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Liburuak zentsuratzea ohiko jarduna
izan da Historian zehar. Errege-erre-
ginak, naziak, komunistak, katoliko-

ak, juduak, musulmanak, luteranoak...
Zentsura erabili dute horiek guztiek,
beren garaikideen adierazpen eta pentsa-
mendu askatasuna kontrolatzeko. 

Espainian, 1490ean, sei mila liburu
erre ziren Salamancan, eta Sevillan, urte
berean, hebrear biblia kopuru handi bat.
1500ean, arabieraz idatzitako milaka ale

erretzeko agindu zuen Granadan Cisneros
kardinalak. 1502an, atzerritik liburuak
inportatzea debekatu zen, eta 1558an
zigor larriekin eta are heriotzarekin kasti-
gatu zen Inkisizoak zentsuratutako edo-
zein liburu edukitzea. Urte bat geroago,
"Autore eta Liburu Debekatuen Indexa”
sortu zuen Trentoko Kontzilioak, eta 1966.
urtea arte egon zen indarrean. Index
horretan sartutako obren zerrenda hain
zen zabala, non, lau mendez, ia ez baitzen
izan bertan agertzetik libratu zen autore-
rik, pentsalaririk, filosoforik edo zientzia-
laririk.

Inork uste badu joanak direla garai
haiek, oker dabil. 

Aurten berton, 2010ean, liburu den-
detatik kendu da José A. Pagola euskal
apaiz eta teologoaren Jesucristo, una
aproximación histórica liburua, Tarazona-
ko gotzainak kentzeko agindua eman
baitu, Gotzainen Konferentziaren eta Vati-

kanoren oniritziarekin. Obra horrek Nihil
obstat e imprimatur delakoa jaso zuen zor-
tzigarren edizioan; hau da, moral eta dok-
trina ikuspuntutik argitaratua izateko
onespen ofiziala, Uriarte gotzainak ema-
na. 

Beste garai batean, jendaurrean atze-
ra egitera derrigortuko zuten autorea,
baita erretzera kondenatu ere. Uriarte
gotzaina eta obra “heretikoa”ren irakurle-
ak ere erre egingo zituzten. Baina orduan
liburuak ez ziren iristen jende gehienen-
gana, eta hedabideak eta baliabide tek-
nologikoak ere ez ziren oraingoak. Orain
arte saldutako 60.000 aleak askotxo dira
Pagolaren pentsamendua gal dadin men-
deren mendetan amen. 

Argitara zenean irakurri nuen liburua,
baina irakurri egingo dut berriro. Izan ere,
ez dago ezer kitzikagarriagorik hau baino:
kontra egitea pentsatze hutsa zuzenean
infernura eramango zaituen bekatua dela
sinesten zen lehengo garai haiek, garrote-
en eta ahokoen garai on horiek, faltan bo-
tatzen dituztenei.
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Zentsura

TOTI MTZ. DE LEZEA

(Idazlea)

Hitz egin dezagun polemikaz josita
dagoen proiektu batez: eskola 2.0.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza

Sailaren esku dagoen egitasmoa da,
gauza gogoangarri guztiak bezalaxe. Ho-
rren ondorioz, EAEko zentro publiko zein
probatuetako Lehen Hezkuntzako bosga-
rren mailako ikasleek ordenagailu era-
mangarri bana edukiko dute. Zertarako?
Internet eta Teknologia Berrien munduan
trebatzeko, noski. Era berean, ohiko arbe-
lak arbel digitalari utziko dio lekua eta,
ondorioz, badirudi desagertuz joango
dela gutako askok ezagutu dugun irakas-
kuntza-sistema. Berez, polemika sortzen

duena ez da egitasmoa bera, sareko
konexioa baizik. WiFi-a, alegia. Labur azal-
tzearren, guraso asko beldur dira uhin
elektromagnetikoek sor dezaketen kutsa-
dura dela eta, minbizia eragin dezakeela-
ko. Kezkatzeko moduko kontua da, baina,
zintzoak izan gaitezen, urteak daramatza-
gu uhin elektromagnetikoekin elkarbizi-
tzen, aspaldiko kontua da. Egia da hau-
rren osasuna dagoela arriskuan, baina ez
dut uste larri arduratu behar dugunik.
Gainera, EHUko Telekomunikazio Inge-
niarien Eskolak egindako ikerketa batek
dio WiFi uhinak ez direla kaltegarriak.
Sinistu dezagun, ezta?

Eskola 2.0 proiektua

SARA GANDARA

(Kazetaria)
´
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Lezamako Udalak jakinarazitakoaren
arabera, laster hasiko dira lanak Kurtze
auzoan. Bertan aparkaleku berriak eta
kirol eremu bat egingo dira. Uste da lanok
uda osterako egongo direla amaituta.

Guztira, 46 aparkaleku egingo dira.
Haietako bi mugikortasun murriztua
duten pertsonentzat izango dira. “Horrela
arindu egingo da inguru horretan dago-
en aparkatzeko arazoa, ibilgailuak oinez-
koentzako tokietan egoten direlako sarri-
tan”, esan dute Udaletik. Aparkalekuak
kirol eremu berriaren ondoan egingo
dira. Eremu hori erabilera askotako zelai
bat izango da, areto-futbolean nahiz
eskubaloian jokatzeko aukera emango
duena. Zelai hori 40 metro luze eta 20
metro zabal izango da.

Beste alde batetik, espaloiak egingo
dira zelaira heltzeko, eta argiak jarriko

dira. Erreka husteko kanalak gaur egun
dauden bezala utziko dira, eta aparkale-
kuen eremuan PVCzko kolektorea ipiniko
da, euri urak biltzeko. Lanetan 125.000
euroko inbertsioa egingo da. Udalaren
arabera, Kurtze auzoko herritarren bizitza
kalitatea hobetu egingo da lan hauei
esker.

Herri-lanak

Beste alde batetik, Udalak 264.106
euro jaso ditu Tokiko Enplegu eta Iraun-
kortasunerako Estatuko Funtsetik. Diru-
kopuru horren zati bat, 107.296 euro, Are-
txabaletatik Isuzkitzara bitarteko horni-
durako sarea konpontzeko erabiliko da
Aretxalde auzoan. Beste zatia herriko zen-
bait lekutako estolda-sarea berritzeko
erabiliko da. Lanak batez ere Garaioltza
auzoan izango dira.

Aparkalekuak eta kirol eremu

bat egingo dira Kurtzen

“Laburbira” Deriora

ailegatuko da
Topagunea euskara elkarteen

federazioak Film Laburren Zirkuitua
antolatu du zazpigarren aldiz. Zir-
kuitua apirilaren 12tik maiatzaren
16ra bitartean egingo da eta nobe-
dade moduan, aurten izena aldatu
diotela aipatu behar da. Hemendik
aurrera zirkuituak “Laburbira” izan-
go du izena.

“Laburbira” apirilaren 22an aile-
gatuko da Deriora, Tximintx euska-
ra elkartearen eskutik. Film labu-
rren emanaldia arratsaldeko 8etan
izango da Gurea Aretoan, eta ber-
tan lan hauek jarriko dira ikusgai,
doan: Koldo Almandozen Ahate
pasa; Telmo Esnalen Amona putz!;
Jose Luis Barredo eta Iñigo Garcia-
ren Clark eta Boris; Arkaitz Basterra-
ren Esaiok; Iñigo Sanzen Nora zoaz;
Urko Mauduit eta Ioseba Salaberri-
ren Odisea etxaldean; eta Zorion
hutsa. Azken hau Estibaliz Arizek,
Itziar Faidok, Janire Fernándezek,
Vanessa Martínek, Gorka Montielek
eta Malen Ulaziak osatutako talde-
ak egin du, karrera amaitzear zeu-
dela. 

Emanaldian aipatutako zuzen-
darietariko bat egongo da eta ikus-
leek hari galderak egiteko aukera
izango dute. Ekimena Derioko Uda-
lak babestu egiten du.   
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Ikastolen aldeko jaiak
Maiatzaren 9an Herri Urrats Ipa-

rraldeko ikastolen aldeko jaia egin-
go da Senperen. Eta maiatzaren
30ean Ibilaldia Bizkaiko ikastolen
aldeko jaiak hartuko du lekukoa. Ibi-
laldia Bermeon izango da aurten.
Aurreko urteetan bezala, Mankomu-
nitateko Euskara Zerbitzuak autobu-
sa jarriko du jaialdi bietara joateko.
Herri Urratsera joateko, apirilaren
19tik maiatzaren 6ra bitartean eman
behar da izena, bakoitzaren udale-
txean edo Mankomunitatean ber-
tan. Eta Ibilaldira joateko, apirilaren
19tik maiatzaren 27ra arte. Maiatza-
ren 6an eta maiatzaren 27an  arra-
tsaldeko 3ak arte bakarrik egongo
da izena emoteko aukera. Pertsona
bakoitzeko bost euro ordaindu
behar da. Bost euro horietatik  hiru
euro fidantza moduan hartuko dira,
eta horiek bidaiara joanez gero itzu-
liko egingo zaizkie parte-hartzaileei. 

Pilota bultzatu nahi 

dute Zamudion

Arbolantza Zamudioko Kirol Elkarteak
Pilotaren Eguna antolatu du lehenengo
aldiz, martxoaren 28rako. Ekimenak “za-
mudioztarren artean pilotarako grina bul-
tzatzea du helburu, eskupilota gazteen
artean zabaltzea eta zaletasuna sortzea.
Erakutsi nahi dugu Zamudion futbolaz
gainera eskupilota ere badagoela. Eta,
nola ez, ondo pasatzea”, azaldu digu Iñigo
Amarika elkartearen arduradunak. 

Pilotaren Egunari goizeko 10:30ean
emango diote hasiera. Besteak beste,
eskuetan takoak jartzen eta pilota goxoak
egiten ikasteko tailerrak egongo dira, eta
hainbat joko egingo dira pilotako modali-
tate ezberdinen gainean: eskupilota, zes-

ta-punta eta pala, esate baterako. Eguer-
diko ordu batean afizionatu mailako pilo-
ta partida izango da. Frontoian Asier Aur-
tenetxe eta Edorta Bilbao arituko dira
Iñigo Aurtenetxe eta Dani Arkotxaren
aurka. Amarikak egun horretarako antola-
tutako ekitaldietan adin guztietako lagu-
nak batzea espero du, gazteak zein nagu-
siak. “Nahi duenak du hurbiltzeko aukera,
nahiz eta Zamudiokoa ez izan. Datorrena-
ri ongi etorri handia emango diogu”. Gaur
egun 10 ume dabiltza Zamudioko Pilota
Eskolan. “Lan gogorra egiten ari gara
umeek eskolan jarrai dezaten. Era honeta-
ko ekintzei esker horiek motibatzea espe-
ro dugu”.



Azken hilabeteotan, Derioko Institu-
tuko eta Txorierriko ikastetxeetako gura-
soen elkarteak kezkatuta azaldu dira, ikas-
tetxeok etorkizunean izan dezaketen ga-
rapena dela-eta. Izan ere, herritarren ko-
puruak gora egin du udalerri guztietan,
eta horrek neurriak ahal bait arinen har-
tzea eskatzen du, ikastetxeok duten leku-
rik ezaren arazoa handitu ez dadin.

Mankomunitateko Udalek hainbat
batzar egin dituzte ikastetxeetako zuzen-
daritza-taldeekin eta Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Sailarekin, ahalik eta lasterren
eraikin berriak egin edo daudenak handi-
tzeko. 

Derioko Udalak, esate baterako,
90.000 euro eman zituen duela urtebete
baino gehiago, autobia ondoan lursailak
erosi eta institutu ondoan dagoen ibilgai-
luen parkinga bertan jartzeko. Parkinga
gaur egun dagoen lursaila institutuaren
handitze-obrak egiteko erabil daiteke eta
Udalak lursail hori doan utzi dio Hezkun-
tza Sailari. Zamudioko Udalak ere doan
eskaini du lursail urbanizagarria, han ins-
titutu berria eraikitzeko.

