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Berriro ere, urtero legez, Hispanitate
eguna ospatu behar izan dugu he -
men ere, han bezala; denok Espai -

nia koak izanik, ezta? Denok espaininolak,
modu ofizialean hori gara-eta. Bai, gero,
Europara, Ameriketara-eta goazeanean,
“A, Bilbokoa? Espainiarra, orduan?” esaten
digutenean, igual azalpenetan hasten ga -
ra –batzuk, behintzat–, esanez ze, bueno,
izatez euskaldunak garela, baina… Bada -
kizu, inora ez doazen koplak, ze, jendea-
rentzat, Espainiakoa bazara espainola za -
ra, eta kito. Kontu sinplea da. Karnetean
eta pasaportean horixe daukagu ipinita,
zalantzarik geratu ez dadin.

Eta kontuak zer diren. Euskal Herriko
gehienok ez gara izan inoiz ez espainiar,
ez frantses. Eta pertsona moduan eskubi-
dea dugu garena izan ahal izateko, ez
beste batzuek nahi dutena izan behar iza-
teko. Guk eskubidea dugu euskaldun/
vasco izateko ofizialki, munduaren aurre-
an, pertsona moduan izen bat edukitze-

ko eskubidea dugun legez. NBE-ren
(ONU) Giza Eskubideen Aldarrikapen
Unibertsa lean (1948) jasota dago nazio-
tasun eskubidea, 15. artikuluan: Pertsona
orok du he rritartasuna izateko eskubidea.
Inori ezingo zaio arrazoirik gabe herritar-
tasuna ken du, ezta herritartasuna alda-
tzeko eskubidea ukatu ere. Baina, gure
aurrekoak bezala, aita-amak, aitita-amo-
mak… gure se me-alabak espainol-fran-
tses inskribitzen segitu beharko dugu,
eta espainol edo frantses gisa hil.
Kasurako, ez dugu geure izena zertan
eduki beste batzuek nahi du ten moduan,
gure euskal izenak (Garbiñe, Inaki…) ofi-
zialki horrela izatea, eskubide hori erres-
petatua izatea kostata lortu genuen,
baina gure nazionalitatearen errespetutik
urrun gabiltza.

Katalanak, ostera, bidean doaz. Urrun
barik, eurak direna izan ahal izango dira.
Duten eskubidea ofizial egitera doaz,
munduaren aurrean. Eta inbidiarekin

JOSEBA BUTROE
(Irakaslea)

batera gogoa ere sentitzen dugu nazio-
nalitate katalana eskatzeko: ezin badu-
gu euskal nazionalitatea eduki, zergatik
ez katalana? Xabierreko Frantziskok
egin zuenaren bidetik: hark ere, Na -
farroa gaztelarrek konkistatu eta erbes-
teratu behar izan zuenean mundutik
ibiltzera, nazionalitate portugaldarra
hartu zuen, ez zuelako bizi nahi espainol
izanik. Nafar estatua galduta, naziotasu-
na ukatuta, gurago izan zuen portuges
hil. 

Itzela da, gero, Loiun pasaten dana!
Ikastetxe mota asko dagoz. Ge hienak,
ganera, gizarte-maila altukoak eta

erlijiozkoak dira. “Eta eskola publikorik
ez daukozue?” galdetu eustan lankide
batek. Penaz eta auzo lotsaz ezetz eran-
tzun behar izan neutsan. Eskola publi-
koa ez da doako hezkuntza eskubidea
bermatzeko lekua bakarrik, hori baino
askoz gehiago da. Batez be, herritarren
arteko harremanak sendotzeko gunea
dala esango neuke, umetan lagunak
egitekoa eta gurasoen artean kuadrillak
sortzekoa be bai. Eskola faltaren ondo-
rio garbiena da 80ko hamarkadatik
aurrera jaiotako loiuztarrok ia ez dogula
alkar ezagutzen.

OIHANA ASTOBIETA
(Irakaslea)

Eskola publikorik ez?

Gure nazionalitatea

Ganera, eskola herriko bizimodu -
ari batuta egoten da, eta horrek he -
rriari bizia emoten deutso. Kon tuan
hartzen badogu Loiun gero eta jente
gehiago bizi arren, herriko bizia ez
da la proportzino berean hazi, es -
kolaren falta igarri-igarria dala ez
dago zalantzarik. Argi dago boronda-
de politikoa behar dala holango
proiektu bat martxan jartzeko. Ia he -
rriko agintariak arazoa konpontzeko
pausuak emoten hasten diran.
Haurres kola zabalduz, adibidez; sa -
soia da eta!
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Urriaren 9an Klasikoen Kontzentra -
zioa ren VI. edizioa egin zen Loiun, Uda -
laren eskutik eta Txoribikers eta Iker eta
Juan Carlos Kamiruagaren laguntzaz. Au -
rreko aldietan ez bezala, eguraldi onak
edizio arrakastatsua bermatu zuen eta
jendez bete zen Loiu. “Inoiz baino jende
eta auto gehiago izan dira Loiun. Ba -
lantzea oso positiboa izan da, errepika-
tzeko modukoa”, azaldu du Josu Andoni
Begoña alkateak. Guztira, 142 autok
eman zuten izena lehiaketan, baina ho -
riez gain, ibilgailu gehiago izan ziren ber-
tan: motorrak, furgonetak...

Iraganeko ibilgailu ugari ikusi ziren
goizeko lehen ordutik eguerdira arte:
mo torren artean 1928ko BSA B27 batek

jaso zuen motorrik zaharrenaren saria.
Au toei dagokienez, 1929ko Chevrolett
ba tek zaharrenaren saria jaso zuen eta
eta Ford Mustang batek, autorik dotoree-
narena. Deportiboenaren saria Austin
Healey 3000 batentzat izan zen, eta
Loiura hurbiltzeko ibilbiderik luzeena
egin zuena ere saritua izan zen: Mercedes
300SL bat izan zen, Zaragozatik etorrita-
koa. Egun erdian zehar jarduera ugari
izan ziren, 10:00etatik 14:00ak arte.
11:30ean, autoen ibilbidea egin zen Txo -
rierrin ze har eta 12:30ean ikusleek botoa
eman zuten, ibilgailuak sailkatzeko.
14:00etan, sariak banatu ziren. Ekitaldiari
amaiera emateko, Loiuko Udalak hamai-
ketakoa prestatu zuen Loiu Hotelean.

Gastronomia eta
Artisautza azoka,
Loiun

Urriaren 16an, igandean, Loiuko
Gastronomia eta Artisautza
Azokaren 24. edizioa egin zen.
Hainbat jarduera izan ziren
Alonsotegi plazan eta herriko fron-
toian: herriko eta inguruko baserri-
tarren animaliak, produktuak, ume-
entzako ekintzak, artisautza jardue-
rak, pintxo-pote solidarioa, herriko
bendeja-saltzaileei egindako ome-
naldia. 

Eguerdian, 12:00etan, Bizkaiko
txakolinaren eta euskal baserriko
oilaskoen dastaketa izan zen.
Beranduago, 12:30ean, Loiuko ben-
deja-saltzaileei egingo zitzaien
omenaldia. Haiek baserriko produk-
tuak ekoiztu eta saldu egiten dituz-
te Bilbon. 13:00ak aldera herri kiro-
len erakusketa antolatu zen eta, jar-
duerari amaiera emateko, Akerbeltz
taldeak erromeria eskaini zuen
15:00etan.

150 ibilgailu klasiko inguru,
Loiuko plazan
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Gaztelumendi eta
Maia, Larrabetzuko
Bertso Afarian

Urriaren 21ean bertso afaria izan
zen Larrabetzuko Horibai Gazte -
txean, 21:00etan. Larrabetzuko
Itallen bertso eskolak antolaturiko
eta Hori bai Gaztetxeak eta Gurpide
elkarteak laguntza lanetan egonda-
ko ekitaldian, Jon Maia eta Beñat
Gaztelumendi bertsolariak izan
ziren. Azken 10 urteetan bertso
poteoak izan duen harrera ikusita,
hurrengo urratsa ematea erabaki
zuten Itallen-ekoek:
“Nukleo bertsoza-
lea dago
herrian, eta
honek harrera
ona bermatu
digu hilaren
21ean”,
azaldu du
Etxahun
Lekuek,
antolaketa-
tik.

100 URTE FAMILIA ETA LANARI LOTUTA.– Pantxike Zabala Batizek 100 urte bete
zituen urrian eta omenaldia egin zitzaion Lezaman. Ekitaldia egin eta astebete igaro
zenean zendu zen emakumea. Istorioz betetako andrea izan zen, zortzi urte baino ez
zituela lanean hasi zena. Lezaman elikagaien denda zeukan eta jubilatu bezain laster
negozioa itxi eta bidaia asko egin zituen. “Familiari eta lanari eskaini zion bizitza osoa”,
azpimarratu du Alain Ponpoxo bilobak.



AIKOR! 163 l 2016ko urria
www.aikor.com LABURRAK 7

akus tikoa izan da, zeinetan guztira 20,6
milioi euro inbertitu baitira. Momentura
arte, 1.304 etxebizitza intsonorizatu ditu
Aenak Txorierrin, Aireportuaren Isolaketa
Akustikoaren Planean. Bileran, besteak
bes te, aurreko lanen ondorioez aritu dira,
aireportuko inguruetako 130 etxebizitza
intsonorizatzeko eta beste 37 etxebizitza
egokitzeko hurrengo hilabeteetan. Ho -
riez gain, beste 362 etxebizitza akustikoki
egokitzeko argi berdea eman du Aenak
aurreragorako. 

Aenak beste 400 etxebizitza
intsonorizatuko ditu

Sustapen Ministerioa eta Aenak pren-
tsa ohar baten bidez adierazi duenez, Bil -
boko aireportuak bilera berria izan du
aire por tuaren Ingurugiro Jarraipen Komi -
sioarekin. Bertan izan dira Derio, Erandio,
Loiu, Sondika eta Zamudioko udal ordez-
kariak, Nekazaritza, Elikadura eta Inguru -
men Ministeritzako ordezkariak, Eusko
Jaurlaritzakoak, Espainiako Gobernuren
Euskadiko Ordezkaritzakoak, Bizkaiko Fo -
ru Aldundikoak eta Aenako ordezkariak.
Gai nagusia eraikuntzen egokitzapen

Sondikak Enologia
Eguna errepikatu
du

Urriaren 23an Enologia Eguna
egin zen Sondikako Goiri enparan-
tzan, 12:30etik 15:00etara. Edizio
berri honetan bederatzi ardo deitu-
ra izan ziren bertan: Errioxako ardo-
ak, Rueda, Rías Baixas, Nafarroako
ardoa, Somontanoak, Penedése -
koak, Jerez, Bierzo eta Txakoliña.
Ardoaz gain, gazta dastatzeko
aukera izan zen bertan. Das -
taketarako kristalezko kopak saldu
ziren, eta herriko harmarria zuen
kopa etxera eramateko aukera
egon zen. Ardoaz gain, Sondika
Berton Merkatari Elkartea izan zen
eta zortzi postu prestatu zituen,
euren dendetako produktuekin,
arrazoizko preziotan. 
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Altzora Sondikako Euskara Elkarteak
turroiak egiteko bi orduko ikastaroa
prestatu du azaroaren 16an, Derioko Ba -
serri Antzo kian, 19:00etatik 21:00eta ra.
Maite Orte gak eta Pepelu Fernández ira-
kasleek azalpenak emango dituzte ikas-
taroaren le hen zatian eta bi motatako
turroi bi egingo dituzte: gorringozkoa
eta intxaurrezkoa. Erakusketaren ostean,
ikasleak binaka jarriko dira eta elkarrekin
intxaur motako turroia egingo dute.

