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Ez, ez da. Segundoak, egunak, bizitza
osoa daramagu barneratuta egon
beharko litzatekeen leloa paretetan

-norberaren bekokian- letra larriz idazten.
Esaten, oihukatzen, negar malkoz busti-
tzen. Baina itsutasunak eta bekokietako
espazio faltak jota, badirudi oraindik ere
asko dagoela egiteke, gehiegi agian.
Baiezkoak ez ezik, ezetzak ere barneratze-
ko eta onartzeko gaitasuna dago jorra-
tzear.

Bilboko jaietan gertatutako eta sala-
tutako eraso sexisten inguruan irakurri
dugu, arduratu, baita jarri gabeko denun-
tziei buruz jakin ere. Egia da matxiruloen
jarrera borborrean dagoela etengabe eta,
gainera, alkoholak ematen duen txinpar-
tari eta lagunen babesari esker harrotasu-
naren puxika egoa beste puzten da.
Behin heteropatriarkatuaren morrontzan,
ustez, egondako lu rraldeen konkistan
tinko dihardute. Ba kerik ez, jada. Eta
orduan, gauaren iluntasunean, “cho cho

cho fe para el taxi” lelo zoroen artean, sin-
tomak errazago antzematen dira; homoe-
rectusak martxan ateratzen dira elkar eli-
katuz. Inkisizio aren begiradak ernaldu
eta heteropatriarkatuak finkatutako bide-
etatik aldentzen den edozeinengana
zuzentzen dira; baina hori ez da okerrena,
desbideratutako horiek zuzentzeko atre-
bentzia ere hartzen dute: okel gehiegi
erakustearren, debekatutako ezpainetan
musu emateagatik… Indioilarraren luma-
dia era kutsiz eta ahoz esandako lizunke-
rien ostean, ukimenaren zentzumena
dute garatuen, eta esku bat luzatzen dute
–bat bakarrik, besteak katxiari eusten bai-
tio– dagokiena eskuratu nahian edo,
ordea, gaizki eginak zuzentzeko; moralta-
sunaren maindirea edozein txokotara
luzatzeko eta artaldea berriz ere, batera-
tuta, bidean jartzeko. 

Esperotako erantzunik ez jasotzera-
koan tolerantziaren diskurtso luze eta
gogaikarriaz dira mintzo. Ez, ez dugu

EDER MERINO
(Kazetaria)

tolerantziarik behar zerbait txarto egiten
egongo bagina bezala; ez diogu inori ez
baimenik ezta barkamenik ere eskatu
behar. Hezkuntza eta errespetua dira
gizarteak behar duena, ez tolerantzia.
Askatasuna, mugak eta eskubideak zein-
tzuk diren jakiteko errespetua, ezetzak
onartzeko hezkuntza… Bideak eta auke-
rak anitzak direla jakiteko gaitasuna,
horiekiko begirunea eta orratz nahikoa,
matxismoaren puxika behingoz lehertze-
ko.

Zeinek esan behar zidan, duela hiru
urte, lehorretik uretara egingo nue-
nik, ordura arte telebistan edo por-

turen batean (tragoxka eskuan) jarraitzen
nuen kirol bat gertutik ezagutzeko. Eza -
gutzeko, eta horren berri emateko. Te -
lebistan, eta portu askotan (tragoxkarik
ga be aurrerantzean). Patuaren apetak. Eta
ni, pozik. Pozik, ez nuelako inondik inora
espero, eta esperientzia, ezin onuragarria
izan dela aitortu behar dut. Agian jende
askok ez du ulertuko, baina arraunak
zeharo ha rrapatu nau. Hainbeste, denbo-
raldia bu katzen den bakoitzean egun
batzuetako hutsunea ere sentitzen dut.
Estropaden ondorengo depresioa izango
da. Batek daki.

SARA GÁNDARA
(Kazetaria)

Berrogei paladatan

Orratzak eta puxikak

Egia esan, oroimenerako irudi ugari
utzi dizkit kirol honek, kresalaren usaina
lagun, udako hilabeteetan. Eta estropada
guztien gainetik, bat eta bakarra: Kontxa -
ko Bandera. Lan handiko jardunaldiak
dira, baina gogoz egiten dituzun horieta-
koak halaber. Lehia ikusgarria bezain sa -
noa uretan; beste horrenbeste karriketan,
hondartzan, mendi magaletan, kai alde-
an, arranpan... Aldarte ezin hobean milaka
zale, nahastuta, egunaz gozatzen. Arrau -
nak hori dauka: zaren taldekoa zarela ere,
lehorrean borrokak adiskidantzari uzten
dio lekua. 
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Zamudioko elkarteak 20 urte bete
ditu eta, urteurrena ospatzeko, ekitaldi
sorta zabala antolatu dute urrian zehar.
Hala, hilaren 4an, domekan eta eguerdi-
ko 12etan, dantzaldi-erromeria egingo
du te Hiru Bat dantza taldearekin eta Aiko
taldearekin batera. Txakolina eta kopaua
ere eskainiko dira. Urriaren 10ean, zapa-
tua, txotxongilo erraldoiak dantzatzen
ikasteko tailerra egongo da goizeko
12etan; eta Kepa Junkera eta Sorginak
taldearen solasaldi-emanaldia, arrastiko
7etan. Ondoren, kalejiran aterako da
Maurizia, Leon eta Fasio txotxongiloekin,
eta txitxi-burruntzia eta txakolina dasta-
tzeko aukera ere egongo da. 

Urriaren 17rako, zapaturako, afaria
an tolatu dute eta, azaldu dutenez, sor-

presaren bat egongo da. XX. urteurrene-
ko diskoa ere grabatuko dute eta bertan
elkartearen ibilbidea erakusten duten
zortzi kantu sartuko dituzte. Proiektua
Igon Olaguenaga Bertokoko trikiti mai-
suak zuzenduko du eta elkarteko musika-
riekin batera musikari profesionalak ere
arituko dira. Diskoa urriaren 24an graba-
tuko da. 

Bestalde, bideo bi ere egingo dituzte.
Bideo bakoitzak 15 minutu iraungo du
eta bertan Bertoko elkartearen sortzaile-
ak, irakasleak, gurasoak eta gaur egungo
ikasleak zein ikasle ohiak elkarrizketatuko
dituzte, eta jendaurrean zein ikasgela
barruan egindako saioak erakutsiko dira.
Elkarteak herrian izan duen eragina ere
aztertuko da. 

Ospakizunez betetako urria 
ekarriko digu Bertokok 

Auto klasikoak,
Loiun ikusgai

Han auto klasikoen erakusketa
egongo da urriaren 4an, goizeko
10etatik aurrera. Ibilgailuak Herriko
plazan eta Alonsotegi plazan ipiniko
dira ikusgai, eta 11:30ean handik
aterako dira Txorierritik buelta bat
ematera. Bestalde, 14:00etan ko -
paua eskainiko da Udalaren eskutik.
Auto klasikoen erakusketa Loiun
oso harrera ona duen ekintza da eta
hara hainbat lagun hurbiltzen dira,
herritarrak zein txorierritarrak, baita
inguruko herrietako lagunak ere.
Iaz, esate baterako, 120 auto egon
ziren ikusgai.

Haurreskola zabaldu
da Sondikan

Sondikan, jolas eta aisialdirako
gune berria dute ikasturte honetan:
Txikigunea. Zerbitzu bi eskaintzen
dira bertan: haurreskola, zero urte-
tik bi urte arteko umetxoak hartzen
dituena; eta herriko ume guztiei
zuzenduta dagoen balio anitzeko
gela bat. Gela horretan jolasgune bi
atondu dira: bata, estalia; eta bes-
tea, kanpoaldean. Umeek eta beren
familiek haurreskolaren ordutegitik
kanpo erabili ahal dituzte jolasgu-
neok. Eraikinak jasangarritasunari
dagozkion baldintzak betetzen ditu,
eta topagune garrantzitsua bilaka-
tuko da txikientzat. “Eskaintzen
dituen zerbitzuak direla-eta, gune
hori urte osoan erabili ahal izango
da”, esan dute Udaletik.
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Urriak 4, domeka
–10:00: Traka.
–13:00: Umeentzako ikuskizuna.
–15:30: Jai-batzordearen bazkaria.
–17:00: Dantzen alardea, Lainomendi tal-
dearen eskutik.
–18:30: Konpartsen arteko jolasak.
–20:30: Sariak ematea.
–21:00: Txokolatada.
–21:30: Diskofesta.
–23:00: Txupina eta jaien amaiera.

Derio

Irailak 29, martitzena
–10:30: Kalejira.
–12:00: Meza.
–13:00: Txosna zabaltzea.
–13:00: Briska txapelketa eta igel-toka.
–Eguerdian zehar, poteoa eta pintxoak.
–19:00: Asto probak.
–20:30: Bertsolariak.
–21:00: Ahuntza zozketatzea.
–21:30: Erromeria.
–22:00: Jaien amaiera eta txokolatada. 

Lauroeta

San Migel, gelditu barikIzena ematea,
Txuma Olagüe
abesbatzan 

Txuma Olagüe Sondikako abes-
batzan parte hartzeko izena ema-
tea zabaldu da. Abestea gustuko
du tenek eta abesbatzako kideekin
kantatzera animatzen direnek tele-
fono honetara deitu dezakete:
660048365 (Paula, goizez). Edo, na -
hiago badute, mezu bat idatzi ahal
dute helbide elektroniko honetara:
pauperezbueno@ yahoo.es. Entse -
guak Santa Kurtzeko ermitan egin-
go dira, Sondikan.  

Derioko dendak,
kalera 

Danerik Paraje! Derioko
Zerbitzu eta Merkataritzako Elkarte
Profesionalak outlet-a antolatu du
urriaren 2 eta 3rako. Dendariek
Sollube kalean ipiniko dituzte salto-
kiak, eta hara udako denboraldiko
salgaiak edo stockeko gauzak era-
mango dira. Aukera ona izango da
dendariek eskaintzen dizkiguten
beherapenez eta eskaintzez balia-
tzeko. “Egia esan, jendea hurbiltzen
da outlet-era, eta esperientzia ona
izaten da urterik urte. Gainera, bari-
kuan eta zapatuan antolatzeak
aukera handiagoa ekartzen digu
guri zein bezeroei” esan digute
elkartetik. 

Bilerara deitu du
Gorantzaileak-k 

Sondikako taldeak bere 50.
urteurrena ospatuko du datorren
urtean. Urteurrenaren haritik bilera
bat antolatu du urriaren 15erako,
eta herriko taldeak, dantzariak eta
ospakizun-ekitaldietan parte hartu
nahi dituzten herritar guztiak deitu
dituzte bilera horretara. Iluntzeko
8,30ean egingo da bilera, dantza
taldearen lokalean. Amets Arzallus. a: Bertsozale elkartea

Lauroeta Loiuko auzoan eta San Migel Derioko auzoan jaietan daude, San Migel
ospatzen hain zuzen ere. Auzo bietan ekitaldi sorta zabala egon da asteburu osoan zehar,
baina oraindik ere makina bat aukera dugu disfrutatzen jarraitzeko. Jai-batzordeek
hurrengo ekitaldiak antolatu dituzte datozen egunetarako. Elexeta Larrabetzuko auzoan
ere San Migel ospatuko dute irailaren 29an eta urriaren 4an. Domekan autobus bat ipini-
ko da hara joateko eta izena ematea Udaletxean edo Anguleri kultur etxean egin daiteke
irailaren 30era arte. Besteak beste, paella jana egongo da bertan. 

Irailak 29, martitzena
–18:00: Dj Xaibor.
Urriak 2, barikua
–20:00: Txorizoa sagardo erara dastatzea.
–00:00: Kontzertuak: Boikot + Itziarren
semeak.
–04:00: Diskoteka.
Urriak 3, zapatua
–10:30: “Julio Garitano” XII. Areto-futbol
Txapelketa.
–14:00: Indaba jana.
–15:00: Azken buruko sorpresa.
–16:00: Bazkalondoa eta bingo berezia.
–20:30: Umeen mozorro txapelketa.
–21:00: Nagusien mozorro txapelketa.
–00:00: Berbena, Honat taldearekin.
–04:00: Diskoteka. 
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a: Loiuko Udala

Lezamako Nekazaritza Azokak berri-
kuntza bi ekarriko ditu aurten. Alde
batetik, azoka domekatik zapatura alda-
tu da, urriaren 17ra hain zuzen ere, eta
bestetik, izen berria ere edukiko du:
Denon Artean. Izan ere, azoka Udala eta
Saretzen elkartearen artean antolatu da
aurten. Elkarte horretan herriko ostala-
riak, merkatariak eta enpresariak daude
batuta.

Nekazaritza azoka 11:00etatik
15:00etara egongo da zabalik, eta, beti-
ko moduan, produktu sorta zabala ipini-
ko da ikusgai eta erosgai: ortuariak,
fruta, ogia, gazta… Era berean, erakus-
ketak eta erakustaldiak egongo dira:
bizikletak, argazkiak, barazki kontser-
bak… Eguer dian, herri bazkaria izango
da, eta hainbat ekintza arratsaldean: tai-
lerrak, kale an tzerkia eta ipuin kontala-
riak, haien artean. Iluntzean, berbena
bat egongo da. Beraz, azokaren forma-

tua ere aldatuko da eta hemendik aurrera
egun osoa iraungo du, herritarrei eta bisi-
tariei aukera gehiago eskainiz.