Hezkuntza Sailetik jakinarazi denez,
alde batetik Zamudion institutu berria
eraikitzea aurreikusi dute eta bestetik,
Deriokoa handitzea. Lehenengoak Zamu-
dio, Lezama eta Larrabetzuko ikasleak

hartuko lituzke, eta bigarrenak Derio, Loiu
eta Sondikakoak.

Derioko Institutuko zuzendaritza-tal-
deak, ikastetxeko gurasoen elkarteak eta
Udalak gai horri buruzko informazio zeha-
tza emateko eskatu diote Hezkuntza Sai-
lari. Horrela, obrak noiz hasiko diren jakin
nahi dute eta Txorierriko eskola-mapa no-

la zehaztuko den. Era berean, gutuna
aginduko da Bizkaiko Ordezkaritzara, De-
rioko Institutua handitzeko obrei lehenta-
suna emateko eskatzeko. Azaldu duten
bezala, arazorik handiena hor dagoelako.
Gutuna Txorierriko gurasoen elkarteek,
ikastetxeetako zuzendaritza-taldeek eta
alkateek sinatuko dute.
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Institutua handitzea lehentasuntzat hartzeko

eskatuko zaio Hezkuntza Sailari 
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Liburuaren Eguneko ospakizunak 

Apirilaren 23an Liburuaren Nazioarte-
ko Eguna izango da, eta, data horren
inguruan, hainbat ekitaldi izango ditugu
gurean.

Larrabetzuko liburutegian, esate ba-
terako, erabilitako liburuen azoka txikia
antolatuko dute apirilean zehar. Gainera,
oparitxoak zozketatuko dituzte liburuak
maileguan hartzen dituztenen artean.
Toti Martinez de Lezea idazleak manifestu
bat irakurriko du apirilaren 12an,
12:00etan, Anguleri kultur etxean. Eta ho-
rren ostean, Antzokiko istorioak umeen-
tzako ikuskizuna eskainiko da. Arratsalde-
an “Liburuaren historia” erakusketa jarriko
da ikusgai. Apirilaren 23an, arratsaldean,
kiosko bat ipiniko da eskolako patioan,
eta, besteak beste, umeentzako komikiak,
ipuinak eta liburuak egongo dira han.
Beste alde batetik, Eider Rodriguezen Ha-
ragia liburua hizpide edukiko dute apirila-
ren 22an, Literaturaz Berbetan ekimena-
ren barruan. Saioa arratsaldeko 8etan
izango da Angulerin.  

Edorta Jimenezek “Irakurketa bultza-
tuz” hitzaldia eskainiko du apirilaren
23an, goizeko 11etan, Derioko liburute-
gian. Egun berean, baina arratsaldeko
6etan, “Angela Figuera gogora ekarriz”
poesia-errezitaldia egingo da liburute-
gian. Errezitaldian Fernando Zamorak,
Mari Carmen Perezek eta herriko musika-
riek hartuko dute parte. 

Lezaman, ipuin kontalaria eta txo-

txongiloen tailerra antolatu dituzte apiri-
laren 23rako. Ekitaldiak 18:30etik aurrera
egingo dira liburutegian.

“Musika-ipuinak”familia osoari zuzen-
dutako ekintza da, eta hori Zamudioko li-
burutegian izango da apirilaren 24an,
goizeko 11:30ean. Loiuko liburutegian,
ipuin-kontalaria arituko da apirilaren
22an, arratsaldeko 5:30etik aurrera.  

Mauritania, ikusgai

Sondikan
Jon Goikouria sondikoztarrak eta

bere lagunek bidaia zorigarria egin
zuten udan, Mauritaniako basamor-
tuan zehar. Emozioz betetako aben-
tura izan zen eta sondikoztarrei ez
ezik txorierritar guztiei ere emango
diete horren berri apirilean. Horrela,
apirilaren 15ean bidaiaren gaineko
bideo-proiekzioa egingo dute Sondi-
kako Kultura Etxean. Ekitaldia arra-
tsaldeko 7:30ean izango da eta
abenturari buruzko azalpenak ema-
teaz gainera, ikusleen zalantzak argi-
tu ere egingo dituzte bertan. 

Beste alde batetik, bidaian atera-
tako argazkien artean 50 onenak
aukeratu dituzte eta ikusgai jarriko
dituzte liburutegian, apirilaren 12tik
30era bitartean. Argazki erakusketa
txanda bitan egingo dute: bata apiri-
laren 12tik 21ra bitartean eta bestea,
apirilaren 22tik 31ra bitartean.
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Bertsolaritza eta 

sendabelarren 

ikastaroak
Lagatzu Zamudioko euskara

elkarteak bertsolaritza ikastaroa
antolatu du apirilaren 15, 22 eta
29rako, eta maiatzaren 6rako. Ikas-
taroa Igor Elortzak emango du eta
bertsoa sortzeko barne-prozesua
hobeto ulertzea du helburu. Ekime-
na nagusiei dago zuzenduta. Izena
ematea 94 452 34 47 telefono zen-
bakian eta lagatzu@lagatzu.org hel-
bide elektronikoan egin daiteke.
Beste alde batetik, apirilaren 12an
hasiera emango diote sendabela-
rren ikastaroari. Ikastaroa EHNE sin-
dikatuak emango du eta zazpi saio-
tan, astelehenetan, egingo da
maiatzaren 24ra arte. Izena apirila-
ren 6ra arte eman daiteke lehen
aipatutako bideen bitartez.  Sondika gogoratuz

Apirilaren 23an Sondika gogoratuz
dokumentala emango da SKEn, herriko
kultura etxean. Dokumentala Sondika-
Goiri Argazki Taldeak egin du eta herriak
azken urteotan izan duen bilakaera era-
kustea du helburu. Horretarako, 20 herri-
tar esanguratsu eta ezagun elkarrizketatu
dituzte, eta Sondikako bilakaera euren
oroitzapenen eskutik ezagutu dute. Testi-
gantzak gaur egungo Sondikako bideo
batekin eta antzinako argazkiekin uztartu
dituzte. Duela urte batzuk elkartea etxez
etxe ibili zen herriari buruzko argazki-
artxiboa osatzeko asmoz. Dokumentale-
an agertzen diren argazkiak artxibo ho-

rretakoak dira. 
Emanaldi bi egongo dira: bata arra-

tsaldeko 7etan eta bestea, arratsaldeko
20:30ean. Apirilaren 12tik 22ra bitartean
dokumentalerako gonbidapenak banatu-
ko dira liburutegian, eta gonbidapenok
kultura etxean bertan ere jaso ahal izango
dira emanaldia hasi baino ordubete lehe-
nago. “Dokumentu polita eta interesga-
rria da sondikoztarrontzat, bertan herriko
jende ezaguna agertzen delako eta askok
lehengo Sondikako pasadizoak gogora-
tzeko aukera izango dutelako. Gainera,
beste askok ere nondik gatozen ezagutu
ahal izango dute”.

Argazkia: 
Sondika-Goiri Argazki Taldea
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Txorierriko Eskola Politeknikoak

Euskararen Jaia ospatu du

Euskararen Eguna zela eta, hainbat
ekitaldi izan genituen Txorierrin azaroa-
ren 28tik abenduaren 3ra bitartean. Baina
Txorierriko Eskola Politeknikoko ikasleek
eta irakasleek duela gutxi ospatu dute
Euskararen Eguna ikastegian, aurreko ur-
teetan bezala.

Txupinazoa goiz-goiz bota zuten eta,
egun hotzak hala eskatuta, txokolatea eta
bizkotxoak jan zituzten. Gorputza berotu
ostean, kirol lehiaketei eman zieten hasie-
ra: areto-futbola, txingak, txapel jaurtike-
ta eta sokatira, banaka batzuk baino ez
aipatzearren. Talde txapelduneko kide
guztiek 20 euroko menua jaso zuten sari-

tzat; eta 15 euroko menua, talde txapel-
dunordekoek. Horrezaz gainera, lagun
birentzako asteburuko menua zozketatu
zen parte-hartzaile eta ikusleen artean. 

Beste alde batetik, bertso-bazkaria
egin zuten Fikako sagardotegian, eta
Abasolo, Lazkano eta Goiriena bertsola-
riek saio ederra eskaini zuten bertan.
“Euskara batzordetik eskerrik beroenak
eman nahi dizkiegu ikasle eta irakasleei,
egun zoragarri hau aurrera ateratzeko
egin duten ahaleginagatik. Eta ez ahaztu
euskara ez dela soilik egun bateko kon-
tua, egunerokoa baizik”, esan dute antola-
tzaileek. Argazkiak: Politeknika Ikastegia Txorierri
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Zuritu egin du
Eguraldiak okerrera egiten duenean daude ederren Txorierriko bazterrak. 

Argazkia: Iñaki Aranguiz (DAT, Derioko Argazki Taldea)
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Zelango ondorioa atera dozu ema-

kumeek egindako hainbat eta hainbat

behar aztertu ostean?

Emakumeon literaturea badagoala.
Literatura idatzia gehien jorratu dogun
arloa ez da, beharbada, baina garrantzia
handia izan dogu ahozko literaturan.
Emakumeok beti egon gara literatura
munduan. Beste alde batetik, leku guztie-
tan igarri dot emakumeon literaturearen
kontrako jarrera bat dagoala, mesprezuz-
ko kutsu bat. 

Emakumeon literaturea badagoala

dinozu; idazle asko, emakumeak tarte-

an, ez dagoz ados.

Emakume idazleek ondo ezagutzen
dabe emakumeon literaturearen kontra-
ko aurreretxia, eta eurek literatura hori ez
dabela jorratzen gurago dabe esan. Baina
badago, jakina baietz. Eta ez da bakarrik
gaietan nabarmentzen, gaiak lantzeko
erean, pertsonaiak agertzeko erean, esti-
loan... be bai. Kontua da kritikariok tresna
gehiago dogula aurreretxi horri aurre egi-
teko, eta emakumeon literaturea ondo
aztertu eta merezi dauen duintasuna
emoteko.

Zein izan da emakumeak egindako

ekarpena?

Gure ekarpena ezinbestekoa izan da
ahozko literaturan, gure beharra hori
transmitidu eta mantentzea izan dalako.

Eta kontuan hartu behar dogu idatzizko
literaturea ahozkotik datorrela. Literatu-
rea oso ikuspegi zabaletik ikusi dogu beti,
eta transmisino eta mantentze-beharre-
tan ibili gara, irakurtzeko zaletasuna bul-
tzatzen, liburuak maileguan ixten, argita-
letxeak martxan ipinten, literaturara dedi-
keteko dirua ipinten... Emakumeok gizo-
nen jarrera literarioak bultzatu egin
doguz beti. Adibidea esatearren, Ilustrazi-
noa ez zan izango garaiko mademoiselle
barik. Emakume horreek energia, dirua

Josune Muñoz literatura-kritikaria da eta 2004. urtean
Skolastika egitasmoa ipini eban martxan. Skolastika lite-
ratura-gune feministea da eta Historian, liburuetan...
agertzen ez diran emakume idazleak agerrarazoten
dabez bertan. Emakumearen Egunaren haritik, Josune
Zamudion izan da emakume eta literaturearen ganean
berba egiten.

“Errekonozimendua eta
zor deutsaz literaturak e

JOSUNE MUÑOZ l literatura-kritikaria 
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eta lekua ez eze, estimulua eta indarra be
jarri eben gizonezkoen literaturea bultza-
tzeko.  

Zer zor deutso, beraz, literatura

munduak emakumeari?

Alde batetik, errekonozimendua; eta
bestetik, duintasuna. Mesprezuzko jarre-
ra hori behingoz bukatzea, literaturaren
historian agertzea eta gaur egungo curri-
culumean sartzea. Hori guztia zor deus-
kue, ez gagozalako ez manualetan, ez
unibersidadean, ez institutuetan... 

Ze bardintasun dabe hemengo eta

hango emakumeon literaturek?

Ahozko literaturan dogun garrantzia
eta gaiak jorratzeko erea, banaka batzuk
aitatzearren. Gizonek mundu bat konta-
ten dabe; eta guk beste bat: geurea. Gure
sentsibilitatea, jorratzen doguzan pertso-
naiak...