Ikastaroaren azken fasean, errezeta
emango zaie partaideei eta bikoteetako
batek turroia etxera eramango du, hoz-
teko. Hurrengo egunean erdibituko
dute. Ikastaroak 10 euro balio du berba-
lagunekoentzat eta Baserri Antzokiko
bazkideentzat, eta 15 euro gainerakoen-
tzat. Parte hartu nahi izatekotan, azaroa-
ren 2a baino lehenago izena eman
beharko da 635 75 35 95 telefono zenba-
kira deituta.

Altzorak turroi ikastaroa 
antolatu du

Omenaldia,
Zamudioko medikuari

Fernando Pérez Zamudioko fami-
lia-medikua jubilatu berri da eta
horren haritik, omenaldia egin zioten
urriaren 30ean, Zamudioko udaletxe
aurreko plazan. Bertan, harreraz gain,
dantzarien aurreskua izan zuen.
Omenaldiaren ostean,  Aretxarte
hotelera 200 lagun inguru joan ziren
bazkaltzera, eta kafearen orduan
oparia egin zitzaion medikuari.
Guztira, 25 urte eman ditu Fernan dok
Zamudion mediku bezala lan egiten,
eta hain da preziatua herrian, ezen
azaroaren 10ean San Martin jaietako
txupina botako du.

Txakurgune berria,
Zamudion

Bidekoetxeko zonaldean 1.200
m2-ko txakurgunea eraiki du Zamu -
dio ko Udalak, urriaren hasieran. Hel -
buru nagusia txakurrak bertan aske
egotea da herritar eta animalien arte-
ko elkarbizitza hobetzearren. Zonal -
dea hesi batez mugatutatua dago eta
sarrera bidegorrian izango da. Ber -
tara igarotzeko Zamudioko Hiritarta -
sun txartela behar izango da. Txakur -
gu neak aterpea dauka eta bertan
zenbait eserleku ageri dira: “Horrela,
egun euritsuak ez dira arazoa izango
aisialdia txakurrekin igarotzeko”, adie-
razi du Udalak. Horrez gain, zonalde-
ak zakarrontziak eta animalien goro-
tzak batzeko materiala eskaintzen dio
erabiltzaileari, baita txakurrentzako
iturria ere. a: cocinandoentredosmares.blogspot.com.es
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OPORRAK, 56 ARGAZKITAN.– Altzora Euskara Elkarteak argazki erakusketa prestatu
du azaroaren 24tik abenduaren 8ra, Sondikako Udal liburutegian. Urtero bezala, argazki
lehiaketaren gaia Oporrak izan da, eta guztira 56 argazki ikusi ahal izango dira liburutegi-
ko hormetan eskegita. Horietako 10 lehiaketako finalistenak izango dira, formatu han-
dian inprimatuta. Aurtengo irabazlea Nahia Eguskizaga izan da, Indian egindako kolorez
beteriko erretratuarekin. Argazkian gizon nagusi bat ageri da, eskailera batzuetan eseri-
ta, bakardadean. Urteak daramatza Nahiak Oporrak lehiaketan parte hartzen, eta aurten
lehen postua bereganatu du bere oporren oroitzapen horrekin.
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Esti Castañón Rodríguez | Indar entrenatzailea
Aitita Estatu mailako halterofilia txapelduna izan zen iraganean: 1953an eta 1961 bitartean Estatu mailako txapelduna izan zen.

1955ean Mediterraneoko jokoetan parte hartu zuen eta 1960an Erromako Olinpiadetan izan zen. Horrek guztiak zeharo kutsatu zuen
biloba. Txikia zenetik, kirol munduan murgildu zuen Jesús Rodríguezek Esti, eta neskatoa, eskolan gimnasia erritmikoa eta institutuan
atletismoan aritu izan bazen ere, helduaroan indar entrenamenduetan hasi zen jo eta su. Gaur, aititak berak Lezaman eraikitako gimna-
sioan Power Lifting-a praktikatzen du press banca, eserketak eta pisu hileko ariketak eginez, lehengusuekin batera.

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

instagram.com/jongoikoh
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t: Gaizka Eguzkitza

Zer da Tipos de tipas?
Hainbat emakume antzezten ditugu:

litxarreria zale bat, azti bat, hiltzaile bi... La
Lalulú Teatro konpainiaren eskutik. Asko -
tan aktoreok ezin dugu aukeratu, norbai-
tek proiektua aurkezten du, eta guk ho -
rrela egin behar dugu. Lalulú Tea tron, al -
diz, geure proiektua da eta oso gustura
gaude, lankideok lagunak ere bagarela-
ko. Lalulú Teatrori esker guk nahi dugun
antzerkia egiten dugu. 

Hainbat pertsonaia egiten dituzue
antzezlanean, denbora labur batean,
eta hori polita bezain zaila izango da. 

Bai, aktoreon ikuspuntutik, antzezla-
na oso arina da, pertsonaia ezberdinak
jo rratzen ditugulako. Oso aberasgarria
da, erregistro pilo bat lantzen dugulako. 

Ospea Vaya semanita saioari esker
lortu zenuen, baina ez zen hori inon-
dik inora zure lehenengo lana. 

Ez, beste telesaio batzuk, antzezlanak
eta abar eginda nituen Vaya semanita
saioaren aurretik. Batez ere, antzer-
kia; ez diot inoiz antzerkia egiteari
utzi. Kafe-teatron ikasi dut aktorea
izaten. Hasi nintzenean, aukera
han diagoa zegoen antzezlanak
egi teko: dirua inbertitzen zen,
hainbat areto zeuden... Garai
hartan aktorea izateko eskolarik
onena zen, aretoz areto hain-
bat antzezlan egiteko aukera
ge nuelako. Horrek izugarrizko
hez kuntza eman zidan. 

Nondik datorkizu aktore iza-
teko grina?

Beti eduki dut barruan, sasi lo -
kartuta, eta gaztetan ez nekien hori
nire ogibidea izango zen edo ez.
Aktore izatea bizi-filosofia bat da,

horrek bizimodu ez berdin bat dakarrela-
ko: lanean –eta batzuetan maitasunean–
egonkortasunik ez, ezohiko ordutegiak,
bidaiak... Lan egiteko era bat baino gehia-
go bizi izateko era bat da aktore izatea. 

Duela 25 urte lana utzi zenuen eta
aktore izateko erabakia hartu zenuen.
Zelan eman zenuen jauzia?

Nik Kudeaketa-informatika ikasi nuen
eta enpresa on baten kontabilitate atale-
an hasi nintzen lanean. Lana ona zen, eta

lankideak, zoragarriak, baina ez
nengoen pozik. Egun batean,

Getxoko an tzerki eskolako
esku-orri bat irakurri nuen
eta ez nuen bitan pentsa-
tu. Edo zeinek gomendatu-
ko zidakeen lanean jarrai-
tzea, bai na nik aktorea
izan nahi nuen. Ha -
rrezkero, gorriak ikusi ni -
tuen, batez ere ekonomi-
koki, baina senideek eta
nire senar ohiak izugarriz-
ko laguntza eta babesa
eman zidaten. Gain e ra,
pertseberantziari eta ogi-
bide horri diodan maitasu-

nari esker aurrera egin
nuen. Ez naiz damutzen, ez

ho rixe! 

MARIBEL SALAS l aktorea

“Aktorea izatea bizi-filosofia bat da”

Vaya semanita saioak ospea ekarri zion, baina Maribel Sa -
las aktoreak (Barakaldo, 1965) batez ere antzerkia landu
du bere ibilbidean zehar. Eta antzezlan batengatik etorri
da, hain zuen ere, Txorierrira. Maribelek Tipos de tipas an -
tzezlana taularatu zuen Sondikako Kultura Etxean, Ge -
mma Martínez eta Sol Magunarekin batera.
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Eta gero Vaya semanita saioa etorri
zen... 

Bai, Vaya semanita inflexio-puntua
izan zen nire ibilbidean. Euskal Aktoreen
Batasuna elkarteak antolatutako gala bat
aurkeztu nuen eta bertan ezagutu nuen
Oscar Terol. Vaya semanita saioaren zu -
zendaria izan zen Terol, eta berak deitu
zidan han parte hartzeko. Nire ustez,
saioa eromena zen, egurra alderdi politi-
ko guztiei ematen genielako, EAJ barne.
Politikoki oso arriskutsua iruditzen zitzai-
dan eta ez nuen uste luze iraungo genue-
nik. Zorionez, okertu egin nintzen. 

Nolako garrantzia ematen diozu
saio horri?

Nire ibilbidean giltzarria izan zen:
saioari esker famatu egin nintzen eta
askoz errazago egin zitzaidan lana aurki-
tzea. Hala ere, Euskal Herri mailan ere izan
zen oso garrantzitsua, Vaya semanita
saioak politikari buruz hitz egiteko era al -
datu zuelako: lehen, ez zen horren ingu-
ruko umorerik egiten, gaia oso mingarria
zelako. Saioak tentsioa bigundu zuen,
nolabait esanda. 

Vaya semanita saioa oso arrakasta-
sua izan zen Euskal Herrian, baina
Madrilera eraman zenutenean, Made
in China izenpean, porrot egin zuen.
Zer gertatu zen?

Hainbat arrazoi aipatu ahal ditut, bai -
na, laburbilduz, taldea eta helburua ber-
berak izan arren, saioa ezberdina zen.
Umorea bigundu egin zen, programazio
ordua ez zen batere ona izan, telebista
kateak beste eskakizun batzuk egin zizki-

gun... Guztira 13 saio eman ziren eta, nire
ustez, ez zen batere txarra. Behar bada,
beste era batean jorratu balute, saioak
jarraitzeko aukera izango zuen. Ez dakit,
telebistaren kontuak dira... 

Telebistak egun batetik bestera
egin zintuen famatu. Zelan eraman ze -
nuen ospea?

Jendearekin egotea gustatzen zait.
Normalean, hurbiltzen zaizkidanek begi-
runea eta maitasuna adierazten dizkida-
te. Batzuetan, aldiz, ez da atsegina, baka-
rrik ez zaudelako (lagunekin edo familia-

rekin zaude eta ez duzu nahi inork haiek
molestatzea) edo egun txarra duzulako.
Baina tira, gehienetan polita da jendea
hurbiltzea, hunkigarria. Adibidez, gaur
egun Sevillan nabil lanean, eta hemengo
neska batek esan zidan ni agertzen naizen
telesaio bat ikusten bakarrik disfrutatzen
zuela bere amak. 

Zein da gehien harrotzen zaituen
lana? 

Etorriko dena. Batzuetan lan txarrak
egin ditut, egia da, baina guztietan ikas-
ten duzu. Vaya semanita saioan, adibidez,
oso pozik egin nuen lan, batez ere lanki-
deengatik, familia bezalakoak ginelako.
Nik garrantzi handia ematen diot horri,
lan giroari. Izan ere, batez ere nire ogibi-
dean, goranahi eta itxurakeria asko daude
eta hori niri ez zait batere gustatzen. 

Tipos de tipas antzezlanaz gain, zer-
tan zabiltza gaur egun?

No te lo vas a creer umorezko bakarriz-
keta nabil aurkezten. Eta gainera, Allí aba -
jo telesaioan hartzen dut parte, eta gaur
egun hori nabil grabatzen. Horretan ere
oso gustura gaude: batetik, Vaya semanita
saioko taldekide eta lagun askorekin nabi-
lelako; bestetik, Andaluziako lankideak
ere zoragarriak direlako; eta azkenik, ikus-
leei telesaioa gustatzen zaielako eta ho -
rrek hirugarren denboraldia egiteko auke-
ra eman digulako. Beraz, dena borobila
eta oso pozik.

