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Aikor! aldizkariak ez dau bere gain har-
tzen aldizkarian adierazitako esanen edota
eritxien erantzukizunik.

diruz lagundutako aldizkaria
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Oporren osteko depresioaren in-
guruan hona hemen hausnarke-
tatxo bat. Oporrak dira, zer esa-

nik ere ez, urteko garairik onenak; opo-
rretan ederto egoten gara eta, gainera,
pilak kargatzeko beharrrezkoak zaizki-
gu.

Umeak, irakasleak, ikasleak, langile
guztiak -etxekoandreak barne- oporrak
jakina, atsedena hartzeko, deskonetatze-
ko, idar berritzeko eta disfrutatzeko
baliotzen ditugunez, gehinok atseden
egun hauek amaitzen direnean tristetu
eta deprimitu egiten omen gara: opor
osteko sindromea.

Gauza guztiek hasiera eta amaiera
daukate, baina kasu honetan hoberena
jarraipena ere badaukatela da; bizitzako

beste egoeratan bezala kate bat osatzen
da eta. Lana izateko ikasi eta saiatu egin
behar da eta, era beran, oporrak izateko
lana eduki behar da. Zoriontsuak lana
daukagunak, batzuentzat karga bada ere.

Katea edo zirkulua sinplea da. Ikasi
edo behar egin, ondoren oporrak, hauek
disfrutatu eta berriz lan egin behar dugu.
Zer egingo diogu bada! Hori horrela, San

Ferminetako esaldia datorkit burura eta
"jada hurrengo oporretarako gutxiago
falta da" esanez, hurrengo arte agurtzen
ditut.

Depresiorik ez izateko beste bide bat
da lana edukitzea baloratzea. Pentsa eza-
zue paroan edo beharrik aurkitu ezinik
dabiltzanengan, horiek bai deprezioa iza-
teko motiboak!

Lana izatea pribilegio bat da. Bai
badakit, aberatsak edo errege-printzeak
opor iraunkor batean bizi direla, baina ez
diet inbidiarik; hori bai, mila miloiko
probabilitate barruan, loteria egokituko
balitzait, beste ordutegi batean egingo
nuke lan...

Aitortu behar dizuet, oraintxe bertan

egokitze fasean nagoela eta, gainera,
neure burua lasaitzeko,  egutegian dato-
rren urtean dauden zubiei begira ari nai-
zela. Hauxe bati deprezioa kentzeko
modu ederra! Ikasturte berri on denoi!

Baina lanari ere begiratu beharko
diogu ba, eta kurtso barria prestatzen
gabiltzanez, hasierako prestaketak eta
betebeharretan gabiltzala esan behar
dizuet: publizitatea egiten, kartelak ipin-
tzen, buzoneatzen eta hainbat ekitaldie-
tan parte hartzen jendea animatzeko eus-
kara ikastera.

Lan honetan ez daukagu depresiorik,
alderantziz, ilusioz beterik dena presta-
tzen ari gara, klaseak, materialak, taile-
rrak, memoriak eta plan guztiak datorren
ikasturteari begira. Orain ikasleen txanda
da, gu prest gaude nahi duena laguntze-
ko. Animo eta euskaraz bizi!

Oporretan ederto, lanean ere bai
Eritxia

BELEN GANA
(Irakaslea)

Adaptazinoa, egokitzapena,
moldaera-aldia... azken aste-
otan behin baino gehiagotan

entzun doguzan berbak dira. Izan be,
udea amaitu da eta hurrengo urtera
arte itxaron beharko dogu emoten
deuskuzan gauzakaz ostera be disfru-
tetako. Beste sasoi bat hasten da orain.
Adaptazinoa etxeko txikienak hasiba-
rriak diralako eskolan, egokitzapena
oporrak amaitu eta beharrera buelta-
tzen garelako gehienok, edo moldae-
ra-aldia udeak dakarrena arrapaladan
joaten ikusten dogulako. Sasoi hone-
tan aurpegi goibel asko ikusten doguz
edonon. Mahai ganean daukagun
oporretako argazkia begiratuz orai-
tzapenak jatorkuz burura, eta eske-
rrak, ze horrela bakarrik sinisten dogu
oporretan egon garala. Badirudi urte-
ak pasa direla harrezkero! Azaleko
kolore baltzarana desagertuz doa, goi-
zetan fresko egiten dau, ez gara ego-
ten gauetan itargiari begira terrazatxu
baten... hau da, bestelako gauzetan
pentsetan hasi beharra dago derrigor.

Urteroko kopla bardina, baina lagun
baten alabatxuak dinoan moduan:
“bizitza horrelakoa da”. Eta oraindino
4 urte beteteko dago abenduan… 

Udea joan da, bai, baina joan
danaren eta datorrenaren artean gaur-
ko eguna dago! Eta gura izanez gero,
gauza interesgarri asko dagoz egite-
ko. Bakotxaren aukerea da adaptazino
garai honi umoretsu aurre egitea edo
ez.

Hastea gatxa da beti

NAGORE PEÑAFIEL
(Kazetaria)
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Depresiorik ez 
izateko beste 

bide bat da lana 
edukitzea baloratzea

““
””



Zeure eritxia agertu gura badozu, gutunen atal hau zabalik daukazu. Ahalik eta eritzi gehienek lekua euki dagien, ez da komeni makinazko 15 lerro
baino luzeago idazterik gutunotan. Izena, telefonoa, helbidea eta nortasun agiriaren zenbakia agertu beharko dira. Laburtu behar izan ezkero, Aikor!-
ek bere esku dauka horretarako eskubidea. Zure eritxia aginduteko helbidea: Totoan, Aresti kalea 2, 48170, Zamudio edo aikortxori@yahoo.es

Lezamako mugetatik 2007:

Antolakuntza 
txapeldun!

Gutunak

Basobaltz Jai Batzordea, Gailur Mendi Taldea,
Lezama Bizirik eta beharrean ibili zarien guz-
tiori gure zorionak. Hamahiru larrabetzua-
rrek parte hartu genduan ibilaldian, hamai-
kak oinez eta  bik lasterka. Danok be zurtz
eginda itxi gozuez egin dozuen behar parega-
beagaz. Benetan lan txalogarria: aurreko egu-
netan egindako lana, sasiak jotzen, bideak
zabaltzen, ibilbidea markatzen... eta egunean
bertan irteera lekuan, kontroletan, bide-guru-
tzeetan, helmugan... dana ezin hobeto antola-
tuta. Zeuek zarie lehenego txapeldunak, eta
zuekaz batera parte hartu genduan guztiok.
Lagunarte, inguru  eta giro ederrean emon
genduan goiza, zueri esker. Bata agurtu, bes-
teagaz berba egin... Ezin deutsuegu gehiago-
rik eskatu, eskerrak emotea baino ez dauka-
gu. Aurten parte hartu dogunok ziur datorren
urtean be hor izango garana. Aurten dozena-
tik gora ‘akar’ eta ahuntz izan bagara, dato-
rren urtean dozena pare bat. Badakizue,
ahuntzak eta ‘akarrak’ beti izan gara mendi-
zaleak, hanka bikoak zein laukoak.

A! Eta Gangurenganera bidean bota gen-
duan izerdiak eta nekeak merezi izan eben,
ganerako guztia bikainetik gorakoa izan zala-
ko. Ez dago gehiago eskatzerik. Gure zorionik
beroenak egin dozuen lan txalogarriagaitik
eta datorren urtera arte! 

Larrabetzuko ahuntz eta ‘akar’-talde ibiltaria

Aurtengo ikasturtea ere pil-pilean
hasi dogu Zamudioko gazteok.
Gogoratzen dozuenez, iaz Inisitue
Gazte Asanbladatik udalaren jarre-
ra gazte lokalarekiko salatu gen-
dun; gazteok ezer ez genkienean
gazte lokalaren obrak hasi ziren,
euren aurpegia zuritzeko nahian,
eurek be gazte lokalean zer egingo
zan jakin barik.

Gure haserrea oraindik handia-
goa da alkatesak gazteokin batzar
bat egitea onartu ebalako, eta
oraindik inor ez dalako gurekin
batu. Gainera, gazte lokala zabal-
du da  ezelango  propaganda egin
barik. Alkatesa gezurretan ala?

Lehen esan dogun moduan, lo-
kalaren funtzionamendua ez dago
oraindik oso argi, zergatik? Su-
posatzen da lokala herriko gazte-
entzat dala, baina zer egiteko?,
lonja baten moduan erabiltzeko,
gazteria sofan etzanda egoteko,
Play Stationean jolasteko? Hau da,
alienizatzeko?

Zuen helburua ez zan hurren-
go hau izango?: Gazteria lokal
baten barruan egotea eta ez elizpe-

an jendearen begibistan ezer egin
barik. Horrela arazoa konponduta
dago, nahiz eta gazteek bardin
jarraitu, baina hori bai, lokal baten
barruan. Zer uste dozue
Zamudioko bizilagunak inuzente-
ak garela?

Gazteriaren problematika ez
da kalean edo elizpean jardutea,
baizik eta herri honetan eurentza-
ko egitaraurik ez egotea.
Zamudioko gazteek benetan gura
dabena, euren kezkak eta ilusioak
jorratzeko bitarteko dan lokal bat
izatea da. Beraz, Inisitue Gazte
Asanbla-dak inposatutako lokal
honeri buelta emongo deutsa eta
gazteriarena egin.

Kontura zaiteze gazteria ez
garela herriko arazo bat, baizik eta
Zamudioko herritarrak garela, eta
herritarrak garen heinean gure
kezkak, gabeziak, betebeharrak eta
helburuak daukaguzala.

Hementxe gagoz eta hemendik
aurrera geure presentzia igerriko
dozue.

Inisitue Gazte Asanblada
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Inposatutako gazte 
lokalik ez!
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Maiatzetik martxan badago ere, Txorierri-
ko Mankomunitatearen egoitza berria irai-
laren 7an inauguratu dute ofizialki. Erai-
kina Derioko udaletxean zegoen lehen eta
orain Txorierriko etorbideko 9. zenbakira
eraman dute. Egoitza berriak 500 metro
kuadro ditu eta bertan Mankomunitateak

eskaintzen dituen zerbitzu gehienak
daude. Etorkizunari begira, egoitza handi-
tu eta euskaltegia ere han jartzeko asmoa
dute. 

Inaugurazioan hainbat agintari bildu
dira: Txorierriko alkate guztiez gain, Jose
Luis Bilbao Bizkaiko Ahaldun Nagusia eta
José María Aburto eta Juan Francisco
Sierra-Sesumaga Diputatuak ere izan dira,
besteak beste. Bilbaok txorierritarren elkar-
lana azpimarratu du, eta bere ustez ezau-
garri hori “kanpora eroatekoa da”. “Bu-
lego horietan ikusten da diru publikoa jen-
deari zerbitzuak eskaintzeko erabiltzen
dela”, esan du. 

“Mankomunitatearen zerbitzu zein
lankide kopurua areagotu direnez, horiek
guztiak hartzeko lekua ere handitzeko
beharra zegoen”, azaldu du Luis Ramón
Alvarez Txorierriko Mankomunitateko
presidenteak. Juan Miguel Atxutegi Man-
komunitatearen kudeatzailea bat etorri da
Alvarezekin. Bere ustez, “zerbitzuak batu
behar ziren eta horrela txorierritarrek
badakite nora joan Mankonunitateari da-
gokion arazo bat izanez gero”.

Lezamako Gizarte 
zentroaren lanak, urte
amaierako
Lezamako Udalak urtearen amaieran ekin-
go die gizarte zentro polibalentearen eraiki-
tze lanei. Zentroa herriaren erdialdean
kokatuko da eta lezamarren beharrizan
soziokulturalei emango die erantzuna.
Horrela, bi solairu izango ditu eta bertan
hainbat zerbitzu eskainiko dira: gazteentza-
ko txokoa, aterpea eta herriko elkarteentza-
ko aretoak, esate baterako. Azalera erabilga-
rria 241,52 metrokoa izango da eta eraikitze
lanetan 706. 615 € jarriko dute. Eraikinak
eguzki plakak ere izango ditu, kontsumo
energetikoa ziurtatzeko. 