Euskal emakumeon literaturak

badau ezaugarri berezirik?

Zorionez, eta lehenengo aldiz Histo-
rian, badagoz hiru belaunaldi ezbardine-
tako emakumeak beharrean: Mariasun
Landa, Miren Agur Meabe eta Uxue
Alberdi, belaunaldi bakotxeko adibidea
ipintearren. Bertsolaritzan be beste duin-
tasun eta maila baten sartu gara. Hor
gagoz eta ziur nago geratzeko gagozana.
Gero eta eleberri gehiago argitaratzen
dira... Baina gure ilustratzaileen kopurua
eta kalidade altua be azpimarratuko neu-
kez. Momentu ona da arlo baten zein
bestean. Istorio onak irudi on eta egokia-
kaz batera egotea atarramendu handiko
fenomenoa dala uste dot. Orain bakarrik
faltaten jaku komikira jo eta horretan ibil-
ten hastea.

Eskubideak bagabilz apurka-apur-

ka hainbat arlotan lortzen, literaturan

be bai?

Bai eta ez. Sariak, akademia, presti-
giozko lanpostuak, unibersidadea... gizo-
nen eskuetan dagoz oraindino. Eta mer-
kaduan, bai, emakumeok saldu egiten
dogu, baina hori beti egin dogu. Emaku-
mezkoen literaturea oraindino oso urrun
dago gizonezkoen kanonetik. Beraz, edo

beste kanonen bat sortzen dogu, guztiz
parean dabilena, edo ahaleginetan jarrai-
tu beharko dogu gizonen kanon horretan
sartzeko. Halanda be, sentsibilitatez sen-
tsibilitate gauzak aldatzen ari dira, baina
nik espero baino askoz astiroago.   

Emakumezkoen literaturagazko

mesprezuzko jarrerea azpimarratu

dozu. Zergaitik gertatzen da hori?

duintasuna 
makumeari”

Emakumeona dalako, besterik ez.
Beharra irakurri barik kritikau egiten da
gehienetan. Badagoz adibide asko, baina
bat jarriko dot: eleberri erromantikoak.
Gizonek ez dabe genero hori irakurtzen;
halanda be, badakie gatxa dana. Ganera,
genero beragazko zein irakurleagazko
mesprezuzko hiztegia erabilten dabe. Zer-
gaitik? Oinarriz emakumeoi zuzendutako
literaturea dalako, emakumeon gauzak
baino kontaten ez dituena. 

Igaz Desira/Plazer poema erotikoen

bilduma argitaratu zenduan Igor Es-

tankona eta Edorta Jimenezagaz bate-

ra. Zein da emakumearen presentzia

horretan?

Idazleen kopurua sartzeko erabagia
Edortak hartu eban, eta berak baimen
osoa emon eustan behar beste poeta
liburuan sartzeko. Emakumeak %40 dira
bilduman, baina horrek ez dau esan gura
euskal emakume poetak %40 diranik; %9-
10 baino. Ondorioz, liburuan oso ondo
adierazoten da euskal emakumeon erotis-
mo mundua. Sorpresa, ustebako, harridu-
ra eta gustu handiko materiala da; irakur-
tzera animau gura dot jentea.

“Emakumeok gizonen
jarrera literarioak 

bultzatu egin 
doguz beti”

“Gure literaturea 
oraindino oso urrun
dago gizonezkoen 

kanonetik”
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Aner Mentxakak ikus-entzunezko errealizazioa ikasi zuen
Andoainen eta lan batzuetan aritu ostean, langabezian
gelditu zen. Neskalagunak Bartzelonara joan behar izan
zuen iaz, eta gazte derioztarrak ez zuen alferrik galdu
betidanik gustatu zaion hirira joateko aukera.

“Argazkilaria izan

nahi dut”
ANER MENTXAKA l argazkilaritza-ikaslea

t: Gaizka Eguskiza / a: A.M.

Zer egiten zabiltza Bartzelonan?

Iaz langabezian gelditu nintzen eta
neskalaguna hona etorri behar izan zen.
Beraz, berarekin etortzea erabaki nuen.
Izan ere, Bartzelona oso hiri atsegina iru-
ditu zait beti. Gaur egun argazkilaritza
ikastaro bat egiten nabil, argazkilaritzak
betidanik erakarri nau-eta. Gainera, ar-
gazkilaritza ikasteko, Bartzelona baino le-
ku hoberik ez dago. 

Zelakoa da ikastaroa?

Estudio-argazkilaritza jorratzen dugu:
natura hila, erretratuak, publizitate-argaz-
kiak... Argia non eta zelan jarri eta horrela-
koak ikasten ditugu bertan. 

Espero duzunarekin egin duzu to-

po Bartzelonan?

Ez naiz espero nuen lekuan bizi: ez
naiz Bartzelonan bertan bizi, alboko herri

txiki batean baizik. Herri lasaia da eta
neska eta biok oso gustura gaude. Bartze-
lona hiriari dagokionez, espero nuen
bezain ondo dagoela esan behar dut.
Ikastaroa garestia da eta dena da berria,
baina poz-pozik nago. 

Eta irudia zergatik interesatzen zai-

zu? Nondik datorkizu zaletasuna?

Ez dakit. Ikus-entzunezko mailan ibili
naiz beti, eta gustura, gainera. Baina orain

“Udan itzuliko naiz 
Euskal Herrira, baina

oraindik ez dakit 
bertan zer 

egingo dudan”

Aner Maputxeen herrian izan zen 2007an.
Irudian bertako lonkoa, hau da, agintaria. 
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hasi naiz argazkilaritza lantzen eta gaur
egun argi daukat argazkilaritza gehiago
gustatzen zaidala. Argazkilaria izan nahi
dut.

Baina argazkilari ere ibili zinen Ko-

rrikan, ezta?

Bai, azken Korrika bietan atera ditut
argazkiak. Txorierriko etapetan izan zen,
soilik, baina oso esperientzia polita izan
zen. Furgonetan ibili nintzen eta Korrika
beste ikuspuntu batetik gozatzeko aukera

izan nuen. 
Eta zer egingo duzu etorkizunari

begira?

Ikastaroa maiatzean amaituko da eta
gero Euskal Herrira itzuliko gara. Beraz,
oraindik ez dakit zer gertatuko den. Bar-
tzelonan eskaintza zabala dago eta he-
mengo argazkilariek espezializazio ederra
dute: ezkontzak, natura hila, publizitatea....
Etxean, aldiz, oso merkatu txikia dugu, eta
profesionalek denetarik egin behar dute. 

Aner derioztarra orain hasi da
argazkilaritza ikasten, Bartzelonan,
baina argazkiak egitea betidanik
gustatu zaio. Bidaiak egitea ere izu-
garri atsegin du, eta zaletasun bi
horiek uztartu egin ditu Askapena
talde internazionalistari esker. Ku-
bara txikitatik joan nahi izan zuen,
eta Maputxen herria (Txilen) ezagu-
tzeko aukera ere izan zuen. Iaz
Venezuelara joan zen neskarekin,
euren kabuz. Bertan argazki kamara
lapurtu zioten, eta, Kataluniara joan
baino lehen, beste bat “arin-arin”
erosi behar izan zuen. 

“Leku ezezagunak ikustea gus-
tatzen zait. Euskal Herrian bizi du-
gun egoera politikoa Europako
beste leku batzuetan ere gertatzen
da eta antzekotasunak bilatzen
ditut kanpora joaten naizenean.
Jendearen bizimodua ere interesa-
tzen zait: kultura, ohiturak... Ameri-
ketan ibili naiz, batez ere, hizkuntza
aldetik errazagoa baita. Kontrasteak
ere politak dira”. 

Aner Txilen egon da, eta duela
gutxi bertan gertatutako lurrikarak
hunkitu du. Baina are gehiago hun-
kitzen dute “gure eskuetan ez dau-
den gertakizunek”. “Ni ez nintzen
egon lurrikara gertatu zen ingu-
ruan. Lurrikara tamalgarria da, bai-
na baita saihestezina ere. Hala ere,
beste gauza tamalgarri batzuk ere
gertatzen dira: esaterako, nik Txile-
tik alde egin eta gero, poliziak nik
ezagututako gazte bat hil zuen, eta
hori benetan penagarria izan zen
niretzat”.

Askapenaren
taldekidea
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t/a: Itxaso Marina

Jon zapatari bakarra da Sondikan,
baina herrian ez eze Txorierri osoan be
bada ospetsua. Izan be, bezeroak Larra-
betzutik, Lezamatik eta Zamudiotik be
joaten jakoz. “Ea zapatari ona nazen? Ba,
ni ez naz horri erantzuna emon behar
deutsana. Gatxa da guztiak pozik izatea.
Nik ahaleginak egiten dodaz”. 

Gustura dago beharragaz. “Osteran-
tzean, ez dozu ezer egiten. Nire bizimo-
dua zapatakaz da”. Ogibidea dala 40 urte
ikasi eban. Jon galdaragintza-lantegi
baten egiten eban behar, baina istripua
euki eban eta bizimodua beste era baten
ateratea pentsau behar izan eban. Zapa-
tari-ogibidea profesional batzuengandik
ikasi eban eta ondoren, negozioa jarri
eban Larrakoetxen, Loiun. Hogei urte
emon ebazan han. “Beharra urtean zazpi
hilebetean neban. Oporraldietan, esko-
lak-eta itxita egozanean, behar gitxi
egoan. Beste alde batetik, negozioa
neban lurra ez zan nirea, herriarena
baino. Eta handik alde egin behar izan
neban. Herrian bertan lokal bat emongo
eustela esan eustan Udalak, baina nik
beste leku baten begiratzea nahiago izan
neban”. Aukera batzuk aztertu ostean,

negozioa Sondikan martxan ipintea era-
bagi eban. Beste 20 urte pasau dira ha-
rrezkero. 

Sektoreak kili-kolo dagoala dino
Jonek. Eta euroak eragina zuzena euki
dauala horretan. “Egoera antzekoa da sek-
tore guztietan. Euroak produktuak gares-
titu egin ditu eta jenteak leku batetik edo
bestetik kendu behar dau hil amaierara
ailegeteko. Jarraitzen da zapatak konpon-
tzera ekarten, baina kostaten da bila etor-
tzea”. Ekonomia-krisiak egoera areagotu
egin dau.

Urina bezala

Gaur egungo zapatak ez dira atxina-
koak baizen onak, Jonen ustetan. Orain
iraungite-data daben materialak erabil-

Nor bere ofizioan 
San Crispin zapatarien zaindaria da eta horrek leku pribi-
legiaua dau Jon Gastañagaren dendan. Tailua enkarguz
eskatu eutsen artisau batzuei, santuaren irudia ez ebala-
ko inon topaten; argazkietan baino. Sondikako zapataria
urte bi barru jubiladuko da; edo ez, beharbada. Konfesau
dauanez, oraindino ez dau argi zer egingo dauan
momentua ailegaten danean. “Hori gogoaren arabera
erabagiko dot”.

“Sektorea kili-kolo 
dabil euroa 

ezarri zanetik. 
Ekonomia-krisiak 

areagotu egin 
dau egoera”
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ten dira eta sasoi baterako erosten diran
zapatek ez dabe hurrengorako balio.
“Neguko zapatak erosten dozuz aurton
eta zola “urina bezala” dabe hurrengo
negurako. Zola hori ezin da ez itsatsi, ez
iltzartu, ez josi. Eta barria ipini behar da.
Baina zola barria ipini baino, merkeago
ateraten da zapata barriak erostea”. Zapa-
tariak fabrikatzaileen kontrakoak dirala
azaldu dau Jonek, “eta ez jake interesaten
guk euren zapatak konpontzea”. 