Bestalde, Loiuko Gastronomia eta
Eskulangintza Azokak 23. edizioa beteko
du aurten. Urriaren 18an, domekan, egin-
go da, eta, ohikoa den bezala, salmenta-
postuak Herriko plazan, Alonsotegi pla-
zan eta frontoian ipiniko dira. Bertara ba -
serriko produkturik onenak eramango
dira, eta artisauen lanak ikusi eta eroste-
ko aukera ere egongo da. Azokari
10:00etan emango zaio hasiera, eta
12:00etan Bizkaiko txakolina eta euskal
baserriko oilaskoa dastatu ahalko da. He -
rri kirolek ere beren lekua edukiko du te
azokan, 13:00etan erakustaldi bat egingo
da-eta. Azkenik, 15:00etatik au rrera Erro -
meria egongo da Akerbeltz taldearekin.
Loiukoa azoka beteranoa da eta urterik
urte jendetza batzen da bertan. Urriko hi -
rugarren asteburuan, beraz, hitzordu ga -
rrantzitsu bi edukiko ditugu nekazaritza
munduarekin. 

Nekazaritza azokak
Lezaman, “Denon artean” azoka egingo da 

lehenengo aldiz; eta Loiun euskal 
baserriko oilasko-pintxoak eskainiko dira

Lezamako eskultore 
bat lanean arituko 
da Amerikan

Jesus Jauregik lan garrantzitsu
biri ekingo die. Lehenengoa
Kalifornia Behean, Mexikon, egingo
du; Los Cabos udalerrian. Bertan,
hotel bat altxatuko du Ritz Carlton
firmak, eta eraikinak kristalezko
kubo handi bat edukiko du aurreal-
dean. Kristalezko kubo horretan
Corten altzairuzko estruktura eskul-
torikoak ipiniko dira, lezamarrak
egingo dituenak. Gainera, estruktu-
ra horiek firmaren identitate-ikur
bihurtuko dira eta hoteleko beste
leku batzuetan ere ipiniko dira, hala
nola suiteetako ateetan eta jatetxe-
ko barran. “Azala bat izango da,
multzo arkitektonikoaren zehar
agertu eta desagertuko dena”.  

Bestalde, bigarren lana Guate -
malako hiriburuan, Tegucigalpan,
egingo du. Han 24.000 metro koa-
droko multzo arkitektoniko bat erai-
kiko da eta lezamarrak eraikineko
fatxadetan ipiniko den sareta eskul-
torikoa diseinatuko du. “Hamalau
metroko garaiera eta 57 metroko
zabalera dituzten saretak izango
dira. Eta lan honetarako, banbua
erabiltzeko aukera aztertzen nabil,
eta horrela ekologia eta jasangarri-
tasunaren aldeko apustua egin”.

Berton lan gutxi dago eta Jesus
oso pozik dago Amerikan irten zaiz-
kion aukerekin. “Asmo handiko
proiektuak dira biak. Gainera, Ritz
Carlton firmak zure lana aintzat har-
tzea oso inportantea da; baita eus-
kal arterako ere”. 

Eguzkiñe, Boiseko Miguel Aiarzagaz.Eguzkiñe, Boiseko Miguel Aiarzagaz.
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Ondarearen 
jardunaldiak

Aurtengo gaia “Burdina” da eta
Larrabetzun bisita gidatua antolatu
dute Goikoleako burdinolara urria-
ren 10erako. Ostean, herrian egon
diren burdinolen argazkiak proiekta-
tuko dira Anguleri kultura-etxean
eta haiei buruzko azalpenak eman-
go dira bertan. Izena emateko, tele-
fono zenbaki honetara deitu behar
da: 94 455 82 71.

Lezaman ere bat egin dute jar-
dunaldiekin. Hala, urriaren 17an,
zapatuan, bisita gidatua egingo
dute Kurtzeko ermitara eta Olazarra
burdinola-errotara. Azaldu digute-
nez, ermitako burdinazko hesia
Olazarra burdinolan egin omen
zuten. Ekintzan parte hartzeko, 94
455 61 26 telefono zenbakira deitu
behar da.

Derion, “Burdina gure artean eta
kirolean” bisita gidatua eta erakus-
keta egingo dute urriaren 18an, goi-
zeko 12etan. Urriaren 22an “Leza -
mako trenbide zaharra eta Hilen
trena” hitzaldia emango du Juanjo
Olaizolak. Azkenik, urriaren 25erako
“Burdina Bilboko hilerrian” bisita
gidatua antolatu dute. Hilerriko
sarreran lotuko dira goizeko 11etan.       

4.500 euro batu dira
Larrondoko jaialdian

Danontzat Loiuko elkarteak jai
solidarioa egin du lehendabiziko
aldiz irailean, Larrondo auzoan,
hango jai-batzordeko kideen lagun-
tzarekin. Ekitaldian 4.500 euro ingu-
ru batu ziren eta dirua Friedreich-en
ataxia gaixotasuna ikertzera bidera-
tuko da, Sondikan gaixotasun hori
duen lagun bat dago-eta. 

Antolatzaileak poz-pozik agertu
dira jaialdiarekin. “Harrituta gaude
parte-hartzaileen kopuruarekin. Ez
genuen espero hainbeste jende
etor tzea, baina eguraldi ona egin du
eta horrek lagundu egin digu. Guz -
tira, ia 300 lagun batu ginen bazka-
rian. Hasieran, apur bat urduri ibili
ginen, ez genekielako janari nahiko-
rik egongo zen eta, badaezpada,
ma karroiak egin genituen. Eta hala
moldatu ginen. Jaialdia erabat arra-
kastatsua izan da”. Egun osoan
zehar, hainbat ekitaldi egon ziren,
hala nola, umeentzako jolasak, dan-
tzak, kirola, sardina jana eta kontzer-
tuak.   

Azaldu dutenez, Lanbideren zerbi-
tzuak, ekintzak eta enplegu politikak txo-
rierritarroi hurbiltzea da bulego mugiko-
rraren helburua. Zerbitzu publikoa da,
ele biduna, doakoa eta pertsonalizatua,
eta haren bidez erraztu nahi da herrita-
rrak lan merkatuan sartzea. Horrela, bada,
zerbitzu mota bi eskaintzen dira bertan:
alde batetik, enplegu zentroa (prestakun-
tza, enplegu eta autoenplegurako infor-
mazioa, CVa egitea, enplegu webguneak
ikustea, enplegua bilatzeko baliabide-
ak…); eta bestetik, orientazioa (curriculu-
ma eta aurkezpen gutuna, hautaketa fro-
gak, lan elkarrizketa, IKT eta enplegua
bilatzea, trebetasun sozialak…).

Zerbitzua abenduaren 31ra arte es -
kainiko da, eta haren arrakasta aztertu
ostean erabakiko da datorren urtean ere
jarriko ote den martxan. Bulego mugiko-

rra hamabost egunetik hamabost egune-
ra ipiniko da herri bakoitzean. Urriko
hitzorduak hauek dira:

Loiu: urriaren 2an, 16an eta 30ean,
barikuan, 15:00 – 17:00, Udaletxeko pla-
zan. 

Sondika: urriaren 2an, 16an eta
30ean, barikuan, 09:00 – 13:00, Goiri Er -
dikoa kalean. 

Derio: urriaren 9an eta 23an, bari-
kuan, 09:00 – 13:00, Sollube kalean.

Zamudio: urriaren 14an eta 28an,
eguaztenean, 09:00 – 13:00, Udaletxeko
plazan.

Lezama: urriaren 14an eta 28an,
eguaztenean, 15:00 – 17:00, Udaletxeko
plazan. 

Larrabetzu: urriaren 9an eta 23an,
barikuan, 15:00 – 17:00, Udaletxeko pla-
zan. 

URRUTIKO PAISAIEN BEGIRALEA.– Altzora Sondikako euskara elkarteak
argazki lehiaketa antolatu zuen eta “udako oporrak” izan zen gaia. Aritz Atela Ayok
irabazi du lehiaketa. Kroazian ateratako argazkia aurkeztu zuen lehiaketara.
Guztira, 52 argazki jaso zituen elkarteak.  

Lanbideren bulego mugikorra
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300 korrikalaritik 
gora, Kepa eta 
Areneren lasterketan

Derioko neba-arreben oroime-
nezko lasterketa Gure Señeak elkar-
teak antolatzen du eta aurten bos-
garren aldiz egin da irailaren 13an.
Lasterketan 310 korrikari baino
gehiagok hartu zuten parte 11 kate-
goriatan banatuta: umeak, kimuak,
promesak, beteranoak eta egokitu-
tako kirola, tartean. Lasterketa
hitzordu garrantzitsua bihurtu da
eta elkartetik adierazi digute haien-
tzat oso hunkigarria dela lasterketa
bera, eta haren inguruan hainbeste
jende batzea. Izan ere, ekitaldian
Kepa eta Arene neba-arrebak gogo-
ra ekartzen dituzte, eta era berean,
herritarrak gaixotasun arraroa edo
ezintasun berezia duten umeen eta
haien familien egoerarekiko sentikor
bihurtu nahi dituzte. Aurtengo las-
terketaren bideoa YouTuben dago
ikusgai: GureSeñeak_2015 - V
Memorial Kepa eta Arene. 

Finlandia edo Norvegiako landetako bal-
dintzak irudikatu nahi dituzte, eta horre-
tarako, elurrik ezean, irina-eta erabiliko
dute. 

Auto txikiak nagusi izango dira fron-
toian asteburu osoan zehar. Larunbatean,
txapelketa egingo dute. “Normalean
20ren bat lagunek hartzen dute parte
halako txapelketan, baina gurean dagoe-
neko 40 pertsonak baino gehiagok eman
dute izena. Harrigarria da”. Hurrengo egu-
nean, igandean, ate irekien jardunaldia
izango da, eta edozein zaletuk izango du
bertan jolasteko aukera. Batean zein bes-
tean parte hartzeko, ez da ezer ordaindu
behar izango.

Scalextric erraldoia eta elurtua
ipiniko dute Zamudion

Zamudio Racing elkarteak Scalextric
pista erraldoi bat jarriko du Zamudioko
frontoian, urriaren 17an eta 18an.
Txorierriko lagunek Euskalextric-AESK
Zornotzako elkartearen laguntza izango
dute. “Ekintza bat egiten dugun bakoitze-
an, scalextric pista bat jartzen dugu, hau
da, elektrizitatearen bidez ibiltzen den
miniaturazko autoak, eta ikusi dugu zale-
tasuna gero eta handiago dela. Era bere-
an, Euskalextric elkartekoek txapelketak-
eta antolatzen dituzte eta elkarrekin lan
egitea erabaki genuen”, esan dute Racing
elkartekoek. Zamudioko zirkuitua sei
zatitan banatuko dute, eta horiek bere-
ziak izango dira. Izan ere, antolatzaileek a: DerioKOmunikazioa



AIKOR! 151 l 2015eko iraila
www.aikor.com10 LABURRAK

a: Oihane Goienetxe, DerioKOmunikazioa

Lanak emakumeek udalerrian zer
arrisku ikusten dituzten jakitea eduki du
helburu, baita lasai mugitzea eragozten
dizkieten oztopoak identifikatzea ere.
Horretarako, profil eta ohitura ezberdinak
dituzten 10 emakume batu, eta lantaldea
osatu zen. Emakume horien artean, nes -
ka gazte bi, zaintzaile bat, etxetik kanpo
lan egiten duen ama bat, Sutondoan
elkartearen presidentea eta Mankomuni -
tateko Berdintasunerako teknikaria egon
dira. Emakumeek arriskutsuak izan dai-
tezkeen 16 leku identifikatu dituzte, eta
arazo gehienak argi faltari egon dira lotu-
ta.

Lantaldearen arabera, leku hauek ez
dira batere seguruak gauez: Euskal Herria
kaleko 4. eta 6. atarien artean dagoen
lorategia, Larrabiko atzeko aldea, Urbasa
gunea, Uribe parkea, Bakearen plazako
arkupeak, Goiko kalea, Txosna parkea,
Gaztelumendi plazako parkea, Butroi
kaleko 5. eta 7. atarien arteko gunea eta
Hariztiko pasabidea, Mungialde etorbide-
rantz. Leku arriskutsu horiek identifika-
tzeaz gainera, konponbideak ere propo-
satu dituzte, hala nola kale-argi gehiago
ipintzea edo ondo ikustea zail bihurtzen
duten landareak-eta moztea. Lupeko
pasabideak eta tunelak ez dira, normale-
an, leku seguruak izaten. Emakumeen
ustez, argiztatze nahikoa dago autopista-
ko tunelean eta tren-geltokiko pasabide-
an; hala ere, aipatu dute autopistako
tunelaren amaieran, eskuinaldean, bide
bat dagoela eta ezin dela ikusi bertan

inor ezkutatuta dagoen. Konponbide
bezala, ispilu bat ipintzeko eskatu dute,
izkina horretara ailegatu baino lehen,
bidearen amaiera ikusi ahal izateko eta
beste aldean norbait dagoen ikusteko.

