzuetan, baina
tira, jendea, betiko moduan, izugarri in -
plikatu da. Izan be, Korrikaren atzean kris-
toren lana dago eta hori batzordeek egi-
ten dabe: ekintzak antolatu, dana koor-
denatu... Ezinbestekoak dira herrietako
batzordeak”.

“Edurne Brouard urte askotan Korri -
ka ren arduradunak esan dau dirua behar
izan ez bagendu be, Korrikak behar-be -
harrezkoa izaten jarraituko leukeela. Ni
ados nago: Korrika dirua batzeko asmatu
zan, bai, eta oraindik behar dogu, baina
Korrikak balio dau jenteak barneratzeko
danon artean aurrera egin behar dogula,
ez bakarrik lekukoa eroaten dauenak.
Korrikak geure hizkuntza aldarrikatzen
dau. Lasterketea erraldoia egitea, Euskal
Herri osoan, herriz herri, gabez zein egu-
nez oso garrantzitsua da. Eta euskaltzale-
en topagunea be bada, batzuk urtero
horren haritik batzen diralako”. 

Argazkiak batzea
Txorierrin otsailaren 17an aurkeztu

zan Korrika 20.a, Derioko Baserri Antzo -
kian. Txepetxakoek ekitaldi polit eta hun-
kigarria egin eben: euskaltegiko ikasleek
hartu eben parte, aurreko edizinoak la -
burbiltzen ebazan argazki galeriaren bi -

–Erandiogoikoan, 21:25ean.
–Sondikan, 21:58an.
–Loiun: 22,18an.
–Derion, 22:26an.
–Zamudion, 22:51n.
–Lezaman, 23:10ean.
–Larrabetzun, 23:31n.

Non, noiz



deo bat igorri eben, omenaldia egin
eutseen laguntzaileei eta bidean galdu-
tako lagunei... Bertoko Zamudioko taldea
be aritu zan bertan, baita txalapartari
batzuk be. Euskaltegiak Korrikan urtee-
tan zehar egindako argazkiak eskatu deu-
tseez txorierritarrei, ia 40 urteko ibilbide-
aren argazki-album handia osatzeko eta
gordetzeko. 

Aurkezpen-ekitaldiak hasikera emon
eutson Korrika Kulturalaren egitarauari.
Hau da, Korrikaren haritik herri guztietan
antolatu diran zenbait ekitaldi. Besteak
beste, jaiak, tailerrak, kontzertuak, ikuski-
zunak, bazkariak, pelota partidak, bertso-
saioak eta berbaldiak. Ekintzak Korrika -
ren aldeko giroa suspertzen ibili dira. Ildo
honi jarraituz, urtero moduan, Txepetxa -
koek Otxandiora, urteera, eta Iruñara,
hel muga, joateko autobusak antolatu da -
bez, martxoaren 30erako eta apirilaren
9rako. 

Korrikaren aurtengo edizinoaren le -
loa Batzuk da. Horrek aniztasuna adierazi
gura dau eta berba joko bat egiten dau
“bat” eta “zuk” berben artean. “Euskerea
hizkuntza, kulturea eta mundu bat da. 20.
Korrikak zugaz berba gura dau. Nik, hik,
zuk, hark. Guk, zuek, haiek. Bat eta ba -
tzuk: nire hizkuntza, zure hizkuntza; gure
kulturea, gure kulturak; mundu hau,
mundu horreek. Hizkuntza baten alde
egitea, azken baten, guztien alde egitea
da. Kultura unibertsalaren alde. Hiz -
kuntza-bar dintasunaren aldeko jaira gon-
bidatzen zaitugu. Mundu unibertsalagoa
sortzera”, esan dabe AEK-koek.

Martxoak 30:
–Otxandiora joateko autobusa, Txe -
petxa euskaltegiak antolatua.
11:00etan. 
–Emakumea eta surfa, Garazi Sán -
chezen berbaldia. Sondikako Kultur
Aretoan, Altzora alkarteak antolatua. 
Martxoak 31:
–Kepa Junkeraren Maletak ikuskizuna,
Derioko kiroldegian.
Apirilak 1:
–Bazkariak, Sondika eta Derion. 
Apirilak 6:
–Poteoa eta txokolatadea, Erandion. 
–Umeentzako ekitaldiak, Izarza bide-
an. Poteoa eta txokolatadea, Sondi -
kan.  