Zapatak konpontzeaz ganera, hainbat
produktu saltzen ditu dendan: kordoiak,
barne-zolak, betuna... Bezeroak kalidadea
nahiago dauala aitatu dau. “Errazago sal-
tzen ditut 15 euroko barne-zolak, 2,5 eu-
rokoak baino”. Larrakoetxeko dendan
zapatak salgai be bazituen, baina Sondi-
kakoan ez jartea erabagi eban. “Denpora
luzea emoten dozu zapatakaz dendan eta
ez da errentagarria. Ganera, bezeroa po-
zik lotzen ez bada, zu be ez zagoz pozik.
Denda kendu nebanean, saldu barik
nebazan zapata guztiak baltz bati emon
neutsazan. “Ateraten dozuna, zuretzat,
esan neutsan”. Berak zapatak sortzea be
ez deutso inoz bere buruari planteau.
“Konpetentzia handia dago eta nire zapa-
tak guratsu bik baino ez leukiez jantziko.
Ez dau merezi”.

Behar bereziak 

Pozik dago bezeroakaz eta beharra ez
dau faltan. Zapatak ez eze narruagaz zeri-

kusia dauan edozein gauzaren konponke-
tak be egiten ditu: boltsak, garrikoak...
“Kremailerak izan ezik; buruhauste han-
diak emoten dabez horreek!”. Eta konpon-
keta bereziak be egin ditu: helikoptero
baten eserlekuen zorroa edo zaldiz ibil-
tzeko zelak, batzuk aitatzearren.

Berba egiten dogun bitartean, burura
etorri jako dala urte batzuk gertatutako
pasadizu bat. Behin, Audi baltz bat geldi-
tu zan denda ondoan eta handik oso
ondo jantzita egoan gizon bat atera zan.
Dendara sartu eta zapatei piliak jarri gura
eutsezala esan eutsan, laban egiten ebe-
lako. Baina konponketa momentuan ber-
tan egin behar eutsala, ez ebalako beste
zapata pare bat. “Egunkaria itxi neutsan
entretenidua egoteko, eta beharra amai-
tu nebanean, kreditu-txartelagaz ordain-
du ahal eban galdetu eustan. Nik ezetz
erantzun neutsan, baina hurbil banketxe-
ak egozala. Oraindino ez da bueltau!”.

“Zapatariak 
fabrikatzaileen 

kontrakoak gara eta 
ez jake interesaten 
guk euren zapatak 

konpontzea”



t/a: Itxaso Marina

Zergaitik hasi Larrabetzuko histo-

ria arakatzen?

Herri txikietako historia oso gitxik
aztertzen dabelako. Nik historia unibersa-
la be irakurtzen dot, jakina; baina gauza
handiak baino, gauza txikiak interesaten
jataz gehiago: jente xumearen bizimo-
dua. Eta hori Larrabetzuko agiri zaharren
bitartez ezagutzen ahalegintzen naz. Agi-
riok dirudunek egiten ebezan, halango
paperak aterateak dirutza balio ebalako.
Ondorioz, tartean dagozan hitzakaz saia-
tu behar da ulertzen zelan bizi zan jente
xumea.

Zeintzuk dozuz iturritzat?

Orain dala 30 urte hasi nintzan Derio-
ko eleizako agiriak aztertzen. Bilboko Ar-
txibategiak be kontsultau egiten dodaz;
hara astean bitan joan ohi naz. Baina
beste batzuk be bisitau dodaz: Indietako
Artxibategia, Sevillan; eta Chancilleriako
eta Simancaseko Artxibategia, Valladoli-
den. Horreetara inoiz bueltau behar naz,
oraindino dokumentu asko badagozala-
ko arakatzeko.

Azterketak ez du inoiz amaierarik?

Ez! Nire bizitza osoan zehar ez dot na-
hikoa astirik izango dokumentazino guz-
tia aztertzeko. Ganera, jakin izan dot Ger-
nikan beste artxibategi bat dagoala, eta
han lur eta etxeen salmentakaz lotutako
informazinoa batu dabela. Joan beharko
naz. Datuak Derion arakatzen hasi nintza-
nean, jatorrizko dokumentuak kontsulta-
ten nebazan. Baina gaur egun mikrofil-
men bitartez egiten da eta ez da gauza
bera. Lehen historiaren zati bat esku arte-
an izatea legez zan.   

Zein da Larrabetzuren ganean to-

pautako daturik zaharrena?

1340. urtearen ingurukoa da, Zugazti
familiaren bigarren leinuko bat eskribaua
izentau ebenekoa. Beste alde batetik, uria
1376. urtean sortu zan. Baina datu hori
zehaztea merezi dau. Egia esan, uria
1415.ean sortu zan, baina garai hatan ur-
teak neurtzeko modua aldatu eta atzera
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Itsasoan 20 urtean egin eban behar, baina oinak herria-
ren sustraietan ipintea erabagi eban aspaldian. Larrabe-
tzuar honek herriaren historiaren zati bat partekatu dau
gugaz.

“Txorierri izena ez dot inolako
agiri historikoan aurkitu”

SABIN ARANA l historiazalea



egin zan. Beraz, gaur egungo denporea
neurtzeko sistema kontuan hartuta, uria
1376. urtean eratu zala esan behar da. 

Uria, herria... zein da bata, eta zein

bestea?

Uria biztanleen toki artifiziala da, nire
ustez. Ha sortu baino lehen, ondo aztertu
zan non kokatu eta zelango ezaugarriak
izango ebezan: erreka ondoan egon be-
har zan, harresiak inguratuta... Uria Andra
Mari kalea dan horretan egin zan. Kalea-
ren ertz bakotxean 10 etxe altzau ziran
eta bakotxari lur-zati bat emon jakon,
atzekaldean ortua jar eien. Eleizea be bae-
goan, baina ez gaur egungoa; beste txi-
kiago bat zan. Halanda be, udaletxea uri-
tik kanpo dago, Errebalen. Gainontzeko
guztia Eleizaldea zan; gaur egun Goikoeli-
zalde izenagaz ezagutzen dana. Eta ho-
rretaz gabilzala, Goikoeleizalde izena ez
dala zuzena aitatu gura neuke; Eleizaldea

da. Han dago Larrabetzuko ama eleiza. 
Nork eskatu eban uria egiteko?

Burdinoletan interesak ebezanek. Bil-
dutako datuen arabera, garai hatan burdi-
nola bi ei egozan Larrabetzun. XIV. men-
dean bandoen arteko burrukaldiak bizi-
bizian egozan eta burdinolak babesteko,
uria sortzeko eskatu eutsien Bizkaiko
jauna zen Juan infanteari (gero Gaztelako
erregea izan zana, Juan I.). Uria zuzenean
Jaunaren menpean egoan, beraz,  horrek
zainduko ebazan haren interesak. 

Zelango ezberdintasunak egozan

uria eta Eleizaldearen artean?

Asko, baina batzuk aitatuko doguz.
Eleizaldea ez egoan uriaren menpean,
Bizkaiko Batzar Orokorren menpean bai-
no. Ganera, eleizak bere inguruan bildu
eban biztanleria herriko jauntxuen mese-
detan, zeren eta jauntxuak ziran patroi
eta eleizgizonen izendatzaileak. Urian
alkatea egon arren, Eleizaldean maiordo-
mua egoan, eta horrek eleizateko onda-
sunak gobernaten ebazan. Legeak be ez-
bardinak ziran leku batean eta bestean,
eta bakotxak bere eskribauak ebazan. Bai-
na XVII. menderako Eleizaldeko baserri
askok bat egin eben uriagaz, eurek halan
gura izanda, erregeak uria sortu ebanean,
aukera hori emon eutselako guztiei. Eleiza
biek be bat egin eben, eta abadeek batan
zein bestean emoten eben mezea. Era-
kunde zibilak, barriz, ez ziran ados ipin-
ten.

Noiz arte iraun eban egoera ho-

rrek?

Bilbok dau erantzuna. Bilbo hazten
hasi zan eta Bizkaiko jauntxuek, Larrabe-
tzukoak tartean, Espainiara alde egin eta
hangoakaz egin ebezan aliantzak. Bilboko
portua garrantzizko elementu bihurtu eta
merkatariak, burgesak, hasi ziren indarra
izaten. Bilbo inguruko mobimentuari es-
ker indartu zan uriaren figurea XVII. men-
dearen hasieran. Batzar Orokorretan, or-
dura arte leinu etxeek edo Eleizaldeko
jenteak poterea baeben, hortik aurrera
Bilboko merkatariek hartuko eben leku-
koa. Halanda be, Bizkaian, uriko eta Elei-
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“Uria 1376. urtean
eratu zan, burdinoletan

interesak ebezanek
halan eskatuta”
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zaldeko batzarrak XVII. mendearen er-
dialdera arte ez ziran  egiten hasi. 

Zein da topau dozun daturik bi-

txiena? 

Nik Larrabetzuko garapena esaten
deutsadana. Garapen hori burdinolen es-
kutik etorri zan. XV. mendean lau burdi-
nola egozan berton, eta hori oso datu bi-
txia da, Larrabetzu oso herri txikia dala
kontuan hartzen badogu. Burdinoletatik
horreen jaubeek ez eze herritar askok be
ateraten eben bizimodua. Baserritik ozta-

ozta ateraten zan jateko, eta herritarrek
bertoko basoetan bildutako egurraz
egindako ikatza saltzen eutseen burdino-
letako jaubeei. Kintal bat burdin egiteko,
lau ikatz zama ziran beharrezkoak... be-
raz, atera kontuak! Beste alde batetik, La-
rrabetzukoa burdinolaren jaubea zan
Euskal Herriko uri bakarra zan, beste guz-
tietan errotak baziran be. 

Inoz Txorierriren ganeko ikerketa

egitea pentsau dozu?

Beno, nik batez be Larrabetzuren ga-

neko datuak arakatzen dodaz, baina, ez
garanez bakarrik bizi, ikerketa horretan
Txorierriko datuak be topau dodaz: Leza-
mako jentearen ganekoak, Zugazti eta
Zamudio leinuek bat egin ebenekoak...
Baina nik uste dot Txorierri XX. mendean
asmautako izena dala. Ez dot atxinako
dokumentuetan ezer topau. Ganera,
Asua bailara Lezaman hasten da, han
Asua ibaia dagoalako. Eta Larrabetzuko
errekek, barriz, Ibaizabal ibaira joten da-
be. Larrabetzu Ibaizabal bailarakoa da eta



guk Arratiarako joerea euki dogu beti.
Hori guk berba egiten dogun euskeran
beran be bada nabaria... Baina Txorierriko
Mankomunidadea sortu zanean, Larrabe-
tzuk han sartzea erabagi eban. 

Beharbada, bereziak zariela horre-

gaitik esango dabe gainontzeko txorie-

rritarrek...

Bai, ezbardinak gara, orain dala gitxi
arte harreman txikia izan dogulako Txorie-
rriko gainontzeko herriakaz. Ganera, Bil-
borako trenbidea bakarrik Lezamaraino
ipinteak be egoera hori areagotu egin
dau. 

Zer dozu orain esku artean?

XVII. mendeko datuakaz nabil, eta ez
dakit azterketa inoz amaituko dodan. Ur-
te honeetan batutako informazinoa kro-
nologikoki ordenatu dot eta ja lau liburu
osatu dodaz. Informazinoa ez da inon ate-
rateko; niretzat da. Halanda be, gura
dauan guztiak kontsulteteko aukerea dau. 

“Uriko eta Eleizaldeko
batzarrak XVII. 

mendearen erdialdera
arte ez ziran 

batera egiten hasi”

“Larrabetzuarrak 
Ibaizabal bailarakoak
gara eta Arratiarako

joerea euki dogu beti”

Ola eta errota baino gehiago
Sabinek berarentzat biltzen dau La-

rrabetzuko historia; berarentzat eta ha
kontsultau gura dauan guztiarentzat.
Baina herriko historiaren zati bat argita-
ra eroan eban Arrekikiki euskera alkar-
teak orain dala urte batzuk. Urkulu, ola
eta errota baino gehiago liburutxuan,
burdinola horren nondik norakoak azal-
du dauz Sabinek. “Txorierriko korridorea
egiteko obren ondorioz, burdinolaren
azpiegitura desagerrarazoko ebela ba-
nekian. Argazki pilo bat atera neban, eta
horreekaz zein burdinolaren ganean
topautako informazinoakaz liburua ar-
gitaratzeko proposamena egin eusten.
Urkulun burdinola baegoala agiri izate-
ko”. 

