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Lehengo hilabetean, lagun batek iri-
tzi-artikulu bat argitaratu zuen Du -
rangon aldizkari digitalean, hurren-

go egunean egingo genuen kantu-poteo-
ari sona eman nahian. Lehenik eta be hin,
egin zuen publizitateagatik eskerrak
eman nahi nizkioke. Hala ere, artikulua
idazteko erabili zuen aitzakia bueltaka

eduki dut gogoan, eta horren gaineko
hausnarketa bat egin behar nuela iruditu
zait, neure bu rua bere egoera berean ikusi
baitut be hin baino gehiagotan. 

Artikuluan, Eperrak abestia birjintasu-
naren laudorioa zela zioen, eta hurrengo
eguneko kantu-poteoan ez zuela kantatu-
ko. Bere arrazoiak izango zituen horrela
jokatzeko eta erabakia guztiz errespeta-
garria iruditzen zait, gainera ados nago
berarekin birjintasunaren kontu horri
dagokionez, baina uste dut askotan ahaz-
ten dugula memoria historikoa zer den,
eta gutako bakoitzak erabat barneratuta
dugula. Az ken urteotan, Guda Zibileko
hil dakoak direla-eta bueltaka darabilzki-
gun hitzak dira, eta nagusiki horrekin
lotzen ditugu; nik beste zentzu batean
erabili nahi ditut.

Memoria historikoak niretzat zentzu-
rik badu, nor naizen / nortzuk garen uler-
tzearena da, eta kantua dut hori egiteko
modurik hurbilena. Abestiak herri jakitu-

BEÑAT AIARTZA
(Irakaslea)

riaren eta ondare kulturalaren parte handi
bat dira, zer izan garen eta zer garen era-
kusten digutenak, gure memoria histori-
koarenak, hain zuzen. Euskaldunok eskla-
bo-tratulariak izan gara, intsumisoak, pe -
dofiloak, abertzaleak, ateoak, mendekuza-
leak, puritanoak, bakezaleak, erromantiko-
ak, se xistak, mozkortiak, diruzale amorra-
tuak, bik timak eta borreroak. Are gehiago,
esango nuke pertsonaia horiek guztiak
gure bizitzaren momenturen batean an -
tzeztu ditugula, nahiz eta hori onartzea
beti atsegina ez den. Gure kontzientziaren
alde ilunenean bada ere, denok darama-
tzagu pertsonaia horiek barruan. Ageri-
agerian, ba tzuetan; ezkutatu guran, beste
batzuetan. Zailtasuna, nire ustez, hori ikusi
eta onartzean datza, eta horretarako umil-
tasun handia behar da.

Oztopoak oztopo, badago gure artean
ariketa hori egiten diharduena. Uxue Al -
ber dik, esaterako, “…konplize ditut eta mai -
te ditut denak…” kantatzen dio emakume-
ari. Hara heltzea bai dela marka. Nik nahi
nuke egun batean, gure artean, umiltasu-
naren eta jakituriaren utopia hori bizi…

Atsotitzak Arrosen ondoan dago-
nak, haren usainetik zerbait har-
tzen dinoskun arren, ez dira gi -

txi hegaz egiteko bildur diran txorie-
rritarrak. Itxuraz, herritarren % 25 he -
gazkinera igoteko ikaraz bizi dira, hau
da, sei bidaiaritik bat. Aluminiozko
hegazti erraldoiak kaiolan sentiduara-
zoten ditu, eta, hegoak ezin zabaldu-
rik, hutsaren amiltegian behera daro-
az, pentsamentuz baino ez bada be.
Ikara eta katastrofe sentimentuek
burruka edo iges egiteko erreakzinoa
sortzen dabe: bihotza bizkortu egiten
da, arnasa lastertu eta tarteka eten,
eta muskuluak tenkatu, munstroari

aurre egiteko prest. Aerofobiaren
kausak zehaztea ez da erraza, baina
klaustrofobia edo bertigoa izaten
dira ohikoenak. Halan be, zein bitxia
jakitea askok eta askok bildur guztiak
uxatzen dabezala hegazkinaren kon-
trola eurena dala imajinaten dabene-
an. Hau da, euren bizitzak ez dagoza-
la inoren eskuetan, ezpada ze eure-
netan. Ez ete da horixe, norbere bizi-
tzaren agintea hartzea, geure burua-
rengandik askatzeko hegaldirik zirra-
ragarriena.

ATOTZ GOIKOETXEA
(Filologoa eta itzultzailea )

Hegaz 

Memoria historikoa
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Urdaibaira txangoa 
Lezama Bizirik elkarteak txango

berezi bat antolatu du azaroaren
15erako. Urdaibaiko Biosfera Erre -
serba ezagutzera joango dira eta
txangoa txalupaz egingo dute. Azal -
penak Edorta Jimenez idazleak
emango ditu. Gainera, kopaua eskai-
niko da. Txalupan 20 lagunentzako
lekua dago eta horregatik bada ko -
me ni garria izen ematea ahalik eta ari-
nen egitea: lezamabizirik@lezamabi-
zirik. com. Txangoak 15 euro balio du
bazkideentzat; eta 25 euro, gainon-
tzekoentzat. 

Errigora ekimena 
Txorierriko hainbat dendatan Na -

farroako produktuez betetako sas kiak
ipiniko dira ikusgai. Hala, bat egingo
da Errigora ekimenak Hego aldeko
euskara eta ekoizleak babesteko mar-
txan ipini duen kanpainarekin. Saski
bakoitzak 50 euro balio du eta pre-
zioaren % 25, besteak beste,
Erriberako ikastoletara eta AEKra
bideratuko da. Saskiak azaroaren 12ra
arte salduko dira. Horietako bat nahi
duenak dendan topatuko duen txar-
tela bete eta saskia bidaliko diote.
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a: Loiuko Udala

Loiuko Udalak auto klasikoen erakus-
keta bat antolatu zuen urrian. Erakuske -
taren laugarren edizio honetan 103 auto
inskribatu ziren, baina, antolatzaileen
arabera, 120 auto egon ziren ikusgai.
Udala pozik azaldu da parte-hartzaile ko -
puruarekin eta, aurtengo zein aurreko
ur teetako arrakasta ikusita, ekitaldia da -
torren urtean ere antolatuko dutela ira-
garri dute. Autoez gainera, motor batzuk
eta ka mioi zahar bat ere ikusteko aukera
egon zen. Sariak hainbat kategoriatan
banatu zituzten. Hala, Ford A batek jaso
zuen “urrunenetik etorritako autoa” saria.
Au toa Kanaria Handitik etorri zen eta

“autorik zaharrena” saria ere eskuratu
zuen. “Autorik dibertigarriena” Chevrolet
furgoneta bat izan zen, eta “autorik doto-
reena”, Lotus Seven bat. “Loiuko saria”
Volkswagen furgoneta bati eman zioten. 

Auto klasikoak ikusgai, LoiunKurtze dantza 
taldeak, 35 urte

Badira hogeita hamabost urte
Kurtze Lezamako dantza taldea sortu
zela, eta azaroaren 21ean eta 22an
ospatuko dute urteurrena. Egitarau
oparoa antolatu dute egun bietarako.
Azaroak 21, barikua. Kultura-aretoan
–18:00: Ikastaroak: zapiak janztea;
abarkak lotzea; gerrikoak lotzea.
–19:00: Euskal folkloreari buruzko
hitzaldia.
Azaroak 22, zapatua. Frontoian
–11:00: Dantzari txikien kalejira.
–12:00: Txorierriko dantzari txikien
alardea.
–13:00: Herriko kaleak girotzea.
–15:00: Herri bazkaria.
–18:00: Euskal dantzen alardea.
–19:00: Herriko kaleak girotzea.
–20:00: Erromeria.
–21:00: Bokatak, indarrak berritzeko.
–22:00: Berbena.

Mosaiko erraldoira
Gure Esku plataformak mosaiko

erraldoia antolatu du azaroaren
8rako, Donostian. Guztira 5.000 lagun
batzea nahi dute antolatzaileek.
Edonork parte hartu ahal du mosai-
koan, baina aldez aurretik izena
eman beharko da, www.gureeskuda-
go.net webgunean. Txorierritik auto-
bus bi abiatuko dira Donostiara.
Ekitaldian parte hartu nahi duenak
bere herriko arduradunekin ipini
behar du harremanetan. Izena ema-
tea azaroaren 4ra arte egongo da
zabalik. 



larrabetzu.euskaraz@gmail.com helbide
elektronikoa; eta 662 30 37 56 telefono
zenbakia. “Oso inportantea da guztiok
parte hartzea, horregatik animatu nahi
ditugu herritar guztiak azterketan parte
hartzera”. 

Aholkularitza enpresa lanean hasi da
dagoeneko, eta abendurako espero da
diagnosia aurkeztea eta aholkuak ema-
tea. Datu orokorrak batzeaz gainera, he -
rriko elkarteetako kideak eta herritarrak
elkarrizketatuko dituzte informazioa ger-
tutik ezagutzeko. Galdetegi txiki bat ere
utzi dute Udaletxean, Kultura-etxean eta
beste hainbat lekutan, eta nahi duenak
bete ahal izango du. Beste alde batetik,
hiru bide ipini dituzte herritarren eskura
proposamenak egiteko: Anguleri kultura-
etxetik pasatzea, 16:00etatik 20:00etara;
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Larrabetzuko Udalak aholkularitza
en presa bat kontratatu du, herrian euska-
raren egoera zein den azter dezan eta
datozen bi-hiru urteetarako jardunbideak
aurkez ditzan. Azaldu dutenez, azkeneko
urteotan nabarmen jaitsi dira euskararen
ezagutza eta erabilera Larrabetzun. Egoe -
raz kezkaturik, herriko eragile batzuk
batu ziren udaberrian, euskararen erabi-
lera areagotzea helburu harturik. Eragi -
leak hauek izan ziren: Udala, eskola, Txin -
pasmendi guraso elkartea eta Arrekikili
euskara elkartea.

Euskara gehiago erabiltzeko
plana, Larrabetzun

–16:30: “Ertzaintza eta genero indarkeria”
hitzaldia, Derioko Kultur Birikan, Suton -
doan elkarteak antolatua.
–19:00: Eraso sexisten aurkako kontzen-
trazioa, Zamudioko Sabino Arana plazan. 
–19:30: Manifestazioa, Derioko elizatik.
–19:30: Kontzentrazioa, Larrabetzuko
plazan. 
Azaroak 28, barikua
–19:30: Acusados zine-foruma, Sondika -
ko Kultur Etxean. 
–19:30ean: “Tutte contro Verdi”, Miren de
Miguelen eskutik, Gurea Aretoan. 

Azaroaren 25a Emakumeen aurkako in -
darkeriaren kontrako Nazioarteko Eguna
da eta data horren haritik ekintza sorta
zabala antolatu dute elkarteek eta era-
kundeek gure herrietan. 

Azaroak 21, barikua
–17:00: “Desioen lorategia”, Larrabetzuko
ludotekan.
Azaroak 22, zapatua
–10:00: Autodefentsa ikastaroa, Larrabe -
tzuko eskolan, Emagin elkarteak antola-
tua. Ize na ematea: azaroaren 3tik 14ra.
Azaroak 25, martitzena
–12:00: Eraso sexisten aurkako kontzen-
trazioa, Zamudioko Sabino Arana plazan. 

