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Gogotsu ekin genion goizari. Barikua
zelako eta barikuetan beste ikuspegi ba -
tetik ikusten direlako gauzak. Baina tele-
fonoak jo zuen –“Ze goiz!”, pentsatu ge -
nuen– eta gure buruaren gaineko zeru
ur dina gris bihurtu zen berriro ere. Ja -
danik gure artean ez zeundela esan zigun
linearen beste aldeko ahotsak. Isiltasuna
nagusitu zen bulegoan.

Dei batzuk egin genituen eta mina,
tristura, atsekabea eta malkoek itotako
hitzak baino ez genituen topatu. Zer es -
pero genuen, bada? Eta bulegora etorri
zinen azken aldia ekarri genuen gogora.
Egia esateko, denbora luzea pasatu da
harrezkero, luzeegia beharbada, baina te -
lefonoz behin baino gehiagotan egin du -
gu berba. Zeure lan eta borrokekin beti
oso lanpetuta egon zaren arren, beti to -
patu duzulako tartetxo bat gure deiei
erantzuteko. 

Elkar ezagutu genuen eguna ere izan
genuen hizpide. Brigadista joan zinen Pa -
lestinara, eta bertan ikusi eta bizi izanda-
koa kontatu zenigun. Lankidetza eman-
kor baten hasiera izan zen hura, harrezke-
ro aldizkariaren orrialdeetara ekarri ditu-

zulako zeure bizipenak, iritziak eta balio-
ak. Lankidetza horren adibide dira, beste-
ak beste, Kurdistanera edo Iranera egini-
ko bidaiak, Belemgo Foroan eduki ze -
nuen parte-hartzea, langileon eskubide-
en gaineko artikuluak, giza eskubideei
buruzkoak, politikarien gezurrak zorrotz
kritikatzen zituztenak...

Eta pentsatu genuen ez zela izango
politikarien gezurrei buruzko zeure arti-
kulu gehiagorik; ez giza eskubideei bu -
ruzko artikulu gehiagorik; ezta langileon
eskubideei buruzkorik ere; ez herrialdeen
eskubideei buruzkorik; ez dei eta e-mail
gehiagorik... Baina zugandik ikasitakoa,
ezagututakoa eta jasotakoa ondo gorde-
ko genuela esan genuen, aldizkariaren
orrialdeetan ez ezik gure buruan eta bi -
hotzean ere. Beti izango zintugula go -
goan.

AIKOR! aldizkaritik gure doluminik zi -
nezkoenak adierazi nahi dizkiegu zure
senideei eta lagunei. Eta zuri eskertu
hainbat urtez emandako laguntza eta
adorea. Zauden lekuan zaudela, beti
izango zara aldizkari honen parte eta sus-
tatzaile.   
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Igor, abertzale 
internazionalista

t: Jabi Agirre, Lezama

Kaixo Igor. Zure etxekoak ohituta
zeuden zuk sarri egiten zenuen ope-
razio batekin: arin batean maletak
prestatu eta banoa esanez abiatzen
zinenean. Aitak amari batzuetan, eta
amak aitari besteetan: nora doala
esan dau? –Ez dakik nik, Asia aldeko
edo Ameriketako nonbaitera; egoteko
lasai, bialduko deuskula postalen bat
eta orduan jakingo dogula non dago-
an, edo bestela etxera datorrenean
ekarriko deuskula oparitxuren bat.

Etxeko sukaldean daude bisitatu
dituzun herrietatik ekarritako hainbat
oroigarri, batzuk opor sasoikoak, bai -
na gehienak LABeko Nazioarte Sail -
eko arduraduna izatetik eratorriak:
batzarrak, kongresuak... “Oxangoiti”
he rrikoan ere zure lagunak badabil-
tza zuk bidalitako postalak errepasa-
tzen.

Azken bidaia, Brasilekoa, sano sa -
mingarria suertatu da etxekoentzat.
Istripu larriaren berri izan zutenetik,
hilabete luze jada, barruko korapiloa
aska ezinik bizi izan dira. Jakitun izan
dira, hemendik joandako etxeko bi -
ren partez, ondo jagonda egon zare-
la, LABeko lagunak eta Brasileko sin-
dikalista lagunak ere gertu izan ditu-
zula, baina zoritxarrez zure bihotza-
ren taupadak isildu egin dira.

Dena den, Igor, nabaria da zure
etxekoen onarpena, zintzoa izan za -
relako, zeure buruarekin kontsekuen-
te, eta horixe bera estimatzen dute
Leza mako lagunek. Jakitun gara
LABeko kideek egin dituzten ahalegi-
nez, istripu egunetik hasi eta zure
gorpua herriratu arte eta zure etxeko-
ekin izan duten gertutasun samurraz. 

Familia xume baten seme izanik
Euskal Herriko eta munduko langile-
riaren alde zeure baliorik onenak
oparitzeko prest izan zara, azken bi -
daia lekuko.

Ziztu bizian ihes doan kometaren
lorratzak sumatzen ditugun lez, zure
(38 urte) ekinaren onurak ere nabari-
tuko dira, Lezaman, Euskal Herrian
eta Munduan.

Urtarrilaren 18an senideek, lagunek eta lankideek omenaldia egingo diote Igorri Lezaman. 

Adiorik ez, Igor
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Gogoratzen dut orain dela urtebete,
agian bi, Bakioko gaztetxean itze-
lezko talentua zuen talde bat ikusi

nuela. Harrigarriena, hala ere, taldea 18-19
urteko lau gaztek osatzen zutela ikustea
izan zen. Azken urteotan gogoratzen
dudan kontzertu berezienetako bat dela
esatera ausartuko nintzateke, biziki harritu
baininduten gaztetxoen talentuak, molda-
kortasuna (bakoitzak musika tresna bat
baino gehiago jotzen zuen) eta gustu on
musikalak. Txikikeria batek atsekabetu nin-
duen, baina: Mungiako neska-mutil euskal-
dun kontzientziatuak izanagatik, ingelesez
kantatzen zuten. Kontzertua bukatu eta
berehala, ingelesez galdetu nion gitarra-
joleari ea nongoak ziren. Harrituta eran-
tzun zidan mungiarrak zirela.

Norbera libre da nahi duena egiteko,
askatasunaren ariketari psikerako dagoen
ariketarik osasungarriena deritzot. Ez diot
inori zer egin behar duen esan nahi.
Horregatik, zintzotasun osoz, pena handia
sentitu nuela aitortu behar dut. Eta are
penatuago sentitzen naiz euskaldunek
osatutako gero eta talde gehiagok euskal

musika egiteari uko egiten diotenean. 
Ukaezina da ingelesak gure egunero-

kotasunean duen gero eta indar handia-
goa: internet, telebista, ikasleen Erasmus
programak, gero eta turista gehiago
Bilbon... Denok entzun dugu ingelesez
egiten duen talderen bat (ni neu Meta -
llicazale amorratua nintzen), eta estetikoki

erakargarria iruditzen zaigu ingelesez kan-
tatzea, nahiz zentzugabeko gauzak esan,
entzuten ditugun talde askoren hizkuntza
delako. 

Irakasle-eskolan ikasten nenbilenean,
gure iritzia 1000 aldiz biderkatuko zela
esan zigun irakasle batek. Gauza bera ger-
tatzen da publikoari botere postu batetik
hitz egiten dion edonoren iritziarekin. Hori
ondo dakite aldareari bizkarra ematen
diotenek, eta eraikin berrien gero eta
altuera beldurgarriagoetatik begiratzen
gaituztenek. Baina dezibelioen indarra
erabili eta irrati uhinen bidez entzuten
ditugun horiek konturatzen ote dira duten
botereaz? Sarrionandiaren kateak egiten
diharduen errementari esklaboaren irudia
datorkit gogora...

Musikari historiko bati entzun nion
behin bere komunitatearen hizkuntzan
kantatzen ez duen artistak ez duela komu-
nitate horri esateko ezer. Orain bertako
gazteak ingelesez abesten hasi zaizkigu.
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Euskal musika?

ABARKOTZEKO BEÑAT
(Mugimenduzalea)

Bizi legeak dio/ argi bezain idor/ gaz-
tea hilkor dela/ zaharra derrigor./
Herri batez, ordea/ zergatik ez aitor/

hain zahar dela zeren/ sortu zen ez-hil-
kor?/ Ba, hala izan dadin/ indar bat dabil
hor.

Indartsua, sotila, iradokitzailea eta he -
rrikoia da, baina, batez be baikorra Mikel
Markezen hamargarren diskoa, Indar bat
dabil hor. Une gaziotan –mezu ezkorrak,
krisia– gozotasunez aurkeztu deuskuz
kantak mikrofono aurrean. “Ez ete da, ba -
da, gauzak aldatzeko unea?” itauntzen dau
errenteriarrak. 

Hamairu doinu konposatu ditu alkar-
lanean: Gauza xumeetan; Ez dala aski; No
time for love edota Xahoren twet deritxana.
Kanta horretaz itaunduta irribarre egiten
dau Markezek. Ez dauka twitterrik eta sare
sozialak gure bizitzaren parte bihurtu
diren ezkero, twet baten neurriko kanta
idatzi gura eban, 40 karakteretakoa. Di -
notsat baikor edo ezkor, ez dakit baina,
gauzak aldatu egin dira, bada, Xaho, twet
baten egoteko!... Barre artean biribiltzen
dau alkarrizketea: Xaho biziko balitz, segu-
ru twitterren ibiliko litzatekeena! 

Xahoren, Campionen,/ Xalbadorren
herri hau/ esnatzen denean/ Agirreren,
Monzonen,/ Matalazen herri hau/ elkar-
tzen denean/ inperialismoa, intrantsigen-
tzia,/ has daitezela dardarka.../

“Xahoren twet”a

UDANE GOIKOETXEA
(Kazetaria)
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t: Euskaltzaleen Topagunea

Euskararen Nazioarteko Egunaren
haritik euskaraz bizi, aldarrikatu, plazara-
tu, izan eta ospatzeko deia egin dugu
Euskaltzaleen Topagunetik, herriz herri
antolatuta dauden euskaltzaleen elkar-
teetatik. 

Aurten, Euskarak 365 Egun dituela
aldarrikatu nahi dugu, euskaraz nonahi
eta noiznahi aritu nahi dugula, baina
orain eta hemen nahi dugula euskaraz
bizi. Euskaraz bizitzeko hautua egin
dugunon aldarrikapena da, baina alda-
rrikapenetik haratago doana, ekimenetik
eta antolakuntzatik asko duena. Euskal -
tzaleon hautua, hautu antolatua izan da
urtetan; antolatzeko izan dugun ikus-
puntua hizkuntza komunitatearen gara-
penaren oinarrietako bat izan da: jakin
dugu biltzen, elkarren arrimuan eragi-
ten, hedabideak sortzen, euskarazko kul-
turgintzari bizia ematen, euskarazko
hezkuntza antolatzen, aisialdia euskaraz
bizitzeko guneak loratzen, helduak eus-
kalduntzeko sarea osatzen eta transmi-
sio mekanismoak martxan jartzen. Jakin
dugu, batez ere, kolore anitzeko euskal-
tzaleentzat euskaltasunean oinarrituta-
ko espazio askeak egituratzen. Hautu
hori egin dugun euskaltzaleok osatzen
dugu euskararen herriaren muina eta
erantzukizunez jokatzen jarraitzea dago-
kigu.

Euskarak 365 Egun Putxera Txapelketa
Loiuko Udalak Putxera Nazioarte -

ko Txapelketa antolatu du urtarrila-
ren 26rako. Parte-hartzaileek goizeko
9:00etan eman beharko dute izena
eta putxerak ordu-bietan aurkeztu
beharko dira. Horiek prestatzeko,
osagai hauek erabili ahalko dituzte:
indaba gorriak, saiheskia, odolostea,
txorizoa, urdaia, baratxuria, kipula,
piperra, porrua eta azenarioa. 2013 -
ko txapelketan 85 putxera aurkeztu
ziren eta parte-hartzaileen artean
Txorierri, Sopela, Bilbo, Barakaldo,
Bakio, Santurtzi, Lanestosa, Tutera
eta Burgoseko la gunak ere izan ziren.
Antolatzaileek datorren urteko txa-
pelketan ere giro polita izatea espero
dute. Gainera, herriko frontoia aton-
duko dute par te-hartzaileek bertan
bazkal dezaten, lasai eta aterpean.