“Vaya Semanita saioak
politikari buruz hitz 
egiteko era aldatu 

13zuen Euskal Herrian“

“Ez diot inoiz antzerkia
egiteari utzi. Kafe-
teatron ikasi dut 

aktore izaten”
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Errefuxiatuen ahotsat: Gaizka Eguzkitza

“Derioko jaietan, maiatzean, GKE
(Go bernuz Kanpoko Erakunde) batzuk
taloak saltzen ibili ziran, dirua jasotzeko.
Era be rean, “Ongi etorri errefuxiatuak”
alkarteak elikagaiak jaso ebazan Grezia -
ra bialtzeko. Ekintza horren haritik, udan
bidaia bat egingo dabela enterau nin-
tzan eta neu be apuntau nintzan”, azal-
du deusku Xa bier Mentxakak. Gazte
deioztarrak 21 urte ditu eta alkarte
honegaz batera Gre zian dagozan errefu-
xiatuen kanpamenduak bisitatzera joan
zan uz tailaren 15etik 25ra bitartean. “Ez
ginan laguntza humanitarioa emotera
joan, bazik eta eurei ahotsa emotera”. 

Ez da lehenengo aldia Xabik horrela-
ko ekintzetan par te hartzen dauena.
Esate ba terako, Saharan be ibilia da.
“Nor malean gaur egungo gizartea oso
berekoia da, jentea ez da inplikaten,
baina etxean holan irakatsi deustie. Izan
be, Gre ziara furgonetaz joan nintzan
aita eta amagaz”. Men txakatarrak txorie-
rritar ba karrak izan ziran, baina euskal-
dun askogaz joan ziran Gre ziara. “Bidaia
Es tadu mailan antolatu zan, eta bost
autobusetatik bi Euskal Herritik atera
ziran”. 

Bidaia gogorra izan zan: Bilbotik Bar -
tzelonara eta handik, Milanera. Ancona -
ko portutik ferria hartu eben Grezia -
raino, Te salonika hiriraino hain zuzen be.
“Asan bladak egunero egiten gendua-
zan, beharra antolatzeko. Polita izan zan
erabagiak danon artean hartzen gendu-
zalako”. Xa bik hainbat ekintzatan hartu
eban parte hamar egun horreetan. “Le -
henen go egunean, Tesalonikako por-
tuan dagoan kanpamendura hurbildu
gi nan. Beste egun batean, Termopilas
inguruan, beste kanpamendu bat topau
genduan, erabat hutsik egoan konplexu
turistiko batean. Kanpa mendu piloa da -
goz, uste baino askoz ge hiago. Eta guz-
tietan arazo berberak eta antzeko bal-

dintza txarrak. Negargarria da. Ez dabe
etorkizunik ikusten, eta kristoren drama
humanitarioa da go”.

“Aitatu beharra da hirietan jenteak,
he rritarrek, izugarrizko laguntza emoten
deutsiela eta antolakuntza ederra dagoa-
la. Halanda be, kanpamenduetan gabezia
handiak dagoz: medikuak, elikagaiak...
Bizi-baldintzak oso gogorrak dira. Ezinta -
suna sentidutan da, gure gizarteak paso
egiten dauelako. Etxean irudi hunkiga-
rriak ikusten badoguz, berehala ahaztu
egiten jakuz eta ez gara horren kontra
mobilizatzeko gauza”. 

Gainera, Xabik CIE edo atzerritarrak
barneratzeko zentro batzuk bisitatzeko
aukerea euki eban. “Kartzelak dira, errefu-
xiatuek ez dabe inolako komunikazinorik
kanpokoakaz. Han dagozanak deportau
egingo ditue. Horreetako batera joan
ginanean oso hunkigarria izan zan, gurea

“Errefuxiatuek ez 
dabe etorkizunik 

ikusten, eta 
sekulako drama 

humanitarioa dago”

Xabier Mentxaka gazte derioztarra 
Greziako errefuxiatuen kanpamenduak 

bisitatzera joan zan uztailean

“Errudunak gobernuak
dira, geopolitika 

kontrolpean eukiteko
astakeriak egiten 

dabezalako”



AIKOR! 163 l 2016ko urria
www.aikor.com GAZTEA ETA 15

izan ezik errefuxiatuek ez ebelako inoz bi -
sitarik jaso. Zentro horreen kontrako ma -
nifestazino erraldoi bat antolatu gen-
duan harresien aurrean. Guztira 17 auto-
bus abiau ginan hara. Beste manifestazi-
no handi bat be egin genduan Tesalo -
nikan”. 

Espainiako enbaxadan
Era berean, Atenasen be egon ziran

Xa bi eta karabana. “Espainiako enbaxada-

ra joan ginan. Bertan enbaxadoreagaz
gel ditzeko asmoa genduan, gure kezkak
jakinarazoteko, baina azkenean garrantzi
gitxiago eban enbaxadako beste langile
bategaz berba egin genduan kalean, kale
gorrian. Ezelango ofizialtasun barik, ia-ia
ezkutuan. Antzeko zerbait gertatuko zala
bagenkian: txantxetan esaten genduan
alfonbrak garbitzen dituanak hartuko
gaitula”. Errefuxiatuen aldekoek lo egin
eben enbaxadako kanpoaldean eta eki-

taldi sinboliko bat antolatu eben: pasa-
porteak erre egin ebezan. 

Ildo horri jarraituz, askotan errefuxia-
tuen aldeko mugimenduari bortitza dala
esaten jako, baina Xabik uste dau daneta-
rik dagola. “Batzuk dinoe egurra emon
be har dala, hori eraginkorragoa dalako,
hedabideetan agertuko dalako. Eta beste
batzuk bakezaleak dira. Gu nasai joan
ginan, baina liskarrak egon ziran. CIE ba -
ten, esate baterako, manifestazinoko ba -
tzuk hesiak apurtu ebezan eta poliziak
ga sa bota eban”. Hori izan zan hango poli-
ziagaz euki eban arazo bakarra. “Polizia -
gaz oso hartu emon ona euki genduan,
eurei interesetan jakelako, itxura txarra ez
emoteagaitik. Beti ibili gara oso babes-
tua”. 

Errefuxiatuen egoera oso gatxa da
eta, tamalez, Xabi ez da batere baikorra
etorkizunari begira. “Estaduek ez dabe
errefuxiatuak hartzeko konpromisoa be -
teten. Munduan bost milioi siriar dagoz
eta hareetako milioi bat errefuxiatua da.
Eta gu ez gara 15.000 lagun hartzeko gau -
za. Penagarria da. Errudunak gobernuak
dira, geopolitika kontrolpean eukiteko as -
takeriak egiten dabezalako. Horre gai tik,
nik ez dot urtenbiderik ikusten. He rri ta -
rrok gure herrian bertan iraultza handi
bat ez badogu egiten, gobernuek ez dabe
funtsezko erabagirik hartuko. Agian, era-
bagi batzuk hartuko dabez, kon tzientzia
garbi eukiteko, baina besterik ez”. Gober -
nuek agian ez, baina Xabik jarraituko dau
inplikaten eta proiektu so lidarioetan par -
te hartzen.



16 TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA AIKOR! 163 l 2016ko urria
www.aikor.com

Proiektu horren helburu nagusia 0
hondakin sistementzako oinarriak fin-
katzea da. Zamudiok hiru hirirekin parte-
katzen du proiektu hori: Seveso (Italia),
Ha landri (Grezia) eta Cascais (Portugal).
Proiektuaren barruan, lau jarduera nagusi
landuko ditugu, alboko testuan zehazten
diren balioak lortzeko:

1. Edukiontzietan informazio-siste-
ma oso bat abiaraztea, jarraipen bat
egiteko eta, horren arabera, erabakiak
hartzeko. Edukiontzietan sentsoreak ja -
rriko dira, eta horiek hainbat motatako in -
formazioa emango digute: identifikazioa,
kokapena, zenbaketa… Horrez gain, gure
hondakinak jasotzen dituzten kamioietan
bideo-kamerak jarriko dira eta pisu sen-
tsore bat ere izango dute.

Jarduera honi esker, jakin ahal izango
dugu zer hondakin sortzen ditugun, zen-
bat, zenbateraino betetzen diren edu-
kiontziak, zenbat birziklatzen dugun…
Izan ere, hondakinen sorrerari eta kudea-
ketari buruz dugun irudia zenbat eta ar -
giagoa izan, orduan eta erantzun hobea
emango dugu: hondakinak biltzeko ibilbi-
deak optimizatuko ditugu, baita horien
maiztasuna ere, edukiontziak jarri edo
lekuz aldatuko ditugu…

2. Edukiontzietan bildutako informa-
zioari esker, zenbait tresna ekonomiko
abia raziko dira; esate baterako, PAYT

dira, berrerabilpena eta kalitate handiko
birziklapena sustatzeko eta, hala, bereizi-
ta bildutako hondakinen tasak hobetze-
ko. 

3. Herritarrek parte hartzeko hain-
bat teknika probatzea, hondakinak sor-
tzen eta kudeatzen dituzten guztiak inpli-
katuz, kanpainak diseinatzeko. Adibidez:
elikadura-hondakinak sortzen diren pun-
tuen jarraipena egitea, hondakin horiek
ja sotzea errentagarri bihurtuko duen sis-
tema bat ezartzeko; jan daitezkeen elika-
dura-hondakinen sorrera saihesteko lan
egitea prebentzio-ikuspegi batetik; zen-
bait ekintza egitea mugikorretako aplika-
zioen eta sare sozialen bitartez kontsumo
iraunkorra eta tokiko merkataritza susta-
tzeko; jolas serioak.

4. Zero hondakinen ekosistema ba -
teranzko bilakaera sustatzea. Horre ta ra -
ko, jarraipen bat egin behar da industria-
arloan, Udalean eta ikastetxeetan, sortzen
dena eta horren arrazoia identifikatzeko
eta ekintza zuzentzaileak aztertzeko.

Gure hondakinak baliabideak 
dira; hori da gure oinarria

(sor tutakoaren arabera ordaindu). Tres -
na ho rren bitartez, zenbat eta gehiago
bir ziklatu, orduan eta gutxiago ordain-
tzen da, eta zenbat eta hondakin gehiago
sortu, or duan eta gehiago ordaintzen da.
Horrez gain, sustapen-sareak ere ezarriko

–Hiri-hondakinen sorrera % 5etik
% 10era bitartean jaistea.
–Sailkatutako hiri-hondakinak
% 30era igotzea.
–Hiri-hondakinen kudeaketa-gas-
tuak     % 10etik % 30era bitartea jais-
tea.
- berotegi-efektuko gasen isurien so -
rrera % 10etik % 20ra bitartea jaistea.

W4T-ak 42 hilabete iraungo du.
Lehen aipatutako hiriak ez ezik, beste
18 parte-hartzaile ere badaude
industria, ikerketa, administrazio,
unibertsitate, GKE… arlokoak.