–18:00tik aurrera, Derion: kartelak pin-
tatzea, umeentzako festa. Poteoa. 
–Txitxi burduntzia eta txokolatadea,
Zamudion. 
–Herri afaria, umeentzako tailerrak,
mu sika herriko taldeakaz, Korrikaren
argazkien proiekzinoa, Lezaman.
–Pintxo potea, parrillada, txokolatadea,
Larrabetzuko plazan. 
Apirilak 7:
–Bertso afaria, Derioko Baserri Antzo -
kian. 21:00etan. Bertsolariak: Arkaitz
Estiballes, Etxahun Lekue eta Fredi Paia.
Sarrerak, euskaltegian salgai.
–Bost ikastetxeen arteko Korrika Txikia
lehen aldiz, Loiun.
–Korrika Txikia, Txorierriko eskoletan.
Apirilak 9:
–Iruñara joateko autobusa, Txepetxa
euskaltegiak antolatua. 09:00etan.
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Korrika kulturala
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t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Txorierriko emakume langileen arte-
an Eugenia dago. Haraneko emakume
askok bizitza landa esparruan eman ba -
zuten ere, Asua eta inguruetako emaku-
me askok industrian eman zuten bizitza-
ko zati garrantzitsu bat, eta Emakumea -
ren Nazioarteko Egunaren jaiotzara era-
man gaitu SIGA lantegian izandako bizi-
penaren bitartez. 

Asuako SIGA enpresako sirena goize-
ko 05:00etan hasten zen zarataka. Alboko
herrietan entzun zitekeen langileentzako

dei hura. Gaua zen oraindik. Dena ilun ze -
goen. Garai hartan, Asuako emakume as -
ko ohetik jaiki eta Txorierriko lantegi ba -
karrera joan ohi ziren, lan egitera. Eu -
geniak 14 urte zituela utzi zuen eskola eta
josketa eta bordatu lanetan hasi zen. 15
urterekin SIGA lantegian hasi zen ama eta
hiru ahizpekin.

Bizitza osoa lanean eman duen ema-
kume ausarta da Eugenia. Horrela erakus-
ten dute zimurrez beteriko eskuak. Lanez
josita dauzka, eta kalean irtetean, etxe
aurrean, SIGA enpresa ohia ikusten du
egunero, eta oroitzapen ugari dakarkio

burura. Etxea fabrikatik kilometro eskas
batera zeukan, eta lo gehiago egiteko au -
kera zuen. Goizero, loguraz, To rretas auzo-
tik lantegira abiatzen ziren ama eta hiru
ahizpak. “07:00ak aldera Lutxanako trena
jendez gainezka heldu ohi zen, ezkerral-
detik”, gogoratu du Euge niak. “Lutxanatik
ez eze, Goierri, eta Loiu tik ere langile asko
oinez etortzen ziren”. Edozein lantegitan
gertatzen den bezala, langile gehienak
gizonezkoak ziren.

Eugeniaren lana gizonek fabrikatzen
zituzten metalezko hodiak gomaz txiri-
kordatzea zen, ondoren disoluzio antzeko
kola aplikatzeko eta bulkanizatzeko. Az -
ken produktu eskuz egindako 20 metroko
mahukak ziren. Amak eta ahizpek alboko
pabilioietan egiten zuten lan, etxetresna
elektrikoetarako gomak sortuz, besteak
beste. “Gure pabilioian 40 gizon zeuden
hodiak egiten eta lau emakume horiek
guztiak txirikordatzen eta beste hiru zilin-
droak batu eta galdaretara eramaten”.
Beste alde batean zapatagintza pabilioia
zegoen. “Han egiten zuten lan emakume

“Ez genuen hausnarketarako 
denborarik izan”

LANTEGIKO LANGILE OHIA

1857. urteko martxoaren 8an, New
Yorkeko ehungintza lantegi bateko
ehunka emakume kalera irten ziren,
euren lan baldintzak salatu eta soldata
duinak eskatzeko: gizonezkoek jaso-
tzen zutenaren erdia kobratzen zuten.
Baina poliziak martxari eraso egin eta
berdintasuna eskatzen ari ziren 120
emakume kolpeka hil zituen. Handik
urte bira emakume langileek lehen
sindikatua sortu zuten.

Martxoaren 8a sinbolo bihurtu
zen, eta harrezkeroztik egun horretan
protestak egiten hasi ziren. 1909an

Emakumeen Egun Nazional ofiziala
egin zen, AEBetako alderdi sozialistak
otsailaren 28an izendatua “Ogia eta
Arrosak” lelopean (ogia, segurtasun
ekonomikoa bermatzeko; eta arrosak,
bizi-kalitatea). 1910ean Emakume So -
zia listen Nazioarteko II Hitzaldia egin
zen Kopenhagen, zeinetan emakume-
en sufragio unibertsala eskatu zen eta
Clara Zetkinek Emakumeen Nazioarte -
ko Eguna martxoaren 8an izatea pro-
posatu zuen. Esan eta egin, proposa-
mena aho batez onartu zuten 17 lurral-
detako 100 emakumek.