Txapelketak nobedade bi ekarri-
ko ditu. Alde batetik, inskripzio-
kuota % 50 merkatuko dute eta
parte-hartzaileek bost euro baino ez
dute ordaindu beharko putxera
bakoitzeko. Bestetik, sari gehiago
banatuko dira. Hala, irabazleak 290
euro, txapela eta urrezko putxera
jasoko ditu saritzat; 250 euro eta zila-
rrezko putxera, bigarren gelditzen
denak; 200 euro eta brontzezko
putxera, hirugarrenak; 150 euro, lau-
garrenak; eta 100 euro, bosgarrenak.
Horrezaz gainera, ardoa eta txakolina
banatuko da parte-hartzaileen arte-
an eta putxera bat emango diote
indabarik goxoenak prestatzen
dituen loiuztarrari. Informazio gehia-
gorako eta erreserba egiteko, 688
679 588 telefonora dei daiteke.

Gure esku dago euskararen herria
osatzen jarraitzeko baldintzak sortzea.
Euskaltzaleon ekarpena behar-beharrez-
koa izango da etorkizunean ere, inoren
zain egon gabe, jarraitu behar dugu  es -
pazioak sortzen eta geureganatzen, ha -
rreman sareak ehuntzen, ardurak eska-
tzen eta hartzen, botereguneetan eta in -
guru hurbilenetan eragiten. Euskaltzale -
en esku dago euskararen herriaren gara-
pena: herrian antolatzen diren euskaltza-
leen esku, administrazioetan erabakiak
hartzeko ardura duten euskaltzaleen es -
ku, harreman sareak ehuntzen dihardu-
ten euskaltzaleen esku, enpresetan lane-
an eta aginte organotan ari diren euskal-
tzaleen esku, zure eta gure esku. 

Plazara irten gaitezen, herria, kalea,
plaza, euskaraz bete dezagun. Bizi gaite-
zen euskaldun eta euskaltzale, geu izate-
ko euskararen herrian.   
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Platanoboligrafo produkzio-etxearen
film labur bi saritu dituzte Budapesteko
Fa ludi Youth Film Festival-ean. Per un
pugno di azioni lanak, Kevin I. Rodri -
guezek zuzendu duenak, “Opera primarik
onena” saria eta “Argazkigintzarik onena”
saria jaso zituen. Igor García sondikozta-
rrak film laburraren argazkigintza-lanak
zuzendu ditu. Bestalde, Superdown lanak
hirugarren saria lortu zuen festibalaren
Fikziozko Sail Ofizialean. 

Superdown film laburra Igor Garcíak
zuzendu du. Lana “Proyecto Superdown”
egitasmoaren barruan egin da eta Sondi -
kako Udalaren eta Down Araba eta Down
Asturias elkarteen laguntza eduki du.
Protagonista Down-en sindromea duen
zortzi urteko aktore bat da. Filmean parte
hartzen duten beste aktoreen artean Alex
Angulo dago. 

Budapestekoaz gainera, lana nazioar-
teko eta Estatu mailako beste festibal
batzuetarako ere hautatu dute: Toluca
(Mexiko), Delhi (India), Bilboko Zinebi eta
Bartzelona. Per un pugno di azioni lanak
ere nazioarteko eta Estatu mailako festi-
baletan hartu du parte: Lanterna eta
Toluca (Mexiko), Madril, Gijon eta Gasteiz. 

“Budapesteko festibalera 50 herrial-
detako lanak eraman dira, eta, egia esan,
oso sorpresa handia izan da sariak esku-
ratzea”, esan digu Igorrek. “Sariok lanean
jarraitzeko gogoa ekarri digute. Eta pres-
tigio apur bat ere bai. Era berean, badira

Sondikako zinema, saritua

AIKOR! 132 l 2013ko abendua
www.aikor.com8 LABURRAK

Elkarrekin aurrera
Aurreko alean jakinarazi

genuen bezala, herritar talde bat
lehenengo pausoak ematen zebi-
len Zamudion langabeen elkartea
sortzeko. Egitasmoak aurrera
jarraitzen du eta dagoeneko elkar-
tea ofizialki eratzeko beharrezkoak
diren izapideak aurkeztu dituzte
Eusko Jaurlaritzan. Izena ere ipini
diote elkarteari: Elkarrekin aurrera,
Zamudio langabeen elkartea. 

Horrezaz gainera, biltzeko
lokala ere eskuratu dute, eskola
zaharretako hirugarren solairuan,
eta martitzenetan eta ostegunetan
egongo da zabalik, 10:00etatik
12:00etara eta 17:00etatik
19:00etara. Asteroko bilera egiten
ere jarraituko dute. 

Azkenik, esan beharra dago
elkartea Zamudioko alkatearekin,
Egaz Txorierriren ordezkariekin eta
Bizkaiko beste langabetuen elkarte
batzuekin bildu dela, haien egoera
azaldu eta iritziak trukatzeko.

Dokumentala
Zorrizketan Lezamako euskara

elkarteak eta Oxangoiti kultur
elkarteak Euskal Herriko altxorretan
barrena dokumentalaren emanal-
dia antolatu dute urtarrilaren
17rako. Hori iluntzeko 8etan izan-
go da udal kultur aretoan, eta
hitzaldi bat ere egongo da.
Dokumentalean Arkaitz
Astiazaranek 2013ko udaberrian
Euskal Herrian zehar bizikletaz
egindako bidaia jaso da. 

gehigarri bat beste proiektu batzuetara-
ko laguntza eskatzeko orduan”.

Platanobolografo produkzio-etxea
Igor García sondikoztarrak sortu zuen
beste lagun batzuekin batera. Produkzio-
etxeak “Publikoaren saria” jaso du Gra -
nollerseko Fantastik Fest festibalean, Una
mierda de slasher lanari esker. Euskal
Herriko Zinema Eskolarekin batera ekoiz-
tu zuten lan hori.
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Azaroan Bizkaiko Gizon Proba Txapel -
keta izan zen Nabarnizen eta Iñigo Aurre -
koetxea “Gotxa” derioztarrak irabazi egin
zuen 85 kilotik azpiko kategorian. Derioz -
tarrak iaz ere irabazi zuen txapelketa eta
Euskadiko txapelduna ere bada kategoria
horretan, eta txapeldunordea pisu libre-
ko kategorian. “Oso pozik nago. Orain
Euskadiko Txapelketa dut buruan. Uste
dut badudala hori irabazteko aukera”.
Aurrekoetxearekin batera Gorka eta Aitor
De la Concepción anaiek hartu zuten
parte Bizkaiko txapelketan. Gorka, Eran -
dio Goikoan bizi dena, Bizkaiko txapeldu-
na izan zen pisu libreko kategorian eta
Aitorrek, Loiukoa, laugarren postua esku-
ratu zuen.

Hirurak daude Txorierri Herri Kirol
Taldean eta buru-belarri dabiltza entre-
natzen Mungiako Udalak erabiltzen utzi
dien instalazioetan. Hala, Iñigok eta Gor -
kak erronka berri bati egingo diote aurre
urtarrilean. Larrakoetxen idi-probak
egongo dira urtarrilaren 11n eta 12an eta
kirolariei bata bestearen kontra lehiatze-
ko proposamena egin diete. Desafioa
hilaren 12an izango da eta parte-hartzai-
leek 800 kiloko harri bat eraman beharko
dute narrasean, ea nork mugitzen duen
denbora gehien.

Bestalde, aipatu beharra dago aurten
Gorkak Bizkaiko Txinga Txapelketa irabazi
duela; eta Iñigok, Ingude eta Fardo Al -
txatze Txapelketak. 

Amets Arzallus, 
txapeldun berria

Hendaiakoak Bertsolari
Txapelketa Nagusia irabazi du.
Buruz burukoa Maialen
Lujanbiorekin, aurreko txapelduna-
rekin, jokatu zuen. BECen 13.500
bertsozale batu ziren finala ikuste-
ko eta han izugarrizko giroa bizi
izan zen egun osoan zehar.

Kultura-txartelak
Sondikako Kultur Etxeak bat

egin du kultura-txartelarekin.
Txartel bakoitzak 40 euroko balioa
du, baina erosleak 28 euro baino ez
du ordaindu behar. Kultur Etxeak
zortzi sarreretako pack-a eskaintzen
du kultura-bono bakoitzaren truke.
Sarrerek bost euroko balioa dute
eta erabili ahal dira Sondikan ema-
ten diren ikuskizunetarako.
Txartelak BBK-ren kutxazain auto-
matikoetan eros daitezke eta urta-
rrilaren 31ra arte dago haiek alda-
tzeko aukera, udal liburutegian edo
Kultur Etxeko txarteldegian.

Gurdi solidarioa
Urtarrilaren 7tik 25era bitartean

jakiak batuko dira Eroski, Ercoreca
eta BM Derioko supermerkatuetan.
Batutakoa Saharara aginduko da
Euskaditik aterako den karabana
batean.

Saskibaloi-campusa
Hura Bilbao Basket taldeak

egingo du Derioko kiroldegian,
urtarrilaren 2tik 4ra bitartean.
Campusa 5 urtetik 17 urtera bitar-
teko neska-mutilei dago zuzenduta
eta Campusa goizez egingo da.
Parte hartu nahi dutenek izena
eman behar dute eta 60 euro
ordaindu. Kuotaren barnean
hamaiketakoa, bidaiak eta asegu-
rua daude. Horrezaz gainera, saski-
baloi zale gazteek kirol-jertse bana
jasoko dute. Informazio gehiago:
www.campusbilbao.com. 

“Gotxa” eta De la Concepción,
Bizkaiko txapeldunak

a: Gari Garaialde / iturria: Bertsozale Elkartea
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a: Aner Mentxaka

Abenduan Izarren Distira gazteei
zuzendutako talentu lehiaketaren finala
izan zen Sondikako Kultur Etxean. Aurten
irabazle bi egon dira: Iker Elustondo, a
capella abestu zuena, eta Yerai Vallecillo,
beat box saioa eskaini zuena. Saria 1.000
euroko bono bat izan da eta bien artean
banatu dute. Jon Gomezek aurkeztu zuen
finala eta epaimahaikide Ugaitz Alegria,
Ylenia Baglietto eta Karmele Larrinaga
ibili ziren. Bestalde, aurten fotokazetari-
tza tailerra antolatu da lehiaketaren hari-
tik. Tailerreko parte-hartzaileen artean
egin den lehiaketa Joseba Ortuzarrek ira-
bazi du eta saritzat tablet bat jaso du.
Ondoan duzue bere lana.

Izar handi bi, Txorierriko zeruan

tinak ospatu ziren arratsaldeko
17:30etan. Txorierriko gazte as kok
parte hartu zuten: Olaia Iba rrondo,
Olaia Sararrain, Silvia Peña, Ruben
Gar cia, Asier Couto… etab. Argazkian
ikusten dugun bezala, partaideak eta
epaileak agertzen dira. Epaileak Ylenia
Baglietto eta Ugaitz Alegria dira. Gala
Sondikan izango da, Kultur Etxean,
abenduaren 14an. Irabazleak 1.000
eu roko bono saria ja soko du eta kaze-
taritza tailerrekoak tablet bat izango
du saritzat.

t/a: Joseba Ortuzar

IZARREN DISTIRAKO KAS TINAK.–
Argazki hau Zamudioko Do rretxean
eginda dago. Abenduaren 4an Izarren
Distirako Galan parte hartzeko Kas -
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Mezurik gabeko botila

Gabonetan gaude, eta sasoi honetan itxaropentsu begiratzen diogu etorkizunari. Urtea txarra izan bada, hura ahalik eta lasterren
ahaztu nahi dugulako; eta urte zoriontsua izan badugu, aldiz, hura berriro errepikatzea gustatuko litzaigukeelako. Irudian ikusten dugun
botilan ez dago mezurik, baina aukera ona eta nahiko poetikoa izan daiteke, urte berrirako ditugun asmoak lau haizeetara, edo uretara,
zabaltzeko. 