Bestetik, irisgarritasun arloan arazoak
topatu dituzte leku hauetan: Udaletxe
ondoko haur-parkea, tren-geltokiko tu -
nela, Urbasa gunea, Gaztelumendi plaza-
ko parkea, Mungialde etorbideko 16. ata-
riaren ingurua eta San Isidro bidea. 

Pintaketa iraingarriak
Beste proposamen batzuen artean,

Urbasa guneko espaloia konpontzeko
lanak egin beharko liratekeela esan dute.
Izan ere, zuhaitzen sustraiak gorantz igo
dira eta espaloia desitxuratu dute. On -
dorioz, oso zaila da bertatik haur-aulki
edo gurpil-aulki batekin pasatzea. Era be -
rean, San Isidro bidean landaretza era
egoki batean hazten dela kontrolatu
beharko litzatekeela esan dute, landareek
bidea ez estaltzeko, eta Mungialde etor-
bideko 16. atariaren inguruan pibote ba -
tzuk ipini ahalko liratekeela, autoek gara-
jeetako sarreretan buelta ez emateko.
Azkenik, uste dute lehentasuna eman be -

harko litzaiokeela pintaketa iraingarriak,
emakumeen eta gizonen arteko berdin-
tasunaren aurkako eraso zuzenak dire-
nak, garbitzeari. 

Maider Araitz Gorroño Martinek,
Man komunitateko Berdintasunerako tek-
nikariak, aipatu digun bezala, diagnosti-
koak harrera ona izan du Derioko bulego
teknikoan eta hasi da neurriak hartzen.
Adibidez, argiak ipini dira Hariztiko pasa-
bidean, eta piboteak Mungialde etorbi-
deko 16. atariaren inguruan. Diagnosti -
koa Derioko webgunean jarriko da esku-
ragarri, eta ale batzuk utziko dira liburu-
tegian.

Helburu nagusiaz gainera, proiektuak
beste helburu batzuk ere lortu ditu, hala
nola emakumeak eremu publikoaren era-
biltzaile aditutzat hartzea, eta emakume-
ak ahulduntzea eta animatzea, herriaren
erabakietan parte har dezaten. “Garran -
tzitsuena emakumeak protagonista bi -
hurtzea da, eta haiei hitza ematea, beren
bizitza hobetzeko neurriak hartzeko
orduan”. Gorroñoren esanetan, Zamudiok
eta Larrabetzuk ere jorratu dute hirigin-
tza genero ikuspuntutik, eta gainontzeko
herriek laster egiteko asmoa dute.     

Derioko puntu beltzak aztertuta 
Hamar emakumek osatutako lantaldea Derioko kaleetan
zehar ibili da bi hilabetez, herriko hirigintza genero ikus-
puntutik aztertzeko. Ekintza Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Derioko II. Planaren haritik egin da, eta
alderdi bi hartu dira kontuan: segurtasuna eta irisgarrita-
suna.
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Lagunak bidean
Arraroa da Txorierrin atzerritarrik ez ikustea, batez ere Larrabetzu eta Zamudio bitartean. Chris Aschke (Alemania), Tomas Salvador
(Portugal), Kristy Bates (Colorado, AEB) eta Ida Nordin (Suezia) ezezagunak ziren Done Jakue bidea hasi baino lehen. Bideak elkartu
zituen. Zamudioko Udaletxeko plazara heldu orduko, euren esperientziak elkartrukatzen ari ziren Lezama-Bilbo bitarteko etapan.

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



“Ez dago sekretu berezirik, lan p  

t: Itxaso Marina

Zelan tratatzen zaituztegu txorie-
rritarrok?

Askotan ibili gara hemendik, eta nor -
malean giro paregabea topatu dugu kon-
tzertuetan. Egia esateko, azkenaldi hone-
tan gainezka egon diren plazetan ibili
gara. Ezin gara kexatu.

Zelako uda izan duzue?
Diskoa abenduan irten zenetik ez

gara gelditu. Suitzan lau kontzertuko bira
egin genuen, eta ondoren Estatu mailako
areto-bira. Udan ere kontzertu dezente
eman ditugu, jendetsuak eta gi rotsuak.
Oso pozik gaude.

Eta zelan datoz hurrengo hilabete-
ak?

Zenbait herritako jaiak gelditzen zaiz-
kigu oraindik, eta gero, urriaren bukae-
ran, Suitzara itzuliko gara hiru kontzertu
ematera. Ostean, bira biribiltzeko, areto
txiki batzuetan joko dugu, eta azken kon-
tzertua Iruñeko Zentral aretoan emango
dugu abenduaren 11n.

Europara ez ezik Latinoamerikara
ere eraman zaituztete birek. Zelako
ha rrera duzue han?

Harrera ezin hobea izan dugu eginda-
ko irteera guztietan, eta giro paregabea
sortu da kontzertuetan.  

Zuk esan duzu lehen: gainezka
dauden plazetan zabiltzate. Zein da
se kretua?

Nire ustez, ez dago sekretu berezirik,
lan piloa baizik. Zortzi urte daramatzagu
taldearekin, etengabe lanean, konposa-
tzen, grabatzen, gizarte sareetan egurra
ematen, elkarrizketak egiten, bideoklipak

grabatzen… Lanaren eta arduraren emai-
tza da.

Taldea sortu zenutenean, ez dakigu
epe luzeko proiektua izango zen pen-
tsatu zenuten; zelan ikusten duzue
orain taldearen etorkizuna?

Oraingoz, Vendetta aurrera doan tren
bat da. Buruan baditugu ideia batzuk da -
torren birarako, baita datorren diskorako
ere. Beraz, aurrera. Dena dela, ez dugu
epe luzeko etorkizunean asko pentsatzen.

Zortzi urte, lau disko.
Disko guztiak entzun eta argi nabari-

tzen da bilakaera handia izan duela talde-
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Vendetta taldea ekainean egon zen Loiun, eta irailean ere
eskaini du kontzertua Lezamako jaietan. Hala ere, ez da
lehenengo aldia Txorierrin taldearen skaz gozatzeko au -
kera izan duguna. Enrikkok gure galderak entzun eta tal-
dearen asmoak aurreratu dizkigu. 

ENRIKKO RUBIÑOS l Vendetta taldeko bateria-jotzailea
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“Kulturan  gabiltzanok
bide ezin hobea dugu

jendearen kontzientzia
astintzeko, eta hori da

gure betebeharreko bat”

“Diskoak gure webgunetik
deskarga daitezke; 

muga ekonomikoak 
nahiz fisikoak hautsi 

nahi ditugu”

GUREAN IZAN DA 13

ilo baizik”

ak, betiere Ska oinarritzat izanda. Estilo
ezberdinekin nahastu eta fusionatu dugu
ska. Festarako eta dantzarako pentsatuta
dauden abestiak dira uztartze horren
emaitza. Hala ere, esan genezake abesti
batzuk dantzekoak baino gehiago, kanta-
tzekoak direla.

Festa-kutsua, baina aldarrikapena
ere bai.

Aldarrikapena beti egon da Vendetta -
ren diskoetan eta zuzenekoetan. Kultura
munduan gabiltzanok, orokorrean, eta
ze hazki musikariok, bide ezin hobea du -
gu jendearen kontzientzia astintzeko,
jendea burua erabiltzera bultzatzeko. Al -
de batera edo bestera, baina erabil deza-
tela burua. Gizartearekin kritikoak izate-
ko, dituzten arazoei aurre egiteko, bizi ga -
ren mundu hau hobetzen saiatzeko…
Ho ri guztia astintzen saiatzen gara gu;
ho ri da, nire ustez, gure betebeharreko
bat.

Oso talde kohesionatua osatzen
du zue, antza. Ezinbestekoa, musika
mun duan irauteko.

Jai-kutsua
Skalariak taldean 10 urte eman

ondoren, Javier Etxebarriak (gita-
rra-jotzailea) eta Luisillo Kalandra -
kak (baxu-jotzailea) Vendetta tal-
dea sortu zuten 2007. urtean.
Proiektuarekin bat egin zuten Pello
Reparazek (tronboi-jotzailea), Ru -
ben Antonek (tronpeta-jotzailea)
eta Enrikko Rubiñosek (bateria-
jotzailea). Taldeari jai-kutsua eman
zioten hasieratik, eta ska oinarritzat
hartuta, beste estilo batzuen fusio-
arekin ausartu dira, hala nola funk-
a, folk zelta eta country-a. Zortzi
urtean lau lan kaleratu dituzte:
Vendetta (2009), Puro infierno
(2011), Fuimos, somos y seremos
(2012) eta 13 balas (2014). Enrikkok
aurreratu digun moduan, dagoene-
ko hasi dira beren hurrengo disko-
an lanean.    

Halako taldea da gurea, bai. Etxekoak
baino gehiago ikusten ditut nik lau ho -
riek… Baditugu geure liskarrak, nola ez!,
baina nik beti esaten dudan moduan, oso
ondo dakigu eztabaidatzen! (kar, kar).

Euskara eta gaztelania.
Abesti gehienak pertsona bik idazten

dituzte, etxean eta bakarka. Batek euska-
raz daki; besteak, ez. Beraz, Vendettan
modu naturalean suertatzen den gauza
da hizkuntza biak nahastea.

Zuen webgunetik lau diskoak des-
karga daitezke, eta sakelako telefono-
rako aplikazioa ere egin duzue. Detaile
handia zaleekin. Hala ere, kontraesan-
korra dela pentsa daiteke…

Mugak hautsi nahi genituen; muga
ekonomikoak nahiz fisikoak. Ez genuen
nahi diskoak balio duen 14 euroko pre-
zioa edo, esaterako, Mexikokoa izatea
oztopo bat izatea. Gainera, gaur egun
edozein disko jaitsi dezakezu lau klik
eginda. Beraz, guk klik pare batean utzi
dugu kontu hori. Eta salmentei dagokie-
nez, azken diskoa, aurrekoarekin aldera-
tuta, antzeko saldu dela esan dezakegu,
edo gehiago. Dena dela, AC/DC bai, be -
harbada, baina Vendetta ez da bizi saldu-
tako diskoetatik, ezta hurrik eman ere.

Zein proiektu duzue epe labur edo
luzerako? Disko berria aipatu duzu
lehen…

Bideoklip berria aterako dugu laster,
eta bira berria prestatzeari ere ekingo
dugu. Eta bai, disko berrian ere bagabil-
tza lanean… Hau ez da gelditzen, ez! (kar,
kar). 



“Zailtasunak orain 
etorriko dira, liburuak

hartu eta berriro 
gogotik ikasi behar

dudanean”
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Hizkuntzari dagokionez praktikarik
ezak hasieran dakartzan arazoak gaindi-
tuta, sondikoztarrak ez du arazo handi-
rik izan Amerikako bizitzara egokitzeko.
“Kostatzen zaizu, noski, hizkuntza eza-
gutzen baduzu ere, hasieran zaila dela-
ko bu ruan duzuna ahoz adieraztea.
Baina egunero saiatu behar duzu inge-
lesez, eta azkenean nahi eta nahi ez egi-
ten duzu. Bestalde, kultura ezberdina
duen herrialde batean zaude, zuk eza-
gutzen ez du zun eta zu ezagutzen ez
zaituen familia batekin… eta gogor egi-
ten da. Baina zailtasun horiek gainditzen
dira, eta familiako beste kide bat bihur-
tzen zara azkenean. Oporretara joaten
ginen eta gauza asko egiten genituen
elkarrekin”. Hala ere, Amaiak aitortu digu
apur bat kostatu zitzaiola familian zeu-
kan “estatus” berrira moldatzea. “Neba
bat daukat, ni baino nagusiagoa dena;
eta New Yorken nire adineko ahizpa bat
izan nuen. Beti geunden elkarrekin,

gauza berdinak egiten genituen esko-
lan, lagun berberekin irteten ginen…
eta, ondorioz, erraza zen el karrekin
haserretzea. Ez nuen oso ondo erama-
ten”.

Magikoa
New Yorken, neguan, hotz handia

egiten duela kontatu digu, eta horrega-
tik, aisialdia etxean eman ohi zuen, peli-
kulak ikusten edo Gabonetako postreak
egiten. “Eguraldia hobea zenean, men-
dira joatea gustatzen zitzaidan, eta fami-
liarekin bidaiak egitea autoz. Countrya
en tzuten genuen bidaia horietan. La -

t: Itxaso Marina

“Ikastetxeko neska batzuk Estatu
Batuetara joan ziren ikastera aurreko
ikasturtean, eta euren esperientzia kon-
tatu ziguten. Ni ere animatu nintzen es -
perientzia hori bizitzera. Gainera, ikusi
nahi nuen noraino heltzeko gauza nin-
tzen… New Yorken urte oso bat egon
naiz, eta oso esperientzia ona izan da”.
Hala hasi da Amaia azaltzen zergatik era-
baki zuen Atlantikoaz beste aldera joatea. 