Odolezko bataioa

“Pabilioiko 
arduradunak 

gure lana 
kronometratzen zuen”
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genuen denon artean: emakumeen arte-
ko harremana oso sanoa izan ohi zen”.
Lanetik irten bezain pronto, joste lanak
eta bordatuak egiten zituen, bai etxerako,
bai partikularrentzat. “Ezkontzetarako
apaindura ugari egin nituen”.

Igandeak disfrutatzeko egunak izaten
ziren. “Eskola garaian plazan eman ohi ge -
nituen igandeak, eta lantegiko garaian,
Ro sarioko mezaren ondoren zinemara eta
gero erromeria joan ohi ginen, dantza egi-
tera. Zineak 60 zentimo balio zuen, eta
auzotarrek 10 zentimorekin laguntzen
ziguten sarritan”.

Ezkontzaren madarikazioa
1961. urtean Eugenia ezkondu egin

zen, eta garai hartako emakume gehienei
gertatu zitzaien bezala, bere bizitza profe-

sionala egun hartan amaitu zen. Lana utzi
eta etxeko lanei dedikatu zien bizitza,
gaur egun arte. “Senarra emakumeekin
lan egindakoa zen, eta ez zuen nahi ni
emakume horiek bezalakoa izatea”. Ho -
rrela, 14 urte fabrikan eman ostean etxera
itzuli zen, etxeko behar guztiez gain, josi
eta bordatuak egitera. Ondoren, seme-
alabak izan zituen, eta gero, ilobak.

“Emakumeok aurrera egin dugu baina
ez dugu berdintasuna lortu. Garai hartan
ez genuen hausnarketarako denborarik
izan, lan egiteko bizi ginen”. Gaur egun
Sangroizeko trenbide ondoan dagoen
BEAZ enpresa-haztegi bihurtu da, eta Eu -
ge niak behin eta berriro ikusten duen iru-
dia da, etxetik irteten den bakoitzean. Be -
ra bezalako emakumeen aztarnak ezaba-
gaitzak izango dira, be tiko.

“Senarrak emakumeekin
lan egindakoa zen, eta

ez zuen nahi ni 
emakume horiek 

bezalakoa izatea”

gehienek: galdaren gelan dozena erdi
gizon baino ez zeuden eta 100 emaku-
mek baino gehiagok egiten zuten lan”.

Lan baldintzak oso gogorrak izan ohi
ziren. “Ama hasi zen garaian 24 pezeta
irabazten zituen astero, 1937 urtean; nire
az ken urteetan 100 peseta irabazten
nituen. 06:00-14:00 eta 14:00-22:00etara-
ko lan txandak zeuden eta ordu erdiko
etenaldia geneukan gosaltzeko. Horrela -
ko lanaldiak ziren astelehenetik larunba-
tera”. Horrez gain, Eugeniak gizon eta
emakumeen soldataren artean sekulako
diferentzia zegoela adierazi du, eta sarri-
tan euren lana ikuskatzen zuen ardura-
duna zegoen. “Pa bil ioi bakoitzak ardura-
dun propioa zeukan eta gure kasuan
gure lana kronometratzen zuen gizon
bat izan ohi genuen: zortzi orduko lanal-
dian zenbat hodi txirikordatu ahal geni-
tuen jakiteko”.

“Txarrena arduradunen errietak izan
ohi ziren, askotan era txarrean esaten ziz-
kiguten gauzak”, errepikatu du hainbat
al diz elkarrizketan. “Hala ere, gutxirekin
konformatzen ginen eta ondo pasatzen

SIGA lantegiko langileak, guztiak gizonezkoak.



t: Jon Goikouria Larrabeiti / a: MR

Midnight Road ez da talde berria
eta aldaketa asko izan ditu.

Taldea 2006an jaio zen. Harrezkero al -
daketa asko izan ditu formazioak. Ki deak
joan eta etorri ibili dira, euren proiektu
profesionalak direla eta. Momentuz Jam -
bo (bateria jolea) da hasierako taldeko ki -
de bakarra. Gainontzekoak berriagoak
ga ra.

2016ko abenduan Josu Tolin loiuz-
tarra heldu zen, Holly Brandy taldeko
abeslaria.

Bi taldeetan jotzen du. Holly Brandy
tal dean abeslari eta gitarra-jotzaile dabil.
Gu rean gitarra bakarlari bezala dabil,
nahiz eta lehen asmoa abeslari aritzea
izan. Az kenean, betebehar hori Jon Mar -
tinezen tzat izan zen.