Argazkia: 
Gaizka Peñafiel
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“Bertsolaritza 
besamotza zen, eta

emakumeok faltatzen
zaion besoa 

jartzera etorri gara”

“Emakume batek 
txapela jantzi 

zuenez, dena eginda
dagoela pentsatzea

arriskutsua da”

t: Itxaso Marina / a: Lander Garro

Zer da Bertso Eskola Feminista?
Ez da bertsotan ikasteko eskola bat;

bertsolaritzari buruzko begirada feminis-
ta garatzen hasteko, edo gehiago gara-
tzeko, tailer bat baizik. 

Tradizioz gizonezkoena izan den
eremuan onartuak izateko, emakume
bertsolariok estrategia inkontziente bi
erabili dituzuela diozue, eta belaunal-
di bi bereizten dituzue ironikoki: drag
king-ak eta panpinak.

Emakume bertsolarien lehenengo
belaunaldiak, edo drag king-ek, gizonez-
koen moduak kopiatu dituzte. Hau da,
beste bat direla erakustea erabili dute
estrategiatzat. Maialen Lujanbioren esa-
netan, kasualitatea ez da ezaugarri kon-
kretu batzuk zituzten emakume bertso-
lariek aurrera egin ahal izatea: ahots eta
gorputz sendoak, erantzuteko gaitasuna,
kikiltzen ez zirenak... Emakume bertsola-
ri horiek inkontzienteki estali zuten be -
ren gorputza, gizonekin soilik lepotik go -
ra lehiatu ahal izateko. Inkontzienteki ba -
zekiten emakumezkoak izate hutsagatik
beren gorputzak bazuela zerbait norma-
tik ateratzen zena, eta emakume armarik
erabili gabe gizonezkoek bezain ondo

egiten bazekitela publikoari erakusteko
beharra zuten. 

Bidea zabaldu zieten bigarren be -
launaldikoei, panpinei.

Patriarkatuari molestatzen ez dioten
emakumeak dira: neurtuak; estetikoki
atseginak, gazteak; alaiak bai, baina txoli-
nak ez; seguruak bai, baina zapaltzaileak

ez... Feminitate markatzat hartzen diren
horiek jarri dituzte oholtza gainean: ile
luzea, takoiak, makillajea, gona... Emaku -
meen gorputza identifikagarri jarri dute,
baina horrek badu aje bat: gorputza
eszenan jartzen denean, genero dikoto-
miarekin egiten da talka aurrez aurre. Ha -
la, lehenengo belaunaldikoei gutxitan
esango zieten, adibidez, gona moztuko
zietela, baina guk halakoak saio guztie-
tan entzuten ditugu. 

Zein da lehenengo belaunaldiaren
ajea?

Emakumeen sexualitatea ez dela ai -
patu eta, ondorioz, emakumeen desioak,
emozioak... ez direla bertsolaritzan existi-
tu. Eta existitu ez direnez, jendeak ez du
kodigo erreferentzialik eta ez daki bene-
tan ari garen, aldarrikatzen... Esate bate-
rako, Jon Maiarekin egin nuen saio bate-
an objektuak atera behar genituen kutxa
batetik, bibragailu bat haien artean.
Ohituta gaude hainbat gauza eta txiste
entzuten gizonen sexualitateari buruz,
baina ez emakumeon sexualitateari bu -
ruz. Eta nik esan nuen askatasunean
egongo ginela zakilaz adina txiste aluaz
egiten genituenean, eta isiltasuna egin
zen. Jonek jarraitu egin zidan, eta isilta-
suna gero eta sakonago egin zen... Jonek

Uxue Alberdi bertsolariak Bertso Eskola Feminista
sortu du Ainhoa Agirreazaldegirekin batera. Uxue

Deriora etorri da Euskararen Egunaren haritik
antolatutako bertso-saioan parte har-

tzera, eta aukera aprobetxatu dugu
berarekin bertsolaritzaz eta femi-

nismoaz hitz egiteko.

“Bertsolariarena 
egiteko, buruan

zapia ipintzen dute
umeek orain”

UXUE ALBERDI l bertsolaria eta idazlea
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Bertsolaria izateaz gainera, idazlea
ere bada Uxue. Esparru biak osagarriak
dira gaztearentzat, ezinbestekoak.
“Oso pertsona lagunartekoa naiz,
parranda gustatzen zait, jendearekin
hitz egitea... eta bertsolaritzak alderdi
sozial hori ematen dit. Bertsoak daka-
rren adrenalina ere gus-
tatzen zait, saioa hasi eta
zer gertatuko den ez jaki-
tea”. Baina beste alderdi
baten beharra ere badu,
patxada eskatzen diona,
bakardadea, gaiei buruz
gehiago pentsatzea...

Ipuinzalea da, ira-
kurtzeko naiz idazteko.
Gainera, urte biko nes-
kato baten ama da eta
bere egoerara perfek-
tuki egokitzen den
generoa da. “Nobela

batek konstantzia handia eta ordu asko
eskatzen dizkizu; ipuin bat, berriz, erra-
zago gorde dezakezu buruan, eta han-
dik atera eta hara berriro sartzea ere
errazagoa da”. Kaleratu duen azken lana
Euli-giroa da, egonezin giro baten koka-
tutako bederatzi ipuin jasotzen ditue-
na. “Nire emozioetatik abiatutako ipui-
nak dira. Nik nire emakume gorputzetik
ditut munduarekin harremanak, eta

gorputza oso presente
dago ipuinetan. Egia da
ipuin batzuk oso fantasti-
koak edo surrealistak di -
rela, baina emozioak oso
lurrekoak dira, oso bene-
takoak eta oso fisikoak.
Eta emakume baten gor-
putzetik pasatzen dira.
Edade ezberdinetako ema-
kumeak agertzen dira ipui-
netan, zaletasun ezberdi-
nak dituztenak, beldurtia-
goak edo ausartagoak dire-
nak...”.  

Euli-giroa

esan zidan gero, plazatan 25 urte zera-
matzan arren lehenengo aldia zela alua
hitza erabiltzen zuena.

Zelako ekarpena egin diozue ema-
kumeok bertsolaritzari?

Ahotsa jarri diegu emakumezkoen
pertsonaiei, izan ere, gizonezko bertsola-
riek orain arte marraztutako emakumeak
oso estereotipatuta egon dira: ama, an -
drea, maitalea edo alaba. Guk gure bizi-
penetatik gehitu dizkiegu ñabardurak
pertsonaia horiei. Bertsolaritzan hasi gi -
nenean, konplexu asko genituen eta,
bertsolari osoak izateko, zerbait faltatzen
zitzaigun ustea bagenuen. Besamotz
sentitzen ginen, ez genekielako gizonez-
ko bertsolariak imitatzen... Beste ekarpen
bat izan da konturatzea gu ez garela be -
samotzak; besamotza bertsolaritza bera
dela, eta gu faltatzen zaion beso hori jar-
tzera etorri garela.

Zein izan da publikoaren erantzu-
na?

Nik esango nuke publikoa, orokorre-
an, beste ahots batzuen egarri zegoela.
Baditugu plazak eta badirudi jendeari in -
teresatzen zaiola esateko duguna. Dena
dela, nik arrisku bat ikusten dut: emaku-
me bertsolari batzuk gaudenez eta, gai-
nera, gutariko batek txapela jantzi zue-

nez, pentsatzea dena eginda dagoela,
eta final batera ailegatzen ez bagara, hori
dela hain onak ez garelako. Pentsatu
behar dugu nola dagoen eraikita gizar-
tea, zeintzuk diren arlo batean edo bes-
tean batzuek dituzten zailtasunak, beste
batzuek ez dituztenak... Aitona bertsola-
riak ezagutu ditugun moduan, amama
bertsolaririk ere ezagutuko ote dugu
inoiz? 

Txapelketa Nagusiaren parte-har-
tzaileen % 30 emakumezkoak izan dira
aurten.

Saioetara emakumeoi emakumeak
garelako deitzen digutela esaten da as -
kotan, baina ez da esaten gizonei gizo-
nak direlako deitzen dietela. Estitxu Iza -
girrek galdetu zuen behin ea emakume
bertsolariok plazetan genuena ku poa ala
betoa zen. Zenbatu puntuazioz sailkatu-
tako txapelketan dauden emakumeak,
eta plaza libretan daudenak. Aurtengo
urriko agendaren arabera, % 30 eta % 20
hurrenez hurren. Datuei erreparatuta,
esan dezakegu, deitzen ez badigute ez
dela kalitaterik ez dugulako. 

Maialenek txapela janztea emaku-
me bertsolari guztion garaipena izan
zen?

Izugarri hunkitu nintzen, berak egin
duena ia miraria izan delako: nola joan
den bere burua definitzen, ñabardurak
sortzen, bere bertsokera aldatzen, mun-
duari begiratzeko talaia bat sortzen...
Lorpen handia da historikoki eta sinboli-
koki. Umeei bertsolariarena egiteko esa-
ten zitzaien lehen, eta purua pizten zu -
ten, txapela ondo jantzi...; orain, zapia
ipintzen dute buruan. Horrezaz gainera,
Maialenen ekarpena eta kalitatea bada
ikaragarria, gutxienez Xabier Amuriza
eta Andoni Egañaren parekoa. Nire kezka
garaipena anekdota hutsa bihurtzea da:
txapela jantzi zuen emakume hura. Eta
nire ustez, txapelketak irabazi edo ez,
Maialenek baditu gauza asko eskoletan
irakatsi eta ezartzeko modukoak direnak.
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t: Gaizka Eguzkitza / a: Pakea-Bizkaia

Zelan sartu zinan Pakea-Bizkaia
proiektuan?

Kasualidadez. Pakea-Bizkaia proiek-
tuak badau alde pedagogiko bat, eta ira-
kasleak behar zituen haretan jarduteko.
Nik, besteak beste, hitzaldiak emoten
dodaz eta itsasontzia ikustera datozan
bisitariak hartzen dodaz. Proiektua oso
erakargarria iruditu jatan, aurretiaz itsa-
soan eskarmenturik euki ez arren. 

Monitore hasi zinan, baina tripula-
tzailea be izan zara...

Bai, hasikera-hasikeratik oso hartu-
emon estua izan da proiektuko kide guz-
tion artean, eta hori oso lagungarria izan
da, proiektuaren parte sentiduarazoten
zaituelako. Eta lehenengo egunetik ani-
maten gaitue itsasora urtetera. Eta egun
baten animau egin nintzan eta primeran
pasau neban. Gainera, ez nintzan zora-
biau ez ezer.    

Eta Pakea-Bizkaia ontziaren hiru-
garren bidaian hartu dozu parte. Zelan
esperientzia?

Aurten tripulatzaile profesionalak ez
garanoi emon deuskue espedizinoan
parte hartzeko aukera, eta hiru moltso-
tan banatu ginduezan. Nik lehenengo
etapa egin neban, Bilbotik Patagoniara,
eta hilabete bi egin nebazan ontzian.
Bidaia honela izan zan: Bilbo-Kanariar
Uharteak-Cabo Verde (Afrika)-Buenos
Aires. Leku bakotxean egun batzuk egin
genduzan bertako animaliak eta lorak
ikusten eta jentea ezagutzen. Esate bate-

rako, Argentinan izugarrizko harrerea
egin euskuen Euskal Etxekoek. Eta Ar -
gentinan be, Necoechea izeneko herrix-
ka baten egon ginan. Aipatzekoa da han -
go lagunek oso euskalduntzat hartzen
dabelako euren burua, herriaren sortzai-
leak euskaldunak izan ziralako. Gainera,
baukie ikastola, euskal dantzak irakasten
dira... Ikastolako zuzendaria Hondarribi -
koa da eta hartu-emonetan jarri zan
gugaz handik pasetako. Merezi izan
eban! 

Zer izan da ikusi dozun onena? Eta
txarrena?

Beste tripulatzaileakaz hartu-emona
itzela izan da. Eta gero itsasoan ikusi do -

guna zoragarria izan da: esate baterako,
20 kideko kaxalote familia bat ikusi gen-
duan. Kontuan euki gure ontzia bezain
handia zala hareetako bakotxa, 20 metro
ingurukoa. Gauean ikuskizun ederrak
izan doguz: zerua planetarium baten
antzekoa zan, izarrez josia; uretan plank-
ton distiratsua eta fosforeszentea ikusi
genduan... Alde txarrari jagokonez, ku -
tsadura handia ikusi dogu ozeanoan. 