Aurreikusitako balioak

Hondakin-ekoizpen handiek hainbat ingurumen- eta
eko nomia-arazo eragiten ditu; hori dela eta, Mankomuni -
tateak hondakinei buruzko Europako proiektu pilotu
batean hartzen du parte Zamudioko Udalarekin batera:
Waste4Think (W4T). 
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Emakumeen kontrako Indarkeriaren 
aurkako Nazioarteko Eguna

Txorierriko Mankomunitatea osatzen
duten udalerri ezberdinetatik, emakume-
en kontrako indarkeriarik gabeko bizitza
lortzeko konpromisoa eta lana berretsi
nahi dugu. Horretarako, beharrezkoa da
bai erakundeak, bai herritarrak inplika-
tzea, eta publikoki gaitzestea emakume-
en aurkako mota guztietako indarkeriak.
Konpromiso horretatik abiatuta, apustu
sendoa egiten dugu indarkeriarik gabeko
eta berdintasun handiagoko gizartea lor-
tzeko bidean, balioen aldaketa bultzatzen
dituzten politikak eta jarduerak garatzen.
Jarraian, azaroaren 25eko Emaku me en
kontrako Indarkeriaren aurkako Na zioar -
te ko Eguna” ospatzeko, udalerri ez ber -
dinetan antolatu diren jarduera ba tzuen
berri emango dizuegu. Aste batzuetan,
agenda osoa izango duzue eskura intere-
seko puntu ezberdinetan.

LEZAMA:
–Azaroak 25, barikua, 19:00etan.

Kontzentrazioa. “Lezaman emakumeok
libre bizi nahi dugu”, Herriko Plazan.
Antolatzailea: Moreak. 

–Azaroak 25, barikua, 19:30etan. An -
tzerkia, AUSARTAK antzerki taldearekin.
Kultur Aretoan.

–Azaroak 25, barikua, 17:30etik
19:00eta ra “Berdintasunaren aldeko
orri-markatzaileak”, Ludotekan. 

–Azaroak 25, barikua, 18:30etan. “Mai -
tasuna ez da indarkeria”. Gaztegunean. 

DERIO 
–Azaroak 18, barikua, 18:30etik

20:30e ra. “Mujeres y Hombres y vicever-
sa” tailerra. Gaztegunean.

–Azaroak 22, martitzena, 17:00etan.
Bideo-forum: “No estás sola Sara”, Kul -
tur Birikan. Antolatzailea: Sutondoan. 

–Azaroak 25, barikua, 19:00etan. Ma -
ni festazioa. Kultur Birikatik herriko plaza-
ra.

SONDIKA 
–Azaroak 25, barikua, 18:30etan.

“Erres petuzko jarrerak garatzen eta
harreman sanoak eraikitzen” tailerra.

–Azaroak 25, barikua, 19:00etan. Ater -
be kiroldegitik hasita, “Zure hondar ale-
txoa ipintzeko prest?” (esku-argi martxa,
manifestuaren irakurketa, irudia hareaz
bete, aerobiton, txokolatada...).

ZAMUDIO 
–Azaroak 18, barikua, 18:00etan. “Tra -

tu onen aldeko eskuen murala” (5-8
urte) eta “Berdintasunaren aldeko pul-
tserak” (8-12 urte) tailerrak. Ludotekan.

–Azaroak 24, eguena, 19:00etan. An -
tzerkia eta luntxa, Zamudiotorren.

–Azaroak 25, barikua, 12:00etan, uda-
letxean eta 19:00etan, Kultur etxean.
Kontzentrazioa.

–Azaroak 25, barikua, 19:30ean. Ema -
ku me boxeolarien gau emanaldia, Ki -
rol de gian.

–Azaroak 26, zapatua, 19:00etan.
“Erres petuzko jarrerak garatzen eta ha -
rre man sanoak eraikitzen” tailerra. Gaz -
tes tazioan. 

LARRABETZU
–Azaroak 19, zapatua. Auto de fen tsa

feminista tailerra.
–Azaroak 27, domeka, 14:00etan. Wo -

men in Black. Larrabetzu ko Plazan. Beltzez
jantzita etorri. Antola tzai lea: ZUTUNIK!.

LOIU
–“Tratu onen aldeko eskuen murala”

Zabaloetxeko eta Elotxeberri Ludo te ke tan.



t: Gaizka Eguzkitza / a: Jon Goikouria Larrabeiti

Txorierriko euskaltzaleak ekintzaileak
dira. Hasieran, euskara elkarteak sortu zi -
tuzten herri gehienetan (Tximintx, La -
gatzu, Altzora, Zorrizketan eta Arrekikili);
geroago, elkarte horiek guztiak batu
ziren TOTOAN federazioan; ostean, Aikor!
aldizkaria sortu zuten... Apurka-apurka
“Euskaraz bizi nahi dut” lelo horri edukia
eman diote. Azken urratsa Baserri An -
tzokia izan da. Horretarako, Baserri An -
tzo kia Fundazioa eratu dute. 

Zaila izan da proiektua aurrera era-
matea, baina Ixone Zubieta Fundazioko
kideak inaugurazio egunean adierazi
zuen moduan, “Baserri Antzokia ez da be -
rez helburua, euskara eta euskal kultura
sustatzeko erreminta baizik”. Era berean,
Baserri Antzokian ostalaritza, dibulgazioa
eta kultur zerbitzuak eskainiko dira:
antzezlanak, erakusketak, kontzertuak,
bi lerak, kirola, ospakizunak, txapelketak,

enpresentzako jarduerak... Eraikina De -
rion dago kokatuta, Seminarioaren atze-
an, eta gune hauek ditu: barruan; eszena-
tokia, taberna, jatetxea eta txokoak; eta
kanpoan, terrazak eta aparkalekuak. Guz -
tira, 5.400 metro kuadroko eremua. 

Beste herri batzuetako egitasmoen
aldean, Txorierriko Baserri Antzokiak
hain bat berezitasun ditu. Horietako bat

itxura da. Industriak soloari aurrera egin
ba dio ere, Txorierri nekazal eskualdea da
izatez eta baserria nortasun-zeinua du.
Horregatik ez da kasualitatea eredu hau
aukeratu izana eraikinaren diseinurako.
Kultura egitarauari dagokionez ere, bes-
telako Kafe Antzokiek eskaini ezin dituz-
ten baliabideak eta ekitaldiak eskaini ahal
ditu. Izan ere, barruko zein kanpoko ekin-
tzak antolatzeko aukera dago.

Baserri Antzokia Txorierrin sortu da,
txorierritarrek eginda. Horrela bada,
2011n bazkideak lortzeko kanpaina za -
baldu zen enpresa eta lagunen artean
eta, dagoeneko badago beste bat mar-
txan. “Bazkideak oso garrantzitsuak dira.
Haiek sinestu zuten proiektuan, ezer ez
zegoenean, ezta harri bat ere”, esan du
Xabier Goienetxe Baserri Antzokiaren
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Ohiala altxatu egin da
TXORIERRIKO BASERRI ANTZOKIA, IREKITA

2016ko urriaren 5a gogo-
an izango dute Txorierriko
euskaltzaleek. Egun horre-
tan Baserri Antzokia inau-
guratu zen, euskararen in -
guruko azpiegiturarik han-
dienetarikoa Euskal He -
rrian. Gorabehera askoko
proiektua izan da, eta ha -
sieran ametsa zirudiena,
askoren ilusioari eta eten-
gabeko lanari esker, azke-
nean egia bihurtu da. Ba -
serria euskaltzaleen topa-
gunea da, euskara eta eus-
kal kultura sustatzeko tres-
na.

Baserri Antzokia 
txorierritarrek 

eginda, eta 
eurei dago 
zuzenduta

“Baserri Antzokia ez 
da berez helburua, 
euskara eta euskal 
kultura sustatzeko 
erreminta baizik”



Fun dazioaren presidenteak. Euskal kultu-
ra sustatzeaz gain, bazkideek abantailak
izango dituzte Baserri Antzokian: lehen-
tasuna eta beherapenak ekitaldien sarre-
rak lortzeko orduan; urtero egingo den
bazkideen bazkaria, doan; txokoak aloka-
tzeko aukera; onura fiskalak... Halaber,
aipatzekoa da bailarako zein inguruko
hainbat enpresak hartu dutela parte Ba -
serri Antzokiaren eraikitze eta egokitze
lanetan. “Eskertzekoa da enpresa horiek
egindako lan txukuna, baita erakunde
pu blikoek hasieran izan zuten inplika-
zioa”. 

Baserri Antzokia txorierritarrek egin-
da dago, bai, eta txorierritarrei dago zu -
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–2009an: Baserri Antzokiaren ideia
sortu zen.
–2010ean: Derioko Udalak eta
Txorierriko Zerbitzuen Mankomunita -
teak utzi zuten lorsorua, bertan
Baserri Antzokia eraikitzeko.
–2010ean: Baserri Antzokia Funda -
zioa sortu zuten.
–2011n: Lehenengo proiektua disei-
natu zen.
–2014an: Lehehengo proiektua ego-
kitu zen.
–2015ean: Lehenengo harria jarri
zen.
–2016ko urriaren 5ean: Baserri An -
tzo kia inauguratu zen.

Kronologia:



zenduta. Eraikinak elkargunea sortu nahi
du baliarako euskaltzaleen, elkarteen eta
enpresen artean. Gure ekoizleek eta mer-
kataritzak ere badute han lekua. “Iragana
eta geroa lotzen dituen egitasmoa da, eta
bere baitan gure kultura eta patrimonioa
hartzen ditu”, esan zuen Unai Rementeria
Bizkaiko Foru Ahaldun Nagusiak, lehe-
nengo harria jarri zen egunean, 2015eko
urriaren 30ean. 

Gastronomia eta kultura
Eta ildo honi jarraituz diseinatu dute

Baserri Antzokiaren gastronomia- eta kul-
tur-eskaintza. Gorka Urrutia eta Gaizka
Sainz esperientzia handiko lagunak dira
eta bien artean kudeatzen dute hamar la -
guneko lan-taldea. Zerbitzariak eta sukal-
dariak, batez ere. Biek urteak eman dituz-
te ostalaritzan eta hainbat ekitaldi antola-
tu dituzte. Besteak beste, Last Tour
Interna tional euskal promozio-enpresa-
rik ga rran tzi tsuenean egin dute lan.
“Eraikina esanguratsua da eta bai gastro-
nomikoki, bai kulturalki itzela da Baserri
Antzokia ren proiektua”, aipatu digute. 

AIKOR! 163 l 2016ko urria
www.aikor.com20 GAI NAGUSIA

Gastronomiari dagokionez, Baserri
Antzokiak eskaintza zabala aurkeztuko
die bezeroei: gosariak, eguneko menua,
menu bereziak, karta, pintxoak, tartak...
“Batez ere, hemengo sukaldaritza landuko
dugu, munduko onenenetarikoa baita.
Gurea goi-mailako sukaldaritza izango da,
hemen eta inguruan ekoiztutako primera-

ko lehengaiak erabiltzen ditugulako. Ka -
litate ona eta gainera, poltsiko guztien
neu rrira”, esan du Gorkak.

“Hemengo ondareari garrantzia eman
nahi diogu, bai kulturari begira, bai gas-
tronomiari begira. Hau da, Txorierriko ne -
kazariei zuzenean erosi nahi dizkiegu
euren produktuak. Era berean, Txorierriko

“Hemengo ondareari
garrantzia eman 
nahi diogu, bai 

kulturari begira, bai 
gastronomiari begira”

“Euskal Herri mailan,
Baserri Antzokia 

euskararen inguruko
azpiegiturarik 

handienetarikoa da”

“Eraikina esanguratsua
da eta oro 

har itzela da 
Baserri Antzokiaren

proiektua”

Gorka Urrutiak eta Gaizka Sainzek kultura- eta gastronomia-eskiantza kudeatuko dute.
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taldeek gure aretoa erabiltzea nahi dugu,
antzezlanak taularatzeko edo kontzertuak
emateko. Esate baterako, Aiko taldekoek
astean behin egiten dute entsaioa he -
men, eta hilabetean behin, erromeria an -
tolatzen dute. Bestetik, Baga Biga enpre-
sarekin batera, folk jaialdia antolatuko du -
gu otsailerako. Hemengo talde batek eta

kanpoko talde bik hartuko dute parte. Eta
taldeen jatorriaren arabera egingo dugu
asteburu horretarako gastronomia-es -
kaintza berezia”, dio Gaizkak. 