Sabinek azaldutakoaren arabera,
Urkulu oso leku aproposa zan burdinola
eregiteko, hango errekan ur-masa han-
dia biltzen zalako. Halanda be, burdino-
la kokatuko zan lurrak jaube gehiegi
ebazan eta tirabirak sortu ziran ho-

rreen artean. Azkenean, Urkuluko bur-
dinola 1503. urtearen inguruan egin
zan, Pascuala Zugazti andrea bitartekari
ibili zala. Baina tirabirak dirala medio,
egileak ez dau uste azpiegitura 1512.
urtera arte martxan ipiniko zanik. Berta-
ko lurraren ugazaba batzuek Bilbotik
ekarritako harriakaz gau baten errota al-
tzau eben bertan eta beste gau baten
uriaren aldekoek suntsitu be.

“Burdinolaren ondoan egurrezko
zubia egoan. Garai hatan zubi guztiak
ziran egurrezkoak eta hareek berreregi-
teko beharra egoan urtero. XVIII. men-
dean zubia harriz egitea erabagi eban
uriak. Oso azpiegitura polita zan eta be-
re ondoan atetxu bat eban, uriolak ego-
zanean automatikoki uraren indarraz
ixten zana. Bermeotik Gaztelera eroaten
zan arrainaren bidea deiturikoa izaki...
Azpiegitura guztia –burdinola, etxea,
zubia...- ordu baten bota eben behera,
korridorea egiteko lanak zirela eta”.           
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“Larrabetzuko 
garapena burdinolen

eskutik etorri zen”



David García Sondikako albaitaria
izan da azken 10 urteotan. David herrikoa
da, baina kanpoan urte batzuk eman
zituen karrera ikasten eta lan egiten.
Geroago, esperientzia handia zuela itzuli
zen herrira, eta bertan Sondika albaitari-
tza-klinika jarri zuen martxan. Hasiera
batean lokal apala zuen, baina duela hiru
urte klinika handiago batera joan zen,
zerbitzu hobea eskaintzeko asmoz. 

Gaur egun bere kontsultategia ederto
dago hornituta, eta edozein zerbitzu edo
larrialdiri aurre egiteko gauza dira han:
guztira, 170 m2-ko azalera du klinikak eta
instalazio hauek ditu: sarrera, itxarongela,
kontsulta bi, laborategia, X izpietako gela,
ebakuntza-gela, ospitalizazio-gela, libu-
rutegia, ekografia-gela, ile-apaindegia eta
biltegia. 

Teknologia berriez baliatuta, Davidek
eskaintza zabala jartzen du sondikarron
eta txorierritarron eskura: patologia medi-
koa (diagnosia eta gaixotasunen kontrako
tratamenduak), kirurgia oro har, trauma-
tologia, maskoten ospitaleratzea, irudien
bidezko diagnosia (erradiografiak eta
ekografiak), ugalketa eta hazi-jartzea,
analisi klinikoak (odol- eta gernu-anali-
siak, batez ere), eta ile-apaindegia katu
eta txakurrentzat.

Klinika errepide nagusitik gertu dago,
Asuatik etorrita, Sondikako sarreran, ale-
gia. Bezeroek erraz eta klinikatik hurbil

aparkatu ahal dute, baita atoiak eramaten
dituztenek ere.

Kontsultategiaren ordutegia zabala
da: astegunetan eta larunbat goizean
dago irekita. Gainera, 24 orduko larrialdie-
tarako zerbitzua ere eskaintzen du Davi-
dek. “Zerbitzu hori betidanik nahi izan dut
eskaini, eta azkenean lortu  dut: gaur
egun, beste albaitari baten laguntzari
esker, 24 ordu egunean eta zazpi egun
astean gaude zabalik, larrialdiei erantzu-
teko”.

Aldez aurretik hitzordua eskatuta,
mota guztietako bezeroak hartzen ditu
klinikak: partikularrak, txakur-egoitzak,

hazleak, maskoten dendak, erakunde pu-
blikoak... Guztiei kalitate-prezio erlazio
ona eskaintzen die Davidek. 

Bere ogibiderako bokazioa du sondi-
karrak eta etengabeko hezkuntzaren al-
deko apustua egiten du. Izan ere, hainbat
ikastarotan hartzen du parte urtean ze-
har. “Ikasi behar da, ahalik eta zerbitzu
gehien eta hoberen emateko. Asteburu-
ren bat libre badut, tailerrak egiten ditu-
gu. Horietako bat nik antolatzen dut Son-
dikako klinikan urtean behin, anestesiari
buruzkoa, alegia”.

“Normalean prebentzioa eta diagnosi
goiztiarra lantzen ditugu: txertoak, parasi-
toak hil, elikadura, jaiotzetiko gaixotasu-
nak diagnostikatu... Horrela, maskotak lu-
zeago eta hobeto bizi izatea lortzen
dugu”. Beste alde batetik, elikadurak duen
garrantzia aipatu du Davidek. “Bitxia bada
ere, animalia batzuek dietak behar dituz-
te: bihotzeko, hezurretako eta giltzurru-
netako arazoak edo erditzeko arazoak
badituzte, lodiegiak badaude.... Adinaren
arabera, premia ezberdinak dituzte eta
horiek banan-banan jorratu behar dira.
Horretarako, pentsuen eskaintza zabala
dugu bai txakurrentzat, bai katuentzat”.

Informazio gehiago:

Iturrikosolo, 4 (Sondika)
Tel.: 94 453 52 08   

cvs@euskalnet.net

Bete-beteko ospitalea maskotentzat
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Sondika albaitaritza-klinikak zerbitzu sorta zabala 
eskaintzen du etxetik gertu, eta  tratu xumea ematen du





t: Itxaso Marina / a: Loiu Gurena

Elena García Loiu Gurena nagusien
egoitzako psikologoa da eta berak azaldu
digun bezala, bertako egoiliarren %70
autonomoak dira. Hori dela-eta, berranto-
latu egin behar izan dituzte zentroak
eskaintzen dituen ekintzak. 

Alde batetik, nagusien egoitza gehie-
netan topa daitezkeen ekintza terapeuti-
koak egiten dira han: psikoestimulazioa,
psikomotrizitatea eta erlaxazioa, banaka
batzuk aipatzearren. Ekintza horiek onura
handiak ekartzen dizkie nagusiei gorpu-
tza ez ezik burua ere suspertu egiten
dutelako. Bestetik, jai- eta jolas-ekintzak
ere antolatzen dituzte egoitzan. “Oso in-
portantea da nagusiak ez aspertzea eta
gizarte-sareak sortzea euren, familien eta
langileen artean. Nagusien egoitza bate-
an egoteak ez du esan nahi kanpoko
munduarekiko harremana eten egin be-
har denik. Are gehiago, kanpoko mun-
duarekiko harremana izateko gaitasuna
dagoenean, sustatu egin behar da”. 

Eta egoiliarrek kanpoaldearekin ha-
rremanetan jarraitzeko, hain zuzen ere,
autobus bat jarri dute martxan, nagusiak
egunero Bilbora eroan eta handik ekar-
tzen dituena. Era berean, banaketa-furgo-
neta bat astero hurbiltzen da zentroraino
eta modu horretan, ziurtatzen dute mugi-
kortasun murriztua duten lagunek nahi
dituzten “gutiziak-eta” erosi ahal izatea. 

“Guk jai guztiak ospatzen ditugu: San-
ta Ageda, San Blas, Inauteriak... Edozein
aitzakia da ona jaialdia eta dantzaldia an-
tolatzeko. Ona eta onuragarria, hurrengo
egunetan egoiliarrak alaiago azaltzen di-
relako”. Gainera, egoitzan txoko bat ere
badago, eta familiako ospakizunak egite-
ko erabil dezakete.

Baina Gurena egoitzan tailer sorta

zabalean parte hartzeko aukera ere bada-
go. Horietako bat risoterapiaren tailerra
da. Nagusiek kezka asko dituzte buruan:
batzuek egoera fisikoan dute sorburua;
eta beste batzuek, gogo-aldartean. “Ho-
rregatik da inportantea egunean mo-
mentu bat hartzea, arazook alde batera
utzi eta gauzak umorez ikusteko. Tailer
horretan egoiliarren arteko harremana
ere lantzen dugu”.

Youtube

Interneten aroan aspaldian sartu gi-
nen, eta nagusi askok ere grina handia
erakusten dute mundu birtuala ezagu-
tzeko. Informatika tailerrean ordenagai-
luaren erabileraz gainera, sarean nabiga-
tzen ere ikasten dute. “Arrakasta handiko
ekintza da. Askok ordenagailua eta router
eramangarria erosi dituzte, logelan ere
Interneten ibili ahal izateko. Musika you-
tuben entzutea izugarri gustatzen zaie”.

Klasean ikasitakoa praktikan jartzen
dute eta bateren batek abesbatzaren egi-
taraua ordenagailuaz idazteko aprobe-
txatzen du. Gurenan abesbatza ere bada-
goelako. Irakaslea ABAOn dabilen erru-
siar abeslaria da, eta nagusiek abesten
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Loiu Gurena nagusien egoitzan argi dute aisialdia lantzea
gorputza eta burua lantzea bezain inportantea dela.
Horregatik, ekintza terapeutikoaz gainera ekintza ludiko-
ak ere eskaintzen dizkieten egoiliarrei.

Dibertimendua araua da 

Luchi 90 urteko emakume alaia da. Mugimendua gustatzen zaio eta horregatik
parte hartzen du ahal duen ekintza guztietan. “Izan be, kezkatuta baino, nahiago dot
okupatuta egon”. Horrela, bada, kartetan jolasten du lagunekin eta errosarioa erre-
zatzera ere badoa. Abesbatzan kantatzen du eta abestiak gogoratzea memoriarako
oso ondo datorkiola dio. “Kantatea eta dantzatea izugarri gustatzen jat. Gaztea nin-
tzenean, Gaztelekuko dantzaldira joaten nintzen”. Egoitzan egiten diren ekintza guz-
tiak oso entretenigarriak dira, emakumearen ustez. Baina berari gehien gustatzen
zaizkionetariko bi risoterapia eta erlaxazio tailerrak dira. “Lehenengoan barre egiten
dozulako; eta bigarrenean erlaxatu egiten zarelako. Oroitzapen politak jatorkuz
gogora eta jarten deuskuen musikea be oso atsegina da”. Inauterietan primeran
pasatu zuen mozorroak eta ekintzak prestatzen, izan ere, egun batzuetan Hawaiira
“bidaiatu” ziren egoitzako guztiak. “Hemen ez da inor aspertuten. Onena aktibo ego-
tea da”

Kezkatuta baino, okupatuta nahiago



eta ahotsa modulatzen ikasten dute be-
rarekin. Horrezaz gainera, sketchak an-
tzezten dituzte eta eurek idatzitako poe-
mak edo istorioak irakurri ere egiten di-
tuzte. Hilabetean behin saioa eskaintzen
dute zentroan bertan, eta beste egoitza
batzuetara ere joaten dira.

Zapatuetan eta domeketan pelikula
bat ematen dute zine-aretoan. Nagusiek
gehien eskatzen duten generoen artean
zarzuela eta musikalak daude. “Hilean be-
hin, zine-foruma dugu: pelikula bat ikusi
eta hainbat ariketa egiten ditugu horri
buruz”. Kazetaritza tailerrean ere egune-
roko berriak dituzte mintzagai, eta guz-
tion artean aukeratzen dituzte egoitzaren
egunkariaren hurrengo alean argitaratu-
ko diren artikuluak. 