Hilabete bi egin dozuz ontzian.
Bidaia gogorra izan da, ezta?

Bai. Itsasontzian banekian egunak
eta egunak egingo genduzala inor ikusi
barik lurrera heldu arte. Baina gogorrena
itsasontziko bizimodua da, ordutegiak,

Asierrek 24 urte ditu eta Deus -
tukoa da, baina Txorierrin eta batez be
Lezaman egin dau bizimodua. “Nire
aita, Kepa, Lezamako eskolako irakas-
lea da eta nik bertan ikasi neban. Eta
gero Deriora joan nintzan institutura.
Koadrila eta txokoa Lezaman dauka-
daz, eta Sondikan eta Zamudion joka-
tu dot futbolean... Lezaman guztiek
ezagutzen nabe”. Horregaitik, berezia
izan zan Lezaman egin eban hitzaldia.
“Beti saiatzen naz hitzaldiak hurbilak
izaten, eta Lezaman askoz gehiago.
Lagunen artean egin neban eta oso
polita izan zan”.

Asierrek hilabete bi egin ditu Pakea-Bizkaia ontzian. Unai
Basurkoren proiektuan sartzeko aukerea sortu jakon
orain  hiru urte, eta Kanarietan, Afrikan eta Argentinan
ibili da udan. Asierrek ez dau eskarmentu handirik itsaso-
an, baina orain beste bidaia bat egiteko irrikan dago.
Lezaman emon euskun bere esperientziaren barri, eta
orain, hemen be bai.

ASIER HERNANDEZ l Pakea Bizkaia proiektuko kidea

“Itsasoko bizimodua
izan da gogorrena”

Lezamartua



batez be kapitaiarena, beti egon behar
daualako adi. Tripulatzaileok taldeka an -
tolatzen genduan beharra. Esate batera-
ko, lau ordu jarraian baino ezin dozu lo
egin. Talde bakotxak ordu bi egiten
zituan kanpoan, ontzia gidetan, besteek

atseden hartzen eben bitartean. Bos -
garren egunetik aurrera gorputzak ohi-
tura hartzen dau, baina hasikeran guar-
diak eta lotaldiak baino ez dozuz egiten.   

Zer da gehien bota dozuna faltan?
Ontzian ez dozu denporarik ezertara-

ko be, beti izaten da zerbait egiteko.
Arraroa izan da okelarik ez jatea, baita
erabat deskonektauta izatea be, hau da,
sakelako telefono barik ibiltea. Aldi bere-
an, telefonorik ez eukitea oparia be izan
da. Dana dala, lehorreratzen ginan bako-
txean, lokutorioetara joaten ginan etxe-
koei telefonoz deitzera. Egia esan, ez
gara hain deskonektauta ibili, webgune-
aren bidez espedizinoaren barri emoten

gendualako, baina telefonoaren bidez
beste era baten egin ahal dozu berba. 

Eta orain zer?
Auskalo! Momentuz proiektuan ja -

rraituko dot: bisitariak jasoten, hitzal-
diak emoten, dokumentala erakusten...
Erarik euki ezkero, beste bidaia bat egi-
tea gustauko litxakit. Baina diru-lagun-
tzak behar dira horretarako. Ni prest
nago edozein lekutara joateko. Bizi izan
dodan esperientzia zoragarria izan da
eta Pakea-Bizkaian gauza pilo bat ikaste-
ko aukera izan dot. Esate baterako, on -
tzia gidetan ibili gara eta beste ontzi ba -
tzuetan urteak egin behar izaten ditue
hori egiteko.
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“Bidaiaren alderik 
txarrena ozeanoan 

ikusi dogun 
zaborra izan da”

Asier ez zan
Antartidan egon,
baina ontzia
puntu horretara
ailegatu zan
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Txorierritarrok, bat eu a: Itsasne Zubiri

Abenduaren 3a Euskararen Nazioar -
teko Eguna izan zen eta, urtero moduan,
Txorierrin bat egin genuen geure hizkun-
tza omentzen duen datarekin. Egun ho -
rren haritik, erakunde publikoek, herrita-
rrek, euskaltegiek eta euskara elkarteek
hainbat ekitaldi egin zituzten. Esate bate-
rako, Altzora Sondikako euskara elkarte-
ak bertso-saioa antolatu zuen, Fredi Paia
eta Beñat Ugartetxearen eskutik. Ostean,
Anje Duhalde musikari lapurtarrak kon-
tzertua eskaini zuen. Era berean, Lagatzu
Zamudioko euskara elkarteak Zientzia
ikuskizuna umeentzako saioa antolatu
zuen Zamudiotorren. Txorierriko Zerbi -
tzuen Mankomunitateko Euskara Zerbi -
tzuak ere prestatu zituen ekitaldi batzuk
Derion, azaroaren 29tik abenduaren 5era
bitartean: dantza agerraldia, gazteentza-
ko zein umeentzako antzezlanak, bertso-
saioa, kalejira Taberna ibiltaria taldeare-
kin batera... Gainera, Berbagunea antola-
tu zen hainbat gairi buruz berba egiteko.
Hona hemen ekitaldi batzuen adibide eta
irudi batzuk.
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 skararekin
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Bosgarren edukiontziak, edo edukion-
tzi marroiak, zein autokonpostajeak bada-
karte hondakin organikoen balorizazioa,
tratamendua jaso ostean hondakinok
konpost bihurtzen direlako. Konposta
parke publikoetan, lorategietan... erabil
daitekeen ongarria da, eta autokonposta-
jearen kasuan, gure ortuan edo lorate-
gian.

Sistema bi horiek ez dira berriak txo-
rierritarrentzat. 2013. urteko lehen hiruhi-
lekoan bosgarren edukiontzia edo edu-
kiontzi marroia ezarri zen, eta 2007. urtea-
ren amaieran autokonpostajearen gaine-
ko kanpaina ipini zen martxan lehenengo
aldiz. Ekimen horri esker, 300 familia ingu-
ru hasi ziren autokonpostajea egiten. Bos -
garren edukiontziarekin 1.300 familiak eta
ekoizle handik baino gehiagok egin dute
bat. Aldeko emaitzak kontuan hartuta,
Mankomunitatetik gainontzeko herrita-
rrak animatu nahi ditugu autokonposte-
jea egitera eta edukiontzi marroia erabil-
tzera.

Bosgarren edukiontzia
Aurreko kanpainan egin zen moduan,

nahi duten familiek hauek jasoko dituzte
doan: 10 litroko ontzi bat, 100 poltsa bio-
degradagarri, edukiontzia zabaltzeko gil-
tza bat eta pegatina bat, bosgarren edu-
kiontzian zein motatako hondakinak utzi

Txorierri
2014. urteko urtarriletik au -
rrera, Txorierriko Zerbi -
tzuen Mankomunitateak
kanpaina berri bat jarriko
du martxan, bosgarren
edukiontziaren eta auto-
konpostajearen bidez kon-
postajea sustatzeko. Bizkai -
ko Foru Aldundiak diruz la -
gundutako egitasmoa da,
eta informazio-liburuxka
bana aginduko da etxe
guztietara Erregeen Eguna
pasatu ostean. 

AUTOKONPOSTAJEA

Izena ematea Materiala jasotzea

Informazio-hitzaldietan Informazio-hitzaldietan

Etxe guztietara aginduko den liburuxkan
dagoen kupoia postaz bidalita 

Bosgarren edukiontziaren izena 
emate-guneetan eta materiala 

hartzeko guneetan

www.txorierrikonposta.com

94 454 03 50 

Informazio-hitzaldiak Prestakuntza-tailerrak 

DERIO: urtarrilaren 21ean,
19:00etan, Kultur Birikan

DERIO: urtarrilaren 28an, 
19:00etan, Kultur Birikan

LARRABETZU: urtarrilaren 22an, 
19:00etan, Anguleri Kultur Etxean

LARRABETZU: urtarrilaren 29an,
19:00etan, Anguleri Kultur Etxean

LEZAMA: urtarrilaren 17an, 
19:00etan, Uribarri Topalekuan

LEZAMA: urtarrilaren 31n, 
19:00etan, Uribarri Topalekuan 

LOIU: urtarrilaren 20an, 
18:30ean, Ingurumen Aretoan
19:30ean, liburutegian
20:30ean, Zentro Zibikoan (Txorierri
Etorbidea,17)

LOIU: urtarrilaren 27an, 
19:00etan, liburutegian

SONDIKA: urtarrilaren 21ean,
20:00etan, Kultur Etxean

SONDIKA: urtarrilaren 30ean,
19:00etan, Kultur Etxean

ZAMUDIO: urtarrilaren 23an, 
19:30ean, Zamudiotorren

ZAMUDIO: otsailaren 3an, 
19:00etan, Zamudiotorren
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BOSGARREN EDUKIONTZIA
Izena ematea eta materiala hartzea

DERIO: Kultur Birikan

LARRABETZU: liburutegian (Anguleri)

LEZAMA: udaletxean

LOIU: udaletxean

SONDIKA: liburutegian

ZAMUDIO: udaletxean

behar diren adierazten duena. Hondaki -
nak (batez ere prestatu gabeko frutak eta
barazkiak, ogia, infusioen poltsatxoak, ka -
fearen hondarrak...) Artigaseko tratamen-
du-instalazioetara eramaten dira eta ber-
tan konpost bihurtzen dituzte.

Familiek ez ezik ekoizle handiek ere
erabil dezakete bosgarren edukiontzia:
ikastetxeek, fruta-dendek, loradendek,
supermerkatuek eta ostalaritzak. Hamar
litroko ontziaren ordez, ekoizle handiek
edukiera handiagoa duen ontzi bat jaso-
ko dute, gurpilak dituena. Aurreko lerroo-
tan aipatutako materiala ere jasoko dute.
Mankomunitatea haiekin jarriko da harre-
manetan, informazioa eta doako materia-
la emateko.

Autokonpostajea
Bosgarren edukiontzia erabiltzeko

materialaz gainera, Mankomunitateak di -
tuen 100 autokonpost-ontzietariko bat
eska dezakete doan lorategia edo lursaila
duten etxebizitzek. Egurasbide bat, kon-
postaje-prozesua azkartu egiten duen
azeleratzaile bat eta gida didaktiko bat
ere jasoko dituzte. Era berean, urtarrilaren
17tik 23ra bitartean informazio-hitzaldi
bat eskainiko da Mankomunitatea osa-
tzen duten udalerrietako bakoitzean. Hi -
tzaldietan interesa duen edonork har de -
zake parte. Bertan zalantzak argituko dira
eta nahi duenak autokonpostajea egiteko
materiala eskatu ahal izango du.

Prestakuntza-tailerra ere egingo da
urtarrilaren 27tik otsailaren 3ra bitartean
udalerri guztietan. Tailer horietan mate-
riala emango zaie izena ematea aldez
aurretik eginda dutenei, eta Mankomuni -
tateak horren berri duen kasuetan. Gai -
nontzekoek bosgarren edukiontziaren
izen-emate eta hartze-guneetan hartu

TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA 19

beharko dute materiala, dauden 100
aleak agortzen diren arte.

Bestalde, lehenengo hilabeteetan
parte-hartzaileek aholkularitza-zerbitzua
edukiko dute beren eskura. Gainera, hala
eskatzen badute, aditu bat joango zaie
etxera materialen erabilera eta konposta-
je-prozesua ondo egiten den bermatzera.

Autokonpostajeari esker, hondakinak
ekoizten diren lekuan bertan tratatu egi-
ten dira, eta ongarri bihurtu. Hala, ez da
beharrezkoa hondakinok tratamendu-ins-
talazioetara garraiatzea. Bosgarren edu-
kiontzian ez bezala, autokonpost-ontzian
prestatutako jakien hondakinak ere utz
daitezke, besteak beste okela eta arraina,
arrautzak...

Lorategia edo lursaila
duten etxebizitzek 

bosgarren edukiontzia
zein autokonpostajea

erabil dezakete 

Konposta
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Bizi-bizirik
Gabonetan 



oparitzea, Gabonetako otzarak zozketa-
tzea, oparitxoak ematea...