Baserri Antzokiaren ateak irekita dau -
de. “Fundazioan hainbeste urte eta lan
eman eta gero, kideok ametsa bete dugu;
eta Txorierri bezalako bailara baten ikus-

puntutik, gertaera gogoangarria da, kul-
turalki eta ekonomikoki” esan du Alfon
Ate la Fundazioko kideak. “Euskal Herri
mai lan, Baserri Antzokia euskararen ingu-
ruko azpiegiturarik handienentarikoa da”.
Handienetarikoa eta ilusio gehien batzen
duenenetarikoa, euskarak eta geure kul-
turak merezi dute-eta!
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ak dira 12:00etan izango dan Idiazabal
gaz taren dastaketearen komentaketa eta
azokara bertara jenteak soinean eroango
dituan lehengo usadiozko jantzi edo
arropak, onenek saria izango dabe eta.

Hilaren 10ean motorrak piztu eta argi
berdea emango jake Zamudioko San
Martin jaiei, arrastiko 19:00etan. Jaien
ha sikera berez hunkigarria izango da,
Fernando Pérez familia-mediku ohiari
omenaldia egingo jakolako Udaletxeko
plazan. Mediku honek 25 urte emon
dauz herritarren beharrizanak asetzen,
eta arrastiko 19:00etan txupina botako
dau.

Asteburuan berez jarduera ugari
pres tauko dira, baina ekitaldi azpimarra-
garrienak kontzertuak izango dira, duda

barik. San Martin eleizan, XXVIII. San
Martin Kontzertua egingo da, eta bertan
Bidean taldeko Dabid Naclares kitar-jo -
lea eta Idoia Kareaga txistularia izango
dira. Gau aldera, 23:00etatik aurrera Oi -
han Ve ga, Tributo eta Ingu Aldeu taldeen
kontzertuak izango dira. Zapatuan, San
Mar tintxu egunean, Enkore, Reinciden -

a: Zamudioko Udala

Sanmartinak hotza, txarribodak eta
odolosteen sinonimo dira askorentzat.
Jai kitzean ilun dago kalea, eta etxetik ur -
teteko gogo gitxi dago. Egia da, asoziazi-
no tradizionala da. Garai honetan etxean
trankil egotea da askori burura jatorkun
gauza bakarra. Baina usteak erdi ustel;
uda-goienean be eginbehar asko dagoa-
lako, eta Sanmartinak, azoketarako egin
behar dan lan gatxaz gain, parrandarako
momentu ona be dalako. Giroa berotu-
ten dalako.

San Martin jaien preludio modura,
zemendiaren 5ean eta 6an Zamudioko
XXXI. Azoka egingo da. Urtero bezala,
Txo kolate, Gozo eta Artisautza Azoka,
aurten IV. edizinoa, eta Bizkaiko Limu-sin
Arrazako Abelgorrien Txapelketaren
XVI.a. Hilaren 5ean azokan izango diran
jardueren ar-tean, azpimarratzekoak dira
12:00etan eta 13:30ean izango dan Bor -
der Collie artzain txakurren lan erakustal-
dia, Kotxozulo parkeko belardietan. 6an,
ostera, Bizkaiko Limusin Arrazako Abel-
gorrien XVI. Txapelketaz gain, aipatzeko-

Egunak gero eta laburragoak dira, eta gauak gero eta
hotzagoak. Udagoieneko herrietako jaiak bukatu arren,
negu aurretiko merkaduak Txorierri berotzen hasi dira
dagoeneko. Oraingo honetan sanmartinak izango dira
zemendiko protagonistak. Urtero bezala, Txokola-te,
Gozo eta Artisautza zein Bizkaiko Limusin Abelgorrien
merkaduez gain, programa poten-tea dakar azaroaren
10etik 13ra bitarteko asteburuak.

Garai hotzetako beroa
Sanmartinak

Arroeta eta 
Bertoko herriko 
taldeek pregoia 

irakurriko dabe aurten

Arroeta eta 
Bertoko herriko 
taldeek pregoia 

irakurriko dabe aurten
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Jai-egitaraua
Azaroak 5, zapatua
–10:30: Zamudioko IV. Txokolate, Gozo
eta Artisautza Azokea.
Azaroak 6, domeka
–11:00: Bizkaiko Limusin Arrazako
Abel gorrien XVI. Txapelketea.
Azaroak 10, eguena
–19:00: Txupinazoa eta pregoia. Fer -
nando medikuari omenaldia.
–Globo-jaurtiketea, Bizi Zamudioren
es kutik.
–Gozoki-jaurtiketea.
–Kartel lehiaketako sarien banaketea.
Azaroak 11, barikua
–12:00: Mezea.
–Luncha, elizpean.
–16:30: Karta txapelketea.

–17:00: Haur jolasak, Gurasoen Alkar -
tearen eskutik.
–20:00: Zamudio Izar, Oihan Vegarekin +
tributo + ingu aldeu.
Azaroak 12, zapatua
–11:00: Egur jolasak.
–12:00: Kalejirea.
–17:00: Erdizka Lauetan.
–19:30: Kuklux txaranga, kalejirea.
–20:00: XXIX. San Martin Kontzertuak.
Bidean.
Dabid Nanclares eta Idoia Kareaga.
–23:00: Enkore, Reincidentes, Garilak 26.
Azaroak 13, domeka
–09:00: Bizkaia Kopa Trail, urtekerea Za -
mudioko plazatik, Zamudio Racing El -
kar teak antolatua.
–11:30: Kuklux txaranga, kalejirea.
–12:00: kalejira Bertoko elkarteagaz.
–19:00: Berbena Irusta taldeagaz.

tes eta Garilak 26 taldeak egongo dira
gaua be rotuten. 

Bestelako jarduerei jagokenez, azpi-
marratzekoak dira herriko talde eta alkar-
teek parte hartuko dituenak: eguenean
globoen jaurtiketa izango da Bizi Zamu -
dio ren eskutik. Hilaren 11n, 17:00etan,
Gu raso alkartekoek haur jolasak antolatu
ditue. Zemendiaren 13an, Zamudio Ra-
cing Alkarteak Bizkaia Kopa Traila antola-
tu dau 09:00etan. Ondoren, aurreko egu-
nean bezala, Kuklux txarangeak herriko
kaleak girotuko dauz musikaz beteriko
kalejireagaz, eta eguerdian erreleboa pa -
satuko deutse Zamudioko Bertoko alkar-
tekoei. Jaiei behar bezalako amaierea
emoteko, domekan Irusta taldeak erro-
meria eskainiko dau, 19:00etan.

Reincidentes taldea.
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t: Zamudioko Udalak babestua

Jente askok pentsaten dau neguan
lanik ez dagola soloan eta ezer gitxi lan-
datzen dala garai hotz honetan. Baina
usteak erdi ustel: aro oso emonkorra izan
ez arren, bestelako gauza asko egin leikez
ortuan: hasteko, laborantza garaia be
bada. Berakatz freskoen, azanorien, ba -
ben, azelgen, porruen, letxugen… garaia
da. Egia da negua, berez, landatzeko ga -
rai gogorra dala, baina Txorierrin uda-
goienak ixten dauan klima epela aprobe-
txau behar dogu neguko barazkiak lan-
detako, hotza heldu baino lehen landa-
tzea komeni dalako. Azken baten, hotzak
landareen garapen prozesua moteltzen
dau.

Sasoi ideala da ortuaren balantzea
egiteko. Sofa hartu, eta paper baten urte-
an zehar hartu doguzan erabagiak zer
no lakoak izan diran azterteko garairik
onena da, baita datorren urtean egingo
diran txandatzeak nolakoak izango diran
erabagiteko be. Bestalde, lurra goldetako
eta ongarritzeko momentu aproposa be
bada negua, eta horretarako sats freskoa
lur ganean jartea komeni da. Satsa gane-
an egotean, eta hezetasunari esker, onga-
rri natural horren propiedadeak xurgatu
egiten dira goian dagoan lurragaz. Sats
asko ba daukagu, udabarrian ez dogu
mo tokultorea pasa beharko, satsak heze-
tasun asko eukiko daualako berez eta
ondo baino hobeto mantenduko dalako,
askotan kontrakoa pentsau arren. 

Ga nera, motokultorea pasetako go -
men dio rik onena hurrengoa da: astiro-
astiro egitea. Ohituta gagoz arin baten
eta esfortzu handiz egitea, eta horrela
lor tzen dogun gauza bakarra lurra ‘apur-
tzea’ da, bertan dagoan bizitza deusezta-
tuz. Lurra landatuta, komeni da minitune-
lak eregitea: mi ni tunelak arku malguakaz
eregitako ne gutegi txikiak dira, plastikoz
estalita. Eraikuntza txiki horreek barruko
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barazkien beroa mantentzeko balio dabe,
ne guko hotzak jasateko. 

Alde batera itxi beharreko beste mito
faltso bat landatu bako lursailen inguru-
koa da. Negua heltzean, lursail asko
abandonau egiten dira, udabarrian barri-
ro martxan jarteko. Uste guztien aurka,
erabagi hori nahiko kaltegarria da, asko-
tan bedar txarrez bertan behera ixten
diralako, eta iruditu ez arren, gure lurrak
landare horreek elikatu behar dabezala-
ko. Hori ekiditeko, ilar baltza, baba forra-
jeroa eta zekale oloa bezalako ongarri
berdeak landatzea gomendatzen dau
Andonik. Urte bukaeran landatutako lan-
dare horreek otsailean loretan dira, eta
loratu bezain pronto segau egin behar
dira. Landare horreek ez dabe propieda-
derik xurgatzen lurretik, atmosferatik
baino. Horrela, lurrak ez dau energiarik
xa hutzen eta segautako bedarrek atmos-
feratik lortutako propiedade horreek
botaten dabez lurrera. Ongarri horreek
pentsuak saltzen diran toki horreetan lor -
tu leikez, eta saltzaileari argi itxi behar

Kontsultea:
Ixone, Sondika
Ba al dago modurik hazi hibridoak
eta ez-hibridoak bereizteko?
Fisikoki ez. Jakiteko modu bakarra ha -
zia berez zein landaretatik datorren ja -
kitean datza. Haziak nork emon deu-
tsuzan aztertuz be jakin leiteke, kon-
fiantzako auzotarra bada, ziurrenik ez
da lako hibridoa izango. Landare arrun -
tak, normalean, hibridoak izan ohi dira.

jako erosi beharreko ongarriak landatze-
ko hazi ez - hibridoak dirala. 

Urtarriletik aurrera, ziklo barria has-
ten da: urte barriaren planifikazio osoa
egin behar da. Zer landatuko dogun era-
bagi behar dogu, hazitegiak egokitu eta
txandatzeen nondik norakoak ezarri. Pla -
nifikazioa amaitzean, urte barriari eta, be -
raz, ziklo barriari hasiera emoteko prest
egongo gara.