Genero indarkeriaren kontra



AIKOR! 141 l 2014ko urria
www.aikor.com8 LABURRAK

Amenabar eta Lekue, Bizkaiko
Bertsolari Txapelketan

Urrian hasiera eman zaio 2014ko
Bizkaiko Bertsolari Txapelketari. Dagoe -
neko hiru kanporaketa egin dira eta hu -
rrengoa azaroaren 2an izango da Ma -
llabiko frontoian. Kanporaketa horretan
Malen Amenabar Larrañaga larrabetzua-
rrak hartuko du parte. Malenek Uribe Bu -
troeko Txapelketa irabazi zuen, eta, be -

raz, zuzeneko txartela lortu zuen txapel-
ketaren kanporaketetarako. Azken kan-
poraketa azaroaren 9an egingo da Iba -
rreta Zeanuriko frontoian.

Finalaurrekoei dagokienez, lehena
azaroaren 22an egingo da Etxebarriko
frontoian; bigarrena, azaroaren 30ean,
Iparralde Urdulizeko kiroldegian; eta hi -
rugarrena, abenduaren 7an Zelaieta Zor -
notzako zentroan. Etxahun Lekue Etxe -
barria larrabetzuarra Urdulizeko finalau-
rrekoan egongo da. Lekue finalista izan
zen 2012ko txapelketan, eta, ondorioz,
zuzenean pasatu da finalaurrekoetara. Fi -
nala abenduaren 20an jokatuko da Bibao
Arenan, Miribillan. Saio guztiak 17:30ean
hasiko dira.  

Sarrerak bertsosarrerak.eu webgune-
an eskura daitezke. Era berean, saioen
egunean, ordubete lehenago, bertan
erosi ahalko dira txarteldegian. Saio guz-
tietarako bonoa erosteko aukera ere
egongo da bertsosarrerak.eu webgune-
an. Hala ere, finalerako sarrera ez dago
bonoaren barne.

Txapelketari buruzko informazioa
bertsozale.eus/bizkaikotxapelketa web-
gunearen bidez eskura daiteke, Face -
booken bidez eta Twitterren bidez
(@bbertsozale, #josi). Gainera, sakelako
telefonoetarako aplikazioa egin dute,
APP Storetik deskargatu behar dena. 

Derioko emakume
baserritarrei 
buruzko liburua 

Landa-eremuko Emakumeen
Nazioarteko Eguna ospatu zen
urriaren 15ean, eta Derioko Udalak
omenaldia egin zien herriko ema-
kume baserritarrei. Horrezaz gai-
nera, Derioko azken emakume
baserritarrak liburua aurkeztu zen
jendaurrean. Liburua Fernando
Pedro Pérezek idatzia da eta 70
emakumeren testigantza jaso du
bertan. Kultur Birikan dago salgai.

Emakume baserritarren lana
funtsezkoa izan arren, lan isila,
gogorra eta esker txarrekoa da.
Horregatik antolatu zuen Udalak
iaz omenaldia lehenengo aldiz.
Ekitaldi instituzionalaz aparte, era-
kusketa bat egin zen eta ehun
emakume baserritarren argazkiak
ipini ziren bertan ikusgai.
Antolatzaileek materiala biltzen
jarraitu dute eta argazki berriak
sartu dituzte erakusketan. Aurten
ere antolatu da, eta urriaren 29ra
arte egon da ikusgai Kultur
Birikan.
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Inisitue gazte asanbladak jaialdi
feminista antolatu zuen urriaren 18an
Zamu dion. Ekitaldi horrekin hasiera
eman zion aurtengo ikasturteari. “Abor -
tuaren Le gearen erreforma bertan behe-
ra gelditu denez, jai bat egitea pentsatu
genuen, baina hainbat eztabaidaren
ondoren zerbait zabalagoa egitea eraba-
ki genuen”. Hala, poteo girotua antolatu
zuten eta za pi moreak banatu zituzten
herritarren ar tean. Herria ere apaindu
zuten tabernarik taberna. “Pankarta alda-
rrikatzaileak egin genituen: Babosak
baratzera eta olagarroak itsasora, esate-
rako. Esaldi matxistak ere erabili geni-
tuen karteletan, adibidez, ez egin nega-

rrik, hori neskek egiten dute-eta. Jendeak
ikus zezan zelako gauzak esaten ditugun
egunero konturatu barik. Kartel horien
ondoan, esaldi positiboak zituzten karte-
lak ipini genituen”. Konfe tia, apaingarri
moreak… ere erabili zituzten. Trikitila -
riek, pandero-joleek… girotu zuten eki-
taldia, eta 30 gazte inguru elkartu ziren.
Nagusiek eta umeek ere egin zu ten bat
ekintzarekin. Gazte asanbladak emaku-
meen eskubideen aldeko hainbat ekin-
tza antolatzen ditu Zamu dion urtean
zehar. Besteak beste, autodefentsa femi-
nistari buruzko ikastaro bat, abortuari
buruzko hitzaldi bat eta antzerki bat egin
ziren iaz.  

ALTZORAREN ARGAZKI 
LEHIAKETAREN IRABAZLEA.–
Arantza Laña Aranburu izan 
da. Altzora Sondikako euskara
elkarteak udako oporren haritik
antolatu zuen lehiaketa eta irabaz-
leak Santa Polan, abuztuan, egin
zuen argazkia aurkeztu zuen ber-
tara. Lanari “Igeri egiten hasi ziren”
ipini dio izenburu. Irabazleak lan-
detxe batean gau bat ematea jaso
du saritzat. Epaimahaia Sondika
Goiri argazki taldearen ordezkariek
osatu zuten. 

Emakumeen eskubideak aldarrikatu
dituzte Zamudion
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biliko dute. “Iaz, adibidez, herriko roko-
dromoa hobetzera bideratu genuen”.
Beste zatia hurrengo CDR jaialdia antola-
tzeko erabiliko dute. 

Ostean, herri afaria egingo dute fron-
toian. Afarian nahi duten guztiek hartu
ahal izango dute parte. Bakoitzak eraman
beharko du bere jatekoa, hori da baldin-
tza bakarra. Antolatzaileek janaria presta-
tzeko plantxak, mahaiak, aulkiak eta
mahai-tresnak ipiniko dituzte parte-har-
tzaileen eskura. Kontzertuak gaueko
12etan hasiko dira eta eszenatokira Un -
décimo Mandamiento, Bajo Presión eta
Inmolados taldeak igoko dira. Kon -
tzertuak amaitu ondoren, dj batek hartu-
ko du gaua girotzeko ardura. Txosnan lor-
tzen duten diruaren zati bat herriko egi-
tasmo edo jarduera bati laguntzeko era-

CemenDerioRock jaialdia (CDR) da
Santzoka Derioko elkarteak urtean zehar
antolatzen dituen ekitaldi garrantzitsue-
netariko bat. Hain da garrantzitsua, ezen
zazpigarren edizioa baita aurtengoa.
Jaialdia azaroaren 1ean egingo da eta,
adierazi digutenez, arrastiko 5etan irten-
go dira trepakalejiran Kultur Birikatik.
“Deustuko gaztetxekoek utzitako gurdi
bat erabiliko dugu”. Frontoitik oinezkoen-
tzako gunera joango dira eta adi egon
beharko da “sorpresaren bat egongo de -
lako”. Kazan Zamudioko urbanfolk taldeak
kontzertu akustiko bat eskainiko du ilun-
tzeko 8etan oinezkoentzako gunean.

CDR jaialdia, azaroaren 1ean 

izan zuten, kalera irtetera animatzen
zuena.

Bestalde, Altzora Sondikako euskara
el karteak ardoa dastatzeko ikastaro bat
antolatu zuen urrian. Hamaika pertsonak
hartu zuten parte, eta, ardoaren ezaugarri
nagusiak ez ezik, ardoa zelan dastatu ere
ikasi zuten. Sondikako Azoka Enologi koari
begira egin zen ikastaro hori. Azoka urria-
ren 12an egin zen, Udalak antolaturik, eta
ardoa dastatzeko eta erosteko aukera izan
zen bertan. Aurtengoa seigarren edizioa
izan da eta, aurreko urteetan bezala, oso
jendetsua izan zen. Besteak beste, Txo -
rierriko txakolina eta Errioxa, Jerez eta Pri -
oratoko ardoak eraman ziren azokara. 

a: Larrabetzuko produktuen azoka / larrabetzutik.org

Baserriko produkturik onenak izan
ditugu ikusgai eta salgai Lezaman, Loiun
eta Larrabetzun: barazkiak, gazta, ogia,
kontserbak, eztia, txakolina, gozokiak,
odolosteak, txorizoak, olioa… Horrezaz
gainera, 84 kilo sardina erre ziren Le -
zaman, eta euskal labela zuten oilasko-
pintxoak eskaini ziren Loiun. Artisauen la -
na ere ikusi ahal izan genuen azken herri
horretan, eta Egan taldeak girotu zuen hi -
tzordua. Larrabetzuko baserritarrek pla-
zara eraman zituzten beren produktuak,
eta jendetza handia batu zen bertan
eguerdira arte. Izan ere, eguraldi ederra

Urriko azokak

Undécimo mandamiento taldea





ri. Eta haren bertsio berria egin duzue
azken lanari begira…

Abesti horri esker lehiaketa bat iraba-
zi eta lehen diskoa grabatu genuen.
Grabazio hori orain entzuten bada, nahi-
ko kaskarra da, jakina. Baina, gure ustez,
bazuen zerbait gaur egungoa zena.
Abestia birmoldatu egin dugu, oso indar

berezia eman diogu eta hasiera bilakatu
da berriro; aurtengo biraren kontzertuen
hasiera.

Ia hiru hamarkada daramatzazue
eszenatoki gainean. Zein da sekretua?
Gainera, kontuan hartuta, zuen hitze-
tan, zuek ez zaretela “etorkizuneko tal-
dea”…
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Busco en tus labios… lo mejor del Deseo birak Deriora eka-
rri zuen Doctor Deseo taldea irailean. Publikoak erantzun
ezin hobea eman zion, betiko moduan, eszenatoki gaine-
an bere onena eman zuen taldeari.

t: Itxaso Marina / a: Jordi Borrás, Gigio´s

Birari ekin zeniotenetik 20 kontzer-
tu baino gehiago eman dituzue Euskal
Herrian eta Espainian. Zelan zabiltzate
pasatzen?

Festa handia izaten ari da benetan,
ospakizun hutsa. Bira hasi baino lehen
esan genuen moduan, hau desiratzen
genuen kontzertua da. Eta oso modu zu -
zen batean nabaritu dugu kontzertuetara
etorri direnek disfrutatu egin dutela, eta
guk haiekin.

Zer moduz Derion?
Eszenatokia Reincidentes Sevillako

taldearekin partekatu genuen eta jende-
tza haundia egon zen, eta ageriko sentsa-
zioak. Haiek bezalako taldeekin eszenato-
kia partekatzea luxu eta bizigarria da beti.

Hitz egin zuen azken lanari buruz:
Busco en tus labios… lo mejor del De -
seo.