Txorierri taldea, 
txapeldunordea
Harrizulatzaileen Ligan
Ekaina eta irailaren bitartean Euskal He-
rriko Harrizulatzaileen IX. Ligan izan da.
Probak gure lurraldeko hainbat herritan
egin dira –Urtuellan, Gallartan, Muskizen
eta Santurtzin, esate baterako- eta azken
proba Hondarribian egin zuten joan den
domekan. Ligan 10 taldek parte hartu dute
eta Txorierri taldea ere izan da partehartzai-
leen artean. Txorierrikoek bigarren postua
lortu dute Ligan (68 puntu – 1307,80 cm);
txapelduna Jaizubia izan da (88 puntu –
1489,10 cm). 

Mankomunitatearen egoitza berria
inauguratu da



Agindu zure albisteak: aikortxori@yahoo.es

Irailaren hasieran Lezama, mende bat gero-
ago liburua aurkeztu zen. Liburua Cirilo
Davilak idatzi du eta bertan Lezamako
Batzokiaren azken 100 urteen historia
batu du. Aurkezpenera Iñigo Urkullu
E A J r e n

BBBren lehendakaria, Alaitz Etxeandia
Lezamako alkatea eta Jesus Mª Bilbao
EAJren Lezamako lehendakaria joan
ziren. Hainbat lezamar eta politikari ere
batu ziren batzokian eta azken horien
artean, Txorierriko alkateak eta EAJren
Txorierriko lehendakariak izan ziren. 

Batzokiaren historiarekin batera
alderdiak Lezaman izandako ibilbidea
ere errepasatzen da liburuan eta, era
berean, hainbat pasadizo bildu dira.

Beste alde batetik, Lezamako Uri
Buru Batzarreko lehendakariak eta
Lezamako alkateak elkarrizketatu dituz-
te liburuan; Andres Arteaga, Garbiñe
Etxabe, Alberto Zarate eta Alaitz
Etxeandia, haien artean. Lezamako ar-
gazkien bilduma ere batu dute bertan.
“Lanak gazteek zein herrira biziten etorri
direnek Lezama, bere historia eta alder-
dia ezagutzea du helburu”. Hori dela-
eta, liburua dohainik banatu da etxe guz-
tietan.      

Lezamako batzokiak 100 urte bete
ditu aurten eta, liburuaz gainera, zenbait
ekitaldi antolatuko dira urteurrena ospa-
tzeko.

7

250 zahar batu dira
Derion
Irailaren 16an, domekaz, Bizkaiko Nagusie-
kiko Bizikidetzarako XXXII. Jardunaldia egin
zen Derion. Club Leones Bilboko elkarteak
urtero antolatzen du ekitaldi hori, eta aurten
Derioko Udalaren laguntza jaso du.

Jardunaldia oso arrakastatsua izan zen:
Bizkaiko bederatzi egoitzatako 250 zaharrek
parte hartu zuten. Beste alde batetik, 30
boluntario ibili ziren lanean, eguna antola-
tzaileek aurreikusi zuten bezala irten zedin.

Lander Aiarza Derioko alkatea, Marta
Barco Bizkaiko Foru Aldundiko Administra-
zioaren eta Proiektuen zuzendari nagusia eta
Lucho Rengifo Club Leones Bilboko elkarteko
presidentea buru izan ziren jardunaldian. 

Batzokiaren gaineko liburua 
aurkeztu dute Lezaman



Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean

8

Antonio Abendibar buru-belarri ibili da
Larrabetzuko Goikolexea auzoko karrejua
barritzen. Beharrak lehen ikusian arruntak
badirudie be, berezitasuna badabe: Malla-
bikoak erabil dauan teknikea. “Ez dot porla-
nik erabilten; harria eta harea, besterik ez”.
Karrejuetan porlana erabili ohi dira harriak
lotzeko, baina porlanak zarata sortzen dau
eta  “hareaz eginez gero, ez dago zaratarik”,
azaldu dau Antoniok.

Harri mota bigaz egin dabe Goikolexe-
ako karrejuan: galtzadarriak eta itsasoko
harribilak. Karrejuko untzean harribilak jarri
dabez eta karrejuko izkinetan, galtzadarriak.
“Lehenengo harria ipini nebanean, ‘Jesus!
Noiz bukatuko dot hau?’ pentsatu neban”.
Harrien ganean harea bota dabe eta
Antonioren esanetan, horregaz nahikoa da
haitzak ondo lotu eta ez askatzeko. “Baina
itsasoko harea izan behar dau, izan be harea
baltzak ez dau balio, denborak aurrera egin

ahala gogortu eta harriak askatu egiten dira-
eta”.

Larrabetzuko Udaleko beharginek ka-
rrejuko harribilak banan-banan kendu dabez
eta Antoniok eta bere lan-taldeak horreek
bereiztu, eta baliagarriak ziranak banan-
banan ipini dabez barriro. “Sei orduko lanal-
dia egin dogu. Sei orduok belauniko emon
dodaz”. Harri guztiak jarri ondoren, ura
bota eta harea kendu dabe, harriak begi bis-
tan lotzeko. “Idiak be ekarri dira, karrejua
probatzeko eta harriak asentau daitezan”.

Mallabikoaren teknika erabilten dauanik
ez dago beste inor eta, horregaitik, leku
askotatik deitzen deutsie bertako karrejuak
apaintzeko. “Jubilatuta nago, baina ez nabe
bakean izten. 70 urte dodaz”. Antoniok 20
karrejutik gora egin ditu azken 26 urteotan,
“Gatikan, 2; Urdulizen, 1; Axpen, Bermeon,
Errigoitin, Berrizen, Elgoibarren, Getxon,
Gordexolan…”.

Euskarari dirulaguntzak
Urtero bezala, Txorierriko Mankomunitateak
udal euskaltegietatik aparte beste euskaltegi
edo zentroetan euskara ikasten dutenei aurten
ere dirulaguntza emango die. Dirulaguntza
hori eskatzeko epea urriaren 5etik azaroaren
5era izango da. Datozen egunotan Txorierriko
etxe guztietara agiri bat ailegatuko da eta ber-
tan dirulaguntza eskuratzeko arauak eta eska-
erak non aurkeztu behar diren azalduko dira.

300 parte-hartzaile,
`Lezamako Mugetatik’
ekimenean
Lezamako Mugetatik II. mendi martxa eta las-
terketa egin ziren irailaren 2an, Basobaltz jai
batzordeak, Gailur mendi taldeak eta Lezama
Bizirik auzo elkarteak antolaturik. Ekimena-
ren helburua herri bideak berreskuratzea eta
berrerabiltzea zen. Guztira, Euskal Herri oso-
tik etorritako 294 lagun bildu ziren: 195 ibilta-
ri eta 99 korrikalari. Lezamarrek inoiz baino
hobeto egin zituzten prestalanak. Ondorioz,
parte-hartzaileek antolakuntza goraipatu egin
zuten eta, gainera, aitortu zuten ez zutela uste
Lezaman halako bide eta paraje politak zeude-
la. Atxikimendu horren guztiaren ondorioz,
antolatzaileak dagoeneko hasi dira gogo eta
ilusio handiz datorren urteko Lezamako
Mugetatik ekimena prestatzen.

Euskaren aldeko jaietara
autobusak
Mankomunitateak Kilometroak eta Nafarroa
Oinez euskararen aldeko jaietara joateko auto-
busak antolatu ditu. Kilometroak Bergaran
izango dira urriaren 7an eta Nafarroa Oinez
urriaren 21ean egingo dute Bianan. Kilo-
metroak jaietan izena emateko epea urriaren
4an, arratsaldeko 3etan, amaitzen da, eta
Nafarroa Oinez ekitaldira joan nahi dutenek
urriaren 18ra arte dute izena emateko. Hori
udaletxeetan eta Mankomunitatean egin behar
da. Partehartzaileek 5 €-ko fidantza ordaindu
beharko dute, baina 3 € bueltatuko zaizkie. 

Behar bereziak Goikolexeako
karrejuan
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Mankomunitateak kanpaina berri bat
jarri du abian, Txorierriko merkataritzan
euskararen erabilera sustatzeko. Horrela,
kartel batzuk diseinatu dituzte eta horie-
tan produktuen izenak euskaraz ager-
tzen dira, marrazki eta guzti. Kanpainan
hiru komertzio mota hartu dira kontuan:
arrandegiak, harategiak eta fruta-den-
dak; eta bakoitzarentzat kartel pertsona-
lizatuak atera dituzte. Kartelok Txorie-
rriko janari-denda eta supermerkatu
guztietara agindu dituzte. Kanpainak
erosleek produktuen izenak euskaraz
ikasi eta erabiltzea du helburu. Denda-
riek pozik hartu dute iniziatiba, “egune-
roko gauzak euskaratzea ideia ona da eta
euskararen alde egiten den guztia ondo
dago beti”, esan digu Izaskun Olibares

Zamudioko Itsiza fruta-dendakoak.
Mankomunitateak eta Txorierriko

komertzioek hitzarmen bat sinatu zuten
duela urte batzuk euskararen alde lan
egiteko. Hitzarmenaren barruan 100
komertzio baino gehiago daude gaur
egun, eta horiei zein hitzarmenkide ez
direnei ‘Merkataritza Euskalduntzen’
aldizkaria agintzen zaie Mankomuni-
tateko Euskara Zerbitzuak eskaintzen
dizkien zerbitzuak ezagut ditzaten. Era
berean, asko izan dira Euskara Zerbi-
tzura euskara ikastaroez galdezka hur-
bildu diren merkatariak. Hori dela-eta,
Mankomunitateak gutun eta informazio
pertsonalizatu bana bidali die jatetxe,
taberna eta denda guztiei, euskara ikas-
taroak non egin daitezkeen eta abarreko
informazioa azalduz.

Trebatzailea, Behargintzan
Euskararen presentzia Mankomuni-

tateko udaletxeetan indartzea eta enpre-
sa mundura hurbiltzea Txorierriko 2007-
2010eko Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusiaren erronketariko bi dira. Api-
rilean euskara trebatzaile bat kontratu
zen udal langileen euskara maila azter-
tzeko eta horren erabilera sustatzeko.
Hemendik aurrera trebatzailea enprese-
kin harreman zuzena duten Behargin-
tzako langileekin ere arituko da. Izan ere,
Mankomunitatea Behargintzako kanpo-
ko harremanak euskalduntzen ahalegin-
duko da, hortik abiatuta euskarak berto-
ko enpresetan gero eta presentzia han-
diagoa izatea lortzeko. 

Euskararen erabilera bultzatzeko
kartelak, Txorierriko dendetan



Goiherri sokatira taldeak bere 30. urteurre-
na ospatu eban abuztuaren 5ean. Hori dala
eta, egitarau oparoa prestau eben. Txala-
parta joleek eta aurreskuaren doinuak hasi-
kerea emon eutseen ekitaldiai goizean.
Ondoren, 600 kg-ko saioa hasi zan, eta fina-
lean Laukizko Gaztedi taldeak eroan eban
txapela etxera, finalean Goiherri mendean
harturik. Eguerdian, nesken omenaldiaren
ordua etorri zan, eta eurek erakustaldi
polita eskaini eben.  

Jarraian, Suitzatik etorritako Mosnang
eta Eberseck taldeek 640kg-ko mailan lor-
tutako garaipena ikusteko erea egon zan.
Saioa amaitu bezain laster, Goiherriko
oraingo eta lehengo tiratzaileen artean
antolatu zan lehia txikia. Azkenik, arras-
tian 560 kg-ko saioa egin zan, eta horretan
bai, Goiherri taldeak txapelduna izatea
lortu eban. Ganera, bigarren taldea 4. pos-
tuan amaitu zan. Geroztik, sari banaketa
eta gauean afaria egin zan. 

Antolatzaileek gorriak ikusi zituen egi-
tarua aurrera eroateko, baina pozik agertu
ziran. Izan be, giro ederra sortu zan eta txa-
pela eroan eben etxera. Zorionak guztioi!

Erakusketa eta 
antzerkia, Zamudioko
liburutegian
Hergé (George Rémi ) orain 100 urte jaio zen
eta horregatik hainbat ekitaldi antolatu dira
mundu osoan, Tintin pertsonaiaren sortzai-
learen jaiotzaren mendeurrena ospatzeko.
Zamudion ere izango dira ospakizunak,
herriko liburutegiaren eskutik: urriaren
15etik 30era, Tintini buruzko erakusketa
didaktikoa egingo dute.