Batxilergoko lehenengo maila ikasi
du New Yorken. “Sistema ezberdina dau-
kate, jende ezberdinekin egon naiz klase
bakoitzean… baina maila baxuagoa
dute, eta oso erraza izan da bertan ikas-
tea. Egia esateko, ez dut esfortzu handirik
egin, hemen egin beharrekoarekin alde-
ratzen badugu… Zailtasunak orain etorri-
ko dira, liburuak hartu eta berriro go gotik
ikasi behar dudanean. Uste dut kostatuko
zaidala”. Ikasketez gainera, kirolarekin ere
saiatu da New Yorken. “Sas kibaloian eta
hockeyan aritu naiz, izan ere, halako kiro-
letan aritzeko go mendioa ematen dute,
jende gehiago eza gutzeko eta haiekin
harremanetan hasteko. Saskibaloian
lehenago ere aritu naiz, baina hockeya
berria izan da niretzat. Probatzearren
aukeratu nuen. Oso txarra naizen arren,
gustatu egin zait”.

Sondikoztarrak Txorierriko Ipuin
Lehiaketaren azken edizioa irabazi du.
Eta ez da lehenengo aldia izan, orain
dela urte batzuk ere lehenengo saria
eskuratu zuelako bere kategorian.
Istorioa kontzentrazio-esparru batean
kokatu du oraingo honetan. “II. Mun -
du Gerra ikasi genuen ikastetxean, eta
irakasleak hari buruzko lan bat egitea
agindu zigun. Esan zidan nirea ondo
zegoela eta, beharbada, lehiaketaren
batera bidali ahal nuela. Badakit oso
gai originala ez dela, hari buruz asko

idatzi dela, baina uste dut inportante-
ena dela zelan dagoen idatzita. Estatu
Batuetan nengoela enteratu nintzen
irabazi nuela. Pozik”.

Idaztea gustukoa du betidanik,
“eta are gehiago euskaraz, politagoa
delako”. Idaztea bere sentimenduak
adierazteko erabiltzen du, eta hobeto
sentitzeko. Hala ere, ez du idazle
bihurtzeko aukera inoiz aztertu. “Ez
dakit nik horretarako hain ona izango
nintzatekeen…”. Bere zaletasunetako
bat izaten jarraituko duela ziurtatu
digu, ordea. Eta zer espero du Amaiak
bizitzatik? “Asko bidaiatu nahiko nuke,
lan on bat izan, familiarekin egon…”. 

Libre, New Yorkeko kaleetan 

Testu hau orain irakurriko duzuen arren, Amaia uztailean
harrapatu genuen, “Sagar Handitik” etorri berria zela.
Gazte sondikoztarra ikasten egon da bertan, eta jet lag-a
ez da oztopoa izan, bere esperientzia gurekin partekatze-
ko.   

AMAIA KAMIRUAGA l ikaslea

Idazle afizionatua
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tekeen hiri horretan. Inoiz han bizi ahal
izatea da nire ametsa”.

Lagun onak egin ditu Estatu Ba -
tuetan. “Kultura eta ohitura ezberdineta-
tik gatoz eta hori nabaritzen da, jakina,
baina elkar ulertzen dugu. Oso jatorrak
di ra. Ikastolan bazegoen Holandako nes -
ka bat eta, beharbada, bera zen ondoen
ulertzen ninduena –badakizue, hasieran
apur bat galduta zabiltza, bakarrik senti-
tzen zara, ez dakizu zeure arazoak nori
kontatu…– egoera berean geundelako”.
Orokorrean, oso esperientzia positiboa
izan dela dio, eta edonori gomendatuko
lioke halako abentura bat bizitzea. “Zure

familia ondoan ez egoten ikasi behar
duzu, beste kultura batera egokitzen, ikas-
tetxean gauzak ondo egiten… Gau zak
beste perspektiba batetik ikusten dituzu”.

Amaia Batxilergoko bigarren mailako
ikaslea da Lauroeta ikastetxean. Hautaz ko
ikasgaitzat zuzenbidea eta ekonomia
aukeratu ditu, gustatzen bazaio, esparru
horiei lotutako zerbait ikasteko asmoa
duelako. Beharbada; batek daki. “Estatu
Batuetako esperientzia oso ondo irten
dela kontuan hartuta, gustatuko litzaidake
berriro atzerrira joatea ikastera. Ez da kit
nora, Europako herri batera, nire familia-
rengandik hain urrun ez egoteko”.

gune kin janari lasterreko jatetxeetara ere
joaten nintzen autoz, ezin delako leku
batetik bestera oinez joan. Ez da beha-
rrezkoa esatea Sondikak ez daukala zeri-
kusirik “Sagar Handiarekin”. New Yorkek
19 milioi biztanle dauzka, oso erritmo
bizkorra, kultura eta aisialdiko eskaintza
handia… Egunez zein gauez. Lo egiten
ez duen hiria dela dio te. “New York na -
hiago dut; hango erritmoa da niri gusta-
tzen zaidana. Asko gozatu dut izotz gai-
nean patinatzen, New Yorkeko kaleetan
barrena ibiltzen… Izan ere, nahiz eta
gauza sinplea iruditu, hain da magikoa!
Libre sentitu naiz hain akigarria irudi dai-
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Iaz, lehenbiziko aldiz, Txorierriko
Man ko munitateko Euskara Zerbitzuak
gaz teen arteko hizkuntzaren erabilera
sus tatzeko proiektu berri bat jarri zuen
martxan. Egitasmo honek, alde batetik,
euskararen erabilera eta motibazioa sus-
tatzea du helburu eta, bestetik, parte har-
tze aktiboa eta ludikoa eragitea. Proiektu
honek arrakasta handia izan zuen gazte-
en artean eta horrexegatik Mankomuni -
tateak aurten ere, Lukie Koiu lehiaketako
2. edizioa antolatu du, Txorierriko Manko -
munitatea osatzen duten herrietako gaz-
tegune eta gaztelekuen partaidetzaz.

Proiektua 12 eta 16 urte bitarteko
gaz teei zuzendua dago, hau da, DBHko
ikas leei. Iazko edizioan Txorierriko 100
gaz tek eman zuten izena lehiaketan,
eta aurten ere iazko kopurua mantentzea
eta ahal dela gehitzea espero da. Ho -
rretarako eta gazteen interesa piztu na -
hian, institutuko gazteen iritziak eta
proposamenak ere hartu dira kontuan
proba desberdinak sortzeko orduan. 

Izen-ematea
Gazteek eskolan zein webgunean

eman behar dute izena, bikoteka. Bertan
gurasoen baimena deskargatu ahal izan-
go dute eta, hau bete ondoren, emailez
bidali beharko diete antolatzaileei edota

Irailetik eta urtarrilera bitartean 
Lukie Koiu lehiaketako 2. edizioaz 

gozatzeko aukera izango dute DBHko
ikasle diren Txorierriko gazteek

Ezetz Lukie Koiu?

Txorierriko Mankomunitatean entregatu.
Izen-emate epea, beraz, zabalik dago
parte hartu nahi duten Txorierriko gazte-
entzat, animatu eta izena eman www. lu -
kiekoiu.com atarian!

Prozedura
Lehiaketak ginkana estiloa dauka eta

hiru fasek zehaztuko dute bere ibilbidea.
Le henbiziko faseari iraila hasieran ekin
dio gu institutuko ikasleen aurrean egin-
dako aurkezpenekin. Izena emateko epea
urri aren 19ra arte zabalik egongo da. Ize -
na ematearekin batera lehenbiziko pro ba
egin beharko dute gazteek: be raien bu rua
aurkezteko (taldearen izena, adina, eskola,
herria…) pare bat minutuko bi deoa.

Bigarren fasean lehiakideek internet
bidezko beste bost proba egin beharko di -
tuzte. Gazteek egin behar dituzten probe-
tan euskal kultura, ohiko akatsak, Txo -
rierriko ondare linguistikoa eta historikoa
eta bertako ohiturak jorratuko dituzte ar -
gazki, bideo zein testu idatzien bidez. Ha -
mabostean behin proba bat argitaratuko
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Beldur barik lehiaketak helburu
hau du: emakumeek berdintasunik
ezari nola aurre egiten dioten era-
kusten duten neska eta mutilen
lanak aintzat hartzea eta sustatzea.
Lehiaketara mota guztietako arte-
adierazpenak aurkez daitezke. Ho -
riek errespetuan, berdintasunean,
askatasunean, autonomian, eran-
tzunkidetasunean eta indarkeria se -
xistaren gaitzespen irmoan oinarri-
tutako jokabideak azaldu behar di -
tuzte. Hori da, hain zuzen ere, Bel -
dur barik egitasmoaren jarrera.

Horrela, bada, helburua ez da
nor gehiagoketan ohikoa den lehia
sustatzea; horren ordez, hausnarke-
ta eta eraldaketa pertsonala eta
kolektiboa sustatu nahi dira, eraso-
en aurrean gazteek modu aktibo
batean esku har dezaten, eta in -
darkeriarik gabeko harremanak
sendo di tzagun. Horrezaz gainera,
nabarmendu eta aintzatetsi egiten
dira neska eta mutilek egunerokota-
sunean indarkeria sexistari aurre
egiteko eta hori gainditzeko erabil-
tzen dituzten estrategiak.

Programa 12 urtetik 26 urtera
bitarteko gazteei dago zuzenduta,

eta edozein genero artistiko, ideia,
proiektu, performance, bideo edo musika
jasotzen duten ikus-entzunezko sorkun-
tzak sarituko di tu, Beldur Barik egitasmo-
aren jarrerarekin bat egiten badute. 

Lanak azaroaren 11ra arte aurkeztu
ahalko dira, beldurbarik.org webgunean
dagoen formularioaren bidez. Lan guz-
tiak aipatutako webgunean ipiniko dira
ikusgai, eta bertan ere topatuko duzue
sariei eta aurreko urteetako sorkuntzei
buruzko informazioa. Lehiaketari edo la -
nei lotutako edozein zalantza izanez ge -
ro, helbide elektroniko honetara idatz de -
zakezue: jarrera@beldurbarik.org.

da webgunean eta jasotako lan guztiak
ere bertan azalduko dira, sarean. Az ken
proban erreportaje txiki bat prestatu
beharko dute lehiakideek eta hauen arte-
an hiru bozkatuenek bost luki (pun tu) ge -
hiago jasoko dituzte. Publi koaren bozari
an tolatzaileena gehituko zaio eta emai-
tzak urtarrileko lehen astean jakingo di -
tugu. Or duan hiru talde finalisten berri
emango da. 

Hirugarren fasea Finala izango da,
urtarrilaren 16an, Sondikako Kultur Etxe -
an. Hona heltzen diren hiru bikoteek
hain bat proba egin beharko dute eta
amaieran, nola ez, saria jasoko dute.
1.200 euro banatuko dira finalean
parte hartuko duten hiru bikoteen ar -
tean, Txorierriko edozein dendatan gas-
tatzeko.

Lehiaketari buruzko informazioa aur-
kitzeko aski da webgunean sartzea. Tuen -
ti zein Instagramen Lukie Koiu bilatuz ge -
ro ere bertan aurkituko gaituzu, non web-
guneko informazioaz gain makina bat
aukera dagoen lehiaketa gertutik ja rraitu
ahal izateko: probak ikusi, iruzkinak egin,
argazkiak igo, lehiakideen artean harre-
manak sortu, iazko edizioko partaideen
probak ikusi... Gogoan izan lehiaketan
parte hartzeko www.lukiekoiu.com web-
gunean eman behar dela izena. 

Beldur barik 2015, 
animatu eta parte hartu!
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Euskal Herriko zati bat, Amerikan

Euskal diasporea Euskal Herriko zortzigarren herrialdea dala esaten da. Ez da harritze-
koa, kanpoan dagozan euskaldunek pasinoz bizi dabelako euskal kulturea. Diasporak
egiten dauan euskal jaialdirik handienetariko bat Boisen egiten da, Estadu Batuetan.
Aurten 30.000 mila lagun baino gehiago batu dira bertan, eta hatako asko eta asko, txo-
rierritarrak.
Argazkiak: Alfon Atela, Iñigo Aurrekoetxea, José Ángel Atela, Ainara Arnaiz, Jon Ander Aldekoa, Olaia Aurre eta Oihana Astobieta

BOISEKO EUSKAL JAIALDIA 

Eguzkiñe, Boiseko Miguel Aiarzagaz.Alfon, Enkarni San Juanegaz.



t: Gaizka Eguzkitza

Euskal Herriko aztarna pilo bat dagoz
Estadu Batuetan. XIX. mendean milaka
eus kaldun joan ziran Ipar Amerikara ba -
tez be artzain behar egitera. Beranduago,
1900tik 1920ra bitartean, 430.000 euskal-
dun joan ziran Estadu Batuetara. Gehie -
nak Kalifornia, Oregon, Idaho eta Nevada
estaduetan batu ziran, Estadu Batuetako
ipar mendebaldean, Kana datik gertu.
Gaur egun estaduen % 80tan dago eus-
kal etxeren bat. 