Gogo handiz egindako lana da, izan
ere, ekarpen ezberdin bat egin nahi ge -
nuen, gehiago eskaini. Alde batetik, DVD
bat egin dugu eta han, iazko biran, antzo-
ki nagusietan grabatutako abestiak sartu
ditugu, baita askotan izaten garen lekue-
tan grabatutakoak ere, hala nola Zorro -
tzako gaztetxean, Sangüesen Do nostiako
jaietan, RazzMatazz Bartzelona ko aretoan
edo San Mamés zaharrean. Bestalde, do -
kumental bat ere sartu dugu lanean. Mu -
sikariek, kazetariek, idazleek, zaleek, tal-
dearen lehengo kideek eta guk geuk
Doc tor Deseori buruz dugun ikuspuntua
azaltzen dugu bertan. Taldeare kin egin-
dako lana da, baina taldetik kan po. Eta
azkenik, estudioan grabatutako hiru
abesti, bide berriak zabaltzen dituztenak.

Lanak liburu-itxura du; horrela %
21eko BEZa saihestu egin duzue.

Bai. Liburu-formaturako BEZa % 4koa
da eta horrek aukera ematen dizu luxuz-
ko lana –liburua, CDa eta DVDa– CD
arrunt baten prezioan editatzeko. Irudi -
meneko egintza izan da kultura munduak
jaso duen erasoaren aurrean.

Busco en tus labios abestiak hasiera
eman zion Doctor Deseoren ibilbidea-

“Bira festa handia izaten ari da,
desiratzen genuen kontzertua”

FRANCIS DIEZ l Doctor Deseoren abeslaria



Horrek zerikusia eduki dezake, behar-
bada. Oraina denak emanda bizi izatea,
momentu bakoitza, eta helburuak ahaz-
tu. Gure nahia hauxe dela jakitea: gogor
lan egin eta ahaleginean gure onena
ematea; gure lana mimatzea, eta horreta-
rako, behar baino gehiago ez nekatzea.
Eta gure burua ez nekatzea ere bai.

Eta barruraino sartzen diren hiz-
kiak, sentimenduak… beharbada.

Nirea den, ezagutzen dudan, eremu
batean nabil beti bila; eta eremu hori
guztiona da aldi berean. Jendearekin
emozioak eta sentimenduak partekatu,
horiek piztu… ahal izatearen arrazoietari-
ko bat hori izan daiteke, beharbada.

Busco en tus labios… lo mejor del
Deseo zuen 14. lana da. Nahi duzuen
lekuan zaudete? 

Nahi duguna egiten gabiltza eta
publikoaren erantzuna gero eta hobea
da. Nahi duguna egiten jarraituko dugu.
Bilatzen jarraituko dugu, jolasten.

Talde feministatzat duzue zuen
burua.

Feminista izatea normala izan behar-
ko litzateke gaur egun. Feminismoak
ikuspuntu ezberdina ematen du bizitzari
buruz, harremanei buruz, politikari bu -
ruz… Gure aldetik, saiatzen gara gogora-
razten, gauden lekuan bagaude, hori
emakume askoren eta gizon batzuen
borrokari esker dela; oraindik bide luzea
dugula aurretik, eta duguna feminismoa-
ri zor diogula.

Eta zelan tratatzen ditu musika-
munduak emakumeak? Euskal He -
rrian, adibidez?

Euskal Herriko musika-panoramak
etengabe egiten du gora eta panorama
horretako zatirik aktiboena eta sormen
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handiena duena emakumeei dagokie.
Hala ere, zifrei erreparatu baino ez da egin
behar, oraindik lan handia egin behar dela
ikusteko.

Birara bueltatuz, azaroan Mexikora
joango zarete. Zelako harrera du Doc -
tor Deseok Euskal Herritik eta Espai -
niatik kanpo?

Mexikon eromena da benetan. Oso
pasio handia azaltzen dute, berton baino
handiagoa. Hirugarren aldia da azteken
herrira joango garena eta espero dugu
pasio hori gure bira guztietan azaltzen
jarraitzea.

Birari urtarrilean emango diozue
amaiera, Bilbon. Ondoren?

Publikoa albo batera utzi eta buru-
belarri ekingo diogu hurrengo lanari,
2016an kaleratuko denari. Eta birari agur
esateko, behar bezalako jaia egingo dugu
Santana aretoan. Hori goizeko zazpiak ar -
te dugu gordeta, eta sorpresa asko egon-
go dira. 

“Feminista izatea 
normala izan 

beharko litzateke 
gaur egun”

“Bira amaitu 
eta buru-belarri 

ekingo diogu 
hurrengo lanari”



Chema Salcedo Peruko kazetariak zuzendutako Aita
dokumentalean hartu zuen parte Aketza Alberdi lezama-
rrak. Salcedoren aita, José Salcedo Molinuevo, Irrintzi
batailoiko gudaria izan zen Gerra Zibilean, eta haren his-
toria jaso du perutarrak lan horretan.

Lezamarrak José 
Salcedo gudaria 
antzeztu du Aita 
dokumentalean
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t/a: Itxaso Marina

Dokumentala egin baino lehen, Ake -
tza ri sekula ez zitzaion burutik pasatu ak -
torea izateko aukera. “Inoiz ez!”. Hogeita bi
urte ditu eta metal-eraikuntzei buruzko
goi mailako ikastaro bat egiten dabil. “Eta
etorkizunean horretan aritzea espero dut”.
Anaiaren bidez izan zuen Aita dokumenta-
lerako castingaren berri. Kar tela bidali, eta
esan zion kartel horretan ageri zen mutila-
ren antza zuen pertsona baten bila zebil-
tzala; 18 urtetik 25era bi tarteko mutil bat
zen. Baldintzak betetzen zituela eta, beraz,
anima zedila castingean parte hartzera.
“’Ados’, esan nion nik, ‘bai na baldintza
batekin: zuk ere hartu behar duzu parte’.
Baietz esan zidan… Baina gero enteratu
nintzen ez zuela argazkirik bidali. Kabroia!
(kar, kar)”. 

Castinga online egin zen. Amak argaz-
ki-booka egin zion Aketzari, eta argazkiak
emailez bidali zizkioten Chemari. “Hark eta
haren senideek izan zuten aktorea hartze-
ko ardura. Neu hartu ninduten, José Sal -
cedoren antz handia dudalako. Zer etorri
zitzaidan burura ni aukeratu nindutela
esan zidatenean? Ba… pentsa ezazue!”.

Chema Salcedo urtarrilean etorri zen
Bizkaira eszena batzuk grabatzera, baina
Aketzak martxoko filmatzean hartu zuten
parte. “Egun batean egin genuen dena.
Goizean, Eibarren grabatu genuen, Akon -
dia mendian. Handik Artxandara joan gi -
nen, “La huella” gudarien oroimenezko
eskultura inguruan grabatzera… Pozas ka -
lera jaitsi ginen gero, eta azkenik, San Ma -
mesera. Oso goiz hasi eta oso berandu
amaitu genuen”. 

Salcedo eta musika arduraduna izan
ezik, filmatze-ekipoko kide guztiak he -
mengoak ziren eta Aketza haiekin ibili zen
pertsonaia prestatzen. “Arropa erosi ge -
nuen: milarraiazko prakak, abarkak… Hori
martitzen batean egin genuen eta Chema
barikuan ailegatu zen. Komentatu genuen
zelan egin gauzak, eta gidoia eman zida-
ten… Ama maitea! pentsatu nuen nik”. Eta,
gainera, aurre egin behar izan zion aktore-

Fikziozko gudaria,
ezusteko aktorea

AKETZA ALBERDI BEASKOETXEA



ak prest egon behar diren betebeharrari:
pertsonaiaren karakterizazioari. “Chemak
traba bi baino ez zituen ikusi: al de batetik,
ilea luzeegi nuen; eta bestetik, haren aitak
begi argiak zituen, eta nik, or dea, ilunak.
Ez kezkatzeko esan nion, ilea moztu behar
banu, moztuko nuela, eta lentillak ere ipi-
niko nituela. Grabazioa hu rrengo egune-
an egitekoa zen, beraz, ile-apaindegiz ile-
apaindegi ibili nintzen, haietako batean
ilea moztu zidaten arte. Bitartean, lentillak
erostera joan ziren ekipoko batzuk”. Oso
profesionala da Aketza, duda barik.

Gidoia etxean ikasi eta hurrengo egu-
nean, goiz-goiz abiatu Eibarrera. Hotza
galanta eta arazotxo teknikoak. “Lehenen -
go aldia zen lentillak ipintzen nituena. Fur -
goneta barruan nengoen, lentillak ipin-
tzen saiatzen, negar batean… Lurrera
eror tzen zitzaizkidan… Zikinkeriaz bete
zi ren… Chemak esan zidan berriro ez
saiatzeko, baina nik erantzun nion lortuko
nuela, ezinbestez… Eta lortu egin nuen,
bai, ordubete eta erdi pasatu ostean! (kar,
kar)”.

Aberasgarria
Azaldu digunez, ez daki ezer aktorea

izateari buruz, ez du baliabiderik horreta-
rako, eta askotan ahazten zitzaion esan
behar zuena. “Baina ez zen ezer gertatzen:
grabazioa eten, errepikatu eta konpondu-
ta!”. Lotsa ere pasatu zuen, Pozas kalean
gehienbat. “Eibarren ez ninduen inork
ezagutzen; Bilbon, aldiz, beste kontu bat
zen. Anaiaren lagunekin egin nuen to -
po… Bestalde, kalean topatzen nituen

per tsonekin hitz egin behar nuen, baina
ka mara eta fokua ikusten zituztenean,
alde egiten zuten!”.

Aita dokumentalak José Salcedo Moli -
nue vo gudariaren historia azaltzen du.
Salcedok 1951. urtean emigratu zuen be -
re familiarekin Andeetako herrira, bere
semeak, Chemak, bost urte zituela. “Aita -
ren historia amets baten bidez kontatzen
du eta han aitarekin batera bizitzea gusta-
tuko zitzaizkion momentuak azaltzen di -
tu: gerra, Athleticen partida bat… Doku -
mentala apur bat arraroa da, baina oso
ondo egon zen”.

Egindako lanarekin pozik dagoela
esan digu, eta dokumentalaren estreinal-
dian, bere burua pantailan ikusi zuenean,
lotsa sentitu zuela. Oso jende interesga-
rria eta jatorra ezagutu du eta asko ikasi
du. “Adibidez, Eibarren grabatu genuene-
an, bertako historian adituak diren lagun
batzuekin egon ginen, eta azalpenak
eman zizkiguten mendian zeuden luba-
kiei buruz, morteroei buruz, herriko arma-
industriari buruz…”. Estreinaldian ere oso
momentu hunkigarriak bizi izan zituzten.
“Etorri ziren batzuk gerra garaia ezagutu-
takoak ziren eta beste askoren senideak
frontean ibilitakoak ziren. Ezagunak, bizi-
penak… zituzten komunean”.

Hasieran esan bezala, Aketzak ez du
aktorea izateko asmorik, baina, hala ere,
ez litzaioke inportako esperientzia errepi-
katzea, “oso aberasgarria izan delako eta
egunero ez delako halako aukerarik iza-
ten”. Beraz, batek daki ez ote dugun pan-
tailan berriro ikusiko.
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Txorierriko Zerbitzuen Mankomunita -
teak, EGAZ Txorierri Ekonomi Garapenera -
ko Zerbitzuaren bidez, BTEK 2014 jardu-
naldia antolatu du hirugarren aldiz azaro-
aren 25erako. Ekintza Derrigorrezko Biga -
rren Hezkuntzako (DBH) hirugarren eta
laugarren mailetan dauden Txorierriko
ikasleen gurasoei dago zuzenduta, eta
eskualdeko prestakuntza-programek es -
kaintzen dituzten aukera soziolaboralak
ezagutaraztea du helburu. 