Beste alde batetik, urriaren 27an, eguer-
diko 12etan, Asto bat hipodromoan umeentza-
ko antzezlana eskainiko du Gorringo talde-
ak. Lan hori Bernardo Atxagak idatzitako
ipuinean oinarrituta dago. 

Zorionak Goiherriri!
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Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean

ZALDI TXAPELKETA
LEZAMAN.–Aretxalde taldeak
zaldi-heziera lehiaketa antolatu
zuen irailaren 23an Lezaman.
Guztira, hainbat lekutatik etorritako
30 zaldizkok hartu zuten parte:
Bediakoak, Trapagaranekoak,
Gasteizekoak, Txorierrikoak...
Lehiaketa bost mailatan banatu zen:
zaldikumeak, kimuak, haurrak, gaz-
teak eta young riders (hau da, zaldiz-
ko gazteak). Egiten zuten lehenengo
aldia izan bazen ere, antolatzaileak
ematzarekin oso pozik gelditu ziren.
Beraz, urterik bitan egiteko asmoa
dute eta datorren ekainean edo
berriro zaldien erakusketa ikusteko
aukera izango dugu. 

Testua eta argazkia: Janire Onandi





Gurean izan da

Ez da berbarik egokiena baina, nola dara-
mazue agonia hori?
Pedro Aianai: Agonia atsegina da, eutana-
sia antzeko zerbait. Uste genuen baino
pozgarriagoa ari da izaten, jendearen eran-
tzunagatik batez ere. Beti tratatu gaituzte
maitasun handiz eta orain, gure azkena
izango dela jakinda, maitasun handiagoz
oraindik. Jarraitzeko eskatzen digute…,
baina erabakia hartuta dago.

Eta Gracias eta Agur bira?
Uste dut Potatoren 23 urte eta 9 diskoen
laburpena egiten ari garela, gauza berriren
bat ere sartuz. Hori da, poztasunez eta
ezkerronez egin gura dugu gure azken
bira, hortik dator izena.
Datorren urteari begira Hegoamerikatik
eta Europatik zerbait egiteko asmoa
duzue…
Bai, gure aldetik badago interesa, eta bi
edo hiru agentzia dabiltza proiektua
zehazten: Argentinara seguruenik; Txile
eta Mexikora, agian; Europan ere ia segu-
ru… Guretzat pozgarria litzateke han ere
agur esatea, diskorik argitaratu gabe han
ere ezagunak garelako.
Zergatik agur esatea orain?
Denak du hasiera eta amaiera. Potatok
hasieran jarri zituen helburuak bete dira.
Beno, ez genuen helbururik markatu, garai
hartan Euskadin egiten zen musika apur
bat aireratzea baino ez genuen gura; musi-
karen irudi ez hain dramatikoa eta ez hain
bortitza nahi genuen. Gure asmoa desdra-
matizatzea zen, gaizki pasatu arren, gau-
zak ikuspuntu desberdinetatik uler daitez-
keela erakutsi, eta hori guztia beti manten-
du dugun kritika sozialetik eginez. Potato
beti izan da plataforma antzeko bat zerbait
aditzera emateko, musika baldintza kon-
kretu batzuen menpean, musika jamaika-
rraren, reggae, ska eta deribatuen bitartez

Orain 23 urte, abendua-
ren 31n, eman zuten

lehendabiziko kontzer-
tua. Aurtengo abendua-

ren 31n emango dute
azkena. Behin betiko agu-

rra esateko momentua
gero eta hurbilago dago.
Zamudio, Larrabetzu eta

Lezamako jaietara ere
etorri dira agur esatera.

Testua: Pospolin
Karikatura: Ernesto Murillo ‘Simónides’

Potato taldearen 
agurra, Txorierrin



hain zuzen ere. Askotan berriztatu da, 50
baino musikari gehiago pasatu dira banda-
tik, baina gurdiaren aurretik beti egon da
norbait: guztiaren gidaria Pako PKO izan
da, 23 urtez iraun duena eta denak
batzen jakin duena. Horrela ba, Pako
apur bat nekatuta dagoelako, sartzen
zen jende berrien ekarpen eta, ondo-
rioz, disko berrien dinamika apur-
tu delako, Juan Barikóren (Jhonny
Brusko) heriotzagatik…, “honaino
heldu gara” esan genuen. Inoiz ez ge-
nuen pentsatu hain urrun helduko ginela.
Nola laburtuko zenuke 23 urte eszenatoki
gainean? 
Berba bitan, oso gratifikanteak. Ez dakigu
ondo zergatik, baina Potato jende askoren-
gana heldu da, eta hori oso betegarria eta
pozgarria da. Ez gara bakarrik heldu
Gasteizko gure lagunengana, baita Eus-
kadi osora, Malagara, Extremadurara eta
Peruko jendearengana ere… Gainera Pota-
to identifikatzen duen musika egin dugu:
ez da reggae, ez da ska; hasieran esaten
genuen bezala punky-reggae party-banda bat
gara.
Eta zein momenturekin geldituko zinate-
kete?
Oso subjektiboa da hori, bakoitzak bere
une berezia izango du, seguru, eta emozioz
beteriko momentu asko izan dira…
Abuztuaren 4an Gasteizen eman genuen
kontzertua azpimarratuko nuke, aurtengo
jaien hasierakoa: geure hirian 10.000 lagun
batzea Potato bakarrik ikusteko…, uf!
Jende asko hunkitu egin zen eta geu ere
bai, zelan ez. 
Musika zerbait transmititzeko tresna da.
Zer da zuek publikoari transmititu dio-
zuena, eta alderantziz?
Topikoa dirudi baina egia da: publikoak
izugarrizko energia transmititzen du.
Niretzat, behintzat, droga baten antzekoa
da, adrenalina igoera itzela… Hasieran tal-
dea egin genuenok ez ginen musikariak;
zalapartariak edo komunikatzaileak baino.
Pentsatzen genuena transmititu gura
genuen. Punkaren abagunea aprobetxatuz,
musikarik jakin gabe eszenatokira igo, eta
bizi ginen inguruaz pentsatzen genuena
esaten hasi ginen, orduko eta gaurko
Euskadiren inguruan, euskaldunak garela
esateko, eta Euskadi, beste gauza batzuen
artean, tropikala eta libertarioa dela esate-

ko (anarkis-
ta ez esatearren). 
Abuztuan Gracias eta agur diskoa kalera-
tu duzue eta Durangoko Azokarako ere
zerbait prestatu duzue…
Mini-CD bat atera dugu hiru abesti berrire-
kin. 2.000 aleko argitalpen mugatua eta
zenbakitua egin dugu, 5 eurotan saltzen
dena. Baina doan aterako da, aurrerago
Durangoko Azokan argitaratuko dugun
DVDa erosiz gero, 5 euroak deskontatu
egingo baitira. DVDa disko-liburua izango
da, Gasteizko kontzertuko irudiekin, Po-
tatoren historiaren dokumentalarekin,
Gasteizko marrazkigileek Potatori buruz
uste dutenaz taxututako liburuarekin,
abesti ezagun eta berriekin eta aparteko

gauza askorekin… Hauxe izango da azken
legatua, Potatoren testamentua.
2000. urtean ere taldea desagertzear izan

zen, baina azkenean aurrera jarraitu
zenuten. Oraingo honetan, ez dago

bueltarik? 
Pako PKO: 2000n ez zen desa-

gertzeko planteamendurik
izan. Zera gertatu zen, talde-

ko musikari asko beste talde
batzuetara joan ziren, reggae

lasaiago bat egitera, hondartzara-
ko musika... Taldea berrantolatu

behar izan genuen, tronboi jole eta
teklatu jole batekin bakarrik geratu

bainintzen. Abaguneko arazoa izan
zen, ez desagertzekoa.
Taldea desegiteko erabakia oraingo-
an hartu dugu lehenengoz. Agurra-

ren bira egiteko proiektua sortu zen,
Hegoamerikara joatekoa ere bai, eta ideia
ona iruditu zitzaidan. Bestalde, beste
gauza batzuk egin nahi ditut. Neuk gura
dudanean eta gura dudan lekura joan gura
dut eta ez beti nire zortzi lagunekin, hama-
bost eguneko oporraldirik ez baitut inoiz
eduki. Abestiak ez diren beste gauza ba-
tzuk idatzi nahi ditut: olerkiak, ipuinak…
Dena dela, musikariak gazteak direnez eta
beste talde batzuetan ere joten dutenez,
bira amaituta gero ere, baliteke batzea kon-
tzertu bereziren bat emateko; beharbada
egon ez garen leku bereziren baten jotzeko,
edo kontzertua emateko arrazoi bereziren
bat balego, edo tintontzian geratu den zer-
bait egitearren.

Gurean izan da
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Argazkia: Pospolin



Zerk animatu zaitu begirale ibiltzera?
Gauza asko: herrian bertan lan egingo
nuen, nahiko ondo ordainduko zidaten
ezagutzen ditudan umeekin lan egiteaga-
tik, eta ezagutu ezean ere, ez nuen arazorik
izango, umeekin nahiko ondo moldatzen
naizelako. Beste alde batetik, ordutegia ere
primeran zegoen, irteera puntual batzuk
salbu, goizez lan egin behar baikenuen. 
Lagun baten bidez izen nuen udalekuen
berri. Arduradunarekin harremanetan jarri
eta umeekin esperientzia handia dudanez,
hartu ninduten. Eskubaloi talde bat entre-
natzen dut eta gaztetxoen talde batean ere
banago, esate baterako.
Zenbat ume izan duzu zure kargu?
Hamar ume. Euren batez besteko adina 7
urtekoa zen.
Zaila da umeekin lan egitea?
Nola tratatu badakizu, ez. Zazpi urte
dituzte, baina ez dira leloak. Gauzak azal-
du behar zaizkie, uler dezatela saiatuz.
Udalekuak Kultur Etxean egin dira, zein
motatako lana edo ekintzak egin behar
izan dituzu?

Oso ume txikiak ziren eta eurei adi egon
behar izan naiz, batez ere: ihes egin zezate-
la saihestu, ondo pasa zezaten ahalegin-
du… Tailer asko egin ditugu, baina ez zaie
gehiegi gustatu eta nahiago izan dute jolas-
tu … Nik nahiago dut umeak jolasten utzi:
tailerra gustatzen ez bazaie, hobe da erla-
ziona daitezela eta primeran pasa dezatela,
eta ez pentsatzea hobeto zeudela etxean
Play Stationaren aurrean. 
Zelan baloratzen duzu esperientzia?
Oso positiboa eta aberasgarria izan da. Pa-
sada itzela! Badaude ume asko beste ume
batzuekin egoteko ohiturarik ez dutenak
eta nik lagundu diet behar horretan. 
Eta zer deritzozu udalekuen antolamen-

duei?
Oso ondo daudela uste dut. Sondikak oso
ezberdina den jendeari aukera zabala
eskaintzen dio, eta hori herri gutxitan ger-
tatzen da.  Udalekuetan 200 bat umek parte
hartu dute eta asko kanpokoak izan dira.
Euren herrietan ere udalekuak antolatzen
dituzte, ziur asko, baina nahiago izan dute
gurera etorri. Lan egiteko prest gaudenak
ere asko gara… Nire ustez, gaur egungo
gurasoek lar babesten dituzte seme-alabak,
etxean telebista ikusten badaude segurua-
go egongo direla uste dute. Baina ez da
horrela: umeek kolpeak hartu behar dituz-
te, zikindu, jolastu, kalera irten… eta ez
gelditu etxean. 
Kritikarik?
Oso adin ezberdinetako umeak sartu dira
talde berean eta hori ez da egokia, haien
artean aldea badagoelako. Anai-arrebak
ere izan dira talde berean... Dena dela, hel-
burua umeek herriko beste ume batzuk
ezagutu eta lagunak egin ditzatela da. 
Errepikatuko duzu datorren urtean?
Ahal badut eta lanik ez badut, bai.

Helburua umeek 
herriko beste ume batzuk

ezagutu eta lagunak 
egin ditzatela da

““
””
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Gaztea eta

Unai Markina sondikarra
begirale ibili da herriko
udalekuetan. Gazteak 20 
urte ditu eta Kirol eta
Gorputz-Hezkuntzako Goi
Mailako Ziklo bat ikasten
dabil. Udalekuetan parte
hartu duen lehenengo aldia
izan da aurtengoa.