Josu txikitatik ibilia da musikan...
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Zortzi urterekin murgildu zen musi-
kan. Aitak Rolling Stones-en kontzertu
ba tera eraman zuen eta txunditurik gera-
tu zen. Urtebetetzean gitarra bat oparitu
zion eta ordutik aurrera gelditu barik
dabil. Bere pasioa, taldeetan aritzeaz
gain, gitarra eskolak ematea da.

Midnight Road: non ibili zarete?
Es tatu mailan Bilbo, Gasteiz, Iruña,

Najera…; hala ere, Estatu Batuetan izanak

“Balbulek garrasi egitea
gustatzen zaigu”
MIDNIGHT ROAD

Hard Rock taldea indartsu aritu zen urtarrilean, Baserri
Antzokian. Formazio aldaketa asko izan dituen bandaren
azken fitxaketa Josu Tolin Pedrosa loiuztarra izan da.
2016ko abenduan heldu zen musika taldera, eta momen-
tu honetan Belfasten dabil ingeniaritza zibileko praktikak
egiten. Bueltan, taldearekin jo eta su aritzeko prest dago,
ekain aldera.

gara eta kanpora berriro irteteko gogoa
dugu, era horretako esperientziek cachea
gehitzen diete taldeei.

Baita Derioko Baserri Antzokian
ere, ezta?

Bai, noski! Zur eta lur utzi gintuen an -
tzokiko kontzertuak. Eszenatokiaren ta -
maina itzela da eta ondo baino hobeto
tratatu gintuzten han. Soinu aldetik gus-
tura ibili ginen, nahiz eta ozenago jotzea



gustatu: balbulek garrasi egitea gusta-
tzen zaigu. Gainera, ondo baino hobeto
afaldu genuen!

Denbora pasatu da Thin Lines dis-
koa argitaratu zenutenetik. Bederatzi
urte.

Denbora asko pasatu da, eta taldea
egonkortzera heltzen denean argitaratu-
ko dugu bigarren albuma. Espero dugu
urte amaieran abesti berri guztien auke-
raketa egitea eta estudioan sartzea.

Zigilupean?
Thin Lines RockStudioseko Carlos

Creatorrekin grabatu arren ez daukagu
zigilurik. Gure kabuz kudeatu dugu dena.

Agentziarik ez, beraz?
Agentzia izateak ez du zertan berma-

tu arrakasta. Normalean horrela izaten
da, baina dirua inbertitu behar da horre-
tan eta gaizki funtzionatzen duten zigilu
asko daude.

Zer-nolako erreferenteak dituzue?
Kiss, Aerosmith, Guns & Roses… tal-

dekide bakoitzak gustu propioak dauzka,
baina erreferentzien %100 amerikarrak
dira.

Abestiak inglesez konposatzen di -
tuzue.

Hainbat hizkuntzatan kantatzen du -
ten taldeak entzuten ditugu: erdaraz,
eus karaz… M-Clan gustuko dugu, ez gaz-
teleraz kantatzen duelako, ezpadaze he -
goaldeko doinuarekin egiten duelako.
Hala ere, kantatzerako orduan ingelesez
egin dugu beti, azken batean gure in -
fluentziak amerikarrak direlako.

Zelakoa da musikaren egoera gaur
egun?
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Hobby bat bezala hartzen bada, ondo
pasatzeko, ez dago inolako problemarik.
Ogibide bezala bada, ordea, jai dugu!
Esaten da rocka astiro-astiro hiltzen dabi-
lela. Euskal Herrian bizirik dirau hemengo
jendearen ohituragatik: The Wizzards eta
Highlights bezalako taldeen izenak en -
tzuten ari dira azken bolada honetan, eta
gure estilorako onuragarria da hori.

Zein izan daiteke arrakastaren
gakoa gaur musikan?

Horrez gain, Interneten entzutetsua
izatea berebizikoa da: trending topic-a iza-
ten saiatu behar gara eta jendeak gutaz
hitz egitea lortu behar dugu. Bizkaia En
Vivo sareak 70-80 kontzertu iragartzen di -
tu astebururo; beraz, ez da eskaintza kon-
tua.

Internet gakoa bada, non entzun
dezakegu MR?

Spotify, Reverbnation, Bandcamp eta
Youtuben.