Negu aurrekoa: hausnarketa garaia
Udagoienan sartuta, ortua negurako prestetako garaia da. Uste askoren kontra, garai
hotza ez da geldirik egoteko momentua, hilabete batzuetan heltzear dagoan urte negu-
ko baratzaren nondik norakoak aurreikusteko une aproposa da. Horrela erakusten deus-
ku Andoni Arrieta nekazariak baserriko negutegian, azanoria, letxuga, azelgea eta azen
artean.
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Sondika, ospakizunetan itota

a: Juanjo Ortiz Llamosas

Urriaren 7, 8 eta 9an, Sondika jaietan
egon zen. Euskal Ezkontzaz gain, Goran -
tzaileak dantza taldearen mende erdiaren
urteurrena ospatu zen. Euskal Ezkontza -
ren laugarren edizio honetan, Gabriel de
Aburto y Camiruaga eta Gregoria de
Etxebarriaren ezkontza antzeztu zen,
1912ko azaroaren 30ekoa. Kalejiran 60 fi -
gurantek hartu zuten parte. Bertan, Go -
rantzaileak dantza taldeko partaideak ere
izan ziren herriko medikua, alkatea, seni-
deak eta beste hainbeste pertsonaiez
gain. Ezkontzaz gain, jarduerez gainezka
betetako asteburua izan genuen: ostirale-
an, Xabi Aburruzaga trikitilariak kontzer-
tua eskaini zuen eta egunean zehar egon-
dako kale animazioaz gain, ezkontza egu-
nean 400 bazkaltiar baino gehiagorentza-
ko herri bazkaria egin zen eta Sondikako
Ipar Elaiak, Zamudioko Bertoko eta Triki -
leku elkarteek, Bizkaiko Gaiteroak eta Oin -
arri Dantza Taldeak hartu zuten parte. “Be -
netan hunkigarria”, horrela definitu zuen
asteburu berezi hau Gorantzaileak Dantza
Taldeko presidentea den Izaskun Llonak.
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t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

Ez dago udaren arrastorik eta iluntasu-
na egunen jabe egiten ari da, astiro - asti-
ro. Urriaren azken egunak berezi xa marrak
izan dira familia tradizional askorentzat.
Domu Santua edo Hildakoen Egu na hel-
tzear dago eta prestaketa ugari egiten
ditu jendeak azken asteotan hilerrietan.
Familia askok euren senideen eta lagunen
hilobiak atontzen dituzte, eta Txo rierriko
hilerrietara hurbiltzen dira be lar txarrak
kentzera eta euren ‘tenpluak’ prestatzera:
harriak urez eta xa boiez garbitzen dira,
apaindurei hautsa kentzen zaie, egun
berezian ikusgarri egoteko. Lo re zaharrak
kendu eta berriak erosi ohi dira.

Antzina, Domu Santuko egunean, jen -
de mordoa hurbiltzen zen Bilboko Udal

Domu Santurako ez da ezer falta eta familia gehienek euren betebeharrrak egin dituzte
jada: hilobiak atondu, loreak erosi eta garrantzitsuena, hilaren lehenengo egunean kan-
posatua bisitatu. Denborak aurrera egin ahala, gure ohiturak aldatuz doaz, eta errauske-
taren hedapenak eta gazteek heriotzarekiko duten jarrerak kolokan jarri du betidanik
existitu den hildakoenganako ohitura hau.

hilerrira. Urte oparoak ziren: familia asko
hurbiltzen ziren bertara, eta horrela
gogoratzen dute Becedasekoek, Bilboko
hilerri aurrean dagoen loradendaren lore
saltzaileek: “Jendetza hurbiltzen zen eta
gure negozioaren ondoan barraka bat
ezarri ohi zuten, familietako umeei zu -
zenduta. Giro zen; egun tristea baino jai
bat ematen zuen azaroaren 1a Derion,

Domu Santuko etorkizun iluna

erros killa saltzailea eta guzti ze goen”.
Gaur egun, azaroaren 1ean 40.000 pertso-
na igarotzen dira Bilboko hile rritik, eta
zifra gero eta baxuagoa da.

Heriotzaz bizi diren negozioen artean,
loredendek rol berezia jokatzen dute aza-
roaren 1ean. Ramiro Becedas lore saltzai-
lea lora-denda ezarri baino lehen ibiltari
bezala hasi zen lanean hilerri au rrean,
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dendarik gabe, eguzkitako baten gereiz-
pean lanean. Urte ugari eman zi tuen ho -
rrela. Denborak aurrera egin ahala eta
egoera horietan lan egin ostean, Udalak
gaur egungo denda jarri zion Becedasi. 

Azaroaren 1a data berezia eta hunki-
garria da familia askorentzat, eta baita
negozio askorentzat. “Urteko egunik
garrantzitsuena da guretzat, baina gero
eta gutxiago saltzen dugu”, azaldu du
Amaia Re menteriak, Derioko Liliak lo -
radendako lo regileak. Negozioan 18 urte
daramatzanak lore bariatuak, margaritak,
arrosak… denetarik saltzen ditu bertan:
“Hasiera ba tean klabelinak asko saltzen
ziren, baina gaur egun era eta forma  as -
kotako loreak prestatzen ditugu”. Antza,
bertako lore ekoizle gutxi daude, lore
hauek tenperatura bereziak behar dituz-
telako bizi irauteko: “Bertan loreak ekoiztu
beharko ba genitu berogailuak beharko
genituzke, eta horrek dirua xahutzea esan
nahi du. Hemen ez bezala, Europako lu -
rralde askotan, Gobernuak diru-laguntzak
ematen dizkie lore-saltzaileei”. Gaur egun,
hilerrietan ikus daitezken lore gehienak
atzerritik datoz: klabelinak Ko lonbiatik,
Margaritak Aalsmerretik (Ho landa)... “Kla -

be linak he men egon badaude” azaltzen
dute Bece das loradendatik, “baina Kolon -
biakoekin alderatuta, oso goiz zimeltzen
dira”, argitu dute.

Errausketa errudun
Denborak aurrera egiten duen bezala,

gure ohiturak aldatu egiten dira, eta Be -
cedas loredendan azaltzen dutenez, zaha-
rrak hiltzen doazen heinean, gazteek beste
modu batera ikusten dute heriotza: “Gaur
egun ez dira loreak erosten”, adierazten du
Ramirok. “Antzina 30-40 € gastatzen ziren
loretan. Gazteek, ostera, ez dute loreak
erosteko ohiturarik, eta erosten dituzten
askok diru gutxi gastatzen dute”, argitzen
du Ramirok. Hildakoen % 69ak erraustua
izan nahi du: “Guretzat sekulako arazoa

da”, azaldu dute Becedasekoek. Da goen -
eko, 2016an 492 hilobiratze egin di ra, eta
1096 errausketa. Errausketek ez du te gor-
purik uzten, eta ondorioz, ez dago hilobi-
rik. Honen faltan, ez dago loreak jartzeko
tokirik. Duela zenbait urte, Derioko hile-
rrian baso txiki bat ezarri zuten bertan hil-
dakoen errautsak botatzeko, beste edo-
zein tokitan egitea legez debekatuta bai-
tago. 

Bazirudien heriotzatik bizi diren nego-
zioak betierekoak zirela, jendea beti hil
egingo delako. Baina hori ez da arazoa:
hilobiratua edo erraustua izan, heriotzare-
kiko jarrerak aldaketa arriskutsua ekarri
die Domu Santuan negozioa egiten dute-
nei eta garrantzia ez zaie loreei ematen,
hildakoak uzten duen oroimenari, baizik.

“2016an 492 
hilobiratze egin 

dira, eta 1096 
errausketa. Bikoitza

baino gehiago”

“Gaur egun, 
azaroaren 1ean 
40.000 pertsona 

igarotzen dira 
Bilboko hilerritik”

“Jai bat ematen 
zuen azaroaren 

1a Derion, 
erroskilla saltzailea 

eta guzti”

Amaia Rementeria. 



“Lau hilabete eman genituen izen bila”,
adierazi du Markelek. Hiru osagarriek
kon binazio berezia sortzen dute. “Post -
Rock melodikoa egiten dugu, atmosfera
eta giroa sortuz” adierazten dute taldeki-
deek estudioko sarrerako sofa batean
eserita. “Jazz ukituak ere badauzka bate-
rian”, gehitu du Markelek.

2015eko abenduan Demo proiektua
kaleratu zuten Dardara Records-ekin, lau
abestiz osaturiko diskoa: Slaves, The
Wheel, The Beauty eta Oroimena. Apaiza -
ren lapikoa, txikia baina gozoa. Abesti
gehienak ingelesez kantatzen ditu Jonek,
“batez ere erreferentziak angloxajoiak
direlako. Hala ere, badago Oroimena
kanta, lehen disko honek ez zuelako ber-
tako kutsua galdu behar”, ja rraitu du.
Soinu grabaketaz gain, bi abesti bideoz

grabatu zituzten Bilboko Ha cería teatro-
an. Kaleratu bezain pronto, Gaz tea Lehia -
ketako Kafe Antzokia saria eta Mundaka
Festibaleko Live Fagor lehiaketa irabazi
zuten. “Kafe Antzokiak dirua eman zigun
eta Mundaka Festiba lak aurrera jarraitze-
ko aukera eman zi gun, kaleratuko dugun
disko berria grabatzeko bost estudio
egun oparitu dizkigulako Tio Peten”, adie-
razten du Jonek.
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“Post Rock melodikoa
egiten dugu, 

atmosfera eta 
giroa sortuz”

t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

“Mikrofonoak probatzen ari dira
oraindik”, adierazten du Jonek begietara
begira. Urduri dabil hirukotea, baina lan
fina, potentea eta berritzailea kaleratzeko
ilusioz, aldi berean. Grabaketa estudioko
sarrerako sofan eserita daude, agian ez
da elkarrizketa baterako tokirik egokiena,
baina gustora daude. Gogotsu eta pozik
dabiltza musika taldeko kideek, eta euren
artean harreman musikala baino gehiago
dagoela bistan da. Lagunak dira.

Jonek eta Anttonek Arte Ederretako
ikasketetan elkar ezagutu zuten, eta be -
rehala batera jotzen hasi ziren, gero eta
errekurrituagoa den akustiko formatuan.
Markel beranduago heldu zen, Jazzaren
mundutik. Berez, orkestra perkusioan
hezitako musikaria da, baina baterian
hasteko prest zegoen: “Hanka jokoen mu -
gimenduak ikasi behar izan ditut, orkes-
tran erabiltzen ez direlako” aitortu du
musikariak. Apirilean hirukote bezala en -
saiatzen hasi ziren, era ofizialean. Toe,
War paint, Tricot edo Daughter bezalako
talde modernoen erreferentziak dauzka-
te, baina ezin dituzte ahaztu bestelako
banda mitikoek utzi dizkien aztarnak: Led
zeppelin, Phil Collins, Eva Cassidy… Gus -
tatzen zaizkien musika taldeei dagokie-
nez, Joseba Irazoki eta Lagunak, Gran de
Days eta Choice datozkie burura.

Post-Rock-a eta indie estiloetan mur-
gilduta, hiru musikariak batzean jaio zen
Leun. Fonetikoki hitz suabea, bertakoa,
erabili gabekoa, ahozkatzeko erraza…

Leun, hasieratik gogor
Tío Pete grabaketako estudioko ateak irekitzean eta iraga-
bide ilun bat zeharkatu ostean, areto nagusira heldu, eta
bertan topatzen ditugu. Montatzear dagoen bateria ba -
ten piezen eta makina bat mikrofonoen artean daude
Jone Ibarretxe, Antton M. Goikoetxea eta Markel Badallo,
Leun taldeko ahots/baxua, kitarra eta bateria. Urrian bost
egun eman dute euren lehenengo EPa grabatzen, aben-
duan kaleratzeko asmoz.