Inguru horretan dago Boise, Idahoko
uriburua. Bertan, 200.000 lagun bizi dira,
eta hareetako 20.000 euskaldunak dira.
Esate baterako, Dave Bieter alkateak La -
rra betzun daukaz erroak. Eurek behar
han dia egiten dabe euskal kulturea bizi-
rik mantentzeko, eta urtero egun bateko
euskal jaia egiten dabe uztailaren 31n,
San Inazio egunean. Gainera, bost urterik
behin euskal jaialdi erraldoia egiten da -
be. Eta hara milaka lagun hurbiltzen dira,
estadubatuetarrak zein kanpokoak. Eta

euren artean baita txorierritarrak be, jaki-
na.

Boiseko lehenengo jaialdia 1987an
egin zan, eta gaur egun Euzkaldunak al -
karteak antolatzen dau, hango euskal
etxeak, hain zuzen be. Jaialdian hainbat

ekitaldi egiten dira: kontzertuak, dantzak,
herri kirolak, pilota partidak, hitzaldiak,
era kusketak... Aurten Athleticek be egin
dau bat ospakizunagaz eta partida bat
jokatu dau bertan. Egun batzuetan zehar,
Boise euskaldunon topagunea da Estadu
Batuetan, etxetik milaka kilometrora. Eta
han batzen dira aspaldian Estadu Batue -
tara joan ziranak, euren seme-alabak eta
euskal kultura bizi gura daben hainbat
eta hainbat lagun. Euskerea, ondo pase-
tako gogoa eta giro alaia nagusi dira. 

Iñigo Aurrekoetxea Gotxa zamudioz-
tarra kirolari peto-petoa da. Gotxak ibilbi-
de ederra dauka herri kiroletan, eta ho -
rregaitik joan da aurten Boisera. “Saio ba -
tzuetan hartu neban parte, belar-zamea
eta ingudea jasoten. Hareetako bat zora-
garria izan zan. Hockeyan jokatzeko areto
baten egin genduan eta lekua zoragarria
zan. Aretoa leporaino bete zan eta jentea
zoratuta ibili zan gugaz: animaten, txalo-
ka, argazkiak egiten, autografoak eska-
tzen... Itzelezko giroa egon zan”. Gainera,
aurkezpena be bitxia izan zan. “Hizlari ba -
tek gure izenak aitatzen ebazan eta kiro-
lariok banan-banan urtetan gendun are-
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Biztanle-kopuruaren
%10 da euskalduna

Boisen. Esate baterako,
alkateak Larrabetzun

daukaz erroak

Gurdien (karrokanpo) erakusketa bat egin zan.
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tora, ilunpean, musika eta kearen artean.
Dana oso amerikarra”. 

Kirola alde batera itxita, Iñigo poz-
pozik itzuli da Txorierrira, Boiseko jaialdia
“itzelezko esperientzia izan dalako”. “Jente
pilo bat joan ginan hemendik eta Boisen
bat egin genduan hango euskaldun asko-
gaz. Eta gehienek euskeraz egiten; harri-
garria da zelan eutsi deutsien hizkuntza-
ri”. Era berean, Iñigok azpimarratu deusku
jaialdi osoan zehar egon zala giroa. “Edo -
zein momentutan hurbiltzen jatzun ba -
ten bat bere familiaren gainean berba
egiteko edo zu ezagutzeko. Itzultzea gus-
tauko litxakit”. 

Ospakizun bikotxa
Eguzkiñe Goikoetxeak be barriro joan

gura dau Boiseko jaialdira. Loiukoak ile-
apaindegi bat dauka Asuan eta aurten
lehendabiziz joan da jaialdira. “Senarra

eta biok beti euki dogu jaialdira joateko
grina eta aurten azkenean lortu egin
dogu. Gainera ospakizun bi egin doguz
bertan: batetik, senarra eta biok orain
dala 25 urte ezkondu ginan San Inazio
egunean; bestetik, senarrak erretiroa
hartu eban martxoan eta hori be bazan
ospatzeko modukoa”. 

Eguzkiñek be primeran pasau dau
Estadu Batuetan. “Jaialdiak benetan me -
rezi dau, ikusi eta bizitzeko modukoa da.
Hangoak irrikan dabilz kanpokoakaz ber -
ba egiteko eta hartu-emonetan jarteko.
Hango euskaldunek herrimin alaia dabe
eta oso hunkigarria da”. Boisez gainera,
New Yorken be egon zan Eguzki ñeren tal-
dea, eta han Brooklyn auzoko euskal
etxean egon ziran. “Kasualidadez, Loiuko
lagun batzukaz topo egin genduan ber-
tan. Oso polita izan zan. Gainera errome-
ria ederra eskaini eben Taberna Ibiltaria
eta Luhartz taldeek”. 
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Gotxa zamudioztarrak herri kiroletako
saio batzuetan hartu eban parte. “Boiseko batek esan 

euskun: Ahal badozue,
etorri jaialdira barriro;

zuek emoten deuskuzuen
pozak ez dauka preziorik”

Horren moduko anekdota pilo bat
gertatu jakoz Eguzkiñeri. “Bidean mormoi
bategaz egin genduan topo, eta gurega-
na etorri zan senarrak Athleticen kamise-
tea eroialako. Bera Bilbon ibilitakoa zan,
eta Athleticen inguruan hasi ginan ber-
betan. Beste behin Xabi Paya bertsolaria-
gaz egon ginan, berak jaialdian parte
hartu ebalako. Xabi ezagutzen dogu Lau -
roetako bertso-afarietara askotan etorri
dalako, eta bera hurbildu zan gu agurtze-
ra”.

Aurten, Olaia Aurre zamudioztarra
eta bere familia be joan dira Boisera. Bere



diagoa da. “Lehen euskaldunok, hangoak
edo hemengoak, edo euskal kultureagaz
loturea genduanok joaten ginan, baina
gaur egun ondo pasatzera joaten da gero
eta amerikar gehiago. Izan be, oso giro
polita dago eta amerikarrentzat be bada
berezia. Esate baterako, jaialdiaren areto-
an alkohola edan ahal da kaletik, eta hori
Estadu Batuetan debekatuta dago. Gain -
era, ekitaldiak dagoz, musikea...”. 

Alfonen berbetan, bisitariak gehien
ha rritzen dituana hizkuntza da. “Amerikar
euskaldun gehienek euskeraz egiten da -
be, euskera dotorez gainera, inolako
doinu amerikar barik. Aurten Totorika -
guena abizena eban Boiseko gizon bat
ezagutu genduan. Bere familia Gerni ka -
koa zan eta berak gernikar doinuari eutsi
deutso. Itzela da. Nire ustez, Boiseko jaial-
dia bizitzeko modukoa da. Euskaldun
guztiok bizitzan behintzat baten joan be -
harko ginateke hara”.

aitak, Angelek, senideak daukaz Kali -
fornian. “Nire osaba Zamudiokoa zan eta
1920an, 17 urte zituala, Estadu Batuetara
joan zan”. Angel batzuetan joan da Ame -
rike tara, baina Boiseko jaialdia ez eban
ezagutzen. “1974an Elko herrian (Nevada
estaduan) egin zan euskal jaialdira joan
nintzan eta oso polita iruditu jatan: trak-
toreek ikurriñak eta Estadu Batuetako
bandera eroiezan, eta bertan ikusi gen-
duazan besteak beste Iñaki Perurena ha -
rri-jasotzailea eta Jon Lopategi eta Xa bier
Amuriza bertsolariak”. 

Angelen eritxiz, jaialdi biak dira poli-
tak, baina Boisekoa Elkokoa baino askoz
handiagoa. “Jaialdia ederra da. Ekitaldiak
kale handi baten egiten dira, eta han be
batzen gara bisitariok. Hangoak oso po -
zik egozan gu euren herrian egoteagaitik.
Itzelezko harrerea egin euskuen, etxean
moduan sentiduten ginan. Batek esan
euskun: Ahal badozue, etorri jaialdira
barriro; zuek emoten deuskuzuen po zak
ez dauka preziorik”. 

Alfon Atela Taberna Ibiltaria musika
tal dekoa da eta birritan joan da Boiseko
jaialdira. Bere ustez, jaialdia gero eta han-
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“Euskaldun guztiok 
bizitzan behintzat 

baten joan 
beharko ginateke
Boiseko jaialdira”

Boiseko Larrondo Gaztañaga familia.
Boiseko euskal etxeko atariko atea.



rukoengandik ikasi dugula. Beraz, ohartu
gabe egiten ditugun portaerak (lehenen-
go hitza gaztelaniaz) identifikatu behar
ditugu, desikasi eta portaera berriak ikasi
(lehenengo hitza euskaraz), eta hedatu.

Zergatik sentitzen naiz txarto,
orduan, beste pertsonak gaztelaniaz
egiteko eskatzen badit?

Euskaraz bizitzeko ezinagatik, ziur
asko. Zorionez, euskaldunok badakigu
gaztelaniaz eta sarritan erabil-
tzen dugu hartu-eman asko-

tan. Baina euskaraz bizitzeko kontzientzia
badut, eskaera hori deserosoa egingo
zait. Izan ere, Euskal Herrian euskara daki-
gunok, linguistikoki bikoitzak izan arren,
erdiak bagina bezala sentiarazten gaituz-
te. 

Lagunak gure artean gaztelaniaz
egiteko esan dit, berak euskaraz ez
dakielako. Gaztelania hutsean egiten
dugu beti. Tranpa da hori?

Bai! Luzera be gira eus-
karaz bizi nahi badugu,

la gun hori ere kon-
turatu behar da
euskara niretzat
oso garrantzitsua
de la. Euskara

ikasteko eta erabil-
tzeko beharra sortu

behar diogu solaskidea-
ri. Ikusarazi be har diogu

gutxienez euskara ulertzeko gai-
tasuna lortuko ba lu, horrek
aukera ugari ekarriko lizkiguke-
ela euskara erabili nahi dugu-
noi. Elkarrizketa elebiduna, nik
euskaraz eta zuk gaztelaniaz,
aukera hobea izango litzateke.

Koadrilako guztiak eus-
kaldunak gara, baina gaur
erdaldun bat etorri da gure-
kin. Gaztelaniaz egiten
gabiltza. Errespetua da hori?

Ez. Errespetua norabide
bitakoa da. Besteen lekuan jar-

tzeko joera handia dugu, baina
besteak ere jarri beharko lirateke

gure lekuan. Gainera, kontuan
hartu beharko dugu gauza
puntuala den, edo luzera

t: Itxaso Marina / a: Emun

Bitxia da pentsatzea pertsona bat
deseroso senti daitekeela bere hizkun-
tzaz hitz egiten…

Gure hizkuntza-portaera eguneroko-
tasunean behatzen hasten bagara, jabe-
tuko gara gutxiengoaren hizkuntzetako
hiztunok hainbat egoeratan deserosota-
sun ugari bizi ohi ditugula. Esaterako,
ezezagunekin zein hizkuntza erabili
zalantzatan izaten gara; solaskideak eh?
esaten badigu, gaztelaniara jotzen dugu
berehala; euskara ikasten dabilenare-
kin gaztelaniaz egiten dugu asko-
tan, berak eskatu gabe, asko kos-
tatzen zaiola erabaki dugula-
ko… Euskara erabiltzeak ahale-
gin handia eskatzen digu asko-
tan eta horrek nekea sortzen
digu, estres linguistikoa.

Inertziak gaztelaniara ga -
ramatza. Gaizki hezitakoa
naiz, dendan, banketxean…
lehenengo hitza euskaraz
esaten badut?

Ez horixe. Oso hizkuntza-
portaera egokia da, noan le -
kura noala, lehen hitza eus-
karaz egitea. Horrekin ez
diot inori kalterik egingo, eta
solaskideari argi utziko diot
nik euskaraz badakidala, eta
elkarrizketa hori euskaraz oso
gustura egingo nukeela. Gure
solaskidea gu bezain ar gia
dela pentsatu behar dugu, eta
ulertzen ez badu, galdetuko
digula. Konturatu be har
gara gure portaera ingu-

Tximintx Derioko euskara elkarteak TELP tailerra antolatu du irailean. Tailer horretan
hainbat baliabide eskaini dira egoera batzuetan euskaraz aritzeak ekar dezakeen dese-
rosotasunari aurre egiteko. Era berean, emozioak kudeatzeko tresnak eman zaizkie hiz-
tunei, eta portaera asertiboa praktikan ipintzera animatu zaie. Tailerra Larraitz
Medinabeitiak, Emun aholkularitza taldeko teknikariak, zuzendu du. 

“Euskara erabiltzeak estres linguistikoa 
ekartzen digu askotan; gutxiagotu daiteke”
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LARRAITZ MEDINABEITIA l Emun aholkularitza taldeko teknikariak



begirakoa. Momentu jakin bateko kontua
bada, pertsona horrekin gaztelaniaz
egingo dut, baina horrek ez du esan nahi
gainontzekoekin ere gaztelaniaz egingo
dudanik. Guretzat ez da mesedegarria,
gure hizkuntza isilarazten dugulako, eta
bestea motibatzeko eta euskalduntzeko
aukera galtzen dugulako. 

Aurrekoak eta beste egoera batzuk
kontuan hartuta, estres linguistikoa ez
da txantxa hartzekoa. 