“Estatu Batuetan izanak
gara eta kanpora berriro

irteteko gogoa dugu,
esperientzia horiek

cachea ekartzen dutelako”

“Musika ondo pasatzeko
hartzen bada, ez dago
inolako problemarik.
Ogibide bezala bada,

ordea, jai dugu!”
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“Izen esanezineko 
gaixotasun arraro 

bat izanda ere, 
identifikatuta dago

behintzat”

Gaixotasun ezezagun
batengatik lagun

t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Garikoitz Lezkano larrabetzuarrak eta
Txaber Santiago derioztarrak Gurutzeta -
ko ospitaleko korridoreetan ezagutu
zuten elkar, duela 12 urte. Euren amak,
Kontxi Pe reiro eta Maite Atutxa, urduri
zeuden, euren semeak diagnostikorik ga -
beko gaixotasun arraroak zituztelako eta
euren problemari inork ez zielako inolako
irtenbiderik ematen. Bizitza era oso gor-
dinean hasi dute gaztetxoek lehen mo -
mentutik eta ospitaleetan ezagunak bi -
hurtu dira ezinbestean.

Bost urte igaro behar izan ziren medi-
kuek gaixotasun arraroa zuela esateko.
“Zeozer gertatzen zen”, azaldu du Maite
Atutxak. “Txaberrek zazpi hilabete baino
ez zituela heste-inbaginazioa detektatu
zioten, baina gaixotasunik ez. Gaixotasu -
nak banan-banan baztertzen joan ziren,
aukera guztiak agortu arte”. Gaur egun,
bai Kontxik, bai Maitek ez dute euren
semeen gaixotasuna zein den ziurtatzen
duen agiririk: “Gaixotasun arraroa bada,
baina ez du izenik”, diote bi emakumeek.
“Gaixotasun arraro bat izanda ere, izen
esanezinekoa, identifikatuta dago behin-
tzat”.

Orain gutxira arte, ume biek ezin
zuten janaririk ahotik irentsi, eta elikagaia
gastrostomia bitartez urdailera zuzenean
doan hodi baten bidez aminoazido pres-
taketa batean ematen zieten (ama-esne-
an oinarrituriko elikagaia). “Gaixotasuna
fisikoa baino psikologikoa da. Janaria
eguneko edozein momentutan agerian
dago. Imajinaezina da egun bat janaririk
gabe: telebistak momentu oro
erakusten digu janaria, eta

horrek sekulako inpaktua du umeengan.
Edonon dago janaria”, azaldu du Pereirok.

“Osakidetzako medikuek ez ziguten
laguntzarik eman fisikoki, gaixotasuna
no la tratatzen den informaziorik ez dute-
lako”. Ezegonkortasun honen aurrean,
psikologoen laguntza ezinbestekoa da:
“Ospitale ko psikologoek, ostera, etorriko
dena jasateko indarra ematen digute,

eta euren lanagatik ez balitz ez genuke
jakingo au rrera egiten: psikologikoki oso
ondo tratatu dituzte umeak, euren
mugak zer-nolakoak diren kontuan izan-
da”. 

Amak, medikuak eta erizainak
Ama izatea berez gogorra bada, era

honetako arazo bati aurre egiteko orduan
bestelako gaitasunak eduki behar dira:
“Ospitaleko erizain askok ez dakite nola
ma nejatzen diren umeek daramatzaten
gai luak, eta guk geure kabuz ikasi behar
izan dugu”, azaldu du Kontxik. Maitek be -
hin gastrostomiaren botoia bere kabuz
aldatu behar izan zuen, eta lehen aldi
hartan gaizki egin zuen, antza: “Amorra -
tzekoa izan zen benetan: ez nuen behar

bezala etzan. Ez zegoen inor nola
egin behar nuen azaltzeko.

Ikaragarria da”, azaldu du

Jaio ziren lehen momentutik, elikagaiak liseritzeko arazo-
ak izan zituzten Garikoitzek eta Txaberrek. Bizitzako le -
hen urteetan izenik gabeko gaixotasun arraroa zutela
esan zieten medikuek. Ez zegoen tratamendurik, eta me -
dikuek ez dute jakin ume horien arazoei nola aurre egin.
Gauetik egunera, inolako azalpenik gabe, Txaber zenbait
elikagai onartzen hasi zen, eta Garikoitz ere, astiro-astiro,
horretan dabil.
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Ume biei elikagaia 
gastrostomia bitartez

urdailera doan 
hodi baten bidez 

ematen zieten

Mai tek. Euren semeen gaixotasun arraro-
an adituak egin dira bi amak, bestelako
alternatibarik izan ez dutelako, eta aurre-
ra egiten jakin dute.