Aipatutakoak Gurenak egoiliarrari
eskaintzen dion aukera ludiko sorta zaba-
laren adibide batzuk dira. “Horiek guztiek
onura psikologiko handia ekartzen diete.
Parte-hartzea oso handia da tailer guztie-
tan, eta oso pozik gaude, bai zentroko
langileek bai egoiliarrek”.
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“Nagusien egoitza 
batean egoteak ez 

du esan nahi kanpoko
munduarekiko 

harremana eten 
egin behar denik”



t/a: Fernando Olabarrieta

UQÀM-en (Université du Québec à
Montréal-en) egon nintzan igazko urri-
azaroan bertako irakasle-ikerlari batek
konbidatuta, euren ikerketa-teknikak
ikasten eta batera egin beharreko iker-
kuntza lerroa prestaten. Sei astebete egin
nebazan Montreal urian, lanean eta han-
go bizimoduan murgilduta. Egotaldiaren
amaieran, beste zortzi egun ibili nintzan
inguruak ezagutzen, bai Quebec probin-
tzian zehar eta bai Ontarion be. Esperien-
tzia aberasgarria, zoragarria!

Dana da handia han, itzela, erral-
doia… Horixe da, antza, hara lehenengoz
heldu garen gehienok hartu izan dogun
lehenengo inpresinoa: luzera-zabalerak,
itsasoak eta basoak, ibaiak eta kataratak,
uriak eta auzoak, kamioiak eta errepideak,
fauna eta flora…, bertako eta hara joan-
dako kulturak. Baina  ezezaguna be bada
europarrontzat. Ez dogu eskolan hango
geografia, natura ez kulturarik ikasi, eta

mundu globalizau honetan komunikabi-
deek ez deuskue hango barririk ez zaha-
rrik emoten, ez Kanadakoek eurena azale-
ratzeko, ezta europarrek hangoa sakon-
tzeko. Emoten dau, Ipar Ameriketako
beste erraldoia dan Estadu Batuetan ez
bezala, paradisu antzeko egoera baten bi-

zi dirala, lehen munduko estadu aurrera-
tuenetakoa dan horretan. Baina, han be
gertatu gertatzen dira gauzak, onak eta
txarrak. Aragoan be txakurrek ortozik!

Han be jatorrizko kulturak (amerindia-
rrenak) erreserba antzekoetan gordeta
daukiez, jagoteko asmoagaz edo, hizkun-
tza eta tradizino propioak galdu ez daie-
zan edo, globalizazioan urtu ez daitezan
edo… Ala izango da turistei erakusteko,
kontzientzia zuritzeko, edo inperialismoa
eta arrazakeria estaltzeko?

Auzoko Estatu Batuetakoak baino na-
saiago bizi dira, baina han be gertatzen
dira mendebaldeko zibilizazino eta gizar-
te modernoetan gertatzen ohi diranak: is-
tripuak, indarkeriak, bakartadeak, inperia-
lismoak, “A” gripearen aldeko kanpaina
ulertuezinak…

Han be, kultur aniztasunaren izenean
(bertakoez aparte, txinatarrak, italiarrak,
hegoamerikarrak, afrikarrak…), badira
kulturen arteko talkak eta konfliktoak,
estatuaren mugetako kontrol zorrotzez,
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Quebec, erraldoi ezezagun
horren pintzelada gazi-gozoak 

26 TXORIERRITARRAK MUNDUAN

Montrealeko etxeorratzak: finantza eta komertzio aldea, Mont-Royal parketik ikusita Niagarako ur-jauziak, Kana-
dako lurraldetik ikusita (ikus-

ten dan beste aldea Estatu
Batuetako lurraldea da)

Hockey partidua: “Cana-
diens” Montrealeko tal-

dea (gorri-urdinez),
“Atlanta” Estatu Batueta-

ko taldearen kontra
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edo etorkin mobimentuak ondo iraziz
edo “ghetto” antzeko auzoetan antolatuz
bideratuak.

Independentzia gosez

Han be frantses hiztunek ahalegin eta
lan handiak egin behar dabez elebitasu-
naren aldarrikapenean ingeles orojalea-
rengandik babesteko. Quebec probin-
tzian frantsesa da nagusi kalean eta esko-
lan, baina gehienek ingelesa be normal-
normal erabilten dabe. Badira ingeles
hutseko unibersidadeak, eta negozio
zentroak be elebidun oihan horretan.
Baina, ez da errespetu berbera, ezta gi-
txiago be ezaguera berbera, ondoko
ingeles hiztunen probintzietan, Ontarion
eta horreetan, ezpada Ottawa uriburu ad-
ministratiboan azaleratzen dan elebidun-
tasun ofiziala.

Badagoz han be, bi erreferendum
galdu ondoren (azkena ehuneko baten
proporzinoagaitik), independentzia go-
sez. Eta bertako partidu nazionalistak
hasi dira beste erreferendum bat presta-

ten, azkenean urte luzez aldarrikatu da-
ben hori lortzeko asmoz. Horren adieraz-
garri dira  Le petit livre des citations indé-
pendantistes argitaratu barri dan amese-
tarako liburuxkatik hartu dodazan zita
pare hau: “J’espère avec tous les ancêtres
qui ont espéré; j’espère avec tous les espé-
rants d’aujourd’hui; j’espère par-dessus
mon temps, par-dessus tous les découra-
gés… Nous aurons un pays qui portera son
âme dans son visage” (L. Groulx);
“Nous avons résisté (survivance). Nous
avons insisté (partenariat). Nous
allons exister (indépendance)” (B.
Frappier).

Baina punta-puntako teknolo-
giadun eta per capita errenta oso
handidun herrialde horretan ez dira
txarto bizi. Orain arte ez dabe krisi
ekonomikoa oso sakon nabaritu, ez
dago apenas langabeziarik, hilaren
amaieran soldata ederrak kobraten

dabez, argindarra eta telefonoa merke-
merke, politika sozialak tente-tente…

Merezi dau Quebec ezagutzea. Hiru
aldiz Frantziaren lur-eremua osatzen
dauan herrialde honek baditu naturaren
miresgarritasunak, bizi dira bertan jente
abegitsuak eta umilak. Ez dago hain urrun
Kamerun!

Bertan nagoala jakin dot oraintsu aur-
kitu dabezala euskal itsasontzi baten

aztarnak, IX. gizaldikoak!, Quebec-eko
iparraldeko kostaldean urperatuta. Ber-
tan jakin dot, antza, euskal arrantzaleak
udabarri aldera joaten zirala hango ure-
tara 20-25 egunetan baleak harrapete-
ra. Bertako amerindiarrakaz beti tratu
onetan (alkar ulertzeko dialekto antze-
ko bat be asmau eben eta), koipearen
lanak amaituta, udagoienean etxerantz
abiaten ziran hurrengo urtera arte. Ur-
gaineko euskal toponimia horren leku-
ko…

“Emoten dau paradisu
antzeko egoera baten

bizi dirala, lehen 
munduko estadu 

aurreratuenetakoa 
dan horretan” Kanadako Parlamentuaren egoitza ofiziala

(Goi-kamara, behe-kamara eta liburutegia)



t: Alberto Mtz. de la Cuadra 

1913ko abuztuaren 17an, “bizkaita-
rrek” Euskal Jaiak ospatu zituzten Zamu-
dion. Bilkura Lekunbarriko zelaietan egin
zen, eta jendetza handia batu ei zen.
Egun osoko egitaraua prestatu zen: meza,
ezpata-dantzak, Galdakaoko bandaren
kontzertua, bazkaria, mitina, Enbeita eta
Eustakioren bertso saioa eta, azkenik,
erromeria. Arrastiko zazpietan, bildutako-
ak etxera bidea hartzen hasi zirenean,
“Circulo Conservador”-aren aurretik igaro
ziren (Esperantza etxeko 1. solairuan
zegoen) eta borroka piztu zen orduan.
Istiluetan, etxeari harrika egin eta su
eman zioten, bandera espainola erre
zuten, zaurituak izan ziren... 

Han gertatutakoari buruz badira ber-
tsio bat baino gehiago, elkarren artean
oso desberdinak. Beraz, zaila da jakiten
egiaz zer gertatu zen. Egunkari batzuek
kazetariak bidali zituzten Zamudiora, isti-
luen berri bertatik bertara emateko: El
Liberal, Euzkadi, El Noticiero Bilbaíno...
Haien bertsioak ez datoz bat puntu asko-
tan. Kontserbadoreen arabera, bizkaita-
rrak izan ziren tiroka jardun zutenak, eta
etxea erretzen saiatu ziren. Abertzaleek
hori guztia ukatu, eta esan zuten taberna
barruan zeudenek egin zutela etxeko sua,
galtzu eta ote adarrei su emanda, ke arte-
an ihes egiteko. 

Istiluen eraginez, hainbat lagun zauri-
tu ziren (haietako batzuk, tiroz). Esate
baterako, Ricardo Arostegieta eta Felipe

Artetxe zamudioztarrak, Bruno Barbaria
Olabeagakoa, Luis Etxenagusia edo Ilde-
fonso Urizar. Beste zauritu bat Zamudio-
ko apaiza izan zen, Marcelino Apraiz.
Hainbat lekukoren arabera, apaiza izan
zen etxetik tiro egin zutenetariko bat.
Hark ukatu egin zuen hori El Liberal
egunkarian, baina apaiza tiroka ikusi
zuten zenbait herritarrek, eta hala plaza-
ratu zuten egunkariek. Apraizen bertsioa-
ri indarra emateko, kontserbadoreek esan
zuten apaizaren etxean ez zela armarik
erabili. Apaizaren izekoak, ordea, apaizak
ehiza eskopeta bat bazuela berretsi zuen.

Bertsio ofizial bi

Bertsio ofizialak bi dira, baina ez dira
batere argiak. Izan ere, ez Jose Antonio
Mendiguren alkate abertzalea ez Guardia
Zibila ez ziren izan istiluak gertatu ziren
tokian. Alkatearen arabera, gazteak Circu-
lo Conservador-en aurretik igaro zirene-
an, tiroak irten ziren Circuloko etxetik, eta

Aberri Eguna ospatu den hil honetan, AIKOR! aldizkariak beste ospakizun bat gogoratu
nahi izan du, orain ia ehun urte egina: Zamudioko Euskal Jaiak eta orduko istilu larriak.
Ondorioak oso gogorrak izan ziren eta istiluoi buruzko albisteek egunkarietako lehen
orriak bete zituzten astebetez Euskal Herrian eta Espainian.
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Istiluek ondorio 
larriak ekarri zituzten:

etxeari su eman 
zitzaion, bandera 

espainola erre zen, 
atxiloketak izan ziren...

Kale istiluak, Zamudion: 1913

Goian: egun hartako egunkariak.
Behean: agintarien bazkaria. 



lauzpabost lagun zauritu ziren. Alkateak
aitortu zuen, hala ere, hori guztia jazo
zenean, bera Lekunbarrin zegoela. 

Beste alde batetik, Guardia Zibilaren
buruaren arabera, abertzaleak harrika
hasi ziren Circulo Conservador-en kontra,
handik pasatu zirenean. Gainera, abertza-
leek bandera espainola erre zuten, Circu-
lon sartzen saiatu ziren, beheko denda
asaltatu eta bertako jeneroak apurtu
zuten. Hiru lagun –kontserbadoreak–
zaurituta gertatu ziren. Baina zalantzaga-
rria da bertsio hori ere. Izan ere, Zamu-
dion ez zen Guardia Zibilen posturik, eta
agenteak nahiko berandu (24:00etan)
heldu ziren Bilbotik. Zamudion izan zire-
nerako, amaituta zegoen dena. 

Banderaren desagrabioa

Handik gutxira, lehen atxiloketak egin
ziren. Mauricio Llodio bilbotarra eta Mar-
tin Aurrekoetxea begoñarra atxilotu

zituzten, eta Larrinagako presondegian
sartu. Abertzale ezagunak ziren biak.
Beste alde batetik, abuztuaren 31n, kon-
tserbadoreek ekitaldi bat antolatu zuten
Zamudion, bandera espainolari desagra-
bioa egiteko. Probintziako zirkuluetako
kideak bildu ziren hara. Zamudioko Circu-
lo Conservador zegoen etxera joan, eta
bandera eskegi zuten hango balkoitik.
Bergék, Madriletik propio etorrita, mitina
eman zuen. ABC egunkari madrildarrak
ekitaldi horri buruzko informazio zabala
eman zuen, argazkiez hornitua.