Jardunaldian hiru hizlari arituko dira.
Alex Loustaunauk, Egaz Txorierriko geren-
teak, eskualdeko enpresek gehien eska-
tzen dituzten profilak zeintzuk diren azal-
duko du. Bestalde, Mariví Cuartangok, Po -
liteknika Ikastegia Txorierriko pedagogia-
koordinatzaileak eta ekintzailetzaren ar -
duradunak, lanbide heziketa arloan dago-
en eskaintza edukiko du hizpide, eta Es -
teban Laraudogoitia unibertsitate ikaske-
tei buruz arituko da. Laraudogoitia enpre-
sa harremanetarako eta komunikaziorako
saileko zuzendariordea da Industria Inge -
niaritza Teknikoko Bilboko Unibertsi tate
Eskolan.

BTEK 2014 jardunaldia “Ezagutu auke-
ratzeko” programaren lehenengo ekintza
da. Hori Txorierriko gazteei zuzendutako
lan-orientabide programa da, Man ko -
munitateak eta EGAZek ipini zuten mar-
txan, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gaz -
teria Sailak diruz laguntzen du. Egi -
tasmoak eskualdeko sektore nagusi bik,
industria sektoreak eta zientzia eta tekno-
logia sektoreak hain zuzen ere, eskaintzen
dituzten lan aukerekiko interesa bultza-
tzea du helburu. Horretarako, ikasleak eta
haien senideak era dibertigarri eta moti-
bagarri batean hurbiltzen ditu lan eta
prestakuntza mundura. Jardunaldian ize -
na ematea webgunearen bidez egin be -
har da. Jardunaldia BTEK Teknologiaren
In terpretazio Zentroan izango da eta, nahi
izanez gero, izena eman dutenek bisita
gidatua egin ahal izango dute instalazioe-
tatik. “Ezagutu aukeratzeko” programak
beste ekintza hauek ere eskaintzen dizkie
Batxilergoko ikasleei:

Etorri eta zure esperientziaren berri
eman

Hainbat sektoretako profesionalak
ikastetxeetara hurbildu eta haien heziketa
eta lan esperientziaren berri emango die -
te ikasleei.

Informazio-mahai sektoriala
Eskualdeko enpresek bertoko ekono-

mia-jardueraren errealitatea hurbilduko
du te ikastetxeetara, haien historia, helbu-
ruak, ikuspuntua, jarduera… ezagutaraz-
teko.

Enpresak bisitatzea
Enpresa nagusien instalazioetara bisi-

ta gidatua egiteko aukera dago, haien lan
esperientzia zuzenean ezagutzeko.

Enpresetan egonaldia
Ikasle batek goiz bat emango du lan-

gile batekin eta horren eginbeharretan
hartuko du parte: elkarrizketak, bilerak,
eguneroko lana…

BTEK jardunaldia
Eguna: 2014ko azaroak 25
Ordua: 18:00etatik 20:00etara
Lekua: BTEK Teknologiaren Interpre -

tazio Zentroa. Astondo bidea, 602 – Tek -
nologia Parkea. Derio

Izena ematea (derrigorrezkoa): aza-
roaren 23ra arte.

Informazio gehiagorako:
EGAZ Txorierri
94 453 63 70
ezagutu.txorierrivalley.com

“Ezagutu aukeratzeko”: Lan-
orientabide programa 2014-2015
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Euskara familia bidez transmititzeko
“Eman giltza” kanpaina

eus karaz aritzeko baliabideak es kain tzea
da eta horretarako oinarrizko hiztegia,
ohiko akatsak, umeekin aritzeko jolasak,
abestiak… eskaintzen dira.

Oraingoan, baina beste aurrerapauso
bat eman nahi izan da eta liburuxkarekin
batera, aurten sortu berri den DVDa ere
erantsi da, guraso eta umeek etxean era-
bil dezaten. Gurasoen atalean liburuxka-
ko informazioa digitalizatu egin da eta
besteak beste, hiztegiko hitzak, esamol-
deak, esaldi zuzenak… euskaraz zelan
esan behar diren entzuteko aukera
izango dute. Horrez

gain, liburuxkan ikasitakoa ariketen bitar-
tez praktikan jar dezakete eta umeekin
zelan jolasten den ere erakusten zaie adi-
bide interaktiboekin.

Umeek, bestalde, sarrerako pantailan
zazpi pertsonaia aurkituko dituzte eta
pertsonaia bakoitzak eduki bat landuko
du: zenbakiak, forma geometrikoak, hiz-
tegia, koloreak…. Umeek, pertsonaia bat
aukeratu eta jolastu besterik ez dute egin
behar, eta horrela trebetasun batzuekin
batera hizkuntza bera ere landuko dute.

Beraz, gurasook, eman giltza zuen
seme-alabei!

Txorierriko Mankomunitateko Euska -
ra Zerbitzuak, Bizkaiko beste udalerri
batzuekin elkarlanean, aurten ere “Eman
giltza” kanpaina jarri du martxan. Kanpai -
naren helburua, euskara etxetik transmi-
titzeak eta bultzatzeak daukan garrantzia
nabarmentzea da.

Horretarako Mankomunitateak, alde
batetik 0-1 urteko umeak dauzkaten
gurasoei eta bestetik, 2-3 urtekoak dauz-
katenei bidali die materiala, etxeetan era-
bilgarri izan dadin.

Honako hauek dira, besteak beste,
kanpainaren euskarririk garrantzitsue-
nak:

Webgunea
www.emangiltza.com webgunean,

gurasoentzat transmisioa bermatzeko
giltza izango diren aholkuak, estekak eta
argitalpenak, testigantzak… agertzen di -
ra. Webgunea duela hiru urte garatu zen
eta aurten edukia eguneratu eta osatu
egin da. Webgunea, gurasoen tipologia
aintzat hartuta, hiru hizkuntzatan ager-
tzen da: euskaraz, gaztelaniaz eta frantse-
sez.

Kuku liburuxka eta DVD berria 
Iaz liburuxka eguneratu zen eta aur-

ten, liburuxka hori oinarri hartuta, guraso
eta haurrentzako DVDa egin da. Liburux -
karen helburua, bereziki 2-3 urteko
umeak dauzkaten gurasoei, umeekin

Autokonpostarako egituratzaileaHondakin organikoak erabilita au -
tokonposta egiten duten txorierritarrak
oso pozik azaldu dira jarduerarekin. Ho -
riek zein autokonposta egiteko asmoa du -
tenek adierazi duten zailtasun bakarra
egituratzailea lortzea izan da. Zailtasuna
eragozpen bihur ez da din, Mankomuni -
tatea osatzen du ten sei udaletxeetan
materia lehorra lortzeko gune bat atondu
da. Gune irekiak dira eta edozein momen-
tutan sar daiteke bertara. 

Guneak leku hauetan daude:
–Derio: Rekalde egoitzara sartzeko

biribilgunea.

–Larrabetzu: Goikola auzoko parkinga.
–Lezama: Garaioltza 83, ikastetxetik

gertu.
–Loiu: Ortu ekologikoa (Elizondo

bidea, 4 zenbakitik gertu).
–Sondika: Berreteaga industrialdea.
–Zamudio: Udal hilerriko aparkale-

kua.

Informazioa eta planoak Manko muni -
tatearen webgunean daude eskuragarri:
www.e-txorierri.com.

Autokonpostajearen inguruan Man ko -
mu ni tateak egindako kanpainei es ker, 500
familiak baino ge hiagok mu rriztu dute
hondakin-poltsen erabilera eta euren kon-
posta egiten dute. Biz kaiko Foru Aldun diak
diruz lagundu die kanpainoi. Orturik, lora-
tegirik edo lursailik ez dutenek edukiontzi
marroia erabili be har dute autokonposta
egiteko. Ho rretarako, izena eman behar
dute Kul tur Birikan, Derion; li burutegian,
Larrabe tzun eta Sondi kan; eta udaletxean,
Leza man, Loiun eta Zamu dion. 



AIKOR! 141 l 2014ko urria
www.aikor.com18 GAI NAGUSIA

t: Itxaso Marina / a: Jon Goikouria Larrabeiti

Azaldu deuskuen moduan, taldea
1964. urtean sortu zan Txuma Olagüeren
ekimenez. “Musikazale amorratua zan, eta
garai hatan abade ebilen Sondikan”.
Emakumezkoek eta gizonezkoek osatuta-
ko parrokia-taldea eratu zan, mezatan
abesten ebana, baina talde horretako gi -
zonak hasi ziran guztiek batera egiten
ebe zan entseguen ostean lotzen, saioak
beren kabuz be egiteko. Eta ondoren, ta -
bernara, gogoz entseatutako abestiak
praktikan ipinteko. Ahots bajuen taldea
halantxe sortu zan. “Hogei lagun ginan.
Batez be mezatan abesten genduan do -
meketan, antolatzen zan kultura-ekitaldi-
ren baten, alboko herrietako eleizetan ha -
ra joateko gonbitea egiten baeuskuen...”.

Txuma Venezuelara joan zan misiona-
ri 1968. urtean eta taldearen ardurea Je -
sús Llonak hartu eban. Eta haren ostean,
Antolín Zarragak, taldearen zuzendaria
izan zanak, harik eta hori 1972. urtean
desagertu zan arte. “Mezea esateko mo -
dua aldatu zan. Herritarrek mezatan ge -
hiago parte hartzeko eskatzen hasi zan,

han abestu eien, eta taldea bertan behera
itxi genduan”. Baina hori arrazoi nagusia
izan bazan be, ez zan bakarra izan. “Ez -
kontzen hasi ginan, seme-alabak izaten...
eta batzuk herritik kanpo joan ziran bizi-
ten. Halanda be, batzuk jarraitu genduan
tabernan alkartzen eta abesten. Sondika
herri kantaria izan da beti”.

Isiltasuneko hiru hamarkaden ostean,
Txuma Olagüe ahots bajuen taldea barri-
ro osatu zan 2003. urtean. Baina eratze-
prozesu hori ulertzeko, Txuma misinoeta-
tik itzuli zan garaira egingo dogu atzera.
Ahots mistoen taldea 1988. urtean eratu
zan barriro, bere zuzendaritzapean. Aba -
dea zazpi urte beranduago hil zan eta tal-
dekideak Txuma Olagüeren oroimenezko
kontzertua hasi ziran antolatzen. “Talde
mistoan, ahots bajuen taldea osatu gen-
duan kideetariko batzuk be bagengozan,
eta akordau jakun 2003. urteko emonaldi-
rako barriro alkartu eta abestiren bat
abestu geinkela. Emonaldia amaitu eta
ahots mistoen abesbatzaren zuzendariak,
Paula Pérezek, esan euskun tamalgarria
zala taldeak ez jarraitzea. Eta beno, he -
men gagoz”.

Festara
Hasierako taldekideei kide barriak al -

kartu eta 25 gizonezkok osatutako taldea
dira gaur egun. Zuzendaria aurrera jarrai-
tzera animau ebazan emakumea da: Paula
Pérez. Bizkaiko Abesbatzen Elkartean

TXUMA OLAGÜE TALDE KORALA

Sondikako 
ahots bajuak

Denporak aurrera egiten dau, gelditu barik. Eta kontura-
tu orduko mende erdia pasau da. Halan gertatu jake
Txuma Olagüe Sondikako talde koraleko kideei, izan be
aurten 50 urte bete dira ahots bajuen taldea sortu zane-
tik. Karmelo Gastañagak eta Juantxu Yebrak, presidente-
ak eta korukideak hurrenez hurren, hasiera-hasieratik
daroe bertan eta taldearen gorabeheren barri emon
deuskue. Hareekaz batera, Andoni Azkorra egon da, gaur
egun taldearen idazkaria dana.