Medikuanera doazen bakoitzean, gai-
xotasunaren erretolika bera kontatu be -
har diote idazkariari, nahiz eta besoa
apur tzeagatik edo eztul batengatik izan:
“Ez dago gaixotasun arraroak dituzten
umeen historial eguneratu bat, botoi bat
sakatzean gaixoaren nondik norako guz-
tiak azaltzen dituena”, kexatu da Kontxi.
“Askotan, zo roa bazina ikusten zaituzte,
baina urte as ko daramatzagu semeen
gai xotasun arraroak pairatzen eta sinto-
mak ondo baino hobeto ezagutzen ditu-
gu”, dio Maitek. “Proba guztiak egin oste-
an ulertzen gaituzte”.

Gaixotasunak familia osoa gaixotzen
duela adierazi du Maitek: “Gabon zaharre-
an 21:30ean oheratu Txaber eta telebista
ikusten geratzen nintzen. Bitartean, sena-
rra eta alaba familiakoengana joaten
ziren”, dio Maitek. “Duela lau urte Teneri -
fe ko hotel batera joan nintzen alabarekin,
15 urte zituela”, azaldu du Txaberren
amak. “Hotel bat zapaltzen zuen lehen al -
dia zen. Hotelera heldu bezain pronto
pozik al zegoen galdetu nion, eta nega-
rrez hasi zen”.

Txaberren kasuan, umeak gaixotasu-
naren sintomak edukitzeari utzi zion 10
urte egin zituenean, eta gastrostomia
erabiltzeari utzi zion. Maite elikagai ez -
ber dinak ematen hasi zen: “Ia denerik
jaten du. Hasieran karbohidratoak ema-

ten hasi nintzen: makarroiak, pasta, pu -
rea…; organismoak onartu ahala, beste-
lako janaria ematen joan naiz, arraina eta
haragia izan ezik, batez ere arrainari aler-
gia diodalako”, esan du derioztarrak. Kon -
txik dioenez, sintomak izateari uztea ez
da janarien kontua, elikagai batzuen usai-
na baino. Garikoitzek gastrostomiarekin
jarraitzen du, baina aho bidezko zenbait
elikagai jaten ere  hasi da. 

Garikoitz eta Txaber eta euren fami-
lien etengabeko borrokak fruituak ema-
ten ari da astiro-astiro, eta bizitakoa mu -
gaz beteta egon arren, gurasoen helbu-
rua euren semeek oztopo horiek gaindi-
tzea da. Txorierrin Garmitxa elkartearen
arabera estatu mailan Garikoitz eta Txa -
ber bezalako Garmitxako kide diren bost
kasu daude, eta Kontxi zein Maiteren esa-
netan, estatu mailan uste baino kasu
askoz gehiago daude: “Gaixotasuna iden-
tifikatuta ez dagoenez, jendeak ez daki
gaixotasun hori pairatzen duen ala ez”.

Argibide gehiago:
www.garmitxa.org
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sen do oratzen dio apaizari gerritik, esanez:
Ene badatxua, nirea izan da! Kosme eta
Damian santuok, lagundu! Egoera apoka-
liptiko horretan, apaiza begiak zerura jaso-
rik Aita Gurea errezatzen hasi da. Eta dok-
toreak ahots dardartiz dinotso: Jauna ez
beza otoitzik egin berorrek ze, astoa
belauniko jartzen bada, hirurok itoko ga ra.

Dena dela, ez dakigu Mauri errotari
gaixoa osatu zen ala ez. Badakigu, medi-
kuak sendatu ez bazuen, abadeak be dein -
katuko zuela zerurako bidaian.

Igo dute biek asto gainera, abadea
au rrean, medikua atzean, eta hor doaz
tipi-tapa, astoaren belarrietarako arrotz
di ren hitzak aipatuz: psikologia, parabola,
gastritis kronikoa, eta abar. Kon tua da,
euri zaparraden ondorioz, erreketako
urak handi direla. Halako ibai bat guru-
tzatzerakoan, astoari sakon sartu zitzaiz-
kion aurreko hankak erreka bazterreko
basartean. Belarri luzedunak pentsatu du:
“Ai ene! Ni ez naiz anfibioa gero!”. Hala
ere, ez du protestarik egin, abade bedein-
katua eta doktore jakintsua daramatza
biz kar gainean-eta. Medikuak, berriz,

t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

Anekdota hau aspaldian gertatu zen.
Aldi hartan, ez zen behar Google mapa-
rik, astoak ondo ezagutzen zituen bide-
zidorrak-eta. Jataben –Jata mendiaren
magaleko herrian– gaixotu egin zen
Mau ri errotaria, eta Begoña emaztea me -
dikuaren bila abiatu zen urira. Zoritxarrez,
doktorea musean jokatzen aurkitu zuen
taldean, abadearekin eta udal-idazkaria-
gaz batera. Orduan, iluntzea zenez, urru-
neko errotara laguntzeko eskatu zion
osagileak apaizari.