Istiluok zalaparta itzela atera zuten
prentsan, hainbesteraino non Fernando
María Ibarra Bizkaiko alderdi kontserba-
dorearen buruak bilera egin behar izan
baitzuen Alfontso XIII.a erregearekin, isti-
luon berri emateko. Baina denbora ez da
alferrik igarotzen, eta gaur egun, men-
deurrena betetzeko gutxi falta dela, ahaz-
tu samar daude orduan gertatuak.
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t: Gaizka Eguskiza / a: Radimer Txorierri

Derioko Txorierri areto-futbol taldea
hasiera-hasieratik dago lotuta Txorierri
Politeknikari. “Politeknika orain dagoen
eraikinera eraman zutenean kirola bul-
tzatzen hasi ziren. Hasiera batean, eskola
mailako kirola zen, eta boleibol, saskibaloi
eta areto-futbol taldeak osatu ziren.
1998an gazteen taldean ibili ginen areto-
futbolariak nagusiegiak ginen maila ho-
rretan jokatzen jarraitzeko, eta Argi Martí-
nez presidenteak talde federatua sortzea
erabaki zuen. Taldea 1999an hasi zen jo-
katzen, Lurraldeko Bigarren Mailan”, esan
digu Jorge González taldeko ordezkariak.
Gaur egun, taldeak urdinez jantzita joka-
tzen du maila horretako hirugarren mul-
tzoan. “Garai batean, batez ere ikasle

ohiek osatzen zuten taldea, baina gaur
egun ez da horrela gertatzen. Politekni-
kak aretoa utzi eta fitxak-eta ordaintzen
dizkigu. Diru aldetik, zoriontsu sentitzen
gara gure mailako talde gehienekin alde-
ratuta. Izan ere, Politeknikak eta Radimer
enpresak gastuak ordaintzen dizkigute”.
Aipatutako azken babeslearen eraginez,
izena aldatu egin da aurten: orain Radi-
mer Txorierri dira.  

Gaur egun mutilek baino ez dute jo-
katzen, baina 2003an nesken taldea ere
sortu zuten. “Nire lehengusinak Bilbo tal-
dean jokatzen zuen eta bertan arazoak
izan zituzten batzarkideekin. Gure babes-
pean nesken taldea eratzea proposatu
nien eta onartu egin zuten. Oso talde ona
zen; onegiak, Lurraldeko mailan jokatze-
ko. Eta Liga eta Kopa irabazi zituzten”.
2003an ere mutilen taldeak Lehenengo
Mailarako igoera lortu zuen. Klubaren
urterik onena izan zen. Hurrengoan, aldiz,
nesken taldea desagertu egin zen, eta
mutilek ezin izan zioten mailari eutsi.

Igotzeko itxaropena

Gaur egun anbizio handia du taldeak.
“Epe laburrean kategoriaz igotzeko as-
moa dugu. Horretarako, taldea erabat be-
rritu da, eta entrenatzaile berria ere ekarri
dugu aurten. Espero baino hobeto hasi
genuen denboraldia, eta lehenengo itzu-
lian, partida bi izan ezik, beste guztiak ira-
bazi egin genituen. Bigarren itzulian, al-
diz, kaskar gabiltza. Hori dela-eta, ez dakit
igotzeko aukerarik izango dugun. Aurten
lortzen ez badugu, datorren urtean saia-
tuko gara”.

Entrenatzaile berria Aitor Daroca da.
Daroca Estatuko txapeldun ordea izan
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Herrialde komunistetan dena antolatzen du Estatuak, baita kirola ere. Horregatik, sindi-
katuek, estatuko enpresek edo armadako sail ezberdinek sortzen zituzten futbol talde-
ak. Esate baterako, Moskuko Spartak taldea baserritarrek eratu zuten; eta Kieveko
Dinamo taldea, poliziek. Errumanian Timisoarako Politeknikako ikasleek osatu zuten fut-
bol taldea. Radimer Txorierri areto-futbol taldeak ez du zerikusirik komunismoarekin,
baina horrek ere Txorierriko Politeknikaren babesa du 1999tik.

Radimer Txorierri areto-futbol taldea

Urte berean -2003an,
alegia-, mutilek igoera

lortu, eta neskek 
dena irabazi zuten

Txorierri Politeknikako taldea

“Igoera aurten 
lortzen ez badugu, 

datorren urtean 
saiatuko gara”

Zutik: Aitor Daroca (entrenatzailea), Gorka, Emilio, Javi, Edu, Rubén eta Mejo
Belauniko: Joseba, Aitor, Coluso, Mikel eta Borja



zen iaz Castro taldeko kadeteekin. “Hala
ere, arazoak izan zituen bertan eta beste
eskaintza batzuk jaso arren, gurera etor-
tzea erabaki zuen. Hemen erabateko bo-
terea eman diogu eta berak bere neurrira
egindako proiektua egin ahalko du. Daro-
ca entrenatzaile peto-petoa da eta poz-
pozik gaude berarekin”. Entrenatzailearen
eskutik, jokalari berriak etorri dira. Iazko
futbolari bi baino ez dira gelditzen talde-

an. Jokalari gazteak egon badaude, baina,
bataz bestez, 28-30 urte dauzkate talde
honetako futbolariek. “Etorkizunari begi-
ra, jokalari gazteagoak nahi ditugu”. Jato-
rriari dagokionez, Galdakao, Bilbo eta
Txorierritik datoz taldekideak.

Radimer-Txorierrirekin batera beste
talde txorierritar bi aritzen dira multzo be-
rean: Derioko Pozgarri B eta Zamudio.
Harreman ona dute euren artean, baina
Zamudio taldearekin lehia berezia dago.
“Aurten arazo txiki batzuk sortu dira eure-
kin, baina polita da partida bereziak joka-
tzea”. Batez ere, etxean dabil sendo Jorge-
ren taldea. “Azken bolada honetan inda-
rra galdu dugu eta aurten Txorierriko are-
toa gotorleku bihurtzea izan dugu helbu-
ru”. Igoeraz gain, beste asmo bat dute tal-
deko arduradunek etorkizunari begira.
“Taldea ezagunago egin nahi dugu Txo-
rierri mailan. Herriko jendeak beste talde-
en berri du, Pozgarri, esate baterako. Hala
ere, badirudi gure egoitza Politeknika
denez, herritik kanpo gaudela”. 

Informazio gehiago:

www.deriokotxorierri.es
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Mikel Etxebarria, fisioterapeuta

Muskulu-talde baten aktibazioa eta
bular-kaxari lotuta dauden estruktura ez-
berdinen mugimendua dakartzan ekintza
da arnastea. Eta ekintza guztietan bezala,
badaude gehiago lan egiten duten alde
batzuk eta mugimenduari laguntzen dio-

ten beste batzuk. Baina, zer gertatzen da
bigarren mailako muskuluak lehenengo
mailakoak balira bezala lanean hasten dire-
nean?

Jaso daiteken lehenengo ondorioa
muskulatura lagungarriaren gainkarga da,
muskulu horiek ez baitaude prest halako
lanak egiteko. Muskuluak estu eta laburra-

go bihurtzen dira, eta kontrakturak izateko
joera dute. Ondorioz, mina eragin dezake-
te. Gehiegizko tentsioak hezur-estruktura
ezberdinetan ere izango du eragina: buru-
hezurra, orno zerbikalak, lehenengo sai-
hets-hezurrak eta sorbalda. Jarrera-arazo-
ren bat baloratzen gabiltzanean, horiek ere
kontuan hartzea ezinbestekoa da.

Lehen esan bezala, mugimendua auto-
matikoa da. Hori dela-eta, txarto egiten ba-
dugu, lesioa izan dezakegu, edo okerragoa
eta ohikoagoa dena: bizkarrezurrarekin
zerikusia duten patologia askoren eragile
bat. 

Luzatze-jarrerak

Lehenengo eta behin, arnas mugimen-
dua hartu behar dugu kontuan. Jarrerazko
zein emoziozko erlazio-egoera batean,
arnasa hartu eta botatzean, sabela gorantz
eta beherantz nola mugitzen den nabaritu
behar dugu, eta toraxa momentu orotan
erlaxatuta eduki. Horrela, diafragmari uz-
ten diogu arnasa hartzeko funtzioa egiten
eta birikiak beherantz luzatu egiten dira.
Era berean, bularreko muskulu txikiaren
eta saihetsarteko muskuluen ekintzari es-
ker, bular-kaxa handitu egiten da, birikia-
ren bolumena askoz gehiago handituz.

Gero, lesioak edo mugimendu natural
horretan eragina duten oztopoak aurkitu
behar ditugu. Pertsona batzuek arazoak di-
tuzte toraxa beherantz eramateko, eta hori
gorantz gogor egiten duten muskuluak
daudelako izaten da. Besteak beste, ester-
nokleidomastoideoa eta eskalenoak dira
muskulu horiek. 

Azkenik, tentsioa duten aldeak luzatze
orokorreko jarreren bitartez erlaxatzen
ikasi behar dugu, baita arnas mugimen-
duaren patroia berrezi ere. Jarrerak posizio
ezberdinetan egingo dira, erritmoa bizitza-
ren egoera bakoitzera zuzen egokitzeko.

Arnasa hartzeko artea
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Erreza da arnasa hartzea. Jaiotzen garenetik, inkontzien-
teki, badakigu airea hartu eta botatzen. Mugimendu har-
monikoa da, zeinetan esfortzuak gorputzeko muskulue-
tan eta artikulazioetan zabaltzen baitira, modu naturale-
an eta automatikoan.
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grabatzeko (anaglyfo irudiak). Betaurre-
koetako filtro gorri-urdinek kontrako efek-
tua egiten zuten eta horrela, begi bakoi-
tzak irudi bat ikusten zuen. 

144 aldiz segundoko  

Telebista berrien sistema beste bat da,
ordea. Betaurrekoek txandaka, eta begiak
ez antzemateko moduko abiaduran, ilun-
tzen dituzte ezkerreko kristala eta esku-
makoa. Bitartean, ezkerreko eta eskuma-
ko begientzako irudiak azaltzen dira tele-
bistan, betaurrekoekin sinkronizatuta
daudela. Ezkerreko begiak ikusi behar
duen irudia pantailan dagoenean, telebis-
tak seinale infragorria bidaltzen die
betaurrekoei. Betaurrekoek hura jaso eta

eskumako kristala
iluntzen dute. Esku-
mako begiak ikusi
behar duen irudia
dagoenean, beste

seinale bat bidali eta betaurrekoek ezke-
rreko kristala iluntzen dute. Ekintza hau
hainbat alditan egiten da segundoko; 144
aldiz segundoko, sistema batzuetan.  

Beste teknologia batzuk badabiltza
ikertzen, eta badira betaurrekorik behar
ez duten 3Dko monitoreak. Baina sentsa-

zioa ez da hain ona, eta, gainera,
efektua puntu jakin batzuetatik

baino ez da antzematen. Apur
bat mugitzen garenean,

desagertu egiten da.
Beraz, betaurrekoekin

konformatu beharko
dugu oraingoz.

gorri-urdinen bitartez lortzen zen: irudiak
ezkerreko eta eskumako perspektibatik
lortzen ziren eta bakoitzari kolorezko fil-
tro bat ezartzen zitzaion, gero biak batera

t: Xabier Díaz, BTEK-eko zuzendaria

Gogoan duzue telebistan hiru di-
mentsioko pelikulak ematen zituztene-
an? Bai, halakoak gutxitan ematen zituz-
ten. Eta gainera, pelikulok ikusteko, kar-
toizko betaurrekoak erosi behar ziren,
kristalen ordez plastiko urdin bat eta
beste gorri bat zituztenak. Edo etxean
zelofanaz prestatu. Gauzak asko aldatu
dira ordutik hona, eta Gabonetarako hiru
dimentsioa berezkoa duten telebistak
merkaturatuko dituzte telebista egile
askok: LG, Panasonic, Samsung edo Sony,
besteak beste. Zoritxarrez, modelo berri
guztiek zinean erabiltzen diren be-
taurrekoak beharko dituzte. Adituen
arabera, oraindik ere beste hamarka-
da bat itxaron beharko dugu, betau-
rrekorik beharko ez duten 3Dko tekno-
logiak ezagutzeko.