“Umeek kolpeak hartu behar
dituzte, zikindu, jolastu…”

Testua eta argazkia: Itxaso Marina

Unai Markina, begiralea Sondikako udalekuetan





Testuinguru berri eta itxaropentsu horre-
tan, Behargintza Txorierrik 2007-2008 I.
Berdintasun-plana jarri du martxan. Bertan
aspektu hauek bildu dira: eskainitako zer-
bitzuak planifikatu, berrikusi eta hobetzea,
emakume eta gizonen arteko aukera-ber-
dintasuna bermatuz, eta laguntza-meka-
nismoak eta zerbitzuak sortzea, presentzia
gutxi duten lanpostuetara sartzeko gai egi-
ten dituzten ekimenetan emakumeen par-
tehartzea sustatzeko. Azken aspektu hau
autoenpleguari eta enpresa-sorkuntzari ere
badago lotuta. 

Proposatutako ekimenen artean,
Txorierriko Emakume Ekintzaileen I.
Foroa antolatu genuen maiatzaren 23an.
Partehartzaileei euren ilusioa eta egindako
esfortzua eskertu nahi dizkiegu, izan ere,
ezinbesteko laguntza eman ziguten
hurrengo arloetan:

–Emakume ekintzaileek proiektuaren
garapen-prozesuan zein enpresa martxan
jarri eta sendotzeko orduan dituzten beha-
rrizan espezifikoak zein bereizgarriak
antzematen.

–Euren negozioa duten emakumeek
lana eta familia uztartzeko dituzten arazo-
ak eta beharrizanak aztertzen.

–Txorierrin emakume ekintzaile
berrien sarea sortzea baliteke aztertzen.

Foroan oso ideia interesgarriak plante-

atu ziren. Beste batzuen artean, hauek aipa
ditzakegu:

–Enpresa mundua ulertzeko eta bertan
lekua izateko aholkularitza eta prestakun-
tzaren beharra. Horiek lagungarriak izan-

go ziren emakumeentzat, euren gaitasunak
indartzeko eta euren enpresak sendotzeko. 

–Aholkularitza izatearen garrantzia
negozioa martxan jarri baino lehen, bitarte-
an eta ondoren.

EAEko IV. Emakume eta Gizonen arteko Berdintasun-planak eta Bizkaiko Foru
Aldundiko Berdintasun-planak, zeinak Emakume eta Gizonen arteko Berdintasu-
nerako 4/2005 Legearen babesean baitago (otsailaren 18koa), erakunde publikoek eta
horien mendekoak diren entitateek aurrera eramaten dituzten politika eta ekimen
guztietan genero-perspektiba sartzearen alde egiten dute euren printzipio orokorren
barruan, desberdintasunak desagertzea lortu eta emakume eta gizonen arteko ber-
dintasuna bultzatzeko asmoz.  

BEHARGINTZA TXORIERRIKO EMPRENDER 

Publierreportajea
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Sortu zure enpresa 
aukera-berdintasunean



–Udal baliabideak eta enpresen inpli-
kazioa eskasak izatea lan eta familiaren
uztartzea bultzatzeko orduan, eta gizon
eta emakumeen arteko erantzunkidetasu-
na.

–Subentzioak eskatzeko tramiteak
burokratikoegiak izatea eta subentzio
gutxi egotea. 

–Enpresa-foroak edo topaketak bultza-
tzeko beharra, esperientziak elkartrukatu
eta enpresen arteko elkarlana sustatu ahal
izateko. 

Behargintza Txorierriko Emprender
Sailak ‘Berdintasunean Sustatzea Txorie-
rrin I. Programa’ jarri du abian esperien-
tzia honi esker. Zure enpresaren heltze,
sortze eta sendotze-prozesu osoan emango
dizugu laguntza, eta, era berean, genero-
perspektiba ezartzen ditugun zerbitzu
hobetuak eskainiko dizkizugu:

–Enpresa-informazioa eta diagnosti-
koa: Enpresa bat sortzeko eman behar
diren pausuak jakinaraziko dizkizugu
elkarrizketa pertsonal batean, eta negozio-
ideia aukera-berdintasunean oinarritutako
irizpideak kontuan hartuta baloratuko
dugu. 

–Enpresa-aholkularitza: Tutoretza per-
tsonalizatuak enpresa bideragarria den
aztertzeko. Ordutegiak eta zerbitzuak
ekintzailearen uztartze-beharrizanetara
egokituta daude.

–Enpresa-heziketa: Enpresa mundua-
ren gaineko ikastaroak zentroan bertan ala
on-line, zeinek gizonak eta emakumeak
aukera-berdintasunean heztea ahalbidetu-
ko baitute.   

–Enpresa-finkatzea: Laguntza eta
aholkularitza sortutako enpresa sendotu
eta hobetzeko, eta laguntza finantziazioa
bilatzeko zein lokalak eta subentzioak
eskuratzeko.

Eta zerbitzu berriak, gizonek eta ema-
kumeek enpresak aukera-berdintasunean
sor ditzatela ahalbidetzeko:

–Emakumea eta enpresa-gaitasunak:
Tailer horretan emakumeen gaitasun ekin-
tzaileak eta nolakotasun pertsonalak lan-
duko dira, horiek erreminta eraginkorra-
goak eta plan alternatiboak izan ditzaten
enpresaren sortze-prozesuan agertzen
diren zailtasunei aurre egiteko.  

–Gaur egungo gaien gaineko enpresa-
jardunaldiak: Horiek enpresaren kudea-
keta hobetzeari daude zuzenduta: enpresa
ezagutzera eman, enpresa antolatu, banke-
txeekin negoziatu… 

–Foruak: Esperientziak elkartrukatu
eta elkarlana bultzatzeko topaketak.

EMPRENDER ZERBITZUA
BEHARGINTZA TXORIERRI

Berreteaga Poligonoa 13 – A
48150 – Sondika ( Bizkaia)

Tfnoa.: 94.453.63.70
www.e-txorierri.com

www.garapen.net

ZERBITZUAREN BIDEZ SORTUTAKO ENPRESAK

Publierreportajea

17

Emakumea zein gizona
izan zure negozioa 
martxan jarri nahi 

baduzu, Behargintza
Txorierrin zure enpresa
aukera-berdintasunean

sor dezakezu

““

””



Joseba Etxebarriaren abotsa ezaguna da
sobera, izan be, hori lan-tresnatzat

dau eta hainbat aktoreri eta anima-
zio-pertsonaiari eutsi egin deutse.

Dokumentaletan, spotetan… be
larrabetzuarrari entzuteko aukerea

izan dogu. Kamara atzean egiten
dan beharra da berarena, baina

interesgarria eta zoragarria be bai.
“Azken batean gu be

aktoreak
gara”.  

Testua: Itxaso Marina / Argazkiak: Aikor!

Joseba Etxebarria, bikoizketa-aktorea
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“Euskarazko 
bikoizketari 

adiago izaten gara, 
beharbada”

Nola ailegatu zinan bikoizketa mundu-
ra?
1980/1. urtean Euskal Telebista sortzeko
lehenengo urratsak emoten hasi ziran eta
aldi berean, bikoizketa-aktoreak trebatze-
ko eskola bat zabaldu zan Donostian.
Eskolak egin eban bigarren deialdira bost
lagun bizkaitar aurkeztu ginan, baina
Donostiara egunero joan behar eta ba-
tzuek itxi genduan. Handik urtebetera
beste ikastaro bat egin eben Bilbon eta 20
bat lagunek emon genduan izena. Ikas-
taroaren ondoren enpresak sortzen hasi
ziran eta gu be bikoizketak egiten hasi
ginan enpresa horreetan.  
Baina zergaitik lanbide hori aukeratu?
Hogei urtegaz edozein gauza barritan sar-
tzera animatuta zagoz. Ni euskararen
munduan mugitzen nintzan ordura arte,
AEKn izan nintzan materiala prestatzen,
ikastaroak emoten… Eta beste esperien-
tzia barri bat zan euskararen inguruan.
Kantatzen be ibilia nintzan… Eta, beno,
gaztetan halango gauza barri batek era-
kartzen zaitu. 
Mixer enpresan egiten dozu beharra,
zein da zure ardura bertan?
Bikoizketak egiten badodaz be, euskaraz-
ko testuak zuzentzea dot ardura nagusia
gaur egun, eta bide horretatik jarraitzeko
asmoa dot, ganera. Salako zuzenketak be
egiten dodaz noizbehinka; hau da, aktore-
en beharra-eta ikustatzea. Animazioa, do-
kumentalak eta publizitatea lantzen do-
guz filmez ganera, eta irakaskuntzarako
audio-materiala be prestatzen dogu.
Era berean, sustapen-bideoak egi-
ten doguz enpresetarako, eta
abar. 
Zein pertsonaiei jarri deu-
tsezu abotsa?
Jesus! Pertsonaiarik ez
dot gogoan momen-



tu honetan. Eta, egia esan, ez dot pertso-
naia nagusi asko egin; normalean bigarren
mailako pertsonaiak bikoizten dodaz. Da-
na dala, gaur egun gehiago nabil publizita-
tean eta dokumentaletan… Umeak Songo-
kugaz gogoratzen dira bereziki. Urte mor-
doan izan nintzan horreri abotsa jartzen.
Eta lehenengoa zein zan gogoratzen
dozu?
Bai. ETBk Hallo Spencer marrazki bizidu-
nak emon ebazan hasieran. Horreek Ale-
maniako marrazki bizidunak ziran, oso
politak, bortizkeria bakoak eta oso ondo
landuak. Nik Elvisen papera egin neban
serie horretan. Elvis mutil kokoloa zan,
Spencerren laguntzailea.
Eta bikoizten pertsonaiarik gatxena?
BBCk ekoiztutako telesail batzuk bikoiztu
genduzan orain dala urte batzuk. Shakes-
peareren lanetan oinarritutako saioak ziran
eta aktoreek oso dramatizazio ona eben,
adierazkortasun handiko aktoreak ziren.
Ganera, oso plano laburrak ziran eta ahoak
eta keinu guztiak nabarmenki ikusten
ziran. Gatxa izan zan bikoizketa horiek egi-
tea, eta aurretik testua euskaraz prestatzea
be ez zan lan erreza izan. 
Zeintzuk dira eszenarik zailenak bikoiz-
teko orduan?
Esaldi laburrak diranean. Halako kasuetan
askoz zailagoa da aktoreagaz bat egitea. 
Kamara aurrean dabilzen aktoreek abo-
tsagaz ez ezik gorputzagaz, eskuekaz…
be egiten dabe lan; zuek, barriz, abotsa-
gaz besterik ez. Zaila izan behar dau

horrek benetan.  
Bai, ondo egitea zaila da, baina “onarga-
rria” egitea ez da hain gatxa. Teknika da
azken batean, eta teknika gauza mekani-
koa da: ekinaren ekinez ikasten da. Ondo
egiteko, ostera, aktorearen begietara eta
keinuetara egon behar dozu adi, eta, horre-
la, espresio guztiak transmititzen ahalegin-
du. 
Egindako zein lanagaz zagoz pozago?
Ezin dot esan, ez dot oso txundituta utzi
nauen lanik. Gauzak ondo egiten eta beste-
en lekuan jartzen saiatzen zara beti. Hau
da, aktore bat bikoizten badozu, aktore
hori zara momentu horretan eta hori izaten

ahalegindu behar dozu, ganera. Dokumen-
tal batean, ostera, entzulea edo ikuslea izan
behar dozu buruan: gauzak zelan hartuko
dituen pentsatu, berbak ondo esan, asti-
ro… Zutaz aparte beste norbait dozu bu-
ruan beti eta horren haritik zoaz. 
Dokumentalak, publizitatea, filmak…
zeinetan zabilz gusturago?
Marrazki bizidunetan, izan be, pertsonaiak
exajeratuta, karikaturizatuta dagoz eta zuk
be karikatura horretan parte hartzen dozu:
pertsonaia leloa bada, lelo-abotsa jarri eta
zure ukitua be emoteko aukerea dozu.
Baina dramatizazio sakonetan beste kontu
bat da, zaila da eta horreetan be gustura
egotea gura izango zeunke. Exijentzia
maila oso altua da eta ez zara sekula erabat
gustura lotzen.   
Marrazki bizidunetan abotsagaz jolaste-
ko aukerea dozue, filmetan?
Normalean ez. Testua prestatu eta jatorriz-
ko aktorearen abotsetik hurbilen dagoan
bikoizketa-aktorea aukeratzen da, paper
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Joseba eta Txo, ‘Bersoa’ etxean

Marrazki bizidunetan gusturago zabilz, 
pertsonaien karikaturan parte hartzen dozu-eta.