Zenbait egoeratan euskara erabiltze-
ak askotariko gatazka-egoerei aurre egin
beharra ekartzen digu sarritan, eta horrek
deserosotasuna – sumindura, frustrazioa,
nekea…- eragiten digu. Sentsazio horiek
zuzeneko eragina dute gure autoesti-
muan eta zaildu egiten dute norbanako
mailan hizkuntza-normalizazioa lortzea.
Horren aurrean portaera bi izaten ditugu:

euskara alde batera utzi eta gaztelania
erabiltzea, ala euskarari eustea. Biek
biziarazten digute deserosotasuna. Hala,
lehenengoa aukeratzen dutenak sistema-
tikoki bestearen menpe sentitzen dira;
eta bigarrena aukeratzen dutenek ere
deserosotasun asko bizi ohi dituzte
horretara ausartzeko, besteak beste,
aurreiritzi ugari dituztelako. Gizakiok
estres egoeretatik ihes egiteko joera
dugu eta, lasaiago bizi nahian, gaztela-
niara jotzen dugu oharkabean. Lekuan
lekuko hizkuntza-egoerak kudeatzen
ikasi beharra dugu, euskarari ahal dugun
leku gehien eskainiz. Horrela hobeto bizi-
ko gara eta hiztun osasuntsuagoak eta
askeagoak izango gara.

Sendagarria da?
Bai, estres linguistikoa gutxiagotu

dezakegu. Horretarako, gure burua beha-

tu eta aztertu behar dugu, eta poliki-poli-
ki euskarari gure bizitzan leku gehiago
egin. Tailerrean ikasitako portaerak bene-
tako elkarrizketetan antzeztu beharko
ditugu hasieran, baina ekinaren ekinez
ikasten eta trebatzen joango gara, eta
gero eta hobeto sentituko gara. Saiakerak
jolastzat hartzen baditugu, hobe, eta
horrezaz gainera, ondo irtendakoa erre-
gistratzen badugu, hurrengorako balia-
garri zaizkigun baliabideak zerrendatuta
izango ditugu. Azken batean, portaera
berriak probatu, gauzatu eta hedatu
behar ditugu gure artean.  

Teoria praktikara eramatea zaila
eta neketsua da askotan. Are gehiago
hizkuntzaz ari bagara?

Hamaika ahalegin eta saiakera egin
beharko dugu, noski, baina uste baino
errazagoa da. Pixkanaka joan behar gara
aldaketak eragiten, hau da, helburu erra-
zekin hasi eta horiek lortu ahala, zailtasun
handiagokoei heldu. Lortzeko errazak
diren hartu-eman asko ditugu hobetze-
ko: erdararako joera duten solaskideekin
euskaraz egitea; euskara ulertzen dute-
nekin; erdaraz egin digun ezezagunari
euskaraz egitea… Hizkuntza-ohiturak
aldatzea zailagoa da, baina egin daiteke.
Frogatuta dago solaskide biek hala nahi
badute, hizkuntza hiru astean manten-
tzen saiatuz gero, hizkuntza-ohitura alda-
tzen dela. Ebidentzia ugari ditugu ingu-
ruan, izan ere, bikote asko dira familian,
lanean, kalean… haien arteko hizkuntza
aldatu dutenak.  
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“Ohartu gabe egiten
ditugun portaerak

identifikatu eta desikasi
behar ditugu; berriak

ikasi eta hedatu”
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a: Itsasne Zubiri eta Fernando de Lera

Altzora Sondikako euskara elkarteak
bere eguna ospatu zuen irailaren 19an.
Kontatu digutenez, oso egun bizia izan
zen, egun osoan izan zirelako adin guz-
tietako lagunei zuzendutako ekitaldiak.
Horrela, bada, umeentzako zein guraso-
entzako jolasak egin ziren eta Euskaraz
bizi nahi dut abestiaren flash mob-a ere
grabatu zen. Dantza poteoaren ostean,
250 lagun batu ziren herri bazkarian eta
arrastian lagun gehiagok egin zuten bat
ospakizunarekin. Erromeria gauera arte
luzatu zen. “Primeran pasatu genuen eta
oso pozik gaude ospakizunean herrita-
rrek zein Sondikako elkarteek hartu dute-
lako parte; Gorantzaileak dantza taldeak,
Elaiak eta Pentagrama taldeek, gurasoen
elkarteak eta Txuma Olagüe abesbatzak,
batzuk baino ez aipatzearren. Giro ezin
hobea egon da eta helburua bete dugu:
euskaraz ondo pasatzea eta euskara kale-
ra ateratzea”.

Sondika, Altzorarekin bat
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t: Itxaso Marina

Oierrek hiru aste eman ditu Adelaida
hiriko Lehen Hezkuntzako ikastetxe pu -
bliko batean, eta tarte horretan Lehen
Hez kuntzako beste ikastetxe txikiago bat
eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe bat
ezagutzeko aukera ere eduki du. “Ikasteko
beste metodologia batzuk ezagutzeko
gogoa nuen eta duela urte bi Ingalate -
rrara joan nintzen. Oso esperientzia ona
izan zen eta hura errepikatzera animatu
naiz aurten. Nik abuztuan ditut oporrak
eta Australian, negua denez, klasean
egon dira”. Australiako gobernuko Hez -
kuntza Sailarekin harremanetan ipini eta
hara joan da Oier.

“Topatu nuen lehenengo berezitasu-
na klaseak binakatuta zeudela izan zen”,
kontatu digu gazteak. Binakatuta? “Bai, le -
henengo eta bigarren mailak elkarrekin,
bigarrena eta hirugarrena, hirugarrena
eta laugarrena… Bigarren mailako ikasle
bat bere ikaskideak baino aurreratuago
badago, esate baterako, 2-3. mailan ipin-
tzen dute; eta zailtasunak baditu, 1-2.
mai lan. Horrela lortzen dute arreta askoz
pertsonalizatuagoa izatea”. Ez da bera
egondako ikastetxean topatutako berezi-
tasun bakarra. “Ikasgelek ez dute aterik.
Kla sean zaudela beste gelakoak egiten ari
direna ikus dezakezu. Errespetua susta-
tzeko egiten dute, izan ere, besteak ez
mo lestatzeko, zarata gutxi egin behar da”.
Tamaina ezberdinetako mahaiak ere ba -
dituzte, lurraren arrasekoak, ertainak eta
altuak, baita gela komun bat ere. Ira -
kasleak lana bidaltzen die eta ikasleek
eurek erabakitzen dute non egin, lurrean
etzanda, zutik, gela komunean beste mai-
letako ikasleekin batera… “Izan ere, euren
ustez, ikaslea eroso sentitzen ez bada,
kon tzentrazioa galtzen du. Eman dezake
apur bat kaotikoa dela, baina egia esan,
oso ondo kontrolatuta dago”.

Oierren esanetan, teknologia berriak
eta robotikoa ohikoak dira hango eskole-
tan. “Txikiekin, adibidez, Sphero errobota
erabiltzen dute matematika lantzeko. Ari -
keta bat hau izan daiteke: umeek iPad-
ean konfiguratu behar dute errobota,
den bora-tarte jakin batean distantzia bat
egin dezan, gurpilak zenbat buelta eman-
go dituen ere kalkulatu ahal dute… Ume -

ei asko gustatzen zaie eta oso erabilgarria
da, ariketa horiek egiteko matematika for-
mulak erabiltzen direlako. Nagusiagoek,
be ren aldetik, beso robotikoekin egiten
dute lan. Horiek konfigura ditzakete,
esate baterako haien kontra artzain-joko-
ra jolasteko. Hiru dimentsioko inprima-
gailuak ere erabiltzen dituzte, errobotak
osatuko dituzten aleak egiteko”.

Motibazioa, giltzarria
Ulermena eta idazmena lantzeko,

story start-ak erabiltzen dituzte. “Legoko
fitxekin istorio bat irudikatu behar dute,
deskribatu, idatzi gero… Badago ordena-
gailurako software bat; argazkiak sartu
eta komiki antzeko bat egin dezakete”.
iPad ere ikasteko tresnatzat dute hango
umeek, eta ohikoa da eskuan hura dutela
eskolan zein kalean ikustea. “Besteak bes -
te, Natura eta Historia lantzeko erabiltzen
dute. Irakasleak gai bat ipini eta informa-
zioa webgune batean begiratzeko esaten
die, eta horrekin lan bat osatu. Autono -
moak izatea da helburua”.

Aipatutako metodologietako batzuk
gure inguruko ikastetxe batzuetan ezar-
tzen hasi dira, baina apurka-apurka.

Errobotak ere ikasgeletan
Ikasturtea hasi berri da eta

Oier Australian ezagututako
ikaskuntza metodologiak
barneratzen dabil, horiek

lanean ezartzeko. Derioztarra
Haur-hezkuntza eta Lehen

Hezkuntzako irakaslea
da eta eskola-lagun-

tza ematen du
Arinka ikastegian.

Hamaika ideia eka-
rri ditu Ozeaniako

herritik.

Teknologia berriak 
eta robotikoa 

ohikoak dira Australiako 
eskola publikoetan



Oierrek ezinbestekotzat jotzen du horiek
erabiltzea. “Alde batetik, ikasleak askoz
motibatuago egongo direlako; eta beste-
tik, praktikan ikusten dutelako zer ikasten
ari diren. Eskoletan ordenagailuak sartu
dira, arbela digitalak… baina azalean gel-
ditzen bagara… bada, ez dago motiba-
ziorik”. Oierrek berak robotikaren alde egi-
ten du bere klasean, eta momentu hone-
tan Sphero errobota ondo erabiltzen ikas-
ten dabil. Ikastegiko lehenengo egunean
sorpresa txiki bat prestatu zien ikasleei.
“Liburuak atera eta testu bat irakurri
behar genuela esan nien. Aurpegi luzeak
baino ez zeuden ikasgelan. Jo, lehenengo
eguna da-eta! Lego fitxak ikusi zituztene-
an, aldatu egin zitzaien aurpegia”.

Jakin-mina mugagabea duela dio, eta
Txina edo Kanadara joatea gustatuko li -
tzaiokeela, bertako ikaskuntza-programe-
tan parte hartzeko. “Zenbat eta metodo-
logia gehiago ikasi, askoz aberasgarria-
goa irakasleentzat”. Era berean, edozein
irakasle ipini daiteke berarekin kontak-
tuan, ikasitako metodologietan interesa
izanez gero, edo Australiara zein Ingala -
terrara, hango ikaskuntza-sistema ezagu-
tzera, joan nahi badu.
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“Ikaslea askoz 
motibatuago dago 

eta praktikan ikusten 
du zer ikasten 

ari diren”



t/a: Gaizka Eguzkitza

Ekainean baja eman zizuten Athle -
ticen. Atsekabea pasatu zaizu?

Bai, apurka-apurka barneratzen na -
bil, senide eta lagunen laguntzarekin.
Egia da oraindik ere kostatzen zaidala
nire burua taldetik kanpo ikustea eta tal-
dekide ohiak telebistan ikustea. Askotan
gogoratzen ditut, baina tira, aurrera
jarraitu behar dut. 

Zer izan zen txarrena: kalera joa-
tea ala horretarako argudiatu zutena?

Ez diot kontu horri buelta handirik
eman nahi. Ulertzen dut 31 urte ditudala
eta nahi eta nahi ez, taldea uzteko eguna
noizbait etorri behar zela. Iaz sarritan
jokatu nuen, eta horregatik ez dut uler-
tzen klubak hartu duen erabakia; are gu -
txiago niri ilusiorik eza leporatzea. Taldea
uzteko eguna nik nahiko nukeen baino
lehenago etorri da, baina onartu behar
da. Dena den, hitz politak baino ez ditut
klubarentzat. Athletici esker nire ametsa
bete nuen, eta eskerrak eman behar diz-
kiet Athleticeko kamiseta janzteko auke-
ra emateagatik. Sekulako mo mentuak
bizi izan ditut bertan eta onena opa diot
taldeari. 

Eta orain zer? Futbola utziko duzu
betiko? Ez duzu jokatzeko grinarik?

Aspalditik, 14 urte nituenetik, nabil
astebururo-astebururo jokatzen futbole-
an eta ia arratsalde guztietan entrena-
tzen. Gaur egun ez dut beste talde bate-
an jokatu nahi.

Ametsa bete zenuela esan duzu.
Zelan bizi duzue Athletic etxean?

mezkoen futbola izugarri aldatu da azken
15 urteotan. Nire adineko neskato baten-
tzat pentsaezina zen Athleticen jokatzea,
baina gaur egun hori posiblea da. 

Guztira 13 urte eman duzu taldean.
Onena eta txarrena?

Onena egunerokoa izan da. Han bizi
nituen momentu zoragarri guztiak etor-
tzen zaizkit burura: ligak irabaztea, parti-
da garrantzitsuak, Txapeldunen Liga jo -
katzeko aukera izatea... Momentu txarre-
nei dagokienez, azkar ahazten saiatzen
naiz. Agian, jasandako zauri larriak izan
dira txarrena. 

Arantzaren bat duzu Athleticen?
Kopa ez irabaztea, agian?

Ez, ez pentsa. Hala ere, oso gogorra
izan zen duela bi urte Bartzelonaren kon-
tra galdu genuen finala: penaltietan ira-
bazi ziguten; oso txapelketa ona egin
genuen, ilusio handia geneukan...  