Begiradatxoa bota diogu Txorierriko
merkataritzak eskaintzen digunari eta,
egia esan, aukera zabala dugu bailaran.
Otordurako erosketak, esate baterako,
auzoko edo herriko betiko dendetan egin
ditzakegu. Gainera, kasu gehienetan kali-
tatea ez ezik bertoko produktuak ere
eskaintzen dizkigute. Eta zergatik autoa
edo trena hartu lagunekin koparen bat
hartzeko edo afaritxo bat egiteko, berton
jatetxe eta taberna ugari baditugu?

Batzuen ustez, lan gogorra dena da -
gokigu orain: familiarentzako opariak
edo detaileak erostea. Umeekin erraz du -
gu, zer nahi duten aspaldi honetan behin
eta berriro esan digutelako. Ahal dena
egingo da. Baina gainontzekoekin asma-
tzea beste gauza bat da, pistaren bat ere
eman ez digutelako. Kasu honetan ere

ahal dena egingo da. Pistarik eman digu-
tela? Ba, askoz errazagoa. Liburuak eros
di tzakegu, arropa, bitxiak, loreak, etxe-
tresna elektrikoak, txakolina eta ardoa...

Hamaika ideia  
Buruan zerbait originalagoa badugu,

ile-apaindegiek edo estetika-zentroek es -
kaintzen dizkiguten opari-txekeekin saia-
tu ahal gara. Edo hizkuntza edo hipika
ikastaro bat oparitu, zergatik ez? Are ge -
hiago, xahutzeko ez gaudela pentsatzen
badugu, praktikoagoak izan gaitezke eta
gure senideren bati hortz-konponketa
oparitu. Edo autoaren azterketa, edo as -
paldian duen kontraktura osatzeko masa-
jea, edo lorategian ipintzeko landare ba -
tzuk, edo guztien artean diru apur bat
ipini eta koltxoi egokia erosi... Bai, arra-
zoia, beharbada ez dira irribarre handia
sorrarazten duten opari horietakoak,
baina haien beharra duenari laguntzen
badiote, ba ongi etorriak!

Hurrengo orrialdeetan ikusiko duzue-
nez, Txorierrin hamaika ideia ditugu Ga -
bonetarako. Esparru ezberdinetakoak.
Egin behar dugun gauza bakarra da apur
bat pentsatzea zerekin nahi dugun seni-
deak eta lagunak aho zabalik utzi. Eraba -
kitzea praktikoak izan nahi dugun, ala ori-
ginalak.

Gainera, etxean bertan erosteak ekar-
tzen dizkigun abantailak ere hartu behar
ditugu kontuan. Ez dugu autoaren beha-
rrik eta ez dugu denborarik galtzen. Era
be rean, gure merkatariek erraztasunak
es kaintzen dizkigute eta, ezagutzen gai-
tuztenez, tratu pertsonalizatua ematen
digute. Hurbiltasuna, kalitatea eta prezio
onak izatea beren balio erantsiak dira. Eta
noski, herrian erosten eta kontsumitzen
badugu, bertoko ekonomia pizten lagun-
tzen dugu eta bizitza sortzen dugu gure
kaleetan. Ea guztion artean Txorierri bizi-
bizirik egotea lortzen dugun, Gabonetan
ez ezik, urteko gainontzeko sasoi guztie-
tan ere.
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Hurbiltasuna, kalitatea
eta prezio onak izatea
gure merkatarien balio

erantziak dira

Gabonetan gaude. Bai, bagaude. Eta
krisian ere bai. Kokotaraino gauzka kri-
siak. Kokotaraino gaude berari buruz hitz
egiten eta berari buruz entzuten. Baina
bada oraindik dagokiguna. Neurri batean
edo bestean, guztiok nabaritu dugu bere
eragina. Eta askok, gainera, bere alderdi-
rik krudelena ezagutu dute.

Baina Gabonetan gaude eta, bakoi-
tzak ahal duen neurrian, beste ahalegin
txiki bat egitea ere badagokigu. Oso aha-
legin handia kasu batzuetan, zoritzarrez
ezinezkoa dena beste batzuetan. Familia
eta lagunekin egoteko garaia izateaz gai-
nera, Gabonak gastatzeko garaia ere
badirelako. Otorduak lankideekin eta la -
gunekin, opariak seme-alabentzat, detai-
le bat amaginarrebarentzat eta beste bat
ilobarentzat, kopa bat aspaldian ikusi ez
ditugun lagunekin, opari dezente bat
bikotearentzat, benetan merezi duelako,
Gabon gaueko afaria, Urte Zaharrekoa,
hurrengo eguneko bazkaria... turroirik eta
xanpainarik edukiko dugu aurten?

Azken urteetako eta hilabeteetako
salmentak zelan joan diren kontuan har-
tuta, merkatariek beste galdera bat dute
buruan: salmenta nahikorik edukiko ote
dugu? Eta Gabonei begira, hamaika es -
trategia eta kanpaina jarri dituzte mar-
txan kontsumoa bultzatzeko. Deskontu
bereziak, 2x1 sustapenak, diru-txartelak



AIKOR! 132 l 2013ko abendua
www.aikor.com22 GAI NAGUSIA

Abelino arrandegia, Sondika
Alaia fruta-denda, Zamudio
Alberto harategia, Zamudio
Imaz harategia, Derio
Iratxo ogitegia eta gozotegia, Sondika
Koloretakoak fruta-denda, Larrabetzu
Leandro Landeta, Zamudio  
Miguel harategia, Derio
Ni más ni menos, Derio
Oiz fruta-denda, Zamudio
Peñasko arrandegia, Zamudio
Sarrikola ogitegia eta gozotegia,
Larrabetzu
Victor harategia, Sondika

ZURE MENUA 
PRESTATU!

Garmendia ardoak, Zamudio
Patxi Koop, Zamudio
Magalarte txakolina, Zamudio eta
Lezama
Basalbeitiko txakolina, Lezama

OTORDUAK
LAGUNTZEKO

Bidegorri taberna, Zamudio
Tik tak ogitartekoak, Derio

MOKADU 
GOXO BAT

Gorbea mertzeria, Zamudio
Tximeleta haur-moda, Derio

DOTORE JANTZITA

Goyo marmolgintza, Derio
Txorierri marmolgintza, Zamudio

MARMOLARI BAT
BEHAR BADUZU...

Altzariak, Mungia
Arteaga koltxoi-denda, Derio
Elekma etxetresna elektrikoak, Loiu
Komodin koltxoiak, Sondika
Luz Zamudio, Zamudio

ZERBAIT 
ETXERAKO?

Aislamientos Derio, Derio
Elorrieta instalaciones, Derio
Iñigo Barcena igeltseroa, Zamudio

ERABERRITZEREN
BAT?

Cianoplan, Zamudio

INPRIMAZIORIK
BEHAR?

Aldekone hortz-klinika, Derio
Hortz-klinika Idoia Zubieta, Zamudio
Hortz-klinika Jasone, Derio
Txorierri hortz-klinika, Sondika
Zainduz hortz-klinika, Derio

IRRIBARRE EGIN!

Adarve taberna, Derio
Amairu taberna, Zamudio
Eleixalde taberna, Derio
Rafi bar, Zamudio
Trippy taberna, Derio

TRAGO ETA 
PINTXOREN BAT

Optika Ikuslan, Zamudio

BEGIRADAK

Amar ile-apaindegia, Zamudio
Galaisa ile-apaindegia eta estetika
zentroa, Sondika
Goizalde estetika zentroa, Larrabetzu
Leire Begoña ile-apaindegia eta esteti-
ka zentroa, Derio
Mari Antonia ile-apaindegia, Zamudio
Zuriñe Bilbao estetika zentroa, Derio

EDERRA ZARA!
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Luis Fernando Agirre aholkularitza,
Sondika
Sabin Askolizaga aholkularitza,
Sondika

EDOZEIN 
IZAPIDETARAKO

Sondika liburu-denda, Sondika
Zamudio liburu-denda, Zamudio

IRAKURTZEKO...

Henar-Ortuondo albaitaritza, Derio
Lezama albaitaritza klinika, Lezama
Santimami albaitaritza, Zamudio

ZURE 
ANIMALIARENTZAT

Astikene motor, Derio
Ford Goiri, Sondika
Talleres Juan Andres, Zamudio
Zamudio motor, Zamudio

AUTOA, 
BETI PREST

Ankapalu sagardotegia, Larrabetzu 
Aramendi erretegia, Zamudio
Aretxarte hotela, Zamudio
Aurregoiti taberna, Loiu
Erreka ondo erretegia, Zamudio
Gaminiz jatetxea, Zamudio
Goikotaberna jatetxea, Lezama
Iazi jatetxea, Derio
Jana jatetxea, Zamudio
Lejarrene jatetxea, Lezama
San Isidro jatetxea, Derio
Sirocco jatetxea, Larrabetzu
Urrejola jatetxea, Lezama

BAZKARIAK-ETA
ETXETIK KANPO

RPM, Zamudio

INFORMATIKA

Ruben erloju-denda eta bitxitegia,
Zamudio

KAPRITXO BAT

Oskarbi fotografoak, Zamudio

BETIKO 
OROIPENAK

Goxo-goxo Lohitzun, Lezama 

GOZOKIAK



DENA 
BASERRIRAKO
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AM ingeles eskola, Sondika eta Lezama
Hipika Aretxalde, Lezama
Politeknika Ikastegia Txorierri, Derio 
Txepetxa AEK euskaltegia, Derio
Txorierriko udal euskaltegia, Derio

BETI DA IKASTEKO
MOMENTUA

Loteria Lezama, Lezama

ZORTEA 
TENTATU!

Inmobiliaria Txorierri, Sondika

PISUREN BAT
TXORIERRIN?

Sondikako Kultur Etxea, Sondika

PLANIK EZ?

M.A. Lekue garraiolaria, Larrabetzu
Nire auto, Derio

GARRAIORIK EDO
AUTORIK BEHAR?

Inbisa servicios y medio ambiente, Derio  
Loregarbi garbiketa zerbitzuak, Derio

Lezamako baserritarren elkartea, 
Lezama
Zamudioko baserritarren elkartea,
Zamudio

Kima landareak, Lezama
Liliak lore-denda, Derio
SAT Legu baratzezaintza eta baso lan-
dareak, Lezama
Yedra lore-denda, Sondika

LOREEK 
INGURATUAK

Henar-Ortuondo albaitaritza, Derio
Lezama albaitaritza klinika, Lezama
Santimami albaitaritza, Zamudio

ZAINDU!

GARBIKETA EDO 
ZAINTZE-ZERBITZURIK?
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SondikaAbenduak 24, martitzena
–17:00: Olentzero eta Belen biziduna,
udaletxean. Txuma Olagüe abesbatzaren,
Olagüe Talde Koralaren, Gorantzaileak
dantza taldearen, Ipar-Elaiak txistu talde-
aren eta AMPA Goronda Ganeren eskutik. 
Abenduak 29, domeka
–12:00-14:00: Txiki Eguna, Goronda
Bekoko kiroldegian.
–17:00-20:00: Txiki Eguna, Goronda
Bekoko kiroldegian.
Abenduak 30, astelehena
–12:00-14:00: Txiki Eguna, Goronda
Bekoko kiroldegian.
–17:00-20:00: Txiki Eguna, Goronda
Bekoko kiroldegian.
Abenduak 31, martitzena
–12:00-14:00: Txiki Eguna, Goronda
Bekoko kiroldegian.
–17:00-20:00: Txiki Eguna, Goronda
Bekoko kiroldegian.

Urtarrilaren 2tik 31ra
–Gabonetako Postalen Txapelketaren
lanak erakusgai, udal liburutegian.
Urtarrilak 4, zapatua
–17:30: Oliver magoa, Sondikako Kultur
Etxean. Sarrera: 8 euro. 
Urtarrilak 5, domeka
–09:00-14:00: Opariak jasotzea, Goronda
Beko kiroldegian.
–16:00-17:30: Opariak jasotzea, Goronda
Beko kiroldegian. 
–18:00: Erregeen kabalgata, aireportuko
terminal zaharrean. 
Urtarrilak 26, domeka
–Artebakarra-Akarlandara irteera. Izena
ematea: urtarrilaren 23ra arte, liburute-
gian.