Dramatizazio sakonak zailagoak dira, baina 
horreetan be gustura egotea gura izango zeunke
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hori egiteko. Dana dala, pertsonaiak ñabar-
duraren bat badau, ñabardura hori emoten
da ahal dan neurrian. 
Zein ezaugarri bete behar dau bikoizketa
aktore batek lana sinesgarria egiteko?
Ez dago ezaugarri berezirik. Norbera oso
harkorra izan behar da. Bikoizketa-teknika
menperatzeko erraza da, baina aktorearen
barruko espresioak-eta bereganatu eta bes-
teei transmititzea zaila da. Batzuek lortzen
dabe, oso onak diralako, eta abotsa modu-
latzeko eta abarreko ñabardurak edo espre-
sioak hartzeko gaitasun handia dabelako.
Pertsonaiak era ezberdin batean landu
behar dira, bakotxa ezberdina dalako. Eta
bikoizketa-aktore batek aktorea izan behar
dau, azken batean.   
Zenbat denbora emoten dozue lan bat
bikoizten?
Zortzi orduko lanaldian filma baten ordu
erdia egiten da. Filmak ‘take’-tan (30 se-
gundoko ataltxotan) zatikatzen dira. ‘Take’
bakotxean pertsonaia bakarra, bi, hiru,
lau… izan daitekez. Bikoizketa-gelan egi-
ten dan lana zera da: ‘take’ bat hartu eta
aktoreek euren pertsonaia aztertzen dabe.
Entseguak hiruzpalau aldiz egiten dabez
eta horreen ostean, behin betiko bikoizketa
grabatzen da. Marrazki-bizidunak badira,
20 minutuko saio pare bat grabatzen dira
lanaldi batean.
Kamara aurrean agertzen diran aktoreek
etxera daroe beharra, zuek be bai?

Ez. Horreek ezin dabe paperik erabili
kamara aurrean; guk, bai.
Inoiz izan zara kamara aurrean? Edo pen-
tsatu dozu?
ETBtik atera naz inoiz, baina ez dot sekula
be parte hartu film edo laburmetraia bate-
an. Eta pentsatu be ez dot egin. 
Askotan dinogu: “ze ondo egin dau akto-
re horrek!”. Baina bikoizketa-aktorearen
lanak be zer ikusi haundia dau horretan.
Zein portzentaje jagokio bakotxari?
Ezin da neurtu. Adibidez, Constantino
Romerok Clint Eastwood bikoiztu dau
betidanik eta jendeak horreek biak lotzen
ditu. Beste batek Eastwoodi abotsa jarriz

gero, ez litxakio jenteari gustatuko, ziur
asko. Aktore horreen artean ‘feeling’-a
sortu da eta oso gatxa da esatea bakotxari
zer jagokion.
Halan be, zuen lana ez dagoala behar
beste baloratuta dinoe…
Beno, hori bikoizketa asko egiten daben
aktoreek esan beharko leukie; bikoizle
onek, hain zuzen be. Ez dakit, beste lan
batzuek be ez dabe balorazio berezirik iza-
ten… Dana dala, film bat gustatu danean
eta aipamen berezirik egin ez danean, hori
berez balorazio positiboa da, nire ustez.
Izan be, filma bere osotasunean hartu da
eta bikoizketak be, noski, zer ikusia izan
du emaitza on horretan. 
Eta zelan dago zuen mundua?
Euskal Herrian gitxi bikoizten da; gura
geunkena baino askoz gitxiago. Katalu-
nian, adibidez, gehiago egiten dabe. Sarri-
tan ikuslegoa be kexatzen da, serie asko
errepikatzen diralako… Beno, guk ETBra-
ko egiten doguz bikoizketak neurri haundi
batean, eta telebistak agintzen dauana egi-
ten da. Publizitateari jogokonez, ba, ETB
2rako egiten dana euskaraz bikoizten da
ETB 1erako. 
Estatuan egiten dan bikoizketa munduko
onena dala dinoe…
Izan be, Francoren garaian dana bikoizten
zan zentsura dala-eta. Ohitura haundia
egon zan bikoizketaren inguruan eta akto-
reek urteak eta urteak eman dabez behar
horretan. Baina beste herri batzuek –Inga-
laterra eta Frantzia, kasu-, barriz, ez dabe
horren “beharra” izan, eta bikoizketari
baino, ekoizteari ekin deutsie gehienbat. 
Eta Euskal Herrian egiten dana?
Beti abots berberak entzuten dirala dinoe.
Eta, egia esan, ez dago lan askorik eta
ondorioz, ezin da jente barria sartu. Esta-
tuan be zerbait antzekoa gertatzen da,
baina gurea eremu txikiagoa danez naba-
riagoa da berton. Beste alde batetik, gu hasi
ginanean euskara mundutik etorritako la-
gunak ginan, irakasleak, esatariak… eta
gaur egun antzerkigintzatik datozan gazte-
ak pixkanaka-pixkanaka sartzen ari dira
mundu honetan, lan puntualen bidez.
Positiboa da, gazte horreek ondo prestatu-
ta dagozalako… Eta, argi dot: ahalik eta
abots-gama gehien egon, hobeto. Baina
ezin da jente gehiago trebatu eta itxaropen
faltsurik sortu, gero lanik ez badago.  
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Euskal Herrian gitxi
bikoizten da; gura geunke

baino askoz gitxiago

Josebaren esanetan, bikoizketa-teknika menperatzea erraza bada ere, zaila da aktorearen barruko espresioak-eta
transmititzea

Euskarazko testuak
zuzentzea dot ardura

nagusia gaur egun, eta
bide horretatik jarraitzeko

asmoa dot, ganera
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ETB2rako egiten diren bikoizketak
ETB1erako egiten diranak baino landua-
goak dirala irakurri deutsagu bati…
Nik film bat ikusten dodanean bikoizketa-
aktorea ikusten dot beti, eta hori gertatzen
jat bai gaztelaniazko filmetan, bai euska-
razkoetan. Baina hobeak ala txarragoak
diran? Ez dot uste alde haundirik dagoa-
nik. Euskaldun gazteek erantzun beharko
deutsie horreri, beharbada. Izan be, urte
gehiago doguzenok zinea gaztelaniaz ikusi
dogu beti eta belarria erdarara eginda
dogu; hau da, filmak gaztelaniaz entzutea
naturalagotzat hartzen dogu. Horren on-
dorioz, euskaragaz kritikoagoak gara edo
adiago gagoz, beharbada. Niri, behintzat,
horrela gertatzen jat. 
Dana dala, kalitatezko lanak egiten dira
Euskal Herrian?
Bai, zalantza barik. Oso lan onak egiten
dira. 
Abotsa lan-tresnatzat dozu. Galdu dozu
inoiz?
Askotan. Afonia asko izaten dodaz, baina
erremedioa be topatu dot: limoia eta eztia
hartu… Halanda be, ez dot abotsa bereziki
zaintzen, eta batzuetan txuflaren bat dozu
eta hurrengo egunean nabaritzen da lane-
an. 
Irakaskuntzarako materiala, sustapen-
bideoak, spotak… Abots ezaguna da zu-
rea, leku askotara ailegatzen dana.
Behin alaba EGA azterketatik etorri eta:
“jo, aita! Zu izan zara grabazioan”. Edo
lagunak dinotsu: “erakusketa batean egon
naiz, euskarazko audiofonoa hartu eta zure
abotsa entzun dot”. Alde horretatik lan
atsegina da, izan be, zabala da. Horrezaz
ganera, eta euskarazko zuzenketei jagoke-
nez, hainbat itzulpen ezberdin egin behar
dira dokumentaletarako edo spotetarako
eta nobedadeak dozuz beti esku artean.
Polita da alde horretatik be bai.  

1982an Bilbon ikastaroa egin ondoren,
Galdakao Studio enpresan ibili zan
bikoizle, bikoizketa zuzendari eta itzul-
tzaile-egokitzaile. 1985ean beste lanki-
de batzuekaz batera Edertrack enpresa
sortu, eta bertan jardun izan dau orain
dala bi urte Donostiako Irusoin enpre-
saren bikoizketa sailagaz bat egin eta
Mixer enpresa sortu eben arte. 
Edertrackeko lehen urteetan itzultzaile-
egokitzaile barrientzako ikastaroetan
irakaslea izan zan.

� Bikoiztutako pertsonaia edo akto-
re batzuk:
–Mat Damon: Finding Forrester
–Elvis: Hallo Spencer (Kaixo Spencer)
–Songoku: Dragon Ball (Dragoi Bola)
–Txakurra: CatDog (Txakur-katu)
–Stimpy: Ren & Stimpy (Ren eta
Stimpy)
–Tom: Tom & Jerry (Tom eta Jerry)

–Lukas ahatea: Warner etxeko peliku-
letan.

� Bikoizketa zuzendari legez egin-
dako lan batzuk:
–All the horses are beautiful
–Gandhi
–Rabit Prof. - fence
–Waines world
–Vertical limit
–Beyond Rangoon
–Dr. Jeckyl and Mr. Hyde
–Dragon Ball
–Luky Luke
–Blazing dragons

Ehundaka kanta, olerki eta antzeko
testu itzuli eta egokitu ditu pelikula eta
marrazki bizidunetarako. 
ETBko ‘Izar bila’  saiorako kanten eus-
karazko bertsioetako hitzen egilea be
izan zan.

Hurbiletik 





Zergatik ostalariekin batu?
Elkarrekin batera egitea proposatu genien,
ostalaritza eta merkataritza arloak aldi
berean promozionatzeaz gain, askoz egita-
rau zabalagoa eskaini ahalko genuen-eta.
Horrela, asteak eragin handiagoa izan
dezake Derion eta Txorierrin.  
Zeintzuk dira Astearen ekitaldirik era-
kargarrienak?
Ostiraleko berbena eta larunbateko gala
baino lehen egingo diren pintxo lehiaketa
eta txakolin zein pintxo dastatzea. Azken
hori doan izango da. Galak ere jendetza
batuko du, ziur asko. Aurten Joseba
Solozabalek aurkeztuko du eta ziur nago
glamour handia emango diona. Gainera,
herriko jendeak modeloarena egingo du
eta hori oso gustukoa da. Galan 15 komer-
tziok hartuko dute parte, eta ostean koktel
bat eskainiko zaie partehartzaileei. Herriko
elkarteak eta beste merkatarien elkarte bat
ere gonbidatzeko asmoa dugu. 
Galak 3. edizioa beteko du aurten.
Aurreko edizio biek ikusmin handia
sortu zuten…
Bai, lehenengoa Udalak antolatu zuen eta
bigarrena, guk. Ibiltoki inguruan stand

batzuk jarri genituen eta dena primeran
irten bazen ere, oso lan handia egin behar
izan genuen. Aurten, berriz, standik ez jar-
tzea erabaki dugu. Gala bi urterik behin
egiten da eta ez dagoen urtean herrian zer-
bait faltatzen dela somatzen du jendeak.
Beno, horrela adierazi digute guri, behin-
tzat. Beste alde batetik, laguntza handia
jasotzen dugu Udaletik eta hori eskertu
behar diegu. 
Merkataritza Asteak onura ekarriko
zizuen lau urte hauetan, ezta?
Asteak, salmentak areagotzea baino, kan-
poko jendeak Derion zer dagoen jakitea du
helbururik nagusia (izan ere, derioztarrek

ondotxo ezagutzen dute). Eta ekimen horri
esker, elkartea zein bertoko merkataritza
eta zerbitzuak ezagunagoak dira, gutxie-
nez. Beste alde batetik, Merkataritza Astea
herriari begira ere egiten dugu; hau da,
gure elkarteak ere bizitza sortzen du
Derion. 
Sasoian dago Derioko merkataritza?
Borroka handia egin behar da, baina gaur-
kotzen goaz eta gero eta lehiakorragoak
gara. 
Komertzio txikiek aurrera egiten badute,
bezeroari oso tratu hurbila eskaintzen dio-
telako da. Derioko merkataritza ez da
gauza berria, baina batu eta elkartea sortu
dugunetik hobera goazela uste dut. 
Teknologi Parkeko eta poligonoetako
langileengana ere heltzea erronkatzat
duzue gaur egun…
Bai, denda batzuk ostegunetan eguerdian
ere izango dira zabalik Txorierrira lanera
etortzen direnei begira. Izan ere, horiek
ordu pare bat dute bazkaltzeko eta gurean
erosketak egiteko aprobetxatu ahal dutela
pentsatzen dugu. Badakigu emaitzak ez
direna epe laburrean ikusiko, baina bezero
horiek erakartzeko itxaropena dugu.  
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Derioko Danerik Paraje! Zerbitzu eta
Merkataritzako Elkarte Profesionalak

Merkataritza Astea antolatzen du urrian
duela lau urtetik hona. Bertako komer-

tzioak eta zerbitzuak bultzatzea du hel-
buru asteak. Aurten herriko

Ostalarien Elkartearekin batu
eta Derioko Merkataritza eta

Ostalaritza Astea egingo
dute lehenengoz.