Izugarri gustatzen zaigu futbola, eta
oso Athleticzaleak gara, noski. Txikitan
neba eta aitarekin joaten nintzen San
Mamesera. Garai hartan esaten nion aita-
ri Athleticen jokatu nahi nuela. Eta berak
erantzuten zidan ezin zela, Athleticek ez
zuela emakumezkoen talderik. Behin,
Athleticen presidenteari gutun bat idaz-
teko esan zidan. Erantzun zidaten mo -
mentu horretan ezinezkoa zela, baina
gaia aztertuko zutela. Nik banekien ezi-
nezkoa izango zela, baina bihotzean
nuen Athleticen jokatzeko nahia. Emaku -

Arrate Orueta Athleticen emakumezkoen taldea sortu
zenetik egon da talde zuri-gorrian, baina ekainean baja
eman zioten, ilusiorik eza leporatuta. Arratek ez du uste
arrazoi hori bidezkoa denik, baina uda pasatu eta gero
hasi da erabakia barneratzen. Futbolari utzi dio, baina
jarraituko du mediku lan egiten.

“Athleticen jokatzeko ametsa
bete egin ahal izan dut”
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“Nire adineko neskato
batentzat pentsaezina
zen Athleticen jokatzea

garai hartan, baina gaur
egun hori posiblea da”



Arrate
Arrate Orueta Olabarria Bilbon

jaio zen 1984ko abuztuaren 8an. Txi -
kitan Basaurin bizi izan zen, baina 16
urte zituela Lezamara etorri zen bizi
izatera. Txorierrin 12 urte eman zuen,
eta 28 urte zituela Mungiara joan
zen, Laukarizera. Gaur egun bertan
jarraitzen du. 

Athletici dagokionez, Arrate
2002an sartu zen klub zuri-gorrian,
emakumezkoen taldea sortu zen
urtean, alegia. Guztira 13 denboraldi
eman du Athleticen, 270 partida jo -
katu eta 53 gol sartu ditu.

Zuk hasiera-hasieratik zeneraman
emakumezkoen Athleticen. Nolako
bilakaera izan du Athleticek tarte
honetan?  

Emakumezkoen futbola izugarri hazi
da azken bolada honetan, baita Athletic
ere. Hasieran liga batzuk irabazi geni-
tuen, baina gaur egun lehiakortasuna
askoz handiagoa da: klub batzuek kanpo-
an fitxatzen dute, jokalari batzuk profe-
sionalak dira... Hala ere, Athleticek maila
onari eutsi dio eta espero dezagun dato-
zen urteotan titulu gehiago irabaztea. 

2002an Athletic sortu zenean oso
arrakastatsua izan zen, baina gaur
egun ematen du zaletasuna epeldu
egin dela... Nolakoa da emakumezko-

en futbolaren egoera Bizkaian gaur
egun?

Bizkaian Athletic talde pribilegiatua
da, beste inork baino baliabide handia-
goak dituelako: hornikuntza, medikuak...
Egia da zaletasuna epeldu egin dela.
Taldea sortu zenean, nobedadea zenez
eta txapelketa batzuk irabazi genitue-
nez, zaletuek bat egin zuten gurekin.
Gaur egun, telebista eta babesleak ema-
kumezkoen futbolaren aldeko apustua
egiten dabiltza apurka-apurka eta hori
oso onuragarria da. Dena dela, gehien
erakartzen duena garaipenak dira, eta
Athleticek berriro irabazten badu Su -
perliga, jendea taldearen atzean ibiliko
da.    

Gustatuko zitzaizukeen profesio-
nala izatea?

Bai, noski, baina, zoritxarrez, hori gaur
egun ia ezinezkoa da. Eta horregatik
neska jokalariok, futbolaz aparte, ikasi
edo lan egiten dugu. 

Zu, esate baterako, medikua zara.
Gogorra izan da medikuntza eta futbo-
la uztartzea?

Bai. Medikuntza gogorra da, baina
beste karrera batzuk ere badira gogorrak.
Hala ere, Medikuntzan karrera baino,
guardiak askoz gogorragoak dira. Izan
ere, hilean hiruzpalau 24 orduko lan-jar-
dunaldiak egin behar dituzu eta gero,
entrenatzera lo egin barik. Baina, tira, ohi-
tura hartzen duzu eta aurrera egiten
duzu. 

Etorkizunari begira non ikusten
duzu zure burua?

Auskalo. Momentuz, Gurutzetako os -
pitalean, Errehabilitazio sailean, nabil la -
nean eta oso pozik nago. Niri kirola asko
gustatzen zait, baita kirol-medikuntza
ere, baina ez dakit zer egingo dudan.  
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“Txikitan gutun bat 
idatzi nion Athleticen

presidenteari 
emakumezkoen 

talde bat sortzeko”
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t: Gaizka Eguzkitza / a: Karraderan

Lehengo udan, Mendata herrian, Pe -
dro Uriguen gudari zornotzarraren gor-
puzkia topau zan. Uriguen Otxandiano
batailoiko kidea izan zan. Vicente La -
rrucea haren senidea da eta bera be Zor -
notzakoa da, baina Larrabetzun bizi da
aspalditik. Vicentek Pedroren barri emon
eutsien Karraderan alkartekoei, eta eurek,
Aranzadi Zientzia Alkarteagaz batera, Pe -
droren hilobia topau eben. “Antza danez,
gudaria zaurituta heldu zan baserri bate-
ra, eta atzeko aldean frankistek hil eben.
Ondoren, baserrikoek bertan lurperatu
eben. Pedroren senideek baekien bertan
egoala, eta urtero joaten ziran hara ekital-
di txiki bat egitera”, esan deusku Ainhoa
Larrabe Karraderan alkarteko kideak.

Pedro adibide bat baino ez da. Ziu -
rrenik, ezkutuan ala agerian, hainbat he -
rritan dagoz Espainiako Gerra Zibilaren
aztarnak. Larrabetzun be bai, noski, eta
horretarako, memoria historikoa berres-
kuratzeko, hain zuzen be, BHK Karraderan
alkarteak hitzarmena sinatu eban mar-
txoan Larrabetzuko Udalagaz eta Aran -
zadi Zientzia Alkarteagaz. “Hitzarmenak
helburu bi ditu: Larrabetzuko Gerra Zibi -
laren eta Frankismoaren lehen etaparen
inguruko ikerketa zientifiko bat egitea,
eta Burdin Hesia balioan ipintea. Horren
haritik, batetik, behar zientifikoa egin gu -
ra dogu, hau da, Larrabetzun egon diran
hildako eta errefuxiatu guztien zerrenda
oso bat egitea eta garai hatan bizi izan
ziranen testigantzak jasotzea. Eta beste-
tik, landa-beharra, gaur egun Larrabetzuk
dituan Burdin Hesiaren aztarnak jasotzea
eta sailkatzea”.

Hitzarmena sinatzea ez zan gatxa
izan, baina hasikera baten Karraderan al -
kartekoek ez ekien Larrabetzuko aztarnak
benetan interesgarriak ziran ala ez. “He -
rrikook badakigu gure mendietan aztar-
na pilo bat dagozana, eta hareen barri
emon geuntsan Aranzadi Zientzia Alkar -
teari. Eta eurek interes handia adierazo
eben: Euskal Herriko herri batzuetan be
badagoz aztarnak, baina Larrabetzun oso
ondo kontserbau dira: galeriak, lubakiak...
Euren jarrerak aurrera jarraitzen lagundu
deusku”. 

Hitzarmenaren partaideek alkarregaz
egingo dabe behar, bakotxak berean.
“Udalak baliabideak emon deuskuz, esate
baterako, diru-laguntza bat; eta alderdi

Historiaren zati bat,
lurpetik ateratzen

Espainiako Gerra Zibilean, Bilbo babesteko hesia egin eben
inguruko herri eta mendietatik. Herri horretariko bat La -
rrabetzu izan zan, eta horregaitik dagoz herri horretan
aztarna pilo bat. BHK Karraderan kirol eta kultur alkartea
aspaldian hasi zan ingurua ikertzen, eta martxoan hitzarme-
na sinatu eban Udalagaz eta Aranzadi Zientzia Alkarteagaz.
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petan dozuz: zuloak, txanponak, platerak,
sardina-lata bat, bala pilo bat, obus zati
batzuk, granadak... Hazur batzuk be bai,
baina horreen bila Aranzadikoak etorriko
dira”. 

Datozan hilabeteotan zenbait gauza
be rreskuratuko dabe Karraderan alkarte-
koek, baina oraindino ez dakie zer egingo
daben jasoten daben material guztiagaz.
“Ibilpideak eta informazino-panelak
men  dian, museoren bat... Ez dakigu iker-
ketak nora eroango gaituen. Gertatu lei-
teke Larrabetzu erreferentziazko herri bat
izatea. Edo ez. Era batean edo bestean,
ho beto ezagutuko dogu herrian zer ger-
tatu zan, eta historiaren zati hori ez da
sasi artean geldituko. Garai hatan aho as -
ko itxi ziran eta geure beharraren bidez
hitza emon gura deutsegu. Gainera, gaur
egungo belaunaldiok merezi dogu histo-
ria ezagutzea”.

eta zinegotzi guztiek, babesa. Karraderan
alkartekook landa-beharra egiten gabilz:
mendira joan, aztarnak bilatu, materiala
jaso.... Eta Aranzadikoek behar teknikoa
egingo dabe, hau da, materiala sailka-
tzea. Eurek eskarmentua dabe eta ahol-
kuak emoten deuskuez”. Proiektua gitxi
batzuen artean eroan dabe aurrera, baina
hilabete honetan herrira zabaldu gura
izan dabe, eta informazinoa emoteko bi -
lerea antolatu dabe. Herriak, betiko legez,
oso erantzun ona emon dau. “Guztira 80
lagun batu ginan eta guztiek adierazo
eben laguntzeko jarrerea. Jarraituko
dogu herriagaz behar egiten, gure ustez
jenteak parte hartzea funtsezkoa dalako”.

Mendi lasterketea baino gehiago
Karradera alkartea ezaguna da, azken

urte biotan mendi-lasterketea antolatu
daualako. Baina horrezaz gainera, gaur
egun beste alderdi baten egin dau lan,
memoria historikoa berreskuratzeko eta
Gerra Zibileko aztarnak agerian ixteko.
“Hi tzarmena sinatu dogunetik, alkartea
za ti bitan banandu da: batak jarraitzen
dau lasterketea antolatzen; eta besteak
hitzarmenari jagokon beharra egiten dau.
Gaur egun 15 lagun gagoz mendia garbi-
tzen: sastrakak kentzen, bunkerrak hus-
ten, makina bategaz metalak bilatzen...
Guztiak gara boluntarioak, gehienak oso
gazteak, eta geure denpora librean joa-
ten gara mendira”.

Boluntarioak sarritan joaten dira Bo -
lunburu eta Basagurengo bunkerretara.
Leku horreetan hasi dira beharrean, aztar-
nak oso agerikoak diralako, eta, ondorioz,
erraza da bertan behar egitea. “Harriga -
rria da, baina mendian hainbat gauza to -

“Larrabetzuko Gerra
Zibilaren inguruko 

ikerketa zientifiko bat
egin eta Burdin Hesia

balioan ipini gura dogu”

“Gaur egungo 
belaunaldiok merezi

dogu historia 
ezagutzea”
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Herri guztietan 
dago talderen bat 

eta ordutegi 
zabala dute

delako ikasten dabiltzanentzat eta eus-
kaldun berrientzat. Talde berriak ere
sortu nahi ditugu, batez ere Loiun, eta
daudenak sendotu.

Datozen ekintzak
Eta dinamikan sartzen hasteko, ekin-

tza bi edukiko ditugu urrian. Alde batetik,
urriaren 18an Larrabetzura joango gara,
inguruan dauden Gerra Zibilaren aztar-
nak ezagutzera. Bisita gidatua izango da
eta Sabin Arana herriko historiazaleak
zuzenduko du. Goizeko 10etan plazatik
aterako gara eta handik Bulunburu ingu-
rura eta Sarrikola auzora abiatuko dira.

Bestetik, urriaren 22an, Bilboko Arte
Ederren Museora joango gara “Hormako
mezuak” erakusketa ikustera. Erakusketa
horretan Museoaren antzinako kartelen
fondoa ipiniko da ikusgai. Berrehun lan
baino gehiago dira, 1886. urtetik 1975.
urtera bitartekoak, eta hainbat gairi
buruzkoak: turismoa, zezenketak, kirola,
merkataritza, azkoak… Txanda bi egingo
ditugu, bata goizeko 10etan, eta bestea
goizeko 10:15ean.

Taldeak osatzen gabiltza eta berbala-
gunok laster izango dugu dena prest
ikasturte berriari hasiera emateko. Ez
ahaztu hainbat aukera duzuela izena
emateko, izan ere herri guztietan badago
talderen bat astegun guztietan eta talde-
ek ordutegi zabala dute.  