“Sondika herri 
kantaria izan 

da beti”
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(BAE) dagoz federauta eta lau hitzordu
garrantzitsutan hartzen dabe parte urte-
an zehar: Begoñan egiten dan Bizkaiko
Abesbatzen Astean, Udabarriko Kontzer -
tuetan, Txuma Olagüeren oroimenezko
jaialdian eta Txorierriko Gabon-kanten
jaialdian. Horrezaz gainera, herri batetik
edo bestetik deitzen badeutsee, bada,
hara be joaten dira. “Guk ez dogu musika
arloko ikasketarik. Belarriz abesten dogu,
entseguetan ikasi doguna... Baina esan
beharra dago asko hobetu dogula hasi
ginanetik. Ohiko euskal abestiak a besten
doguz, habanerak, kantu lirikoren bat,
operaren bategaz be ausartu gara...
Euskeraz abesten dogu, katalanez, inge-
lesez, alemanez, italieraz... gure erara,
noski”.

Beren kontzertuetara sondikoztar as -
ko azaltzen dira, publiko leiala dabe, eta
kanpora ateraten diranean, hareekaz ba -
tera be joaten dira. “Giro berezia sortzen

da. Emonaldien ostean be bai. Kopauan,
esate baterako, lehenengoak gara abes-
ten. Burura jatorkun lehen abestia, kante-
tan gehien gustaten jatana Festara da.
Baina zuzendariari ez jako asko gustetan
zelan egiten dogun... Bere ustez, ondoen
egiten dogun abestia Elurra mara-mara
da”. Berba onak baino ez daukiez zuzen-
dariarentzat. “Pazientzia handikoa da, ez
da haserratzen eta bikain zuzentzen gai -
tu. Badaki non egiten dogun huts eta la -

gundu egiten deusku zuzentzen. Emon -
aldien ostean berba gozoak esaten deus-
kuz beti, eta zerbait kritikau behar badau,
hori beste momentu baten egiten dau”.

BBK-k lehiaketa bat antolatu ebala
kontau euskuen, eta parte-hartzaileek
Schubert konpositorearen Ave Maria pie-
zaren bersino bat egin behar ebela. Hiru
sari emon ziran. Taldearen zuzendaria,
Paula, epaimahaikideetariko bat izan zan
eta gainontzekoek galdetu eutsien ea
ausartuko litzateken hirugarren saria es -
kuratu eban bersinoa Sondikako talde
ko ralagaz abestera. Baietz erantzun eu -
tsen. “Egilea gu abesten ikustera etorri
zan eta asko gustau jakon; sorpresa ede-
rra hartu eban. Egia esateko, bersinorik
gatxena zan eta oso ondo atera jakun”.

Entseguak Santa Kurtzeko ermitan
egiten dabez, astean bitan. “Baina hotz
han dia egiten dau neguan eta Udalak
baimena emon deusku sasioi horretan

“Kide batzuk 80 urtetik
gorakoak dira eta 

gazteenak, hogeta
hamar eta piku 

urte ditue”



entseguak Kultur Etxean egiteko”. Ordu -
bete eta erdiko entseguak dira eta, esan
deuskuenaren arabera, kideak oso serioak
dira eta hara guztiak azaltzen dira gehie-
netan. “Batzuk 80 urtetik gorakoak dira
eta gazteenak hogeta hamar eta piku urte
ditu. Kezkatzen gaitu ordezkoaren gaiak.
Ez dakigu orain gagozanak faltaten gara-
nean taldea ez ete dan desagertuko... Ez
da erraza jente barria, eta batez be gazte-
ak, erakartea”.

Udalak diru-laguntza bat emoten deu -
tse eta kideek kuota bat be ipinten dabe,
zuzendariari ordaindu eta gainontzeko
gastuei aurre egin ahal izateko. “Lehen,
urteeraren bat egin behar bagendu, BAEk
autobusa ipinten euskun, baina murrizke-
tak egon dira eta orain autobusa geuk
ordaindu behar dogu, edo autoz joan”.

Begoña
Bizkaian eta Bizkaitik kanpo ibili dira

kantaten; Haro edo Villarcayon, esate ba -
terako. Eta gustauko litxakie kanpora ge -
hiagotan ateratea, baina gatxa ikusten da -
be oztopo ekonomikoagaitik eta denpora
ezagaitik. Behin Naviako abesbatzea kon-
bidatu eben herrira eta harridurea sortu
jaken Sondikan hain talde ona egoalako.
“Izan be, nahiko ondo egiten dogu. Sei
talde koral onenen artean gagozala esan-
go geunke. Bestalde, behin Ohioko abes-
batza bat be etorri zan Sondikara. Euskal
Herritik egozan biran eta konbidatu gen-
duazan”. Eta zein da eszenatokirik onena
abesteko? “Ba, Begoñako basilikea. Jen -
tetza handia batzen da bertan”.

Urteurrenaren haritik, ekitaldi bat
egin eben Santa Kurtzeko jaietan eta
Santa Zeziliari begira musika-emonaldia
eskiniko dabe Danok bat Portugaleteko
otxoteagaz. “Txorierriko Gabon-kanten
jaialdiari be Sondikan emongo deutsagu
amaierea”.

Talde koralean musika-zaletasunagai-
tik dagoz, abestea izugarri atsegin dabela-
ko. Terapia egiteko modua be badala aita-
tu deuskue, kezkak-eta tarte baten ahaz-
teko. Gainontzekoek beren beharra balo-
raten dabela sentiduten dabe eta horre-
gaitik eskerrak emoten deutseez publiko-
ari, herritarrei, Udalari, txorierritarrei eta
hareekaz era baten edo bestean alkarla-
nean dabilzan guztiei. Halan, bada, jarrai-
tuko dabe Sondikan musikea, kultura eta
ohiturea lantzen. Hori mende bat bete
arte izango ahal da!     
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Goian, abesbatzearen kideak Agate Deuna egunean,
Sondikan. Eskumaldean, Txuma Olagüe. Behean,
abesbatzea, ekitaldi batean. 
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Zamudizar txapelketea
egingo da: gura 

dauanak bere abileziak
aurkeztu ahalko 
ditu jendaurrean

Zamudioko azokeak Alemaniako za -
porea ekarriko deusku aurten; izan be,
aza roaren 1ean November-festea egingo
da. Han saltxitxak eta garagardaoa dasta-
tzeko aukerea eukiko dogu. Horrezaz gai-
nera, Txokolate, Gozoki eta Artisautza Azo -
kea egingo da eta hasierea emongo jako
Limusin errazako Abelgorrien Txapelke -
teari. Azokearen egun nagusia hurrengo
egunean, domekan, izango da. Aurrekoe -
tan moduan, baserritarrek euren produk-
turik onenak eroango dabez Zamudiora,
eta, horrezaz gainera, abelgorrien txapel-
ketearen sari nagusiak emango dira. Bes -
talde, idi-probak egongo dira barikuan, za -
patuan eta astelehenean.

Jaiak iragarten dauzan txupina azaroa-
ren 7an, barikuan, botako da. Jaiok hilaren
11ra arte iraungo dabe. Barikuan Zamu -
dizar txapelketea egingo da. Zer dan hori?
Ba, gura dauanak bere abileziak aurkeztu

ahalko ditu jendaurrean, abestu, txisteak
kontatu, dantzatu... Mozorro txapelketea
be izango da, aurrekoari lotuta egongo
dana. Musikea Garagilak 26 taldearen esku
egongo da.

Gastronomia arloko txapelketa eukiko
dogu zapatuan: porrusalda txapeleketea,
hain zuzen be. Zamudioko Kamara Koralak
eta Pentagra ma Sondikako akordeoi tal-
deak emonaldia eskainiko dabe eleizan
iluntzean; eszenatoki nagusira Artxoak,
Vendetta eta Tri kizio taldeak igoko dira
gauean. 

Eskupelota partidak izango dira do -
meka goizeko ekitaldi nagusiak; eta euskal
dantzen alardea, arratsaldekoa. Astelehe -
nean mus eta briska txapelketak egongo
dira eta martitzenean, Zaindariaren eguna
ospatzeko, mezea emongo da eleizan.      

Sanmartinak, 
urteko azkenak

Txorierriko herrietan eta auzoetan jairik jai ibili gara maia-
tzetik hona, baina oraindik urteko azken jaiez gozau
behar dogu Zamudion. Nekazaritza eta Abeltzaitza Azo -
keak, aurtengoa 29.a izango dana, motorrak berotuko
dauz aurreko asteburuan.

Kontzertuak: Garagilak
26, Artxoak, 

Vendetta, Trikizio
Vendetta taldea
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Urriak 31, barikua
–20:30: Idi-probak.

XXIX. AZOKA
Azaroak 1, zapatua
–II. Txokolate, Gozoki eta Artisautza
Azokea.
–Bizkaiko Limusin errazako Abelgo -
rrien XV. Txapelketea.
–10:30: Ganadua pisatzea.
–11:00: Abere lehiaketea (emeak).
–12:00: November-festea: saltxitxak
eta garagardaoa dastatzea.
–17:00: Abere lehiaketea (arrak).
–20:30: Idi-probak.
Azaroak 2, domeka
–10:00: Limusin abelgorrien, Zamu -
dio ko ganaduaren eta nekazaritza
produktuen erakusketea.

–11:00: Bizkaiko Limusin errazako Abel -
gorrien XV. Txapelketearen enkantea.
–12:00: Idiazabal gaztaiaren dastaketea
komentauko da.
–Bizkaiko Limusin errazako Abelgorrien
XV. Txapelketearen behi, zezen eta gana-
dutegi onena aukeratzea.
–13:00: Bizkaiko Limusin errazako Abelgo -
rrien XV. Txapelketearen sariak banatuko
dira. 
–13:30: Nekazaritza Lehiaketearen eta
Emakume baserritarra Argazki lehiaketea-
ren sariak emongo dira.
Azaroak 3, astelehena
–20:30: Idi-probak.
Azaroak 7, barikua. Mozorro Eguna
–17:00: Mortzila txapelketa-erakusketea. 
–19:00: Txupina eta gozokiak.
–19:05: Sanmartinetako kartel irabazleari
saria emotea.
–19:15: Kalejirea, Bertokogaz eta Gazte
Elai txistu taldeagaz. 