“Gero eta 
lehiakorragoak

gara”

Mamen Cisneros, Derioko Danerik Paraje! Elkartearen presidentea

“Merkataritza Asteari esker ezagunagoak dira bertoko
komertzioak”, dio Mamenek





Goizeko 9:30 dira. Eguzkieder haurtzain-
degiko ataritik izugarrizko algara entzuten
da. Barruan umeak ohiuka eta negarrez
dabiltza. “Egokitze garaian gaude orain-
dik”, dio Estibaliz Ortiz zuzendarietako
batek, zarata azaldu nahian. Sondikar
horrek duela sei urte haurreskola sortu
zuen Yolanda Vázquezekin batera Derioko
Aldekone auzoan. Bere ustez, haurtzainde-
giak “behar-beharrezkoak” dira gaur egun.
“Emakume gehienek kanpoan lan egiten
dute eta seme-alabak zaintzeko aitite-ama-
marik ez badago, nonbaiten utzi behar
dira. Eta haurtzaindegiak leku aproposak
dira bertan hainbat ume baitaude”. 

Irati Jiménez bat dator Estibalizekin.
“Gurasoek lan egiten dutenez, ez dakite
haurrekin zer egin”, azaldu du. Iratik
Katuka haurreskola koordinatzen du
Lezaman. Alboan beste hiru lankide ditu

bilbotar honek. Haurtzaindegi hori izan da
Txorierrin ireki den azkenengoa, lehengo
udaberrian, alegia. Horregatik agian, 20
ume baino ez daude oraindik. Horiek guz-
tiak bi gelatan banatzen dira, eta logelatik,
patiotik, sukaldetik eta erabilera anitzetako
gelatik ere ibiltzen dira.

Eguzkieder haurreskola, aldiz, askoz
handiagoa da. Bost gelatan banatutako 50

ume inguru hartzen ditu eta bertan 8 nes-
kak egiten dute lan. Ume txikienen taldeak
murritzagoak dira arreta gehiago behar
dute-eta. Eguzkieder txiki gelditu da, eta
horregatik egoitzatik kanpo dauden bi gela
gehiago alokatu dituzte. 

Sozializatzeko lehenengo urratsak
Guraso batzuek uste dute, seme-alabak

hain txikiak izanda, ez dela komenigarria
haurreskolara bidaltzea. Estibaliz eta Irati,
ostera, ez daude ados, noski. Euren iritziz,
umeak “sozializatzen” hasten dira haur-
tzaindegian. “Haurtzaindegiak oso erabil-
garriak dira, eskolara begira umeak inde-
pendienteagoak eta prestatuagoak egiten
ditu-eta”, argudiatu du Estibalizek. “Lauz-
pabost ordu umeen artean egotea oso onu-
ragarria da edozein haurrentzat. Hemen
hitz egiten, lagunekin harremanak lantzen,
portaerak, ohitura batzuk eta abarreko
kontuak errazago ikasten dituzte”, gaine-
ratu du Iratik. 

Baina alde txarren bat ere sortzen da
oso denbora luzea haurtzaindegian umea
egoten bada. Izan ere, ia egun osoan
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Lanera itzultzeko garaia da iraila. Umeek ez dute
lanik egiten, baina eskolara jo behar dute, eta txikie-
nek haurtzaindira, nahi izanez gero. Txorierrin sei
haurreskola daude, eta Aikor! aldizkaria horietako
bitan egon da: Derioko Eguzkiederren eta Lezamako
Katukan.

Testua eta argazkiak: Gaizka Eguskiza

Txorierritik

Gaur egungo 
emakumeak kanpoan 

lan egiten du eta 
seme-alabak nonbaiten

utzi behar dira
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Hemen umeak 
sozializatzen hasten dira:
portaerak, harremanak,
ohiturak eta hitz egiten
errezago ikasten dituzte
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daude irekita haurtzaindegiak, goizeko
7:30etatik 18:30-19:00ra arte, hain zuzen
ere. “Batzuetan beste aukerarik ez dago,
baina guraso batzuk aprobetxatzen dira
eta zortzi ordu uzten dituzte umeak
gurekin eta haurrak gurasoekin egon
behar dira, oso txikitxoak direnean, batez
ere. Hemen seme-alabak uzten dituzte-
nean, batzuk askatuta sentitzen dira”,
jakinarazi du Katukako koordinatzaile-
ak. 

Halaxe da. “Batzuetan gurasoek ez
dute denbora handirik pasatzen euren
haurrekin”, baieztatu digu Estibalizek.
Beste alde batetik, Eguzkiederren zuzen-
dariak haurtzaindegiei leporatzen zaien
beste kontu baten inguruan zera esan du:
“Haurreskoletan umeek gaixotasunak
harrapatzen dituztela esaten da, baina ez
da egia; haur batek gaixorik egoteko
joera badu, edonon har dezake kaltea”.

Horrelakorik gerta ez dadin, azken
bolada honetan webcamak ezartzea mo-
dan jarri da haurreskola batzuetan. Ka-
mara horiek erakusten duena ikusgai
dago Interneten bitartez, eta horrela
gurasoek une orotan geletan zer gerta-
tzen den ikusteko aukera dute. Txorie-

rriko bi haurtzaindegi horietan ez dute
kamararik, baina gure neskek horri bu-
ruzko iritzia eman digute. “Gu ez gara
planteatu, baina ulergarria da guraso
batzuen kezka“, dio Estibalizek. Iratik

ere zergatik jartzen diren ulertzen du,
baina ez dago jartzearen euren alde. “Nik
ez daukat kamararik gurasoen bulegoe-
tan ondo lan egiten duten edo ez ikuste-
ko. Badakit gauza bera ez dela, baina
eskoletan edo instiututuetan ere ez dago
kamararik. Kamarak direla medio ez-
baian jartzen da nire lana. Gurasoek kon-
fidantzarik ez badute, beste norbaitekin
utz ditzatela umeak”, aldarrikatu du
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Iratik. 

Haurtzaindegi euskaldunak
Ume eta gelen artean ezberdintasunak

daude haurtzaindegietan, “haur guztiak
berdinak ez direlako”. Hizkuntzari dago-
kionez, adibidez, haurreskola pare horre-
tan euskaraz baino ez da egiten, nahiz eta
ikasle txikientzat beti erraza ez izan.
“Hasieran batzuek ez dakite euskaraz egi-
ten, gurasoak euskaldunak ez direnez,
etxean ez dute entzuten. Hala ere, hilabete
batean egokitzen dira eta beste kideen
mailean jartzen dira”, dio Estibalizek.

Hizkuntzarena ez ezik, adinaren aldea
ere badago haurren artean, noski. Baina
hori ondo datorkie, Iratiren ustez. “Batzuk
beste batzuk baino hobeto ibiltzen dira eta
horrek motibazio gehiago ematen die
oraindik ondo egiten ez dutenei”. Umeen
arteko alde horien arabera egiten diren
ariketak ere ezberdinak dira, nola ez.
“Txikienekin estimulazio-ariketak egiten
ditugu: gauza handiak dituzte esku arte-
an, lau hankatan ibiltzen hasten dira, ipui-
nak edo kantak botatzen dizkiegu...
Handiagoak direnean, ostera, egiturak
sartzen hasten gara, hau da, ordutegiak
daude, rutinak eta ohiturak hartu behar
dituzte –borobilean eseri, esaterako–.
Gainera, psikomotrizitatea lantzen du-
te...”, azaldu du Estibalizek.
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� Zamudioko haurreskola
Enara kalea, 2
Telefonoa: 94 608 63 89 
� Amor Misericordioso (Loiu)
Larrondo, 4
Telefonoa: 94 453 01 14
� Larrabetzuko Udal Haurtzaindegia
Andra Mari, 35
Telefonoa: 94 455 71 73

� Eguzkieder (Derio)
Besaide Plaza, 1
Telefonoa: 94 454 16 37
� Katuka haurreskola (Lezama)
Garaioltza auzoa, 86 D - Behea
Telefonoa: 94 455 43 35
� Zuhaizti haurreskola (Zamudio)
Teknologia Parkea, 107 C Eraikina
Telefonoa: 94 466 26 00

Txorierriko haurreskolak 





Elkarteak / Taldeak

Iratxe Gezuraga, Zamudioko Kamara Koralaren zuzendaria

“Abesbatzaren gabezia? Oraindik
apuntatu ez diran abotsak” 
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Zure proiektuak harrera ezin hobea izan
dau, beraz.
Bai, ni oso gustura nabil. Eta koralera zamu-
dioztarrak ez eze Txorierriko beste herrieta-
ko jendea be badator: Deriotik, Lezamatik…  
Emakumeak baino ez zagoze abesbatzan…
Momentu honetan, bai. Korala 11 neskak
osatzen dogu eta batzuk hasiera-hasieratik
jarraitzen dabe, ganera. Taldetik lagun asko
pasatu dira eta orain dala urte batzuk arte
mutilak be izan dira.
Diziplina handia izan behar da koral baten

partaidea izateko?
Musikak diziplina handia eskatzen dau
berez, eta nik, konprometidu ezkero, entse-
guetara etortzeko eskatzen dot. Izan be,
urtean zehar hainbat kontzertu emoten
dogu, eta entseguetan sei lagun baino ez
bagagoz, ezin da aurrera eroan. Dana dala,
gure arteko giroa aitatuko neuke nik.
Konfiantzazkoa da, urteetan lortutakoa, eta
gustura gagoz. Hori oso inportantea da.  
Zein da zuen talde-filosofia?
Musikaren bitartez gozatzea. Abesteak

ekarpen handia egiten deutse etortzen
diranei, izan be, abesteaz ganera, tek-
nika bokala be lantzen dogu eta erla-

xatzen ikasten dogu, besteak bes-
te. Eboluzino itzela izan da 20
urte honeetan, baina jenteak ja-
rraitzen dau oso motibatuta
etortzen; osterantzean, talde
kultural batek ez luke hainbes-
te denbora iraungo. 
Zein izan da koralaren ibilbi-
dea?
Olentzerogaz hasi ginan eta
gaur egun Olentzero abesten
jarraitzen dogu baserririk base-
rri. Beste alde batetik, batzue-

tan Gabonetako ospakizu-
netan abesten genduan, eta
Bizkaiko Abesbatzen El-

kartean (BAE) gagoz hasiera-
hasieratik. Pueri Cantores al-

1986ko Gabonak ziran eta
urteak be baziran
Olentzero ez zala abesten
Zamudion. Iratxe
Gezuraga musika irakas-
leak ikasle eta herritarrez
osatutako taldea bildu,
eta baserririk baserri ibili
ziran ikazkinari abeste-
ko tradizinoa berres-
kuratzen. Hurrengo
urtean Zamudioko
Kamara Korala sor-
tzera animatu zan,
ikasleek halan
eskatuta. Ordutik
hona 20 urte pasatu
dira eta abesbatza-
ren abeslariak pozik
dabilz urteurrena-
ren ospakizunak
antolatzen. 