3Dko efektua lortzeko, begi bakoi-
tzak apur bat ezberdina den irudia ikusi
behar du, errealitatean gertatzen den
bezala. Efektu hori lehengo betaurreko

3D etxera ere helduko da 
“Hamarkada bat 
itxaron beharko 

da, betaurrekorik 
beharko ez duten 3Dko 

teknologiak ezagutzeko”
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TXOKOLATEZKO ESTALDURA

Nork egin du 
Sondika Gogoratuz

dokumentala?

Bidali erantzunak, hilaren 15a baino lehen: 
–Telefonoz: 94 452 34 47
–e-mailez: aikortxori@aikor.com

LEHIAKETA

Aurreko erantzuna:

Iñigo Galán eta June González
Irabazlea: Estibaliz Alonso

t: Juan Luis Goikoetxea / i: Aritz Albaizar 

–Hartuko dogu kafe bat Txori?
–Kafe bat gitxitxu biontzat Luki. Ez?
–Zeuk arrazoia Txori! Hartuko dogu

kafe bana?
–Ederto! Goazen!
–Badakizu zer gai dakartsudan gaur

Txori?
–Etxakiat ba!
–Hara! Madrileko prentsak-eta dinoe

gu txokokoak garala, ez unibertsalak.
–Serio hator gaur Luki!
–Eske, telebistako tertulianoakaz su-

tan paretan nona!
–Heure errua, mutil, holako txarri

zatarrak entzun egiteagaitik.
–Bai! Baleiteke! Kontua da, dinoela,

mendiarte honetan, geure zilbotari hazka
bizi garala, eta Euskal Herria triperuen
erreinu bihurtu dogula; baina gu, Txori,
globalak be bagara gero!

–Bai Luki, elaiak Afrikara  joaten jakuz
neguan, baserrietara etorteko udabarrian.
Gure txoriak be internazioanalak dira.

–Eta, Txori, Zamudion munduko he-
gazkinetarako azelinak nahiz haizebideak
egiten dira.

–Eta, Luki, Indiatik datorren eguzkia
egunero pasetan da Larrabetzutik eta
Australiako iretargia Sondikatik.

–Gainera, Txori, Basque Country osoan
bere ospetsuak gara, mundialak! Athle-
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ticek Lezaman ikasi dau futbolean eta Eus-
kaltelek Derion.

–Zertan, bizikletan Luki?
–Bueno, Txori, egia esan, bizikleteari,

auzoko Lorentzak Hankarteko txirriki-txa-
rrakia esaten deutso, euskara garbian
holan dala-eta.

–Pitike-pitike konturatuz noa, Luki,
kafe orduan, gure alkarrizketak dirala, bi-
zitzaren modukoak, baina parte asperga-
rria kenduta, Alfred Hitchcock-ek esaten
eban moduan. 

–Badakizu zer gertatzen dan, Txori,

Mundialak gara txorierritarrok!

guk alperriko berba gitxi egiten dogula, ez
gara horreen tertulianoen modukoak.
Badakizu zer idatzi eban Lichtenberg-ek? 

–Zer Luki?
–Ba, edozein pertsonak nahiko dituala

5 minutu eguneko albiste barriak konta-
tzeko, gainerako kontu guztiak arterik esa-
nak dirala.

–Ene! Oraintxe igaro dira bost minutu
kafea hartzen sartu garanetik hona, Luki.

–Goazen, orduan, kafetegitik, ostan-

tzean, betiko zozokeriak errepikatzen
hasiko gara geu bere.

(*) Ahozko moduan esaten dana, letra baltzez doa
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Iñaki Suárez, sumillerra

Kaixo aikor!lagunak, zuekin ohar ba-
tzuk partekatzea gustatuko litzaidake
produktu magiko bati buruz: gatza. An-
tzina gaur egun baino askoz preziatua-
goa zen eta leku batzuetan urre zuritzat
zuten. Truke-moneta moduan erabiltzen
zen eta antzinako erromatarrek harekin
ordaintzen zieten ejertzitoei. Gatzagatik,
basamortu eta ozeanoetan zehar zabaldu
ziren merkataritza-bideak. Herri-lan in-
portanteak finantzatzeko erabili zen, eta
gudak eta matxinadak eragiteko. Baita
faraoiak momifikatzeko ere.

Gatza arrunta eta egunerokoa dela
pentsa dezakegun arren, misterio-kutsua
ere badu. Izan ere, ardo-orbana kentzeko
baliagarria den heinean, errepideetan
izotza saihesteko ere bada baliagarria.
Edo bainu bero batean erlaxatzeko, edo
gure platerik gustukoenei alaitasuna
emateko. Baina nondik dator gatza?, zen-
bat mota daude? Ba, nondik ateratzen
den erreparatuta, hiru mota daude:

a) Gatz-harria edo harribitxia. Lur-
petik ateratzen da eta han harria balitz
bezala azaltzen da, buztin artean. Zikin
dago eta findu egin behar da gizakien
kontsumorako.

b) Lurreko gatza. Gatza urarekin
nahasten denean sortzen den gatzunetik
dator. Gehienbat industrian eta elikadu-
raren sektorean erabiltzen da. 

c) Itsas gatza. Onena da gizakien
kontsumorako. Gatzagetatik ateratzen
da, itsas ura lurruntzetik.

Gatza sailkatezko beste modu bat
garauen tamainaren arabera da: gatz

fina eta gatz lodia. Beste alde batetik,
badaude gatz mota batzuk mundu mai-

lan oso ospetsu bihurtu direnak. Hona
hemen adibide batzuk:

a) Guérandeko lore-gatza (Bretai-
nia). Gatzen kabiarra esaten diote eta oso
egokia da errekiak eta entsaladak manea-
tzeko.

b) Maldon gatza (Ingalaterra). Oso
garbia da eta itsas zaporea du. Elikagaiak
ontzeko erabiltzen da zerbitzatzerakoan.

c) Gatz beltza edo sanchal (India).
Apenas dago finduta eta oso zapore
bitxia du.

d) Morton gatza (Ameriketako Esta-
tu Batuak). Sodio gutxi du eta gatz eta
potasio kloruroaren arteko nahasketa da.

e) Hale Mon gatza (Gales). Itsas gatz
garbia da eta espeziekin nahastuta topa-
tu ohi da.

f ) Himalayako gatza. Arrosa-kolorea
duen gatz-harria da. Mineral eta oligoele-
mentu asko ditu eta zapore kurruskari
gozoa du. Oso egokia da edozein motata-
ko elikagaietarako. 

Gatz horiek guztiak apartekoak dira
eta badaude askoz gehiago. Baina jolas-
ten hasteko, nahikoa da. On egin.

Maite Lekerika, sukaldaria

Osagaiak (lau lagunentzat):

–4 txarri hanka (erreta badagoz,
hobeto)
–3 kipula
–6 berakatz atal 
–10 piper txorizero (aldez aurretik
beratzen jarriko doguz, eta kendu
egingo deutsegu mamina)
–Zorrotada bat tomate prijidu
–Pipermin gorri bi
–Kopa bat koñak
–Koilarakada bat gantz edo koipe
–Orioa, gatza eta ura

Presteteko erea:

Txarri hankak erdibitu eta egosi
egingo doguz. Egosteko erabilitako
uraren apur bat gorde egingo dogu.
Kipulea eta berakatzak txikitu egin-
go doguz. Kazuela baten erregosiko
doguz piperminagaz batera. Gorri-
tzen hasten diranean, piper gorrien
mamina eta koipea gehituko doguz.
Eragin egingo deutsagu eta su mo-
telean minutu baten izango dogu
prijiduten. Koñaka bota eta sua
emongo deutsagu. Alkohola erre
arte eragingo deutsagu. Sua amata-
ten danean, honeek botako doguz:
tomatea, gorde dogun ura, ur bero
apur bat eta gatza. Hamar minutu
inguruan izango dogu egosten. Da-
na ondo irabiau, eta txarrihanken ga-
netik botako dogu (hankak lurrezko
kazuela baten ipiniko doguz). Su
motelean beste ordu lauren baten
eukiko dogu egosten. (Bezperan
eginda jaten badoguz, hobeto).

Txarri

hankak

Bakoren bazterra Etxeko sukaldaritza

Bizitzaren gatza
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Gomendioak Sudokua
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Amagoia Gezuraga 

LITERATURA: NAGUSIAK

–Shahmarán. J. Arretxe
–Autokarabana. F. Etxegoien
–Bilbao samurai. F. Morillo
–Treking Donostia-Baiona

LITERATURA: HAUR ETA GAZTEAK

–Mari Ttipia eta Kantoni Gaztelugatzen.
M. Tellagorri
–Ilargi malutak. K. Santisteban
–Urperatze handia. K. Linazasoro

MUSIKA

–Marraren beste aldean zeu. Seiren
–Ze esatek. Ze esatek

–Fandango: Habana se-
ssions. K. Junkera, R. Lu-
na
–Bi herri, irrintzi bat. Mu-
sikHerriaken eskutik, Sa-
hara eta Euskal Herriko
musika. 20 abestiz osa-
tutako diska.



Mugarra. Apirilaren 18an, 9:15etan,
Goronda Gane ikastetxearen ondoko
aparkalekuan. Gurasoen elkarteak eta
Udalak antolatua. Izena ematea: apiri-
laren 15era arte, liburutegian.  

>

Sondika

Dima. Apirilaren 11n, Arroeta mendi
taldeak antolatua.
Iparralde. Apirilaren 24an eta 25ean,
Lagatzu euskara elkarteak eta Arroeta
mendi taldeak antolatua. 

>

>

Zamudio

Maestrazgo (Teruel). Apirilaren 1etik
5era, Gailur mendi taldeak antolatua.
Ballo mendia. Apirilaren 25ean, Gailur
mendi taldeak antolatua.
Salinas de Añana. Apirilaren 25ean,
Zorribike txirrindularitza elkarteak anto-
latua.  
Urnieta (Leiza-Urepel-Arano). Martxoa-
ren 14an, Arroeta mendi taldeak antola-
tua. 

>

>

>

>

Lezama

III. Emakumezkoen Txirrindularitza Las-
terketa. Apirilaren 18an, 10:00etan,
Udondo Irish Tabernan. Bizkaiko Txirrin-
dularitza Federakundeak eta Manko-
munitateak antolatua. 
Derioko I. Kopa (eskuz banakako txa-
pelketa). Apirilaren 30ean, 18:00etan,
frontoian.  

>

>
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> Dantzaldia, nagusientzat. Apirilaren
25ean, 18:00etan, kiroldegian. 

Derio

Antzerkia eta filmak

Fiebre del sábado noche, Arriaga an-
tzokian. Maiatzaren 6an, 20:00etan.
Izena ematea: apirilaren 26ra arte.

>

Zamudio

Hitzaldiak

Auto-estimua eta komunikazioa. Izena
ematea: apirilaren 12tik 16ra bitartean,
liburutegian.
Lore-artea. Izena ematea: apirilaren
12tik 19ra bitartean, liburutegian.

>

>

Ikastaroak
Sondika

Udaberriko kontzertu korala. Apirila-
ren 24an, 19:30ean, San Isidro elizan.   

>

Musika
Derio

Diseinatu zure boligrafoa! Apirilaren
10ean, 11:00etan, liburutegian. 6 urte-
tik 12 urtera bitarteko umeentzat. 

>

Tailerrak
Zamudio

Irteerak

Kirola

“Trekking Baltoro eta GII-GIra igoera”,
Jon Aroztegi eta Nestor Goikoetxearen
eskutik. Apirilaren 16an, 19:30ean,
Gurea Aretoan. 

>

Derio

XVII. Argazki Rally, Sondika-Goiri
argazki taldeak antolatua. Apirilaren
25ean, 10:30ean, Artebe kiroldegiko
aparkalekuan. 

>

Lehiaketak
Sondika

X. Argazki Rallya, Derioko Argazki Tal-
deak antolatua. Apirilaren 24an,
10:00etan, kiroldegian. 

>

Derio

Bestelakoak

Derio