Uneak partekatzeko
Ilusioa, itxaropena, barreak, magia, kirola, iritziak, jola-
sak... Datozen egunotan hainbat aukera edukiko ditugu
senideekin eta lagunekin momentuez disfrutatzeko. 
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Abenduak 24, martitzena
–10:00-14:00: Two ball (hirukoitzak), kirol-
degian. Derio Saski taldeak antolatua.
–10:00: Familientzako kirol jokoak, kirol-
degian. Kirol Arloak, Saskibaloi taldeak,
Xake taldeak eta AMPA Derio Txikik anto-
latua. 
–11:00: Xakearen Tokiko Opena, kirolde-
gian. Xake taldeak antolatua. 
–17:00: Olentzero eta Mari Domingiri
harrera, Errekalde parkean. Tximintx eus-
kara elkarteak, Ipar-Alde abesbatzak eta
Jantzi Jarauntsi Troupek lagunduta.
Abenduak 26, eguena
–19:30: “Beitu 100. zenbakia” ospakizun-
hitzaldia, Kultur Birikan. DerioKOmunika -
zioak antolatua. 
–19:30: Erakusleihoen IX. Txapelketaren
sariak banatzea, Kultur Birikan. Udalak
eta Danerik Paraje elkarteak antolatua.
Abenduak 27, barikua
–18:00: Nagusien jaia: dantza eta omenal-
dia 1928. urtean jaio zirenei. Kultur Biri -
kan, Nagusien Etxeak antolatua. 
–19:00: Bertsolari filma, Kultur Birikan.
Tximintx euskara elkarteak antolatua.
–19:00: Areto-futbol triangeluarra (gizo-
nezkoak), kiroldegian. Pozgarri FST-k an -
tolatua.
Abenduak 28, zapatua
–11:00-14:00: Gabonetako haur-parkea,
kiroldegian. 
–16:00-19:00: Gabonetako haur-parkea,
kiroldegian.

Abenduak 29, domeka
–11:00-14:00: Gabonetako haur-parkea,
kiroldegian. 
–16:00-19:00: Gabonetako haur-parkea,
kiroldegian.
Abenduak 31, martitzena
–10:00: Familientzako kirol jokoak, kirol-
degian. Kirol Arloak, Saskibaloi taldeak,
Xake taldeak eta AMPA Derio Txikik anto-
latua.
Urtarrilak 2, eguena
–Goizean: Saskibaloi Campusa, kirolde-
gian. Bizkir Bilbao Basket taldeak antola-
tuta.
Urtarrilak 3, barikua
–Goizean: Saskibaloi Campusa, kirolde-
gian. Bizkir Bilbao Basket taldeak antola-
tuta.  
Urtarrilak 4, zapatua
–Goizean: Saskibaloi Campusa, kirolde-
gian. Bizkir Bilbao Basket taldeak antola-
tuta.

–18:00: Dantza erakustaldia, kiroldegian.
Lainomendi dantza taldeak antolatuta.
Urtarrilak 5, domeka
–18:00: Erregeen kabalgata, elizatik uda-
letxera.
Urtarrilak 22, eguaztena
–19:30: Tokiko Agenda 21, Kultur Birikan.
DerioKOmunikazioak antolatua.

Derio
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Abenduak 31, martitzena
12:00: “Uriari buelta” III. Lasterketa, pla-
zan. Udalak eta Hori Baik antolatua. 
Urtarrilak 3, barikua
16:00: Umeentzako puzgarriak eta ekin-
tzak, frontoian.
Urtarrilak 5, domeka
18:30: Nagusientzako txokolatada eta
dantzaldia, Gure Etxean. 

Larrabetzu

a: Kepa Gonzalez

Abenduak 23, astelehena
–15:00: Olentzeroren bila, plazan. 
Abenduak 24, martitzena
–18:30: Olentzero, serran.
Abenduak 25, eguaztena
–19:00: Bertso-saioa: Maialen Lujanbio,
Agin Laburu, Igor Elortza eta Unai
Iturriaga. 
Abenduak 27, barikua
–15:00: Gabonetako haur-parkera irte-
era, plazan.
–22:00: Kontzertuak: Pixontxis eta
Pablo Hasel. 
Abenduak 29, domeka
–18:30: Kontzertua: Joseba Tapia.
Abenduak 31, martitzena
–Herri krosa. 
–Kotiloia: “Welcome to fabulous
Las Vegas”. 

Urtarrilak 2, eguena
–18:30: Parisen bizi naiz Koldo
Izagirreren liburuaren aurkezpena,
Anguleri kultur etxean.
Urtarrilak 3, barikua
–18:30: Emanaldi akustikoa + antzezla-
na: Gilkitxarro + Izaki gardenak.
Urtarrilak 4, zapatua
–09:30: Auzoz auzo, plazan. 
–18:30: “Okupazio mugimendua Erreka -
leor” hitzaldia.
Urtarrilak 6, astelehena
–17:30: Umeentzako pelikula eta txoko-
latada.
Urtarrilak 11, zapatua
–Tantaz tanta Hori Bai ere Bilbora! 

Hori Bai (Larrabetzun)

Abenduak 24, martitzena
–17:00: Olentzero: musika, dantza, ka -
lejira... plazan. Udalak, Zorrizke tan euska-
ra elkarteak eta Gurutze dantza taldeak
antolatua. 
Abenduak 27, barikua
–Udal ikastaroetan izena emateko epea
amaitzen da. 
–20:00: Gabonetako kontzertua, An dra
Mari elizan. Ekidazu abesbatza, Kirikiño
abesbatza (Mañaria) eta Schola Canto -
rum (Barakaldo).
Abenduak 29, domeka
–IV. Ziklokros zirkuitua, Zorribike taldeak
antolatua.
Urtarrilak 3, barikua
–11:30-13:30; 16:30-20:30: Gabone ta ko
haur-parkea, frontoian.
Urtarrilak 4, zapatua
–11:30-13:30; 16:30-20:30: Gabone ta ko
haur-parkea, frontoian.

Lezama
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Abenduak 23, astelehena
–18:00: Frontenis txapelketa, Gazte
Estazioak antolatua. 
Abenduak 24, martitzena
–09:30: Baserrietatik abestea, Zamudioko
Kamara Koralarekin batera. Sabino Arana
plazatik.  
–10:00: Gabonetako plater-tiroko saioa,
Teknologia Parkeko tiro-zelaian. Ehiza eta
Arrantza elkarteak antolatua.
–12:30: Merkatu solidarioa prestatzea.
–14:00: Bazkaria, eskolan (bakoitzak bere
janaria). 
–16:30: Kalejira, Olentzeroren bila joate-
ko. Eskolatik.
–17:30: Olentzerorekin eskolaraino abes-
tea.
–18:30: Olentzerori gutuna eman eta txo-
kolatada. 
Abenduak 26, eguena
–16:00-21:00: Gabonetako haur-parkea,
kiroldegian.
Abenduak 27, barikua
–Gabonetako haur-parkea, kiroldegian.
–Udal ikastaroetan izena emateko azken
eguna.
–16:00: BECera irteera, Gazte Estazioak
antolatua.
–20:00: XV. Olentzerori Gutuna lehiaketa-
ren sariak banatzea, kiroldegian. Madiber

magoaren ikuskizuna. Lagatzu euskara
elkarteak antolatua. 
Abenduak 28, zapatua
–Gabonetako haur-parkea, kiroldegian.
–Euskal selekzioaren partida, San Ma -
mesen. Peruren kontra. 
–Afaritxoa, Gazte Estazioan.
Abenduak 29, domeka
–Gabonetako haur-parkea, kiroldegian.
Abenduak 30, astelehena
–Gabonetako haur-parkea, kiroldegian.
Abenduak 31, martitzena
–Tologorrira irteera, Arroeta mendi talde-
ak antolatua. 
–10:00: Gabonetako plater-tiroko saioa,
Teknologia Parkeko tiro-ze laian. Ehiza eta
Arrantza elkarteak antolatua.
–01:00: Gabon Zaharreko autobusa,
Larrabetzura edo Bilbora joateko. Izena
ematea eta argibideak: abenduaren 30a
baino lehen, Gazte Es tazioan.   
–01:00-05:00: Urte amaierako kotiloia,
Adintsuen Etxean.
Urtarrilak 24, barikua
–18:00: “Zelan lagundu mendekotasuna
duten pertsonak” hitzaldia, Truiuondo
egoitzan.

Zamudio

Abenduak 24, martitzena
–10:30-13:30: Ludoteka (3-12 urte).
–12:00: Olentzero, Elotxelerrin. Ibil -
bidea: Bolinaga kaletik Elotxele rriko
plazara.
–17:00: Olentzero, Zabaloetxen. Ibil -
bidea: Klaratarretatik frontoira.
–Loiu laztana elkarteak egutegiak
banatuko ditu frontoiko atean.
Abenduak 26, eguena
–10:30-13:30: Ludoteka (3-12 urte).
Abenduak 27, barikua
–10:30-13:30: Ludoteka (3-12 urte).
–18:00: Kidam magoa, ludotekan. 
–19:00: Txitxi-burruntzia, Gure
Etxean.
Abenduak 30, astelehena
–BECeko Gabonetako haur-parkera
irteera, 10:15ean, Zabaloetxen; eta
10:30ean, Eletxolerrin.
Abenduak 31, martitzena
–06:30: Gorbeiara irteera, Herriko
plazan. Loiu mendi taldeak eta Uda -
lak antolatua. 
Urtarrilak 2, eguena
–11:30-13:30: Gabonetako haur-
parkea, Zabaloetxeko frontoian. 
–16:30-19:30: Gabonetako haur-
parkea, Zabaloetxeko frontoian.
Urtarrilak 3, barikua
–10:30-13:30: Ludoteka (3-12 urte).
–18:00: Ikusi makusi, Apika taldea-
ren es kutik Eletxolerriko zentro zibi-
koan. 

Loiu
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Sondikako Pentagrama akordeoi taldeak Zuentzat diskoa
kaleratu berri du. Bertan oso errepertorio anitza batu dute,
eta gaur egungo kantak zein betikoak daude entzungai.
Diskoak bost euro balio du, eta herriko dendetan eros dai-
teke. Bere salmentari esker batzen den dirua, baliabide
gutxien duten Sondikako familien artean banatuko da.

30 MUSIKA

Zuentzat, sondikoztarrontzat
t: Gaizka Eguzkitza

Pentagrama hitza entzuten dugune-
an, eskolako garaia etortzen zaigu buru-
ra. Hala ere, Txorierrin, eta batez ere
Sondikan, hori baino askoz gehiago da
pentagrama, herriko kultur taldea delako.
Yolanda Ugartek zuzentzen duen elkarte
honek bere lana plazaratu eta betikotu
nahi izan du, eta horregatik grabatu du
bere lehenengo diskoa. “Taldean beste
tal de batzuetan dabiltzan taldekideak
ditugu, eta eurek beren taldeekin disko-
ak-eta grabatzen dituzte. Hori dela-eta,
gauza bera egitera animatu gintuzten.
Gainontzeko taldekideoi ideia polita iru-
ditu zitzaigun eta horrela eman genion
hasiera proiektuari”, esan digu Yolandak.
Hori otsailean gertatu zen, eta harrezkero
lan neketsuari bezain itxaropentsuari
ekin diote. “Lana ikaragarria izan da az -
ken 10 hilabeteotan, baina horren truke
lortu dugun ordainsaria polita izan da.
Merezi izan du!”.  

Lehenik eta behin, grabazio estudioa
aukeratu behar izan zuten, eta ez zen ba -
tere erraza izan. “Zail egin zitzaigun estu-
dioa hautatzea, gehienak nahiko txikiak



zirelako. Guk, ordea, leku handi bat behar
genuen, partaide pilo bat garelako.
Azkenean, Urdulizeko Tío Pete estudioan
grabatu genuen diskoa, eta oso gustura
ibili ginen hango lagunekin, oso jatorrak
izan baitziren. Diskoa oso azkar grabatu
genuen, bi asteburutan, 16 ordutan. Oso
pozik gara emaitzarekin”.  