Testua: Itxaso Marina



kartean be izan gara abeslariak gaztetxoak
izan diran bitartean. BAEk antolatzen di-
tuan Udaberriko Kontzertuetan parte har-
tzen dogu, Derioko abesbatzak antolatzen
dituan Gabon Kontzertuetan, Begoñako
Aste Koralean… eta kanpotik deitzen ba-
deusku, edozein tokitara joaten gara. Pueri
Cantores alkartegaz, adibidez, bidaia asko
egin doguz: Koloniara, Salzburgora, Lyon-
era, Bartzelonara…
Ez dakigu zer dan koral bat?
Ez, batzuk ea opera kantaten dogun galdetu
deuste; beste batzuk ea mezan kantaten
dogun… Informazino eza dago, nire ustez.
Eta zer da?
Jendea gustura sentitzen dan gunea, zeine-
tara gustura joaten baita alkarregaz egotera
eta alkarregaz abestuz ondo pasatzera.

Koruen mailak hobetzen doaz denboraren
poderioz eta gaur egungoek ez dabe zer iku-
sirik atxinakoakaz. Koruko zuzendariak be
musika ikasketak baditu, emaitzetan nabari-
tzen da.   
Eleizan jotzeak be ez dau laguntzen abes-
batzen ganean dagoan irudia aldatzeko…
Bai, baina ez dogu antzokirik! Eleizak erai-
kin handiak dira eta horregaitik egiten dira
bertan kontzertuak. Beste lekuetan ez genu-
ke lekurik izango hainbeste jente batzeko.
Egokiena antzokiren bat izango litzateke…
Bai, nik auditorioa eskatzen dot!
Zuen kontzertu batera joan behar, benetan
zer dan jakiteko.
Kontzertuetan errepertorio zabala eskain-
tzen dogu: bertoko folklorea, Hegoameri-
kakoa, jazz, swing, gaur egungo musikariak,

soinu-bandak, alemaneraz abesten dogu,
ingelesez… Koreografia eta guzti prestatzen
dogu eta horrek izugarri erakartzen dau jen-
tea, pilo bat gustatzen jako. Etorri eta ikusi.
Hasieran euskal errepertorioa lantzen gen-
duan eta beranduago sasoi guztietako musi-
ka landu izan dogu.
Zelango esperientziak izan dira kanpoan
izandakoak?
Oso aberasgarriak, izan be mundu mailan
umek eta gaztek osatutako hainbat abesba-
tzegaz alkartu izan gara: txinatarrakaz,
Polinesiakoakaz, ameriketakoakaz… eta ko-
ruko neskek lagunak egin dabez. Beste alde
batetik, Bizkaiko ia herri guztietatik pasatu
gara eta Estatuko hainbat lekutan izan gara
beste koro batzuek gonbidatuta: Leonen,
Terrassan… Berton kantua ez dago beste
diziplina batzuen maila berean, eta kanpora
ateratzen zarenean konturatzen zara zenbat
talde dagoan, zenbat jende inplikatuta… eta
dinozu: ‘Jo, zeozer bagara!’. Bertoko kon-
tzertuetara jente asko etortzen bada be,
egundoko harrera izan ohi dogu kanpoan:
jendetza handia izaten da eta oso arrakasta-
tsuak izaten dira kontzertu horreek.  
Zein da koralaren alderik indartsuena?
Gaztetasuna, ezaugarri horregaz asko lor-
tzen baita: memoria fresko dabe, arintasuna
gauzak ikasteko… Diziplina be bai.
Eta gabezia?
Oraindik taldean apuntatu ez diran abotsak.
Zer egin behar dabe horreek zuenean izena
emoteko?
Zamudioko eskolako pisuetan egiten doguz
entseguak. Edozein astearteetan bertara
joan daitekez, edo gure telefonora deitu: 695
75 92 11. 

Zamudioko Kamara Koralak Madrilen
ekin eutseen 20. urteurrena ospatzeko
antolatu dabezen ekitaldiei ekainean.
San Ignazio de Loiola eleizan kontzertua
eskaini eben eta bertan jendetza handia
batu zan. Madrilen bizi diran euskaldun
asko be publikoan izan ziran.
Kontzertua zati bitan banandu eben:
lehenengo zatian euskal folklorearen
piezak interpretatu eben baserritar jan-
tzita eta guzti, eta bigarrenean nazinoar-
teko musika abestu eben. Entseguak
dirala-ta, egun gogorra izan zan neske-
entzat, baina, zuzendariaren esanetan,
merezi izan eban. “Bertako publikoa pri-
meran portatu zan gugaz eta asko guga-
na hurbildu zan eskerrak eta zorionak
emotera. Malkoren bat be ikusi gen-
duan… Oso gustura gagoz koralean eta
hori transmititu egiten da”.

Abesbatzaren neskak topera dabilz
urteurrena prestatzen; beraz, datozan

hilabetetan zer kantatu eta zegaz gozatu
ez da faltatuko Zamudion.

Urriaren 27an: Sabadellgo taldegaz
alkartuko dira.

Urriaren 28an: Pueri Cantores alkar-
tearen taldekide ohiek mezea abestuko
dabe. Partehartzaileak: Basauriko Soinu
Bidea, Mañariko “Kirikiño”, Zornotzako
“Abes Kimu”, Sabadellgo “Sant Esteve”
eta Zamudioko Kamara Korala.

Azaroaren 3an: Singapurreko SYC
Ensemble Singers abesbatzaren kontzer-
tua, 20:30ean, San Martin eleizan.

Azaroaren 10ean: Vocalia taldeko
kontzertua, 20:30ean, San Martin elezan.

Azaroaren 17an: Txorierriko abesba-
tzen emonaldia, 20:30ean, San Martin
eleizan.

Azaroaren 19tik abenduaren 2ra:
Erakusketa Zamudiotorren: argazkiak,
oroigarriak, jantziak…

Azaroaren 24an: Bazkaria.
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20 urtez musika zabaltzen

Askok ez dakie 
zer dan koral bat““ ””



Baserri mundua

Inork ezin du ukatu landa-turismoa oso
jarduera erakargarria izateaz gainera,
aukera asko ematen dituela. Txorierrin ere
horren adibide batzuk ditugu: Iabiti Au-
rrekoa, Zamudion; Arriortua, Derion; Ma-
tsa, Lezaman eta Miamendi, Larrabetzun.
Turnet ikastaroa landa-turismoarekin zer
ikusia duten enpresa eta negozioen kudea-

ketan dago espezializatuta eta on-
line ematen da. Ikastaroak

partehartzaileei hain-
bat teknika eta

ezagupen

jakinaraztea du helburu, horiek euren
negozioak modu lehiakorrean aurrera era-
man ahal izateko. Horrela, enpresa-kudea-
ketak hartzen dituen esparru guztiak lan-
tzen dira kurtsoan eta arlo komertziala eta
ekonomiko-finantzieroa azpimarratzen di-
ra bereziki. Era berean, landa-turismoaren
proiektuei lotuta dauden aspektuak azter-
tzen dira eta jarduera horretako alde guz-
tien arteko oreka bilatzen da: ingurune,
eskaintzaile eta eskatzaileen arteko oreka,
hain zuzen ere. 

Ikastaroa la-
gun hauei dago
zuzenduta:

–Kudeaketa,
marketin eta fi-
nantza-arloetan
euren ezagu-
penak handitu
nahi dituzten
eta landa-turis-
moan aritzen
diren enpresa-
riei. 

–Euren jar-
duera landa-
eremura zabal-
du nahi duten

sektore turistikoko profesionalei.
–Landa-turismoko proiektuak garatu

nahi dituzten pertsonei.
–Turismo edo enpresen kudeaketarekin

zer ikusia duten ikasketak egiten dabiltzan
eta arlo horretan espezializatu nahi duten
ikasleei. 

–Landa-turismoko proiektuak kudea-
tzen dituzten elkarteei eta erakundeei
(publikoak zein pribatuak).

–Landa-turismoko ekimenak bultza-
tzen dituzten administrazio publikoei. 

Ikastaroa malgua eta interaktiboa da
eta praktikotasunean oinarritutako meto-
dologiari jarraitzen dio. Partehartzaileei
klabe bana emango zaie eta horren bidez
kurtsoaren orri interaktibora sartzeko
aukera izango du. Bertan gai hauek kon-
tsultatu ahal izango ditu: material gehiga-
rria, tutoretzak, eztabaida-guneak, testak
eta praktikak, besteak beste. Ikastaroak
1.000 euro balio du eta 2007ko azaroaren
1etik 2008ko martxoaren 31ra bitartean
izango da. Izena emateko epea zabalik
dago.

Informazio gehiago: 
www.turnet.asmoz.org

turnet@asmoz.org

Landa-turismoaren gaineko
ikastaroa on-line

Landa-turismoa gorantz doan jarduera da eta sektoreak, etorkizunari begira, erron-
ka handiak izango ditu kudeaketa eta garapen-arloetan. Asmoz Fundazioak eta
Euskal Herriko Unibertsitateko Finantza Ekonomia Sailak Turnet ikastaroa martxan
jarri dute beharrizan horiek asetzeko asmoz.
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Teknologia

Youtuberen anai 
euskaldun txikia
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Euskaltube webgune berriak bideoak
eskegi zein ikusteko aukera ematen du,
eta Euskal Herriko sortzaile eta ikusleen
topagune bihurtzea du helburu. Haritz
Rodríguez dugu horren sustatzailea.
Kazetari horrek uste du euskal gizarteak
web 2.0 tresna propioak behar dituela, eta
euskaraz egiten duenak, batez ere. Eta
horregatik, euskaraz aurkezten da webgu-
nea, nahiz eta hizkuntza guztien hiztunei
ere zuzenduta egon. Ildo horri jarraituz,
bideoak edozein hizkuntzatan jarri ahal
izango dira sarean, baina gure herriari
lotuta egon beharko dira.  

Youtube orri famatuaren antza du,
baina ez du lehian sartu nahi atari ameri-

kano horrekin. Izan ere, zabalera askoz
murritzagoa da. Dena dela, tokian tokikoa
izateak interesa handiago ematen dio
Euskaltuberi, Rodríguezen ustez. “Youtu-
bean sartzen diren euskaldunek mundu
mailan bideo ikusgarriez gozatu nahi
dute. Era berean, gure inguru hurbilean;
hau da,  Euskal Herrian, zein irudik mere-
zi duten jakiteko jarri dugu martxan
Euskaltube”. 

“Gaur egun 5.000 foro euskaldun
omen daude. Askotan euskaraz ez dauden
orrialdeetara joan behar dute horiek euren
ikus-entzunezko lanak plazaratu ahal iza-
teko. Orain, Euskaltube dute eskura”, dio
Rodríguezek.

Orri baten 
tamainako eskuko

ordenagailua
LG Electronics enpresak eskuko
ordenagailu-eredu berria atera du:
C1 delakoa. Kilo bat pisatzen du,
orri baten tamainakoa da eta 23
mm-ko lodiera du. Ordenagailua
TX ereduaren eboluzioa da eta hain-
bat hobekuntza dakar diseinu eta
teknika aldetik. Besteak beste, osa-
garri hauek ditu: Intel Core Duo 1,2
GHz-ra prozesadorea, Nvidia Ge-
Force Go 7300 txartela, 2048 MBko
RAM memoria, 80 GBko disko go-
gorra, DVD grabatzailea, 10,6 haz-
beteko pantaila, hiru USB sarrerako
ataka eta datu transferentzia Blue-
tooth bidez eta formatu anitzeko
txartelen irakurgailua. Eskuko orde-
nagailuak 1.999 eurotik aurrera da-

go salgai eta Microsoft Win-
dows Vista Home Pre-

mium siste-
ma eragile-
az hornitu
dute. 



Yugoslavia ohiaren zatia izan zen 1991.
urtean bere independentzia lortu arte.
Prozesu hau azkar eta modu tinkoan eta
duda barik egin zuten sloveniarrek:
1990ean lehengo hauteskunde demokrati-
koak, Demos izeneko oposizioko alderdiak
irabazi zuen. Ondoren, 1991ko erreferen-
dumean populazioaren %88k independen-
tziaren aldeko baietza eman zuen.
Belgradotik berehala heldu ziren indar ar-
matuak estatu berriari eraso egiteko
asmoz, baina hamar eguneko “guda” txi-
kiaren ostean, sloveniarren erabakimenari
esker, yugoslaviar azken soldaduek alde
egin behar izan zuten. 1992an Europear
Batasunak estatu berria onartu zuen, eta
urte berean Estatu Batuen Erakundean
sartu. 2004an EBko kide egin zen eta
2007tik aurrera euroa erabiltzen hasi da.
Estatu berri hau kultura aberats eta sendo
baten jabe da, eta historia luzea du bere
atzetik.