Jatabeko abadea, medikua, 
idazkaria eta astoa

(*) Ahozko moduan esaten dana, letra baltzez doa
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Etxeko sukaldaritza

Izokin eta lebatz
terrina

36 SUKALDARITZA

a: Jon Goikouria Larrabeiti

Osagaiak (lagun birentzat):
–Palometa xerra bi.
–Otarrainxkak.
–Tipula porru eta azenario bat.
–Arroza.
–Patata bi.
–Brandy apur bat.
–Piperrauts gozoa.
–Tomate bat.
–Saltsa amerikarra.
–Arrain fumet-a.

Prestatzeko era
Hasteko, saltsa amerikarra prestatu

behar da. Horretarako, tipula, azena-
rioa eta porrua su
txikian frijitu
be har da, eta
prest 
dagoe-
nean,

Palometa popieta, 
otarrainxka bihotzarekin

tomatea, eta otarrainxken gainerakoak
ge hitu (otarrainxkak zuritu eta erretserba-
tuko di tugu, gero erabiltzeko). Brandya
bota eta flanbeatu. Piperrautsa bota, eta
on doren, fumet-a gehitu. Azkenik, arroza
jarri eta 30 minutuz irakiten utzi. Birrindu
eta puregailutik iragazi. Arraina hartu eta
gatzaz eta piperraz ondu. Ondoren, tipula
eta azenarioa ju liana erara ebaki eta su
txikian frijitu. Arrainarekin biribilkiak egin
frijitutako ti pula eta azenarioarekin. Er -
dialdean otarrainxka zurituak gehitu, ba -
karra biribilki bakoitzean.

Popietak egiteko, labe plaka alumi-
niozko paperaz estali eta aurretik marka-
turiko patatak jarri gatzaz eta piperraz

onduz, porruarekin batera.
Gainean po pietak ezarri

eta aluminiozko pa -
pera itxi, paketexoak
sortuz. Labean sartu

180 gradutan,
bost minutuz.

t: M. Lekerika / a: blogexquisit.blogs.ar-revista.com

Osagaiak:
–600 gr izokin fresko, garbitua.
–300 gr lebatz, garbitua.
–500 ml esnegain.
–Bost arrautz zuringo.
–Gatza eta pipermin zuria, edo berdea
garauetan.

Prestateko erea: 
Desegin izokina ondo eta gehitu

apurka-apurka 300 ml esnegain, hiru
zu ringo eta pipermina. Egin gauza ber-
dina lebatzagaz falta diren osagaiakaz:
gehitu 200 ml esnegain, bi zuringo eta
gatza. Estali ondo barrutik burdin mol -
de bat, plastikozko filmagaz. Nahasteak
kontu handiagaz bota hurrengo orde-
nean: lehenengo izokin erdia, gero le -
batz erdia, izokin, lebatz… Estali ondo
filmagaz eta sartu labe beroan, Maria
bainuan, 150 gradutan, 50 minutu in -
gu ru. Jan baino lehen ordu bi itxi ho -
tzituten. Mahonesa edo saltsa arrosea-
gaz lagundu leiteke.
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Umeekin zer irakurri?

Ana Apika

Egilea: Aingeru Mayor eta Susana
Monteagudo.

Argitaletxea: Litera libros. 
Liburutegietan dago irakurgai.  

Aingeru Mayor haur sexologian da
adi tua. Horren haritik, gurasoentzako hi -
tzaldi eta ikastaro arrakastatsuak eman
ditu, bai Euskal Herrian, bai Estatu mailan.
Mayor irakaslea da Euskal Herriko Uniber -
tsi tatean, baita Crysallis elkartearen presi-
dentea ere. Elkarte hori ume eta gazte
transexualen familiek osatzen dute. Bere
lanak aitzindariak dira eta zortzi hizkun-
tzatara itzuli dira. 

Transexualitatea da, hain zuzen ere,
Neskak eta mutilak liburuaren gai nagusia.
Munduan 2.000 milioi neska eta mutil
daude. Denak, desberdinak. Ba tzuek ile

luzea daramate; beste ba tzuek, labu-
rra; batzuek belarritakoak darama-
tzate; eta beste ba tzuek, ez. Neska
askok printzesa mo zorroa janzten
dute, baita hainbat mutilek ere. Eta
badira pirata mozorroa janzten
duten neskak ere bai, zenbait muti-
lek egiten duten mo duan. Mayo -
rren liburuak argazki albuma aur-
keztu digu, eta bertan 27 nes ka-
mutil agertu dira, nork bere bu -
ruari buruz hitz egiten eta nork
bere ezagurarriak erakusten. 