–20:00: Mozorro txapelketea eta Za -
mu dizar txapelketea, Oihan Vegagaz. 
–21:00: Lagunandrek prestautako po -
rrusaldea, Adintsuen etxean. 
–22:00: Mortzila txapelketearen sariak
–23:00: Kontzertua: Garagilak 26.
Azaroak 8, zapatua
–11:00: Kalejirea, Gazte Elai txistu tal-
deagaz.
–Umeentzako jolasak.
14:00: Koadrilen arteko porrusalda
txapelketea eta herri bazkaria, fron-
toian.
–18:00: Txarangea.
–20:00: San Martín XXVI. kontzertua:
Pentagrama Sondikako akordeoi tal-
dea eta Zamudioko Kamara Korala,
San Martin eleizan.
–21:30: Txarangea
–23:00: Kontzertuak: Artxoak + Vende -
tta + Trikizio.
Azaroak 9, domeka
–10:00: Eskolartekoen eskupelota par-
tiduak, frontoian.
–12:00: Lau eta erdiko eskupelota
finala, frontoian.
–13:00: Euskal dantzak, Hiru Bat talde-
gaz.
–17:30: Gazteentzako tartea.
–18:00: Umorezko bakarrizketa.
Azaroak 10, astelehena
–16:00: Mus eta briska txapelketea,
Adintsuen etxean.
Azaroak 11, martitzena. San Martin
–12:00: Mezea. Ostean, kopaua.
–14:00: Herri bazkaria, Truiuondo
egoitzan. 
–16:00: Puzgarriak, eskolan. 
–18:00: Umeentzako antzerkia, esko-
lan. 

Jai-egitaraua

a: ZamudioOrain aldizkaria
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a: Aner Mentxaka, Oihane Goienetxe eta Ana Leniz

TopaEguna, Euskal Herriko Euskara
Elkarteen Eguna, ospatu zen urriaren
11n Derion. Hirugarren TopaEguna izan
da aurtengoa, eta Euskal Herriko hain-
bat txokotatik erakarri zituen euskaltza-
leak Deriora. “Bihotza hunkituta dauka-
gu. Indarberrituta sentitzen gara, indar-
berrituta eta sasoiko, nekeak neke”,
adierazi zuten Tximintx euskara elkarte-
ko kideek Derioko Plaza agerkari digita-
laren bidez.  

“Ein daigun topa” lelopean, berbak
ereiten eta 15 urte barru euskararen
egoera zelangoa izango den pentsatzen

Derio, euskaltzaleen topagunea

26 TOPAEGUNA
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eman zioten hasiera egunari, eta bede-
ratzi elkartek beren esperientzia parte-
katu zuten ekitaldira hurbildu zirenekin.
Han dik aurrera, euskal giroa, jaia, musi-
ka, aldarte ona… nagusi izan ziren herri-
ko ka leetan: umeentzako jolasak, batu-
kada, kantu-jira, kilikiak, buruhandiak,
ta loa, txakolina, bazkaria, erromeria,
kontzertuak…

Elkarteak eskerrak eman dizkie
TopaEgunari era batean edo bestean
beren ekarpena egin zioten guztiei:
Udalari, Topaguneari, Txorierriko eta
inguruko euskara elkarteei, derioztarrei
eta egunean zehar antolatutako ekital-
dietan parte hartu zuten guztiei. “Hu -
rrengo urtean, Lasarte-Orian egingo du -
gu topa eta topo. Irribarrea ahoan eta
euskara ardatz. Mila igurtzi eta musu
egun hau posible egin duzuen guztiei.
Zuok ere Tximintx zarete”. 



Iñaki Aretxabaleta, Magalarte Lezama txakolina Iñaki Lekerika, Basalbeiti txakolina
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t/a: Gaizka Eguzkitza

Iñaki Lekerikak Basalbeiti txakolina
egiten dau. Haren baserria Lezaman da go,
eta izen bera dau. Berea ustiapen txikia da,
hektarea bikoa, eta asteburu bitan batzen
ditue mahatsak. “Azken asteburuan lagu-
nak konbidatzen doguz eta jai-eguna egi-
ten dogu. Aurten 50 lagun batu gara baz-
kaltzen. Eta ondo emon behar deutsezu
jaten; bestela datorren urtean ez dira itzu-
liko (kar, kar)”. Iñaki betidanik da baserrita-
rra, eta etxean beti egin dabe txakolina.
“Aitak aititaren lekukoa hartu eban eta
neuk, hareena biena. Gaur egun, arrebea-
gaz egiten dot behar”.

Iñakiren esanetan, aurtengo txakolina
ona izango da, igazkoa baino askoz ho -
bea. “Matematikan bi gehi bi lau dira,
baina baserrian, ez, eta urte guztiak ez dira
bardinak. Aurten uzta dotorea euki dogu.
Igazkoa, aldiz, txarrenetariko bat izan zan.
Oraingo honetan 12.000 mila li tro ekoiztu-
ko dot, baina mahats pilo bat saldu dot,
beste 10.000 mila litro egiteko modukoa”.

Basalbeiti txakolina orain dala 15 urte
sartu zan Bizkaiko Txakolinaren Jatorrizko
Deituran. Iñakik salmenta zuzena egiten

Hiru txakolin tragu

dau, bitartekari barik, bai tabernetan, bai
azoketan, bai baserrira hurbiltzen dan jen-
teari. “Normalean, bezeroak aurreko urte-
etakoak dira”. Ziurrenik, txakolin prefek-
tuaren bila datoz, eta hori, Iñakiren eritxiz,
“beste tragu bat eskatzen dauena” da. “Le -
hen, garratza zan txakolina, eta orain, go -
xo-goxoa. Niri ez bata ez bestea, erdibide-
ko bat gustetan jat”.

Magalarte
Jabi Aretxabaletak Magalarte Zamu -

dio eta Zabalondo txakolinak egiten ditu,
eta bat dator Iñakigaz. “Txakolinak bere
garraztasuna euki behar dau, bere ikutua.

Orain modan dagoz goxoenak, baina txa-
kolinak apur bat garratza izan behar dau”.
Jabik be uste dau datorren urteko txakoli-
na oso ona izango dala, “mahatsak be oso
onak izan diralako”. “Igaz euri asko bota
eban eta polena kendu eban horrek, eta
ondorioz, ez zan mahats gehiegirik egon.
Igaz, 17.000 litro ekoiztu genduan, eta
aur ten, 35.000 litro”. Halanda be, Jabik ez
deutso litro-kopuruari garrantzi gehiegi
emon gura. “Gehiegi ekoizten badogu,
prezioak bajatu egingo dira eta komer-
tzialki ez jaku komeni”.

Jabik leku askotan saltzen dau txakoli-
na: tabernetan, azoketan, zuzenean... Ba -

I. L.: “Txakolin 
perfektua? Beste 

tragu bat 
eskatzen dauena”

I. A.: “Adineko karisma
galdu barik, edateko

moduko txakolina 
egin behar da”

J. A.: “Txakolinak 
bere garraztasuna 

euki behar dau, 
bere ikutua”

Hainbat txakolingile dagoz Txorierrin, eta urrian oso lan-
petuta ibili dira, mahatsak batzeko sasoia izan dalako.
Laster txakolin barria dastetako aukerea eukiko dogu, eta
bitartean gure iragarleak diranakaz egin dogu berba:
Iñaki Lekerika eta Iñaki eta Jabi Aretxabaleta. Guztiek
uste dabe txakolin goxoa eukiko dogula aurten.
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natzaileak be erabilten ditu eta horrela, le -
ku askotara ailegetako gauza da: Gasteiz,
Madril, Bartzelona... “Gero eta gehiago sal-
tzen dogu kanpoan. Horrek oihartzun
handiagoa emoten deusku. Gaur egun,
txakolina hobea da. Lehen, esate batera-
ko, Bilbon txakolina eskatuz gero, oso txa-
rra zan batzuetan. Orain ez, ordea”.

Magalarte izenpean, Jabiren anaiak,
Iñakik, be ekoizten dau txakolina. Aretxa -
baleta tarren azken lau belaunaldiek egin
dabe txakolina. Gaur egun, Jabik Zamu -
dion egiten dau behar, eta Iñakik, Leza -
man. Baina zein da onena?, galdetu deu-
tsegu maltzurkeria puntu bategaz. “Biok
egiten dogu txakolin ona. Bakotxak era-
bagi da gian zein dan onena (kar, kar)”,
esan deusku Jabik. “Bai, urte baten jente-
ak, txantxetan, esaten deusku neuri atara
jatala hobeto, eta hurrengoan, Jabiri...”,
aitatu dau Iñakik.

Jatorrizko Deituraren presidentea
Gaur egun, Iñaki Aretxabaleta Bizkai -

ko Txakolinaren Jatorrizko Deituraren pre-
sidentea da. “Gura barik egokitu jatan.
Presidenteordea izan nintzan eta Juan
Carlos Ercoreca aurreko presidenteak itxi
egin eban. Ez dakit noiz arte ibiliko nazan
bertan, baina bitartean, ahalik eta ondoen
egiten saiatuko naz. Buruhauste handiak
ekarten deustaz karguak, erabagi asko
hartu behar diralako. Baina tira...”.

Dana dala, Iñakik denporea atera dau
aurtengo txakolina ekoizteko. “Txakolin
oso ona izango da. Oro har, txakolingileok
urte batetik bestera gero eta hobeto egi-

ten dogu, tresneria, eskarmentua eta de -
dikazinoa gero eta hobea diralako. Aur -
ten, 40.000 litro egingo doguz, 2013an
baino 15.000 litro gehiago”. Iñakiren txa-
kolinek hiru sari garrantzitsu irabazi zi -
tuen igaz, baina ekoizleak ez dau uste txa-
kolin perfektua dagoanik. “Lortzen badot,
jubilau egingo naz (kar, kar). Tradizionalki
txakolina garratza izan da, baina publiko-
arengana ailegau behar da. Nire ustez,
horretarako, adineko karisma galdu barik,
edateko moduko txakolina egin behar da.
Zelan jakingo dogu ona ala txarra dan?
Bat edandakoan, beste bat eskatzen da -
nean”.

–Basalbeiti txakolina:
Goitioltza auzoa, 37 (Lezama).
94 455 61 46.

–Magalarte Zamudio eta
Zabalondo txakolinak: 

Arteaga, 107 (Zamudio).
94 452 14 31.

–Magalarte Lezama: 
Goitioltza auzoa, 92 bis (Lezama).
94 455 65 08.

Txorierrin, non?

Jabi Aretxabaleta, Magalarte Zamudio eta Zabalondo txakolinak 



t/a: Gaizka Eguzkitza

Melania Rosique Bartzelonan jaio zen
orain dela 39 urte. Laster Caravaca de la
Cruz (Murtzia) herrira joan zen bizitzen,
familia hangoa baita. Eta 17 urte zituela,
Euskal Herrira etorri zen. “Ama hona eto-
rri zen lan egitera, eta ni, berarekin. Ni -
retzat hona etortzea nahiko gogorra izan
zen. Alde batetik, nerabea nintzelako eta
hori beti da konplikatua. Eta bestetik,
Mur tzian dena utzi nuelako: nire bizitza,
lagunak... Dena dela, ondo moldatu nin-
tzen”, esan digu. 

Hona etorri zenean, Melaniak Mur -
tziako doinu gogorra zuen eta hemengo-
ek ez zioten ondo ulertzen. “Lagunek ba -
rre egiten zidaten nire ahoskerarengatik,
eta nik erabiltzen nituen esamoldeak oso
arraroak ziren euskaldunentzat. Uni ber -
tsitatean, esate baterako, azkar hitz egi-
ten nuen eta barre egiten zidaten hitz ba -
tzuk ahoskatzean “e” hizkia erabiltzen
nuelako. Adibidez, “casas” edo “tijeras”
esan beharrean, “cases” eta “tijere” esaten
omen nuen. Niretzat ez zen barregarria,
baina eurentzat, bai, ordea (kar, kar)”.  