LEUN MUSIKA TALDEA



Nabarmentzea gero eta zailagoa egi-
ten den panorama musikalean, euren to -
kia eskuratu dute hiru gazteek, lehiaketaz
lehiaketa euren bide propioa landuz eta
Bilboko kafe Antzokiko edota San tana 27
bezalako eszenatoki entzutetsuenetara
igoz urtebeteko kontuan. “Lantzen du -
gun estiloa kontuan izanda, harrera izu-
garria izan zuen Demok. Baina estilo ho -
netan horixe da garrantzitsuena: pertse-
berantzia” aipatu du Anttonek. Asmoa
mu sikaz bizitzea bada ere, Euskal Herritik
kanpo jotzea nahi dute hiru gazteek: “Le -
hen helburua Madril da” aipatu du Mar -
kelek, “gero, dena delakoa”.

Loiuztarra, buru-belarri
Taldearen izenak Joneren ahotsa

ezin hobeto definitzen du: fina, leuna eta
ñabardurez beterikoa. Taldearen ezauga-
rririk funtsezkoena da. Abeslariak, Mun -
gia ko lokalean egiten dituzten taldeko
entsaioez gain, orduak ematen ditu abes-
tiak sortzen eta kantatzen Loiuko pisuan.
Pisukideek hala adierazten dute. Abestiak
aitaren, José Miguel Ibarretxeren, La Pa -
rábola del Hombre Bala (Amazon-en es -
kuragarri) liburuko kontakizunetan oina-
rrituta konposatzen ditu. “Aita berez idaz-
lea eta gidoigilea da, eta bere kontakizu-

netan ageri den kutsu ironikoari buelta
bat ematen diot, abestietara moldatuz”,
adierazten du 26 urteko neskak.

Lan berriari dagokionez, aurrekoa
baino berritzaileagoa dela adierazten du
hirukoteak: “Landuagoa da, eta elkar ho -
beto ezagutzen dugunez, gure estiloa
ge hiago jorratu dugu”. Abenduan kalera-
tzeko asmoa duten azken lan honen
izena misterio bat da oraindik, baina esan
daiteke euskal ukituak presente daudela,

batez ere koruetan eta apainduretan.
Seriousman Studio enpresakoak izan dira
grabaketa saioak zuzenean filmatzen,
disko berriko hiru abestik zuzenean gra-
baturiko bideoa izango baitute, Demon
egin zuten bezalaxe. Asko dago egiteko
oraindik, baina hori ez da arazoa Leun-
koentzat, etengabe ikasten ari direlako
eta geldituta geratu ez dutelako nahi:
gauza berriak egitea eta etengabe esperi-
mentatzea erruz maite dute.
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Abestiak aitaren, Jose
Miguel Ibarretxeren, La
Parabola del Hombre

bala oinarrituta 
konposatzen ditu

“Disko berriko hiru 
abestik zuzenean 

grabaturiko bideoa 
izango dute”
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t/a: Jon Goikouria Larrabeiti

03:00etan jagiten ziran, gauaren ilun-
tasun itsuan, eta aurreko eguneko jasota-
ko bendejak zaku eta kutxetan jarri oste-
an, emakume honeek, ‘bendeja-saltzaile-
ak’ bezala ezagutuak, ortuko produktuak
edo bendejak astoetan kargau eta Loiuko
Larra koe txe auzora bajatu ohi ziran, oin -
ez, Harizmenditik edota San Migel baseli-
zatik. Gaur egun Loiuko autobusen ko -
txerak dagozan tokian kamioi eta auto-
bus baten hibridoa zan ibilgailu bat
egoan erdia bidaiarientzat eta beste erdia
za mak garraiatzeko prestatuta. Bertara
igon eta Bilbora abiatzen ziran, Erribera -
ko mer kadura.

06:00etan merkaduaren ateak zabal-
tzen ziran. Hasteko, saltokia bilatu behar
zan. “Bendeja saltzaileek hasikeran mer-
kaduko solairu oso bat eukien euren or -
tuko produktuak saltzeko”, gogoratzen

dau Maria Luisa Markaidak. “Gaur ostera,
metro karratu gitxiko espazio bat dago
bendejerentzat”. Maria Luisa 1963tik
1980ra egon zan Erriberako merkaduan
danetarik saltzen: bainak, piperrak, toma-
teak, urazak… “Merkabilbao jaio baino
le hen, Ronda eta Somera kaleak lonjez
beteta egozan”, gogoratu dau bendeja-
saltzaile ohiak, bere lagunak diran Itziar
Llona eta Maria Pilar Gaztañagaren begi-
radapean. Lonjetakoek produktuak eros-
ten eutsiezan bendeja saltzaileei, eurek
lako beste hainbesteri bezala. 06:00etatik
08:00etara euren produktuak saltzeaz
arduratzen ziran emakumeak, eta segi-
dan etxera bueltatzen ziran, umeak esko-

lara eroateko. Haurrak eskolan itxi ostean,
etxeko lanak egiten zituen, eta amaitze-
an, hurrengo egunerako bendejak ba -
tzen emoten eben arrastia, deskantsura-
ko astirik gabe.

1967an Mercabilbao sortu zan. “Ben -
deja saltzaileen etorkizuna kondenau
eban hasikeratik”, kexatu da María Pilar.
“Ba tez be 1983ko aguadutxuen ostean”
jarraitu dau Itziar Llonak. Bende ja-saltzai-
le batzuk bertan egiten eben behar, eta
urteetan zehar uralitako teilapean lan
egin eben, kale gorrian. “Ha sikeratik ez
zituan nekazariak errespetatu, nahiz eta
urte batzuk geroago Base rritarren pabi-
loia eraiki. Horretarako be gogor lan egin

20 emakume inguru omendu ziran urri hasikeran, Loiuko
azokan. Beste aukera barik gaztetan hasi behar izan ziran
lanean euren familiak manteniteko, Loiuko produktuakaz
Bilboko Erriberako merkadua hornituz. Emakume hone-
en egunei orduak falta jakezan eginbehar guztiak betete-
ko, goizaldeko lehen orduetatik arrastiko azken eguzki
izpiak desagertu arte lanean emoten ebelako, jo eta su.

Lanera kondenatuta,
bizi ahal izateko

“Bendejak asto ganean
kargau eta Loiuko

Larrakoetxe auzora
bajatu ohi ziran, 

gauerdian”
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behar izan genduan”, azaldu dau Maria
Pilarrek. Mercabilbaok argi berdea emon
eutsen kanpoko produktuei, eta gupida-
gabeko konpetentzia izan zan bertoko
produktuak eukiezan emakume honeen-
tzat. Horri guztiari ne gu tegien booma
gehitu behar jakon: masan produziteko
sistemea. Lan izugarria egin behar eben
bendejerek konpetentziaren prezio
barregarriei aurre egiteko.

Neskek ez eben euren etorkizuna au -
keratu; familiako herentzia kontua zan.
Gizonakaz jazoten dan moduan, bizimo-
du gogor honek be bendejeren zahartza-

roan eragina izan dau: artrosiak, nekea,
lunbalgia… “Baina gure senarrak jubilau
egiten dira; gu sekula be ez” esaten dau
Maria Pilarrek. Aldi berean, langile hone-
ek ez ditue inoiz ahaztuko merkaduko lan
orduetan beste emakumeekaz edandako
kafesneak, 15 minutuz bazan be erreali-
dadetik aldentzen ixten euskuenak.

Etsipenaren bestaldean
Piedad Martínez Conde Burgosetik

heldu zan 60ko hamarkadan, eta Loiun
beharrik ez egoala eta auzoko emakume-
ak bendejak saltzen zituela ikustean, bera

be horretan hasi zen. Horrela, martitzen
eta barikuro, gauerdian jagi eta ben dejak
San Migel ermitako errepide ertzean
ipinten zituan, 04:00etan bultoak Erribe -
ra ko merkatura eroaten zituan kamioia
pasatzen zalako. Gidariaren emaz teak
bendeja-saltzaileak merkadura eroateaz
arduratzen zan. 11:00etan La rrakoetxen
bueltan zan barriro, eta zorte apurtxu
bategaz, okinak furgonetan igotzen
eben beste bendejerekin, ogi otarre arte-
an. Bestela, oinez egin ohi eben ibilpidea.

Gaur egun horrela dihardu Piedadek,
baina furgoneta propioagaz eta alabea-
ren laguntasunagaz. Bere ortuko produk-
tuez ganera, auzokideenak be saltzen
ditu Erriberan. “489 euroko pentsinoagaz
bizi naz gaur egun, eta bendeja-saltzaile
lanak hileko erosketak egiteko baino ez
deuste emoten” argitu dau andreak. Gaur
lau-sei emakume ikusi leitekez bendeja-
saltzaile lanean Erribera ko merkaduan,
metro karratu gitxiko espazioan. Profesi -
noak alde onak izan arren, argi mintzatu
da Piedad: “Ez neuskio bizimodu hau
inori desiratuko”. 

Mercabilbaok 
bendeja saltzaileen 

etorkizuna 
kondenau eban 

hasikeratik
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t: Xabier Díaz, BTEKeko zuzendaria

Tabernara sartu, eta eskatzera goaze-
la..., zelan eskatu behar dut, euskaraz ala
gaztelaniaz?... Hum... Auzo hau nahiko
eus kalduna da, baina... Tabernaren izena
euskaraz dago gainera… Ez dauka eus-
kaldun aurpegirik, ordea... Ea egunka-
riak… Berria badauka, beraz... Inoiz ger-
tatu zaizu, ziur aski, eta erdararik ez
dakien euskaldunik ez dagoenez, asko-
tan erdaraz berba egiten hasten gara,
nahiz eta solaskideak euskaldunak izan.
Estres linguistikoa esaten zaio norekin,
non, noiz, zein hizkuntza aukeratu eraba-
ki beharrari. Noski, hiztuna elebakarra de -
nean eta bere hizkuntza boteretsuena
ba da, ez du berea erabiltzeko arazorik
izaten, hau da, ez du estres linguistikorik
izaten.  

Bizarra bai edo ez, Ternua edo Lacoste
jantzita dago, sudurraren tamaina, Alde
Zaharra edo Zabalgunea… Zeintzuk dira
euskaldunak propio dituzten ezauga-

dena Twitter zein Facebook bidez parte-
katzeko aukera ere ematen dizu.

Sakelakoan eraman daiteken aplika-
zio honek ez du estres linguistikoan
bakarrik laguntzen. Pentsatu Bartzelonan
zaudela eta euskaraz den inguru baten
egon nahi duzula. Edo New Yorken. Edo
euskara ikasten zaudela eta mintzalagu-
nen talde bat topatu edo. Zergatik ez?
Sortu nahi duzula… Elkarlanean oinarri-
tutako aplikazioa baita, denon artean
eraiki, erabili eta sustatu beharrekoa.

Sakelan eramaten ditugun trasteek
zeresan eta eztabaidak sortzen dituzte
euren erabilera dela eta. Askotan ez daki-
gu seme-alaba edo ikasleekin zelan joka-
tu, erabilera hori ganorazkoa izan dadin.
Baina gogoratu! Tresnak dira. Gure esku
dago eurekin zer egin, eta badaude apli-
kazio hau bezain interesgarriak diren
beste hainbat, eta ez bakarrik euskararen
normalizazioa sustatzeko. 