Transexualitatea, hizpide
Neskak eta mutilak liburu berezia da,

ez duelako istorio bakar bat kontatzen.
Liburua, aldiz, informatiboa da, gai jakin
bati buruz hitz egiten digu, transexualita-
teari buruz, alegia. Eta aukera polita da gai
korapilatsu hori umeekin jorratzeko. Izan

ere, azken bolada honetan transexualita-
tea hedabideetan eta gizarte mailan pil-
pilean egon den gaia da, eta ez legoke
txarto umeei gogoraraztea pertsona guz-
tiok, nahiz eta desberdinak izan, eskubide
berberak ditugula.

Neskak eta mutilak
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Irteerak

Ikastaroak

>
Zamudio

Liburu Eguna: Kulunkantauri umeen-
tzako ipuin saioa. Apirilaren 23an,
11:30ean, Udal liburutegian.

>

>

Derio
Frustrazioaren Beharra; Ezetzaren Ga -
rran tzia. Apirilaren 4an, 18:30ean,
Kultur Birikan.
Korrika Egiteko Jaioak, Juan Ignacio
Pérezen eskutik, BANZientzia progra-
man. Martxoaren 27an, 18:00etan,
Baserri Antzokian.

>
Derio

Zeharkaldia Urdaibaitik, Untza taldea-
ren eskutik. Apirilaren 2an, 08:00etan.

>

>

Zamudio
Bizkaiko Foru Aldundia ikustera irteera,
Lagunandre elkartearen eskutik.
Apirilaren 5ean, 16:00etako trena.
Iparraldera Lagatzu eta Arroeta Mendi
taldeekin. Apirilaren 29an. Izena eman
apirilaren 19an baino lehenago. 

Ikuskizunak

Hitzaldiak

Literaturaz Berbetan. Jaungoiko
Guztiak Dituen Emakumea Naiz (Amaia
Lasa). Apirilaren 27an, 19:00etan,
Errebale 2ko azken solairuan.
Operara Hurbilduz hitzaldia. Apirilaren
27an, 18:30ean, Angulerin.

>

>

Larrabetzu Musika

Domekak Hori Baien. Keu Agirretxea
eta Jon Gurrutxagaren kontzertua.
Apirilaren 23an, 18:30ean.

>

Larrabetzu

>

>

Zamudio
Postre tailerra: Madalenak. Apirilaren
8an, 19:00etan, Gazte Estazinoan.
ZEN meditazio ikastaroa. Apirilaren
20an, 19:00etan.

>

>

>

Derio
Liburu Eguna. Ana Apika ipuin kontala-
ria. Apirilaren 27an, 17:30ean.
Balio Magikoak, Oliver magoaren esku-
tik. Umeentzako magia. Apirilaren 9an,
12:30ean, Gurea Aretoan.
Apirileko Dantza, Piperdun elkartearen
eskutik. Apirilaren 23an, 16:00etan.

Bestelakoak

>

>

Loiu
Txoribikers elkartearen bazkaria,
Apirilaren 1ean.
Loiuko VI. Motorren Kontzentrazioa,
Txo ribikers elkartearen eskutik. Apiri -
laren 22 eta 23an, herriko enparantzan.

>
Derio

Derio, Euskadi ezagutzen. Apirilaren
23an, 09:00etan, kiroldegian.

>
Zamudio

Irakurri, Gozatu eta Oparitu kanpaina.
Maiatzaren 31 arte, Udal liburutegian.

>
Larrabetzu

BH Karraderan martxa herritarra.
Apirilaren 30ean. Izena eman behar da
lasterketa@karraderan.org helbidean.

>

>

Lezama

Lehiaketak

Txorierriko Bira. Apirilaren 8an, Baserri
Antzokian. Izena emateko: 635 753 595.

>

Derio

Jaiak

>

>

Derio
Uribe Gastrofest. Apirilaren 2an,
10:00etatik 15:00ak arte, frontoian.
Gurea Aretoaren X. urteurrena:
Bocabeats Comedia. Apirilaren 27an,
19:00etan, Gurea Aretoan.

>

>

Larrabetzu
Txorierriko Txakolinaren Eguna.
Apirilaren 9an.
Liburu Eguna. Apirilaren 23an.

>
Zamudio

Balkoi apainduen IX Lehiaketan izena
emateko epea. Apirilaren 3an.

Kolitza mendia. Apirilaren 2an,
09:30ean. Lezamako eskolatik.
Mendebaldeko mendigunea. Hiru egu-
neko irteera. Apirilaren 28an, 16:30ean.
Herriko plazatik.