Gaztetan Gorlizen eta Plentzian bizi
izan zen, baina duela bost urte Lezamara
etorri zen, Gaizkarekin, bikotearekin, bizi-

DNA euskalduna
duen murtziarra
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MELANIA ROSIQUE l zientzialaria
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tzera. “Oso herri lasaia da eta oso gustura
gaude hemen. Jendea oso jatorra da eta
primeran hartu gaituzte”. Murtziako egu-
raldia oraindik botatzen du faltan, baina
Euskal Herria izugarri gustatzen zaio: jen-
dea, janaria... “Ia denbora tarte bera eman

dut Murtzian eta Euskal Herrian, beraz er -
di murtziar, erdi euskaldun sentitzen naiz
(kar, kar)”. Melania zientzialaria da eta ogi-
bideaz aparte, bere pasioetako bat ere
bada. Biologia ikasi zuen Euskal Herriko
Uni bertsitatean (EHU) eta master bi ditu:

Zientzia ez da Melaniaren pasio
bakarra, artista ukitu bat ere badue-
lako. Ipuin bat hasi da idazten eta
margolanak ere egiten ditu. Ez da
harritzekoa, aitite, Blas Rosique, mar-
golari famatua izan baitzen. “Berak
pintura batzuk ditu erakusgai
Murtziako Arte Ederren Museoan,
eta hiru kaleri bere izena jarri diete
Murtzian. Duela gutxi nire amama
Carmen hil zenean, margotzeko
grina sortu zitzaidan”. Ildo horretatik,
bikoteak –sukaldaria da– eskatu zion
logotipo bat diseinatzeko, eta jende-
ari asko gustatu zitzaion. Horrek bul-
tzatu zuen Ekidazu abesbatzaren
logotipoa egiteko lehiaketan parte-
hartzera. Eta azkenean irabazi egin
zuen lehiaketa.

Artista
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bata, analisi klinikoetakoa; bestea, analisi
forentsekoa. Murtziarrak DNA ikertu du,
batez ere genetika forentse arloan. “Iker -
ketak egin ditut Y kromosomari bu ruz, gi -
zonezkoek dutena. Behin, nire DNA ere
aztertu nuen. Eta, antza denez, nire ar ba -
soak, prehistorian, Babesgune Franko-
Kantauriarrean, hau da Euskal Herri alde-
an, bizi izan ziren. Bitxia da! (kar, kar)”. 

Dibulgatu eta ikertu
Melaniari izugarri gustatzen zaio bio-

logia, baina batez ere alderdi dibulgatzai-
lea interesatzen zaio, hots, zientzia publi-
ko orokorrarengana hedatzea. Ildo horri
jarraituz, Vita Aidelos enpresa sortu zuen
Gaizkarekin batera. “Bioteknologia-kit ba -
tzuk sortu genituen, zientzia irakasten
den lekuetan erakusteko: zientzia-azoke-
tan, ikastetxeetan, museoetan... Horien
bi dez, hain zailak diren prozesu batzuk
praktikan azaldu ahal dira, jendeak zuze-
nean ikus ditzan. Esate baterako, DNA ate-
ratzen genuen, ahaidetasun-diagnosiak
egiten genituen, jakiak aztertzen geni-
tuen transgenikoak ziren ala ez jakiteko...”.
Zoritxa rrez, krisiak bete-betean harrapatu
zituen eta enpresa itxi behar izan zuten 10
urteko ibilbidearen ondoren. 

Enpresa ez zen ongi atera, baina Me la -
niak lanean jarraitzen du. Gaur egun, ze -
lula amei buruzko doktoretza dabil ikas-
ten EHUn, BIOMICs ikerketa-taldean. Era
berean, Zientzia eta Teknologiaren Espai -
niako Fundazioak (FECYT) eskatu dio
zientzia-gida egiteko. “Bioteknologia etor-
kizuna da, eta horregatik, Gober nuek, di -
ru-laguntzak murriztu beharrean, bultza-
tu beharko lukete ikerkuntza. Etorkizun -
ean, bihotza edo gibela txarto ba dugu,
gure zelulak erabiliko dira organo horiek
osatzeko. Gaixotasun guztiak ez dira des -
agertuko eta beste batzuk sortuko dira,
baina eritasun batzuk desagerraraziko di -
tugu. Dena dela, betiko ez dugu bizi nahi,
ezta?”.

“Ia denbora tarte bera
eman dut Murtzian eta

Euskal Herrian, beraz erdi
murtziar, erdi euskaldun

sentitzen naiz”
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nituen, ikasi genuen horiek zelan sukalda-
tu... Eta batez ere euskaraz gozatu genuen
aisialdia, lagunez, berlagunez inguratuta. 

Betiko moduan, ekintzak lagun guz-
tiei daude irekita, baita argazkilaritzarako
zaletasuna duzuenoi ere. Izan ere, aurreko
urteetan moduan, perretxikoen argazkien
lehiaketa egingo da aurten. Lehiaketak
kategoria bi izango ditu: umeak (14 urte
baino gazteagoak) eta nagusiak. Katego -
ria bakoitzean sari bana emango da. Iru -
diak jpg formatuan bidali behar dira laga-
tzu@lagatzu.org edo txorierri.berbalagu-
na@gmail.com helbide elektronikoetara,
azaroaren 20an baino lehen. Argazkiare -
kin batera, izen-abizenak, telefono-zenba-
kia, lekua, data, kategoria, posta elektroni-
koa eta, nahi izanez gero, izenburua
zehaztu behar dira. Lagatzuko kideek
aukeratuko dituzte irabazleak eta argazki-
rik onenak ikusgai jarriko dira Fernan eta
Ama3 tabernetan, Zamudion, azaroaren
28tik aurrera. 

Egunak gero eta laburragoak dira,
hos toak hasi dira erortzen eta gehienoi
oporrak amaitu zaizkigu, baina udazke-
nak hainbat gauza interesgarri egiteko
aukera ematen digu. Esate baterako, pe -
rretxikoak batzeko sasoia da eta horixe
egingo dugu azaroan berbalgunok, hila-
ren 15ean, hain zuzen ere. Egun horreta-
rako, Txorierriko Berbalagun taldeak irtee-
ra antolatu du Lagatzu Zamudioko euska-
ra elkartearekin batera. Mendira joango
gara, ondo pasatuko dugu eta, bide batez,
perretxikoak batuko ditugu. Gainera, hu -
rrengo egunean, azaroaren 16an, bazkaria
egingo dugu Zamudioko txokoan eta
bezperan batutako perretxikoak dastatu
ahal izango ditugu. 

Ez da berbalagunok perretxikotara
joaten garen lehenengo aldia eta apurka-
apurka ohitura bihurtzen ari da, gero eta
jende gehiagok parte hartzen duelako.
Au rreko urteetan ere primeran pasatu ge -
nuen: perretxiko mota batzuk ezagutu ge -

Azaroan, perretxikotan!
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nuari, koloreei, ikonoei… dagokienez. Eta
gainera, askotan, ezaguna egiten zaigu.
Baina noski, webgune hori ez da benetan
konfiantzazko enpresa edo pertsona
batena, eta ustez eguneratzen edo egiaz-
tatzen gabiltzan datuak iruzurgileak jaso-
tzen ditu. Pentsa ezazue a ze nolako ez -
beharra, datuak paypal, ebay edo kreditu-
txartelarenak badira!

Zoritxarrez, hori uste baino gehiago
gertatzen da. Gero eta gehiago gara
Internet oporrak antolatu, arropa erosi
edo finantza-eragiketak egiteko erabil-
tzen dugunok. Baina erabiltzailea izatea
eta aplikazio horien atzean zer dagoen
jakitea ez da gauza bera, eta, zenbait iker-
ketaren arabera, horregatik hain zuzen
ere bada phising-a arrakastatsua. Har -
vard eko Unibertsitatearen azterketa ba -

ten arabera, webgune bat benetakoa den
jakiteko, erabiltzaileen % 23k itxura baino
ez du kontuan hartzen; % 36k webgune-
aren helbidea, hau da, helbidea eta en -
presa bat datozen; beste % 23k protoko-
loa segurua den egiaztatzen du, hau da,
helbide-barran https edo giltzarrapoa
agertzen den, nahiz eta batzuek orrian
giltzarrapoa agertzen bada, ontzat ema-
ten duten; eta % 9k ez du ziurtagiri digi-
tala egiaztatzen.

Ez da erraza. Aurreko paragrafoa ira-
kurri eta batzuek ez duzue ezer ulertu,
ziur asko. Hori da dugun arazo nagusia
eta phiser-ek horretaz aprobetxatzen di -
ra. Gehienok iritsi berriak gara mundu ho -
netara eta ez dugu prestakuntzarik jaso,
edo jaso duguna eskasa izan da. Beraz,
aholku batzuk: 

–Itxurak ez du balio: webgune bat
kopiatzea oso erraza da. 

–Ondo aztertu klik egin baino
lehen. Nork bidali dit mezua? Helbide
elektronikoa pertsona@enpresa.com edo
antzekoa da? Eta bada ere, kontuz! Sa -
guaren erakuslea loturaren gainean jar-
tzen badugu, nabigatzailearen beheko
al dean lotura nora doan agertzen da: me -
zuan www.banketxea.com ipini ahal da,
baina benetan www.lapurra.com web -
gunera joan. Onena nabigatzailean helbi-
dea norberak idaztea da. 

–Kontuz elkarren antza duten
guneekin. Askotan benetako webgunea-
ren an tza duten webguneak erabiltzen
dira, iruzurra disimulatzeko. Gure webgu-
nea, adibidez, www.btek.org da. Inoiz
mezu bat bidatzen badizuegu, ez zaituz-
tegu www.betek.org@www.museoak.
com edo www.btek.museoak.com web-
gunetara bidaliko.

–Kontuz helbide-laburtzaileekin
(tinyurl, goo.gl…).

–Konexioa https dela ziurtatu, hel-
bide-barran hori edo giltzarrapoa ager-
tzen direlako. 

–Nabigatzaileak segurtasun-ziur-
tagiriarekin arazorik badu, ez jarraitu
eta ez onartu agiri berririk, batez ere leku
ezezagun batean bagaude edo wifi publi-
koa bada. Sarearen arduradunari eskatu-
ko diogu laguntza. 

Arazo gehienak neurri horiei jarraituz
gero saihestuko ditugu, baina, mundu
errealean bezala, ganoraz jokatzea da
aholkurik onena. Beraz, adi ibili!

Phising? Zer gara
Interneteko arrantzan?

t: Xabier Díaz, BTEK-eko zuzendaria

Ziur asko, inoiz posta elektronikoren
bat jaso duzue kutxa edo banketxe bate-
tik, zeure datuak eguneratzeko edo
egiaztatzeko eskatuz. Beharbada, loturan
klik ere egin duzue eta banketxearen gu -
nera joan zarete… Edo hori pentsatu du -
zue. Mezua amua da; eta gure datuak,
arrainak.

Phising hitza erabiltzen dugunean,
iruzur digital bati buruz ari gara, zeinetan
iruzurgilea konfiantzazko enpresa edo
pertsona bezala agertzen baita. Mezua,
gehienetan, posta elektroniko baten bi -
dez jasotzen dugu eta horrek webgune
batera bidaltzen gaitu, datuak egunera-
tzera edo egiaztatzera gonbidatuz. Web -
gunea espero genuen modukoa da disei-
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t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

Tximintx Euskara Alkarteak eta To -
paguneak itauntzen deuskue, ea hama-
bost urte barru euskararen egoera zela-
koa izango dan. Erantzuna bat-batekoa
da: euskaldunaren egoera zelakoa, eus-
kararena halakoa.