Helburu asko ditu Berbalagun egitas-
moak: euskara kalera ateratzea, euskal-
dun berriak eta zaharrak harremanetan
ipintzea, ikasten dabiltzanek euskara
praktikatzeko leku bat izatea… eta lagu-
nak euskaraz ondo pasatzea. Horretara -
ko, eta taldeei dagokienez, aukera zabala
dugu bakoitzak bere beharrizanetara eta
gogoetara ondoen egokitzen den taldea
aukeratu ahal izateko, hala nola kirola
egiteko taldeak, ibiltzera joateko taldeak
eta kafea hartzeko taldeak. Gainera, izena
ematea seme-alabekin ere egin daiteke,
eta beste guraso batzuekin denbora
librea euskaraz disfrutatu. Era berean,
ikasturtean zehar Txorierri mailan antola-
tzen diren ekintzetan ere har daiteke
parte: erakusketak ikustera museora joa-
tea, gastronomia ikastaroak eta kirol ikas-

taroak, batzuk aipatzearren. Eta proposa-
menaren bat edukiz gero, hura ere lasai
askoz bota dezakezue, ahaleginduko
garelako ekintza antolatzen. 

Txorierri girotzeko ez ezik, Berbala -
gun egitasmoak hainbat helburu bete-
tzeko ere balio du: euskarari beldurra gal-
tzeko, euskaldunen sarea handitzeko,
jende berria ezagutzeko, euskara plazara-
tzeko… Izan ere, abantailak baino ez ditu
berbalaguna izateak. Baina ikasturte be -
rriari buruan erronkak ditugula ere hel-
duko diogu. Hala, ezinbestekotzat jotzen
dugu egitasmora euskaldun zahar edo
euskara ondo dakien lagun gehiago hur-
biltzea, euren laguntza oso garrantzitsua

INFORMAZIOA:
Telefonoa:
635 75 35 95
E-mail:
txorierri.berbalaguna@gmail.com
Bloga: 
www.aikor.com/txokoa/berbalagun
Antolatzaileak:
TOTOAN TEEF
Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea

Beste ikasturte bat,
euskara plazaratzen
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Agroekologia eta 
elikadura burujabetza

lantzeko prestaten 
dabilzan proiektua be

aurkeztuko dabe

t/a: Gurpide

Urteroko legez, urriaren hirugarren
asteburuan Larrabetzuko baserritarrek
plazea kolorez, usainez eta zaporez bete-
ko dabe, hamazazpigarrenez egiten dan
azokan. Gurpide Elkarteak antolatuta
Larrabetzuko Udalaren eta Jata Ondo
LGEren laguntzagaz, aurtengo ekitaldian
18 baserrik euren eskaintza zabala plaza-
ratuko dabe: txakolina, gaztai mota
ezbardinak, barazkiak eta frutak, arrau-
tzak, barraskiloak, pastea, ogia eta opilak,
eztia, landarak, egurgintzea... Urriaren
18an, domekaz, goizeko 11:00tatik
15:00ak arte produktu guzti horreek eza-
gutu, probau eta erosteko aukera aparta

egongo da. Herriko trikitilariek eta talogi-
leek, beste behin, eguna girotuko dabe.

Aurten, ganera, Gurpidek azoka apro-
betxau gura dau herritarrei aurkezteko
Larrabetzun agroekologia eta elikadura
burujabetza lantzeko prestaten dabilen
proiektua. Izan be, gaion inguruan eki-
men ezbardinak indartu dira Larrabetzun:
eskolako jantokia eta konpostajearen
proiektua dira adibide nagusiak. Aldi
berean, azkenengo urteetan gazte asko
hurbildu dira herrira baserritik bizitzeko
asmoagaz, baina arazo handi batekin
topau dira: lurra lortzeko zailtasuna.
Larrabetzun nekazaritzarako aproposa
dan lur asko erabilera barik dagoala jaki-
tun, Gurpideren asmoa da lurrak itxi edo -

ta alokatzeko interesa daukien lurjaubea-
kaz eta lur horreek erabilteko interesa
dau kien gazteakaz bitartekaritza lanak
egitea. Osagai guzti horreekaz, lurragaz,
jantokiagaz eta konpostajeagaz, proiektu
integrala osatu gura dau Gurpidek, herri-
tarren parte hartzea bilatuta.

Baserrietako ekoizpenetatik onena,
plazara beste behin Larrabetzun

Larrabetzun urria nekazaritza-
gaz lotutako hilabetea izan ohi da -
nez, hilaren 6rako ekitaldi berezia
antolatu nahi izan dau elkarteak,
Ja koba Errekondo irrati esatari fa -
matuaren liburu aurkezpena lotuz.
Errekondo aditua da ortugintzan
eta lorezaintzan, eredu ekologiko-
ari jagokonez bereziki. Hortaz,
urriaren 6an beragaz aurrez aurre
solastatzeko aukera aparta izango
da Angulerin arratsaldeko 7tatik
aurrera. Azkenik, hilaren 13an,
mahaingurua egingo da eta ber-
tan herriko baserritarrek hartuko
dabe parte. 

Jakoba Errekondoren
liburua eta solasaldia
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Migel Zarateri, nire aitari -hiru urte baino
gehiago kartzelan egonari- eta Julia
Lejarragari, nire amari”. Gero, 9. orrialdean
Bitoriano Gandiagaren testu gogoanga-
rria dator; handik aurrera, baina, orriak
alkarri lotuta topatu ditut, hau da, inork
35 urtean irakurri barik. Halandaze, cutte-
rra eskatuz ebagi egin dodaz orriak
banan banan, era horretara irakurri ahal
izateko.

Gertaerak zurtz eginda itxi nau ze,
bibliotekako arduradunak halako liburu
asko dirala apaletan esan deust.

Euskaldunon artean herritar asko da
uste dauana euskara kulturako atal bat
dala, beste atal batzuen artean. Baina hiz-
kuntza ez da kultura baten zatia, ezpada
ze, kulturaren beraren bide, adierazpide
eta tresna. Tresna hau bakardadean be
–inogaz berbaz ez gagozanean– derrigor
behar dogu pentsamenduetarako.

Beraz, euskaraz irakurtzea –kasurako
Mikelen Bizipenen Bultzadaz– guztiz
garrantzitsua da euskal kulturan bizi gura
badogu.

t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

Egun on edo kaixo
ikasturteari

abiatzerakoan
kontuen kontari

Ipuin kontalariari, ahal bada, ipuin
ba rriak eskatzen jakoz, eta ezin bada,
lehengoak, baina beti polito kontatuak.

Ni neu Guggenheimeko txakur lora-
tua sentitzen naz batzuetan eta baserriko
txakur beste batzuetan ze, ahausi eta
ahausi dihardut euskararen etxeko ata-
rian, ea barrukoak itzartu eta jagiten di -
ran.

Kontua da, 2015eko irailaren 4an
Euskaltzaindiko Azkue Bibliotekan izan
nazala. Sartu eta Mikel Zarateren Bizipe -
nen Bultzadaz liburua eskatu deutsat ber-
tako beharginari; BO2848 zenbakiz kata-
logatutako alea ekarri deust, LZk 1980an
argitaratua. Plaza Barrira emoten dauan
ezkerreko leihoko argiz hasi dot irakurke-
ta. Zazpigarren orrian eskaintza: “Jose

Mikel Zarateren 
Bizipenen bultzadaz
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t: Maite Lekerika

Osagaiak:
−Fruta zatiak: melokotoia, anana,
abri kota, paraguaioa, banana, saga-
rra, laranja, kiwi...
−Izozkia edo jogurta
−Gurin apur bat

Prestetako erea:
Gure gustuko frutak hartu eta,

garbitu ostean, zatitan ebagiko do -
guz. Zatiak burruntzian ipiniko do -
guz, koloreakaz jolastuz. Zartagin
ba ten gurin apur bat ipiniko dogu
eta brotxetak arin-arin erreko doguz.
Gura izanez gero, mahaira izozki edo
jogurt batek lagunduta atera ahal
doguz brotxetak. 

ratu doguz, baina zuk gura ez dozuzanak
kendu ahal dozuz eta beste batzuk ipini.
Ostean, jogurta eta limoi-ura gehituko
doguz. Dana ondo nahastuko dogu, harik
eta ore homogeneo bat lortzen dogun
arte. 

Oilaskoa zatitan ebagi eta orean mari-
natuko dogu. Hozkailuan 30 minutu
inguru eukiko dogu. Ostean, labarako
erretilu baten ipini, eta bertan 15-20
minutu izango dogu, 200 gradutan.
Oilaskoa pita ogiagaz edo arrozagaz jan
daikegu.     

Etxeko sukaldaritza

Oilasko tandoori erara 

Fruta-brotxetak

Osagaiak:
−Oilasko-bularki bat
−Oregano, berakatz eta kipula apur bat
−Jengibre apur bat
−Piperrauts, kanela-, kumino- eta kurku-
ma-hauts apur bat
−300 ml jogurt
−Iltze-belar apur bat
−Hiru limoi 

Prestetako erea:
Espeziak katilu baten ipini eta nahas-

tatuko doguz. Guk espezia horreek auke-
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Zer irakurri?

Txerra Rodríguez (Lituraturia)

Idazlea: Wladimir Kaminer 
Itzulpena: Maria Jose Kerexeta
Argitaletxea: Pasazaite
Edizio urtea: 2015

Batzuek diote euskarazko literatur la -
nik onenak itzulpenak direla. Nik ez dakit
hala den, baina badakit azken urteotan
itzulpen lan askorekin gozamen ederra
hartu izan dudala. Eta horietako bat eka-
rri nahiko nuke hona: Errusiar diskoteka.
(Bide batez, Pasazaite argitaletxe bikaina-
ren beste lan batzuk ere gomendatuko
nituzke).

Berlinera joandako jatorri juduko
etorkin errusiar baten pasadizoek osatzen
dute liburua. Prenzlauer Berg auzoa du
erdigune narrazioak: ekialdeko Berlineko
auzoa, murrua erori ondoren, etorkinen,

Errusiar diskoteka

pentsatua ematen du, baina, batez ere,
barre eta irribarre sano potoloak.

Errusiar batek idatzi du liburua, esan
bezala. Hala da, eta balio du apur bat
ekialdeko herrietako bizitza zelakoa zen
ikusteko komunistak agintean zeudene-
an. Baina Errusiako egoerari buruz infor-
mazio zehatza jakin gura baduzu, irakurle,
ez galdu Ereinek eta Igelak argitara eman-
dako Serguei Dolavtov-en Maleta.  

okupen eta bestelakoen bilgune bihurtu
zena. Eta murrua erori osteko sasoietan
garatu egiten da: 90eko hamarkadaren
hasieran, hain zuzen ere.

Liburua autobiografikoa ei da, baina
fikzionatuta. Eta, gainera, egileak bere
esperientziak ez ezik, bere ingurukoen
esperientziak ere kontatzen ditu. Pasadizo
erdi-pikareskoak dira gehienak, legez
kanpoko eta lege barruko etorkinak pro-
tagonista dituztenak. Eguneroko bizitza-
tik ateratako pasadizoak dira nagusi: esate
baterako, janari lasterreko taberna batean
turkiarren plantak egiten dituzten bulga-
riarrak (eta haiei gertatutakoak, jakina).

Ipuin laburrak dira liburukoak, biz-
pahiru orritakoak, biziak eta arinak (lehen
begiratuan). Umorez blai, ironikoa sarri-
tan, beltza beste batzuetan, paradoxikoa
ia beti. Irribarrea ahoan irakurtzeko
moduko liburua da, gaur-gaurkoa. Zer
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>
Larrabetzu

Hitzaldiak

>

>

>

Lezama

Irteerak

>
>

Txorierri
Kilometroak. Urriaren 4an, Usurbilen. 
Nafarroa Oinez. Urriaren 18an, Elizon -
don. Izena ematea: urriaren 13ra arte. 

Musika

>
Larrabetzu

Iker Laurobaren kontzertua. Urriaren
25ean, 18:30ean, Hori Bai gaztetxean.

Derio
Nagusien Nazioarteko Eguna. Urriaren
14an, 19:00etan, Nagusien Etxean. 

>

Jaiak

Literaturaz berbetan: Kepa Altonaga -
ren Back to Leizarraga. Urriaren 15ean,
19:00etan, Anguleri Kultur Etxean.
Arrekikilik eta Udalak antolatuta. 

>

>

Derio
“Janzkerak Bizkaiko dantzetan”. Urria -
ren 3ra arte, Kultur Birikan. Lainomen -
di dantza taldearen eta Bizkaiko
Dantzarien Biltzarraren eskutik.
“Derioko azken emakume baserrita-
rrak”. Urriaren 9tik azaroaren 12ra arte,
Kultur Birikan.   

Erakusketak

>

>

Derio
Emakume baserritarrak elkartzea.
Urriaren 15ean, 18:00etan. 
Tokiko agenda 21. Urriaren 21ean,
19:30ean, Kultur Birikan. 

Bestelakoak

Bidasoako kontrabandisten ibilbidea.
Urriaren 9tik (16:30ean, Herriko plazan)
11ra. Gailur mendi taldeak antolatua.
Ermua mendia (Gorliz). Urriaren 18an,
08:30ean, eskolan. Gailur mendi talde-
ak antolatua.
Orkatzategi (Oñati). Urriaren 25ean,
08:30ean, Herriko plazan). 