Gehiago jakiteko:
–mintzatu.eus
–“badu,bada”-ren estres linguistikoaren
inguruko bideoa:
https://goo.gl/LAvlqZ
–Azkue fundazioak egindako euskal
aplikazioen zerrenda: 
https://goo.gl/2O3Kvt

rriak? Horrelakorik ez dagoenez, Azkue
Fundazioak teknologia baliabide bat jarri
digu eskura: Mintzatu. Euskaraz hitz egi-
ten den leku guztiak identifikatzea du
helburu. Bere webgunea, mintzatu.eus,
Android eta Apple-erako aplikazioen bi -
dez, leku hauek identifikatzea errazten da
elkarlanaren bidezko era batean.

Alde batetik, bilatzailea daukagu,
eus karaz berba egin daiteken denda bat
topatu edo denda jakin baten euskaraz
zeinek dakien iruzkinetan ikusteko. Bes -
tetik, lekuak edo iradokizunak gehi ditza-
kezu. Denda, taberna zein enpresa bat
gehitu nahi baduzu, aski da lekuen ze -
rrendaren bukaeraraino joatea eta “lekua
gehitu” sakatzea. Iruzkinetan enpresako
nork egiten duen euskaraz, tabernetan
mintzalagunekin noiz elkartzen zaren,
aretoan euskaraz diren hitzaldiak noiz

izaten diren edo nahi duzun informa-
zioa gehi dezakezu. Gainera, hau

mintzatu.eus-ek 
euskaraz hitz egiten 

den leku guztiak 
identifikatzea du helburu

Euskaraz, teknologiaren laguntzarekin
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Espainolez edo frantsesez hitz egiten
dutenek esan ohi dute: zergatik egin eus-
karaz, denok dakigu erdara-eta? Halakoa -
ri erantzutea ez da erraza, zeren ez baitu
ulertzen askatasunean bizitzea zer den.
Be har bada, hauxe erantzun beharko ge -
nioke: bihotzak baditu arrazoiak, arra-
zoiak ulertzen ez dituenak.

Berbalagunak euskalduna euskaltza-
le bihurtzen du, eta erdalduna konpati-
ble, bateragarri.

Ea haizeak ez dituen eroaten gure
ber bak!

Berbalagunera etortzen denak, onartzen
du bere presentzian euskaldunak euskal-
dunari euskaraz berba egitea; eta, seguru
asko, etorkizunean berak ere euskaraz
ber ba egingo du. Azken batean, berbala-
guneko egitarauan sartzen den unetik
au rrera konpatible egiten du –erdaldun
den aldian ere– ingurukoak euskaraz
mintzatzea. 

Gainera, jakitunen artean onartuta
da go, ez dela hitz egin behar ikasi ostean,
ezpada ze, ikasi ahala; hots, ikaste-proze-
su osoan berba egin behar dela.

t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

Udagoienak ekarri deusku
haize epel eta leuna, 
gure TOTOAN dinamikoak,
euskaldun berbalaguna.
Etorriko da euskal txoria
askatuko dan eguna; 
gure gazteek ondo dakie
burrukatuko doguna.

Euskaraz bizi gura dugu, baina erdal-
dunak ditugu geure artean. Nola jokatu
horiekin? Paradigma aldatzen ez badugu,
erdaldunaren aurrean euskaldunok erda-
raz egingo dugu.  

Berbalaguna da egitarau egokia, er -
daldunak konpatible egiteko; hau da,
eus kaldunok erdaldunen aurrean ere
eus karaz egiteko. Zelan da hori? Bada,

Berbalaguna edo 
erdaldun konpatiblea
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Etxeko sukaldaritza

Flana, esne 
kondentsatuagaz

t: Eduardo Delgado / a: youtube.com

Osagaiak:
–500 gr masail
–2 berakatz
–3 piper txorizero
–4 piper berde
–Tomatea
–300 ml ardo gorri
–2 l haragi salda
–Xantana goma
–Mikro barazkiak: 4 azenario, 3 porru,
4 tipul gorri
–Oregano hostoak eta oregano loreak
(100gr-ko sorta handia)

–7 gr soja-lezitina
–Irina

Prestateko erea:
Masailak markatu eta atzekalde iluna

prestatu. Barazki guztiak sueztitu. Urritzen
danean, ardo gorria gehitu. Barriro urri-
tzean, masailak gehitu. Saldaz eztali eta
ux ter egon arte sukaldatu. Erreserbatu.
Sal tsa iragazi eta xantana gehitu arin ba -
dago. Mikro barazkiak zuritu eta galda-
rraztu. Azkenean, plantxan markatu.

Oregano airerako, salda egin oregano-
arekin eta soja - letizina gehitu. Azkenean,
emultsionatu.

t: Maite Lekerika

Osagaiak, 4 lagunentzako:
–Esne kondentsatua, 350 gramoko
pote bat
–3 arraultza
–Azukre ‘bainilatu’ koilaratxu bete
(aukerakoa)
–Azukre karamelizatua, moldeetara-
ko

Prestateko erea:
Banakako lau molde (flanarentza-

ko) karameloagaz igurtzi, osagaiak
ira biagailuagaz nahastu eta sartu al -
dez aurretik berotutako labean (175º),
‘Maria’ bainuan, 40 minutu inguruan.
Eginda dagoanean atera eta moldean
laga, hotzitu arte.

Sukaldaritza berritzailea

Masailak ardo gorrian, mikro
barazki eta oregano airearekin

36 SUKALDARITZA

a: mallorkids.files.wordpress.com
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Umeekin zer irakurri?

Ana Apika

Idazlea: Pello Añorga.
Marrazkiak: Jokin Mitxelena.
Argitaletxea: Elkar, “Birundan” bildu-

ma (2003)
Liburutegietan dago irakurgai.

Pello Añorga Oiartzungo idazlea ira-
kasle eta kontalaria da. Urte asko darama-
tza literaturaren munduan, eta denetarik
egin du bertan. Pellori euskaraz eta isilta-
sunean lan egitea gustatzen zaio, eta nor-
malean haur literatura landu du: ipuinak,
poesia... Bere lanengatik sari pilo bat jaso
arren, ez ditu inoiz umiltasuna eta hurbil-
tasuna galdu. 

Egileak hainbat liburu ditu argitaratu-
ta: Ez dut irakurri nahi, Ama erraldoia,
Jiran-Biran, Mux munstruoa, Ipuin kontala-
riaren arbela, Olentzero eta Mari Domingi,
Arrain gorria... Baita Adio, adio! ere. Liburu
horretan umeekin tratatzeko gai korapilo-
tsu bat hartu du hizpide: heriotza. Testu

poetikoekin eta leuntasunez, liburuak gi -
zon baten istorioa hurbildu digu. Gizon
ho rrek gehien maite dituen lagunak hil-
tzen dira auto-istripu batean. Ondorioz,
protagonistaren sentimenduak azaltzen
di ra: bakardadea, tristura, itxaropena, de -
sioak... Lehenengo momentuetan ager-
tzen diren pentsamendu latzetatik, gerta-
tutakoa onartu eta gero sentitzen duen
lasaitasunera. Naturarekiko dugun lotura
ere nabarmendu da istorioan, txantxan-
gorri bat figura metaforikoa izango balitz
moduan erabiltzen baita. 

Marrazkiak bat datoz istorioak duen
goibel-tonuarekin, eta esanahia hobeto
ulertzen laguntzen dute. Liburua 10 urte-
tik gorako neska-mutilentzat gomendatu-
ta dago. Beharbada ume txikiagoei ere
irakurri ahal diegu, guk izan dugun eskar-
mentua aipatzen badiegu eta bestelako
azalpenak ematen badizkiegu.

AHOLKUA
Umeekin irakurtzeko, momentu on

bat aukeratu behar da. Ohera joateko
ordua oso ondo dago, bai, baina eguneko
edozein momentu izan daiteke aproposa
liburu batekin familian gozatzeko: bazkal-
du ostean, eskolara joan baino lehen, par-
kean, egun euritsu edo eguzkitsu bate-
an... Umearekin eseri behar dugu eta opa-
ririk garrantzitsuena egingo diogu, hau
da, gure arreta.

Adio, adio!
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>
Sondika

Irteerak
Ikastaroak

>
Larrabetzu

Autodefentsa feminista ikastaroa.
Azaroaren 19an.

Nerbioiko jausia, Santiago mendia,
Orduña. Azaroaren 6an. 

>
Derio

Mendi martxa. Loiuko Udalak antola-
tua, azaroaren 20an.

>
Zamudio

Arkamo. Azaroa ren 27an, 08:00etan,
Arroeta mendi taldearekin.

>

>

Lezama
Kabarzeno. Azaroaren 19an, 09:00etan. 
Altube, azaroaren 5ean; Lezama ezagu-
tu: Iturrien Bidea, azaroa ren 20an; eta
Itxina, azaroaren 26an. Gailur Mendi
Taldeak antolatua.

Bestelakoak

>
Txorierri

Indarkeria Matxistaren Kontrako Na -
zioarteko Eguna, azaroaren 25ean. Eki -
taldiak egingo dira Sondikan, Zamu -
dion eta Larrabetzun (azaroak 27).

>
Sondika

Berdintsuen Arteko Adiskidetasun tai-
lerra, azaroaren 25ean, Gaztetxean.

>
Derio

Turroiak egiteko ikastaroa, Altzora elkar-
tearen eskutik. Azaroaren 16an. Baserri
Antzokian. 

Azokak

>
Sondika

XX. Eskulangintza eta abeltzantza azo -
ka. Azaroaren 13an.

Hitzaldiak

>
Zamudio

Alzheimerraren inguruko berbaldia,
Lagunandre elkartearen eskutik.
Azaroaren 3an, 18:00etan,
Zamudiotorren.

>
Larrabetzu

Saroarekin irakurketa saioak. Azaroaren
4an, 16:30etatik 19:30etara, Angulerin.

Erakusketak

>
Sondika

Album del Marqués de la Victoria, graba-
tuen erakusketa. Udal liburutegian.

Ikuskizunak
Diego de Amezua XI. Organo jaialdia-
Bizkaiko Ahotsak 2016. Azaroaren 26an,
12:30ean, San Pedro apostoleko elizan.

>
Loiu

Sanmartinak, azaroaren 11n. Meza eta
Gorantzaileak Dantza Taldearen aurres-
kua, Izartza auzoan.
Santa Cecilia kontzertua. Azaroaren 19an,
19:45etan, San Juan Bautista eleizan. 

>

>

Sondika

Musika

>

>

>

Zamudio
Atrebentziazko Ipuinak, azaroaren 11n,
18:00etan. Udal Liburutegian.
Emakumeenganako indarkeriaren aur-
kako Nazioarteko Eguneko antzerkia.
Azaroaren 24an, 19:00etan, Zamudio -
to rren.
Umeentzako ipuin kontalaria. Azaroa -
ren 26an, 11:30ean, liburutegian.

>
Zamudio

Ondo Bizi Gutxi Gastatuz. Azaroaren
27an, 19:00etan, Gazte Estazinoan.

>
Lezama

XI. Euskal Kantu Ikastaroa, Zorrizketan
alkartea. Azaroaren 4an, 11n, 18an eta
25ean. Uribarri Topalekuan.

Kirola

>
Sondika

Frontenis binakako txapelketa. Azaroa -
ren 20an. 

>

>

>

Zamudio
Pisu libreko idi probak. Azaroaren 4an,
20:30ean; 5ean, 18:00etan; 7an,
20:30ean. Sarrera doan eta aterpean.
Zamudioko IV. Rallya. Azaroaren 25ean,
15:00etan, Zamudio Racing Elkarteak
antolatua.
Emakumeen arteko boxeoa, Aldekoa
Naranjo Boxeo Elkarteak antolatua.
Azaroaren 25ean, 20:00etan, Udal
Kiroldegian.