Bigarren pausoa errepertorioa auke-
ratzea izan zen. “Taldekide guztiok egin
genituen proposamenak, eta azkenean,
denon artean erabaki genuen zeintzuk
izango ziren diskoan sartuko genituen
kantak. Guztira 12 abestik osatzen dute
diskoa, oso ezberdinak. Estiloaren ikus-
puntutik, oso anitza da diskoa: betiko
kantak zein gaur egungoak, abesti atze-
rritarrak eta bertokoak... Gutxi batzuk ai -
patzearren, Queen taldeko Show must go
on, Coldplay taldeko Viva la vida, Joaquín
Sabinaren Y nos dieron las 10; Xa bier
Leteren Xalbadorren heriotzean; Mai tetxu
mia... Gainontzekoak zeintzuk diren jaki-
teko, diskoa erosi beharko da (kar, kar)”.

Laguntza berezia
Pentagrama taldea 1997an sortu zen,

eta gaur egun 25 lagun inguruk osatzen
dute elkartea: 20 akordeoilari, bateria-jo -
tzaile bat, perkusionista bat, gitarra-
jotzaile bat eta baxu-jotzaile bat. “Diskoa
taldekideek eurek eskatu zuten eta horre-
gatik oso jarrera ona adierazi dute. Gogor
eta atseginez egin dute lan proiektua
aurrera ateratzeko”. Betiko taldekideak
alde batera utzita, laguntzaile berezi bi
izan dituzte sondikoztarrek diskoa graba-

tzeko orduan: alde batetik, Txuma Olagüe
abesbatzaren kideek kanta bitan hartu
dute parte; eta bestetik, Erik Fernandez
abeslariak abesti bat kantatu du. “Gain -
era, azpimarratzekoa da Alain Beaskoe -
txeak egindako lana, batez ere antolatze-
lanetan. Berez, taldekide ohia da, eta
behar dugunean etorri egiten da. Hau da,
ematen du ez duela inoiz alde egin (kar,
kar...)”.         

Proiektua erabat landu eta gero, Pen -
tagramako lagunek Sondikako Uda lera
jo zuten, eta horrek atsegin handiz eskai-
ni zion babesa eta laguntza taldeari.
Udala ren eta elkartekideen artean disko-
ari helburu solidarioa ematea erabaki
zuten. Hau da, diskoa saltzeak ekartzen
duen di rua Udalak banatuko du baliabi-
de gu txien duten Sondikako fa milien
artean. Helburuak bat egiten du diskoa-
ren izenarekin, Zuentzat. “Esan gura bi -
koitza du: alde batetik, kantak entzungo
dituztenak aipatzen ditu, diskoaren eros-
leak; eta bestetik, “zuentzat” horiek son-
dikaztarrak dira, diskoa haiei zuzendu
diegulako”. 

Proiektua abenduaren 11n aurkeztu
zen Sondikako Kultur Etxean. “Oso ekital-
di hunkigarria izan zen. Alainek grabake-
tari eta proiektuari buruzko bideoa egin
zuen eta ekitaldian izan genuen ikusgai.
Ondoren, taldekideok diskoaren kanta
ba tzuk eskaini genituen zuzenean”. Zuen -
tzat diskoa Sondikako dendetan dago
salgai, bost euroren truke. 
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Diskoa saltzetik aterako
den dirua baliabide

gutxien duten Sondikako
familien artean 

banatuko da

“Estiloaren ikuspuntutik,
oso anitza da diskoa:

betiko kantak zein gaur
egungoak, atzerriko

abestiak eta bertokoak...”
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Emakume hauek oso harreman ez -
berdina dute euskararekin. “Ni inguru er -
daldun batetik nator eta euskara ikasgai
bat zen eskolan”, azaldu du Beak. “Gura -
solagun taldean egoteaz gainera, euskal-
tegian ere banabil, euskara lanerako be -
har dudalako”. Janire ere familia erdaldun
batean hazi zen, baina txikitatik eduki du
oso harreman estua euskararekin, esko-
lan euskaraz ikasi zuelako eta inguru eus-
kaldunetan murgildu delako. Bestalde,
Belenek orain dela 10 urte utzi zion eus-
kara ikasteari, EGA azterketa prestatzen
zebilela. “Hizkuntza berrartu nahi dut,
praktikatzeko”. 

Bere kideen esanetan, meriturik han-
diena duena Maisa da. “Madrilekoa da eta
orain arte ez du inongo harremanik izan
euskararekin. Euskaltegian ere badabil”,
esan digute. “Zamudiora duela hiru urte
etorri nintzen”, hitza hartu du madrilda-
rrak. “Nire inguruko jendeak euskaraz egi-
ten badu, uste dut nik ahalegina egin
behar dudala haiei ulertzeko. Gainera,
hizkuntzak pista asko ematen dizkizu jen-
deari buruz, eta polita da haiek eta haien
kultura ezagutzea. Azkenik, alabek D ere-
duan ikasten dute, eta hori ere bada bes -
te arrazoi bat nik ere euskara ikasteko”.

Taldea urrian sortu zen. Astelehen -
etan batzen dira Zamudioko eskolako
liburutegian, seme-alabak klasetik atera-

Pozik dago Belen. Pozik baino pozago, hiru urteren oste-
an lortu duelako Zamudion gurasolagun taldea sortzea.
Berarekin batera Janire, Bea eta Maisa daude euskarazko
taldean.

Eskola ostean, euskaraz!

INFORMAZIOA:
Telefonoa:
635 75 35 95
E-mail:
txorierri.berbalaguna@gmail.com
Bloga: 
www.aikor.com/txokoa/berbalagun

SUKALDEAN NAHASIAK.– Azaroan sukaldaritza tailerra egin genuen Berba -
lagunok Lezamako txokoan. Maite Lekerika zamudioztarra sukaldari aparta da, eta
hiru plater prestatzen irakatsi zigun: arrain-zopa, legatza Aldekona erara eta tosta-
dak. Dena atera zitzaigun goxo-goxo. Gainera, Ekidazu Lezamako abesbatzako kide-
ak etorri ziren gurekin afaltzera eta primeran pasatu genuen.   
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tzen direnean. “Gure helburua euskaraz
aritzea da, eta lotsa kentzea. Hala, edo-
zein gairi buruz hitz egiten dugu: herriko
jaiei buruz, zaletasunei buruz... Eskulanen
bat ere egiten dugu seme-alabekin”. Li -
burutegia leku egokia da egoteko, batez
ere kanpoan hotza dagoenean. Baina
eguraldi ona hasten denerako, pentsatu-
ta dute kanpoko ekintzak egitea: pasea-
tzera atera, kirol apur bat egin...

Gustura daude taldean eta hori sor-
tzea oso erabaki egokia izan dela pentsa-
tzen dute. Asko ikasten dabiltza elkarren-
gandik, eta, bakoitzak ahal duen neu-
rrian, euskaraz egiten dute seme-alabe-
kin; edo egiten saiatzen dira, hitzen bat,
esaldiren bat, aginduren bat... Umeen -
gandik ere pilo bat ikasten dute. “Alaba
nagusia, hiru urte dituena, nire irakaslea
da (kar, kar). Esaldiak-eta irakasten diz-
kit...”, aipatu du Maisak.

Naturala 
Belenenek adierazi digun moduan,

bere ingurua erdalduna da, eta konturatu
da bere semeari oso arraro egiten zaiola
berarekin euskaraz egiten duenean. “Gus -
tatuko litzaiguke semeak gure artean
euskaraz hitz egitea normaltzat jotzea”.
“Gurasooi dagokigunez ere, txipa, hau da,
euskararekin dugun harremana aldatu
behar da”, gehitu du Janirek. “Ohikoa da
gurasoak seme-alabei euskaraz egiten
ikustea, baina haien artean, gaztelaniaz.
Batzuetan ematen du euskara umeekin
hitz egiteko hizkuntza dela, eta zerbait
naturala izatea lortu behar dugu”.

Eta lehenengo pausoa gurasolagun
taldera hurbiltzea izan daiteke. Bertan,
abantailak baino ez daudelako. “Oso giro
polita dago, ondo pasatzen dugu, badu-
gu non bildu, ordutegia oso egokia da...”.
Gurasolagun taldean parte hartu nahi
duenak badaki nora joan seme-alabak es -
kolatik atera ondoren.  

“Gure helburua 
euskaraz aritzea da, 

eta lotsa kentzea.
Horretarako, edozein

gai dugu hizpide”
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t: Itxaso Marina

Malen Amenabar Larrañagak ikaskide
bigaz batera egin dau Zuganbila beharra,
Amaia Cabero Saizar eta Ainhoa Gutierrez
del Pozogaz hain zuzen be. Sexualida -
dearen lanketa ezbardin bat egin dabe.
Bi deoa egiteko ideia Arte Ederretako Fa -
kultadeko korridorean sortu zan, kasuali-
dadez. “Azkenaldian gogotsu ibili gara
proiektu ezbardinetan eta Zuganbila ho -
rreetako bat izan da. Hasiera-hasieratik
behar ona egitea genduan motibazino
eta oso pozik lotu gara emaitzagaz. Lehia -
keteari baino, gure behar prozesuari
emon gura izan deutsagu garrantzia eta
uste dogu neurri handi baten lortu egin
dogula”. Lehiaketea bigarren plano baten
itxi eben arren, sariaz be gozau egin dabe-
la azaldu deuskue. “Egia esan, asko poztu
ginan eta irabazitako dirua oso ondo eto-
rriko jaku”.

Inoz bildurrik, deserosotasunik, una-
durarik... sentidu daben galdetu deutsegu
eta jasotako erantzuna argia izan da.
“Noski baietz! Emakumezkoak gara, gaz-
teak, ikasleak eta sexu-joera ezbardindu-
nak, guzti horrek dakarzan oztopo guztia-
kaz”. Egoera horren erruduna nor dan be
argi daukie: sistema patriarkala. Eta zein
dan egoerea aldatzeko bidea: burruka fe -

minista. Uste dabe “Beldur barik” bezalako
ekimenak atxakia polita izan daitekezala
beren sormena landu eta mugitzeko.
“Asko dogulako erakusteko, ikasteko eta
batez be aldarrikatzeko”.

Ezagutzen zaitut bertso udalekuetan
sortu zan abestia da eta Arrate Gaztelu
Agirrek, Leire Amenabar Larrañagak eta
Kattalin Barcena Guarrotxenak idatzi
eben. Eurek eta udalekuetan parte hartu

eben beste bost lagunek: Ane Zuazu -
bizkar Iñarra, Maialen Akizu Bidegain,
Amaia Urbieta Arruti, Grazia Arregi Leo -
nardo eta Maddi Mendibil Artetxe.

“Hilekoaren gaineko kantea da eta
bertan emakumezkoek beragaz dogun
harremana islatu dogu: hasierako bildu-
rra, hilerokoak eta bere ezak eragiten
deuskuena, granuak, ajea, gozamena, ma -
killajea...”. Bertsozale alkartearen inguruko

Bildur bako neskak
“Beldur barik” Bardintasunaren aldeko eta Emakume en -
ganako Indarkeriaren aurkako Euskadiko Udalen Sa reak
martxan jarritako ekimena da. Gazteen artean bardinta-
suna, begirunea, autonomia eta askatasuna sustatzea
dau helburu. Egitasmoaren haritik “Beldur barik” lehiake-
tea antolatu da eta Larrabetzuko lau gaztek aurkeztutako
lanek aitamen berezia jaso dabe bertan.

“Emakumeok dogun
indarra eta gauza asko
egiteko gai bagarala be

erakutsi behar da”

“Emakumezkoak gara,
ikasleak eta sexu-joera
ezbardindunak, guzti

horrek dakarzan 
oztopo guztiakaz”

Larrabetzuarren 
lanak YouTube 

webgunean 
dagoz ikusgai

Malen eta lagunak

Leire, Kattalin eta Arrate
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jenteak animau zituen “Beldur barik” le -
hiaketan parte hartzera eta kantuari iru-
diak jartea erabagi eben. “Donostiara joan
ginan eta kalean topau genduzan emaku-
meen irudiak grabau genduzan bideoa
egiteko. Dantza baten zatia be badago”.
Pozik azaldu dira lortutako emaitza eta
aitamen bereziagaz, baina askoz pozago
bideoak euki dauen oihartzunagaz. “Jente
askok ikusi dau eta flipau egin dogu!”.