Uste dot euskara subjektutik alden-
du eta objektu bihurtu dogula. Honen -
beste aditz; horrenbeste deklinabide eta
hainbeste gramatikagaz, azkenean geu-
regandik aparteko fenomenotzat hartu
dogu, ia. Euskara hartu nahiz itxi egiten
da; apur bat nahiz asko jakin leiteke; eus-
karaz gainera, espainola eta frantsesa be
hemengoak dira; atzenean, nahaste-bo -
rrastea. Baina hemen egia biribila hauxe

da: euskara geu gara; gu zelan, euskara
halan. Jakin berbeta asko; izan, hizkun-
tza bateko seme-alaba.

Euskara hamabost urte barrurako
–unibertsoko edozein gauza legez- alda-
tu egingo da; landare, zuhaitz, bedar
autoktono asko baztertu egingo dira,
edo galdu, eta kanpokoak etorriko dira
euskararen lurretara; etorri be, globaliza-
zinoaren ibilgailuan. 

Gainera, lekuan lekuko euskaratik
berbeta hibridorantz joko dogu: bizkaie-
ran “hain zuzen” (“hartan be”ren lekuan)
entzungo da, eta Donesteben “amaitu”

Euskara 15 urte barru
(“bukatu”ren lekuan). Bestalde, euskara
zientifikoa euskara batuan garatuko da
sistematikoki. Halan be, freskotasunaren
bila euskalkiaren intxaurpera joko da.

Gorago esan dogunez, hizkuntza
pertsonarekin batera joanik, euskaldun
barrien kopurua gora joango da eta,
ondorioz, euskaldun zaharren hizkera
baino modakoago eretxiko jako euskal-
dun barrien berbeteari.

Azken baten, askatasunera bidean,
euskaldunok aginte handiagoa eskura-
tuko dogu eta euskara indartu egingo
da.



AIKOR! 141 l 2014ko urria
www.aikor.com36 SUKALDARITZA

Almaiz baten berakatz-atala zehatuko
dogu gatz apur bategaz. Gainontzeko
osagaiak gehitu, ondo nahastu eta jaulki-
ten itxiko dogu. 

Dilistak xukatu eta kaiku baten ipini-
ko doguz gainontzeko osagaiakaz.
Irabiagailuaz osagaiok birrinduko doguz,
harik eta ora homogeneo eta pikortsu
bat lortu arte. Hozkailura sartu, eta han
ordu bian eukiko doguz. 

Zartagin baten orioa ipiniko dogu
berotzen. Orea hartu eta zortzi bola egin-
go doguz. Bolak talotuko doguz hanbur-
gesa-formea euki daien. Hanburgesak zu -
ringo-ogi arraspauetan pasau eta alde
ba kotxetik prijiduko doguz gorritzen di -
ran arte. Paper xurgatzaile baten ipiniko
doguz orioa xukatzeko. Jogurt-saltsagaz
aterako doguz.

Etxeko sukaldaritzaDilista-hanburgesak, 
jogurt-saltseagaz 

t: Maite Lekerika / a: www.cuchilloitenedor.com

Osagaiak (lau lagunentzat):
–200 g makailao (txikitua eta ge-
zatua)
−4 berakatz-atal
−Kipula erdi bat (xerratan)
−Zoparako ogia edo sikua
−4 piper txorizeroren mamina.
−Pipermina (nahierara)
−Oliba orioa
−Okela-salda arina
−4 arrautza

Prestetako erea:
Kipula eta berakatzak buzti-

nezko eltze baten erregosiko do -
guz, su eztitan. Pipermina eta ogia
txikitu eta gehituko doguz. Egu -
rrezko koilara bategaz eragingo
do gu. Piperra eta saldea gehitu
eta irakiten eukiko dogu 15 minu-
tuan. Makailaoa bota eta beste 10
minutuan izango dogu egosten.
Jal giten ordubetean itxiko dogu.
Barriro berotu eta arrautzak gehi-
tuko doguz. Gogortzen diranean,
zerbitzatuko dogu.

Zurrukutuna
Osagaiak (lau lagunentzat):
–200 g dilista
−60 g brokoli
−80 g azenario
−Koilarakada bat garam masala*
−90 g kipula
−Berakatz-atal bi
−Zuringo bat (irabiauta)
−Ogi arraspautua
−Orioa
–Jogurt-saltsa egiteko: 125 ml jogurt
natural, berakatzi-atal bat (txikitua), koila-
rakada bat limoi-ur, koilarakada bat men-
da (txikitua) eta gatz apur bat.

Prestetako erea:
Dilistak beratzen ipiniko doguz zortzi

orduan. Hanburgesak egin baino ordu bi
lehenago jogurt-saltsea prestauko dogu.

*Garam masala Indiako sukaldaritzan erabilten dan
espezien nahasketea da. Espeziak aldatu ahal dira

lekuaren arabera. Guk honeek erabili doguz:
martorri-hautsa, kumino-hautsa, kurkuma,

kanela, piperbeltz baltza, iltze-belarra, jen-
jibrea, aneta eta kardamomoa.
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Zer irakurri?

Garbiñe Larrauri (Liluraturia)

Irakurtzea gustatzen zaigunok bada-
kigu zein garrantzitsua den liburu egokiak
aukeratzea, eta gure umeengan zaletasun
hori bultzatzea ez dela lan erraza. Txikiak
direnean gurasook aukeratzen dizkiegu
liburuak eta haiekin irakurri ere egiten
dugu. Baina koskortu ahala aldatzen da
kontua. Haiek bakarrik irakurtzen hasten
dira eta, gainontzeko gauza guztietan
moduan, argi dituzte euren gustuak.
Beraz, irakurtzeko gogoa piztea nahi
badugu, liburu asko eskaini behar dizkie-
gu gogoko dituztenak aukera ditzaten.
Gainera, gurasook kontuan hartu behar
dugu liburu bat ez gustatzea eta irakur-
tzea ez gustatzea ez direla gauza bera, eta
komeni da ideia biak ez nahastea.

Irakurtzea txikitatik oso atsegin izan
baduzu, bizitza osorako izango duzu bizio
lagungarria, ikasteko, erlaxatzeko, ames-
teko… Baina adi!, bat-bateko maitemin
hori lortzeko, ezinbestekoa baita liburu

Ferno suzko herensugea
arrakastatsu baten lehenengo emanaldia
da. Esandako adin-tarteko neska-mutilei
asko gustatzen zaizkien izaki mitologikoei
eta zaldunei buruzkoa da. Tom abentura
honetako protagonista eta heroia da eta
Ferno herensugearen kontra borrokatu
beharko du, bere herria salbatzeko. Per -
tsonaia gaiztoa ere badago, Marvel azti
gaiztoa, Avantia suntsitzeko pizti magiko-
ak sorgindu dituena. Liburuaren amaieran
hurrengo abenturaren lehen atala dago,
baita karta bat ere, jolasteko eta bilduma
osatzeko.

Nik liburua irakurri dut eta ohartu
egin naiz inguruko umeei asko gustatzen
zaiela. Piztien erronka bildumaren lehena
da, baina badaude beste 27 abentura
aukeran. Seme-alabei eskaintzen dizkie-
zuen liburuen artean, kontuan hartu nire
proposamena, ea baliagarria den zuen-
tzat! 

egokia aukeratzea. Nik 7 urtetik 11 urtera
bitarteko umeei zuzendutako liburu bat
proposatu nahi dizuet: Ferno, Suzko heren-
sugea. Adam Bladek idatzi du eta bilduma

Piztien erronka
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>
Sondika

Eskulangintza, Nekazaritza eta Abel -
tzaintza. Azaroaren 9an, 10:00etan.

>
Lezama

Trukea. Azaroaren 30ean, 11:00etan,
frontoian. Trukezaleak-k antolatua.  

>
Sondika

“Herri kirolak”, José Ignacio Loboren
argazkiak. Azaroaren 3tik 27ra,
Erakusketa Aretoan.

>

>

Derio
Perretxikoak. Azaroaren 2an, 10:00etan,
Sollube kalean.
Kultur Birikan: Material etnografikoen
maketak (azaroaren 5etik abenduaren
2ra); CCIV erakusketa kolektiboa (azaro-
aren 10etik 30era); Azterkosta. (azaroa-
ren 11tik 18ra). 

>
Derio

Azokak

Hitzaldiak

Erakusketak

Ikastaroak

>
Lezama

Euskal kantak. Barikuetan, 19:30ean,
Uribarri Topalekuan. Izena ematea:
zorrizketan@gmail.com; 688 693 655. 

Ikuskizunak

>
Sondika

Beti lagun, umeentzako txotxongiloak.
Azaroaren 7an, 18:00etan, liburutegian.

>
Derio

Umeentzako ipuin kontalaria. Azaroa -
ren 13an, 17:30ean, liburutegian. Izena
eman behar da aurretik. 

Irteerak

>
Sondika

Sukarrieta-Mundaka. Azaroaren 19an.
Izena ematea: azaroaren 19ra arte, libu-
rutegian. 

Txapelketak

>
Zamudio

II. Tallya. Azaroaren 28an, 18:00etan;
eta 29an, 09:00etan. 

>
Zamudio

Zen. Azaroaren 28an, 20:00etan; eta
29an eta 30ean, 11:00etan. Eskolan. 

>

>

Lezama
Done Jakue Bidea (Bilbo). Azaroaren
16an, 9:030ean, eskolan. Gailur talde-
ak antolatua.
Hijedo mendia (Burgos). Azaroaren
22an, 8:30ean, plazan. Gailur taldeak
antolatua.  

>
Larrabetzu

Bernardo Atxa ga ren Nevadako egunak.
Azaroaren 19an, 19:00etan, Angulerin.

> Euskara jendea dokumentala eta hi -
tzaldia (1. zatia). Azaroaren 26an,
19:00etan, Angulerin. 

>
Derio

Perretxikoetara. Azaroaren 1ean,
8:00etan, Udaletxean. Untza taldeak
antolatua. 

>
Zamudio

Espejo. Azaroaren 16an, Arroeta talde-
ak antolatua.   

>
Larrabetzu

Terese Gazteluren artelanak. Azaroaren
3tik 14ra, arratsaldean, Angulerin.

>

>

Larrabetzu
Oinarrizko internet. Azaroaren 17tik
28ra. Izena ematea: azaroaren 12ra
arte, Angulerin.
Literatura eskola: Hogeita hamar urte
euskal literatur kritikan (1975-2005).
Azaroaren 29an, 10:00etan, Angulerin. Musika

Santa Zezilia. Derio: azaroaren 22an,
19:00etan, elizan (Ipar-Alde); Zamu dio:
azaroaren 23an, 11:00etan, elizan (Za -
mu dioko Kamara Korala); Lezama: aza-
roaren 21n, 19:00etan, elizan (Ekidazu). 

>

Txorierri

“Mozart eta klarinetea”. Azaroaren
21ean, 19:00etan, Gurea Aretoan.

>

Derio

Jexuxmai Lopetegi. Azaroaren 16an,
18:30ean, Hori Bain. 

>

Larrabetzu

“Elikadura, kirola eta emakumeak”. Aza -
roaren 6an, 18:30ean, Kultur Birikan.