Isildu ez 
Suerte dabela dinoe, orain arte beren

inguruak ez ditualako deseroso sentidua-
razo. “Eta inoz gauzaren bat gustau ez
bajaku, halan adierazo egin dogu eta au rre
egin deutsagu egoereari. Gu ez gara isil-
tzen!”. Baina jakin badakie zoritxarrez hala-
ko egoerak gertatzen dirala. “Behar asko
egin da eta asko lortu da. Halanda be,
oraindino asko dogu egiteko. Gazteok zer
esan handia dogu horretan, geuk erabagi-
ko dogulako zelangoa izango dan etorki-
zuneko gizartea. Behar handia egin behar
dogu gaur egungo injustiziak etorkizune-
an ez egoteko”.

Urteetan zehar barneratutako ideak,
ja rrerak, estereotipoak... ezabatzea be be -
harrezkotzat joten dabe. “Aitortzea guste-
tan ez bajaku be, batzuetan gura barik egi-
ten doguz aitamen batzuk barru-ba rruan
doguzanak, baina egokiak ez dirala bada-
kigunak”. Hezkuntzea eta sistemea bera
dira errudunak. “Poterea euki dabenak
gizonak izan dira eta hezkuntzea egon dan
moduan egon da, etxean egon diran
balioak egon diranak izan dira... Hori guz-
tia aldarazo behar da eta hezkuntza barria
sortu, beste balio batzuk, beste gi zarte
bat... Justizia egin behar jake gaur egun
dagozan hainbat egoerari, eta lortu etorki-
zunean barriro ez errepiketea”. Bes te
apunte bat egin dabe gazteek jasoten
daben hezkuntzaren gainean: “Ikasten do -
guzan zientzialariak, teoriak asmaten di -
tuenak... horreek guztiak gizonezkoak di ra
eta guk uste dogu emakumezkoak be
badagozala”.

Tratu txarren eta desbardintasunen
ha ritik egiten diran kanpainak beharrezko-
ak dirala pentsetan dabe, “halakoak ger -
tatzen diralako eta ezin diralako ezkutau;
erakutsi egin behar dira”. Baina askotan
alderdi positiboak ahazten dirala ke xaten
dira. “Emakumeok dogun indarra eta
gauza asko egiteko gai bagarala be eraku-
tsi behar da kanpainetan, gure ustez”.           



t: Xabier Díaz, BTEKeko zuzendaria

Hilaren hasieran, Amazon enpresak
pa keteak drone hegalarien bidez bana-
tzeko asmoa zuela adierazi zuen. Amazon
1994an hasi zen liburuak interneten sal-
tzen eta gaur egun, munduan, online ge -
hien saltzen duen enpresa bihurtu da.
Bitxiak zein janaria, ia edozein gauza sal-
tzeaz gainera, Amazonek beste esparru
batzuetan ere badihardu, batez ere sare-
ari eta aparatu elektronikoei lotuta dau-
den arloetan.

Saltzen dituzten gauzak postaz bidal-
tzen dituzte eta pakete gehienek 2,3 kilo
baino gutxiagoko pisua dutenez, halako
aparatuak erabiltzea pentsatu dute. As -
kok marketin kanpaina baino ez dela
pentsatzen dugun arren, enpresak dio
etorkizunean drone-ak ikustea gaur egun
errepideetan kamioiak ikustea bezain
arrunta izango dela. Baina zer dira drone-
ak?

Nikola Tesla izan zen hegazkin auto-
nomoei buruzko aipamena egin zuen le -
hena, 1915ean. Eta haien garapenari Le -

hen Mundu Gerran ekin zitzaion, tartean
helburu militarrak zeudela. Hala, Viet -
nameko gerran Estatu Batuek piloturik
gabeko hegazkinak erabili zituzten etsai -
en bideoak jasotzeko. Oso hegazkin sin-
pleak ziren: aurrez definitutako ibilbideak
errepikatzen zituzten, erregai barik geldi-
tu eta lurrera jausten ziren arte. Drone hi -
tza –erlamando, ingelesez– or duantxe
hasi zen erabiltzen.

Laburbilduz, drone-ak giza piloturik
ez duten makina hegalariak dira. Hasie -
ran hegazkin-itxura zuten, baina miniatu-
rizazioak, eta materialak direla-eta gero
eta txikiagoak dira eta era askotakoak.
Dagoeneko merkatuan gure esku daude-

nek helikopteroetakoen moduko lau heli-
ze edo gehiago dituzte, eta zenbait sen-
tsore eta kako ere bai. Adibidez, badaude
smartphone baten bidez kontrola daitez-
keenak, webcam-a dutenak eta, gainera,
sama txikiak garraiatzeko gai direnak.

Matternet enpresak, Haitin egindako
saiakeretan, drone-ak erabili ditu 10 kilo-
metrora dauden errefuxiatuen kanpa-
menduetara kilo biko zamak eramateko,
20-70 dolar zentimoko kostuarekin. Ama -
zonek erabiliko dituenak antzekoak dira,
zortzi helize edukiko dituzte eta 2,5 kilo
garraiatzeko gai izango dira. Enpresaren
esanetan, era horretan erositakoa 20 mi -
nutuan edukiko dugu etxean.

Oztopoak eta arauak 
Nolanahi ere, maila teknikoko arazo

handirik ez dagoela dirudien arren, badi-
ra beste oztopo batzuk: kableak, semafo-
roak, zuhaitzak, seinaleak... eta drone-ak
horiek gainditu eta dagokien ibilbidea
egiteko gai izan beharko dira. Gainera,
zein lekutan utziko dira paketeak? Etxee -
tako terrazetan? Balkoietan? Leku berezi-
rik atonduko da, bidaia luzeak egin be -
harko dituzten gailuak hornitu ahal izate-
ko? 

Bestalde, segurtasuna bermatzen du -
ten ziurtagiriak ere egon beharko dira.
Amazonen zortzi helizeduna, esate bate-
rako, helizetako bat galdu arren jarraitze-
ko gai izango omen da. Eta bukatzeko,
airean zein baldintzapean mugituko di -
ren ere arautu beharko da. Zeinek eduki-
ko du lehentasuna, gailu bik elkarrekin
topo egiten dutenean? Altuera tarterik
edo esparrurik mugatuko da traste haue-
tarako?

Argi dago drone-ek badutela euren
nitxoa, errepide bidez garraiatzea zaila
edo arriskutsua denean, edo azkar egin
be har denean. Baina, nire ustez, zaila
izango da, Amazonek esan bezala, drone-
ak zerbait arrunta izango balira moduan
gu re inguruan ikustea.

Enpresak gailu horiek
erabiltzea pentsatu 

du, paketeak 
erosleei agintzeko

Amazon eta drone-ak
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t: Juan Luis Goikoetxea / i: Aritz Albaizar 

Euskara dakigunok elebidunak gara
eta elebiduna etxebiduna da. Ele bi, ber-
beta bi dituenak bizileku bi ditu. Bietan
bizi da, baina ez modu berean. 

Elebidun batzuk euskal elebidunak
dira, eta beste batzuk erdal elebidunak.
Euskal elebiduna –ordurik gehienetan–
euskal etxean bizi da. Erdal elebiduna,
ostera, erdal etxean.

Erdal etxean bizi denak erabiltzen du
euskara ume txikiekin berba egiteko;
ETB1eko kirola entzuteko; euskal etxeko-
ekaz mintzatzeko. Ia inoiz ez dituzu
entzungo erdal etxeko lagun bi euskaraz
euren artean, bai, aldiz, euskal etxekoe-
kin.

Erdal etxean euskara hotz da. Ez da
lorerik, ezta besaulki erosorik. Egia esan,
noiz- behinka egoteko da. Sarri-sarri aur-
kitzen da hutsik.

Euskal elebiduna, ordea, euskal etxe-
an bizi da. Erdal etxera ere joaten da: peli-
kulak ikusteko; erdaldunekin hitz egiteko
edo literatura irakurtzeko, baina bizitza
euskal etxean betetzen du. Gelak egune-
ro aireztatzen ditu; almanaka eguneratu-
rik dauka; hozkailua hornituta dago.
Azken baten, giza andre-gizonen bizipo-
zek giroturiko egoitza da. Opariak ere
Olentzerok ekarriko dituena, Gabonak
direnean.
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Euskal Herriko lurretan badira eleba-
karrak ere, etxebakarrekoak. Hauetariko
batzuk, hizkuntza bakarreko diren arren,
erdal-gutarrak dira. Zoritxarrez, maite
dutenarekin ez dira bizi. Hala ere, euskal
etxearen aldeko diru-laguntzak, legeak,

baldintzak, zalantza barik bultzatzen
dituzte eta hurrengo belaunaldikoak eus-
kal-euskal bilakatuko dituzte.

Gure euskal etxeak, dena den, euskal
atsotitzak dioena behar du berehala:
“Etxeak ate bat eta nagusi bat”.

Elebiduna etxebiduna da
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Errezetak: Maite Lekerika, sukaldaria

Osagaiak:
–200 g izokin fresko
–100 g Philadelphia gaztai
–Koilarakada bi esnegain
–Koilarakada bat piperrauts gozo
–Koilarakada bat aneta (gustukoa bada
bedar hau)
–Orioa, gatza eta piperbeltz zuria

Izokin-patea

Etxeko sukaldaritza: Gabonetako menua

Arrain eta 
itsaskien zortzikoa

Osagaiak:
–600 g zapo (dadotan ebagita)
–400 g txirla
–18 otarrainxka
–12 muskuilu
–2 kipula ertain
–Kopa bat koñak
–Kopa bat ardao zuri
–50 g gurin
–Gatza

Saltsa amerikarra:
–Kipula handi bat
–Porru bat
–Azenario eder bat
–250 g ganba-azala eta buru
–Kopa bat koñak
–Ardao zuri apur bat
–Koilarakada bat tomate prijidu
–Litro bat arrain-salda
–Orioa eta gatza

Prestetako erea:
Kipula ondo txikitu eta buztinezko kazue-
la baten erregosiko dogu gurinagaz.
Eginda dagoanean, arraina eta itsaskiak
botako deutsaguz. Egiten diranean, koña-
ka bota eta sua emongo deutsagu. Os -
tean ardaoa bota eta minutu bian izango
dogu egiten. Saltsa amerikarra gehituko
dogu.

Saltsa amerikarra:
Barazkiak txikitu eta prijiduko doguz. To -
matea gehituko dogu, ardao zuri apur
bat, saldea eta gatza. Zu eztitan egosiko
dogu, 20 minutuan. Ganba-azalak eta bu -
ruak orio apur bategaz prijiduko doguz
zartagin baten. Koñaka bota eta erreko
do gu. Ardao zuria botako dogu eta minu-
tu bian itxiko dogu irakiten. Barazkiei ge -
hituko deutsegu. Irabiagailutik pasauko
dogu, eta txinotik be bai.

Prestetako erea:
Izokina orio apur bategaz prijiduko dogu.
Hotzitu eta txikituko dogu. Katilu baten
izokina, gaztaia, esnegaina, piperrautsa,

aneta, gatza eta piperbeltz zuria
nahastuko doguz. Hotzitzen itxi-
ko dogu, mahaira atera aurretik. 
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Polboroiak
Osagaiak:
–Kilo bat urin
–400 g txarri-gantza
–400 g glas azukerea
–250 g almendra eiho
–250 g hur eiho
–Kanela-hautsa

Prestetako erea:
Labea 160 gradutan berotuko dogu. Az -
pil baten urina zabalduko dogu eta erre-
ko dogu, harik eta kolorea hartzen dauen
arte. Txarri-gantza, azukerea, almendrak,
hurrak eta kanela-hauts apur bat gehitu-
ko doguz. Osagaiak nahastu eta orea lan-
duko dogu, ondo loditu arte. Orea arra-
bol batez zabalduko dogu. Gitxi gorabe-
hera zentimetro bateko lodierea euki
beharko dau. Polboroi-formako zatiak
egingo doguz. Soberakinak be aprobe-

txauko doguz, barriro orea egiteko. Pol -
boroiak azpil baten ipini eta labara sartu-
ko doguz, kolore polita hartu arte. Laba -
tik atera eta gainetik kanela-hautsa edo
glas azukerea bota ahal deutsegu.      
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