Ez da handia. Luze-zabaleraz Galizia-
ren antzekoa da, paisaia Euskal Herriarena
bezain ederra: berde-berdea, menditsua
eta bailara zabalekin, arto-sail oparoak,
mahastiak, bertako zuhaitzez beteriko
basoak, kobazulo karstiko ederrak eta
ospetsuak, Erdi Aroko herri txiki-eder
zainduak, Adriatikoan hankak sartuta, ia
ahoskatu ezin den hiriburu ederra (Lju-

bjana), etxe barrokoz josita, jende jatorra
eta alaia…

Guk azaldu baino hobe da bertara joa-
tea. Baina arazo bat sor daiteke, ostera, ber-
tara joanez gero: Sloveniako airean suma-
tzen den lasaitasunak eta, batez be, bere
azken urteotako historiak akaso inbidia
apur bat eragin dezaketela euskaldun
baten bihotzean.

Slovenian, Athleticeko neskekin 
Oporraldiaren zatitxo bat hartuz eta Athleticeko nes-
ken “Women’s Cup”-aren lehen fasean parte hartzearen
aitzakiaz, Europako Batasunean sartu berri den estatu
gazte hori ezagutzeko abagunea izan genuen. Ez gara
damutu.
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Testua eta argazkiak: Basabiloltza

Athleticeko neskak animatzen

Txorierritarrak munduan

Sloveniako ikuspegia, leihotik



Derion kokatuta, berau da hotel ekologiko
bakarra energia berriztagarrien sistemei esker. 

Hidromasajeaz hornitutako 38 gela ditu.
Gainera, euskal gastronomia dastatu ahal
izango duzu, antzinako errezetak zein sukal-
daritzarik berritzaileena.

Fitness eta spa zentroak relax zirkuitu
hau eskaintzen dizu: sauna, vaporiuma,
jacuzzia, dutxa inguratzailea eta automasaje-
ko koltxonetak. 

Parke teknologikoa

Eraikina 806. Derio (Bizkaia)
Tel. 94 431 76 80
Fax 94 431 76 81
laia@saviat.net 
www.saviat.net

Asmatu galdera eta bi lagunentzako aste-
buru batean gau bat pasa Laia Hotel Mu-
seoan, gela bikoitza, buffet-gosaria eta Spa
zirkuitua, barne.

Hilabete honetako galdera zera da:

NNoorrkk  bbeerrrriittuu  dduu
GGooiikkoolleexxeeaakkoo  

kkaarrrreejjuuaa??

Bidali erantzunak, hilaren 15a baino lehe-
nago, telefonoz (944523447), e-mailez (aikor-
txori@yahoo.es), edota postaz (Aikor! aldiz-
karia, Aresti kalea 2, 48016, Zamudio).

((SSaarriiaa  LLaaiiaarreenn  eesskkaaiinnttzzaa  dduuzzuuee))..

��LLAAIIAA  HHOOTTEELL  MMUUSSEEOOAA��

Aurreko 
galderaren 
erantzuna: 
20 ekoizle
Irabazlea:

Mitxel Etxebarria

Txorierri ezagutu

LEHIAKETA

Heldu zan eguna, nahiko garbi eta sargori.
Agertu ginen hiru lagunok Sondikako ter-
minal zaharrean, ordu erdiko protokoloa-
ren ostean –nortasun agiria erakutsi, txale-
ko fosforitoak jarri, azalpenak entzun, ibil-
bidea hautatu…- eta hasierako bildurrak
edo barrruko kili-kiliak lurrean itxita, hor
goaz zerura bidean!

Itsasorantz urten eta Bilboko itsasada-
rrak marrazten dauan lerrotik “abioiatuta”
hiriburua ikusi genduan lehenengo; gero,
kostaldeko lerroari jarraituz, Sopela,
Gorliz, Armintza, Bakio, Bermeo…
Itsasoaren handitasunaz jabetu ondoren,
Urdaibairen edertasunean murgildu
ginen… Apur bat eskumarantz eginez eta
ia-ia konturatu barik urdinetik orlegira
pasatu ginen, Mungialdeko ibar luze-ede-
rreko landak, basoak eta baserriak bistara-
tuz…

Eta Loiuko kontrol-dorretik baimena
lortu ondoren, Goitioltza gain-gainetik
egin genduan hegaz emozino berezia senti-

duz… Txorierri alborik albora zeharkatu-
ten itxi euskuen Lezama gainetik pasatuz:
eskerretara Larrabetzuko solo, baso eta
landak; azpian Lezamako zabaltasuna,
bere futbol-zelai eta guzti. Aurrerago,
Zamudioko eliza, dorretxea, parkea…
Derioko seminarioa, hilerria. Ezin da ber-
batan ipini goitik ikusi genduzan ederta-
sun guztiak… Eta, denbora agortuaren
penaz, Txorierriko albo bat luzetara har-
tuz, Sondikan lurreratu zan aparatua oso-
osorik. 

Txorierri zerutik ikusteak beste dimen-
tsio bat emoten deustso ibarrari eta ingu-
ruei. Goitik beste modu batera ikusten da
mundua; beste ikuspuntu guztiz desberdin
horretatik, aireak emoten dauan mantsota-
sunetik lurrak eta jendeak ederrago eta txi-
kiago ikusten dira, eta, ondorioz, norbera
bihurtzen da txikiago. Esperientzia goza-
garria eta aberasgarria, benetan! 

Eskerrik asko Goitioltza, erosiko doguz
txartelak datorren urten be!

Goitioltzako komisinoak,
auzoko jaietarako diru
apur bat atarateko asmoa-
gaz, hegazkin baten hiru
lagunek ordu beteko oste-
ratxua egiteko saria zoz-
ketatu eban. Eta, zer da
kontua, ezelango tranpa
barik, komisinoari berari
tokau barik beste norbaiti
tokau egin jakola eta, hau
da inportanteena, saria
benetakoa izan zala, goza-
garria, zoragarria…
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Testua eta argazkiak: Basabiloltza

Txorierri zerutik



Osagaiak (4 lagunentzat): 
–4 arrautza
–150 g azukre
–1/2 litro esne
–“Nescafe” sobre bi
–Kafe likorea
–Karamelu likidoa
–4 flan-molde
–Esnegaina

Prestatzeko era: 
Moldeak karameluaz igurtziko

doguz. Osagai guztiak irabiatu eta,
dena nahastauta dagonean, moldeeta-
ra botako dogu. Moldeak laban sartu-
ko doguz 180-200 gradutan, eta 30
minutuan gitxi gorabehera ur-bai-
nuan izango doguz. Flanak eginda
dagozan jakiteko, orratz batez zulotu-

ko doguz erdian. Flanak hotz zerbitza-
tuko doguz, nata apur bategaz lagun-
duta. 

Goian aipatutako ohartxo hori, aspaldi
honetan, ardo botilen etiketetan topatzea
ohikoa dela konturatu zarete, ziur asko.
Baina, zer dira sulfitoak? Erraz azalduta:
sulfitoak sufrea beste elementu organiko
batzuekin konbinatu ondoren dugun
emaitza dira eta ardoaren kontserbatzai-
le eta antioxidatzaileen lana egiten dute.

Ardoak tratamendu ezberdinak jasotzen
ditu mahastitik botilatzen den arte; trata-
menduok ardoa babesten dute produk-
tua honda lezaketen bakterioetatik, lizu-
netik eta nahi ez diren herdoiltzeetatik.
Kaltegarriak dira osasunerako? Neu-
rriak oso ondo kontrolatu behar dira. 

Irentsitako sulfitoak giltzurrunetatik
eta gibeletik iraizten dira normalean,
baina badago asmatikoen portzentaje
txiki bat, halakoetarako sentiberatasun
handia diena. Beste alde batetik, sulfito
asko dituzten ardoek, ohiko ajeaz gain,
buruko mina ere sortzen dute. Ez ote
dago hain erasokorra ez den beste alter-
natibarik? Sulfitoen ordez, beste kon-
tserbatzaile eta antioxidatzaile batzuk
erabiltzea proposatu da askotan, nahiz
eta ardoaren industria oso zaila izan.
Ardo ekologikoak ekoizteko, adibidez,
bordeles salda erabiltzen dute mahas-
tian. Hori alternatiba naturalagoa da, ez
hain erasokorra, eta ardogintzan sufrea-
ren deribatuen mailak baxuagoak dira.
On egin!

Etxeko sukaldaritza

Kafezko flana

Maite Lekerika,
sukaldaria

Bakoren bazterra

“Sulfitoak ditu”

Iñaki Suarez,
sumillerra
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NAGUSIAK
Marearen erraietan
J.I. Basterretxea
Ez da muxik 
M. Oxandabaratz
Kontu.jaten 
A. Iturbe
Euskal Herria atzerritarren ahotan
J.F. Diaz de Tuesta

HAUR ETA GAZTE
*Mattinen haserrea
A. Kazabon
Hontzak kontatu zidan 
J. Franz  Rosell
Juantxo Arraigaren bidaiak 
Futbolzale amorratuak
F. Nahrgang

37

Esperantzara kondenatua
Gari
Gauaren helduan 
Imuntzio & Beloki
Nigths from the Alhambra 
Loreena Mckennitt. 
Bideo bat eta 2 cd. 2006an Granada-
ko Alhanbran zuzenean grabatuta-
ko lana. Manitoban jaiotako Kana-

diar ho-
nek 80
hamarka-
dan hasi
zituan
bere
musika
emonal-
diak.

L E T R A Z O P A

A Ñ T N Z B L T O R T E A
O U Y E L U A X M F Y L Ñ
N P K D J B S F P M G P H
A X N A D I E R A Ñ B E A
R I A K R E U Z T N E P O
R E J I P M T H J O N U K
U X U T F A A D D Ñ Z L I
E R T S R G S E K D M P F
T Z D O B N H B J I K E N
Y S K O R O T Z A E L A H
R E U X L S U Y O I P G J
B T S M Z Ñ G K G R H F O

Oraingoan baserrien soloetan
begiratuko dogu. Ia gai zaren
soloetan hartzen diren 7

gauza aurkitzen* goiko letra-
zopan. Kontuan hartu egizu
Txorierrin esaten dan eran
idatzita dauzela. 
* “Derioztarren euskara” liburutik

jasoak.

Ezkerraldean Aikor! 62. zen-
bakiaren erantzuna. Ganadua-
gaz zer ikusirik daben 7 gauza.

J E A E T A T A P Z X U K
O Ñ G Y M S O P X E T H A
F B I Ñ I B P F U K Y A E
A B J P H P X O A T D B T
P I O E D Y D R F R U E Ñ
N D K R L H O I A H L A L
A E S E R L N J G O S S B
B A F J F R K Ñ D N I R J
R G M I N D A B E A S P Z
L H N L T I G X K P F U A
M O U E Z N M E Ñ O H T X
K A Z M A S E A L N Y J G



AAggeennddaa
Antzerkia eta filmak

Azokak

Loiu
–Eskulangintza eta Gastronomia XV.
Azoka, urriaren 21ean.

Irteerak

Jaiak
Derion
–San Migel, irailaren 28tik 30era: dastatze-
ak, erromeriak, futbito txapelketa, herri
kirolak…
Lauroeta (Loiu)
–San Migel, irailaren 28tik 30era: kalejirak,
erromeriak, bertsolariak, artzain txaku-
rren erakustaldia…

Ikastaroak eta tailerrak
Larrabetzu
–Sendabelarrak eta preparatuak. Urriaren
30etik azaroaren 27ra (martitzenetan eta
azaroaren 10ean, zapatua), Goikolexean.

Erakusketak

Zamudio
–Tintínen gaineko erakusketa didaktikoa,
urriaren 15etik 30era bitartean, liburute-
gian.

Zamudio
–Asto bat hipodromoan umeentzako antzer-
kia, Gorringo taldearen eskutik. Urriaren
27an, 12:00etan, liburutegian.
–El Tricicle taldearen Garrick antzezlana
ikustera (Arriaga), urriaren 4an. Prezioak:
15 € (18 urtetik beherakoak), 18 € (18
urtetik gorakoak) eta 30 € (erroldatu
bakoak). Izen-ematea: urriaren 3ra arte.

Txorierri
–Kilometroak (Bergara), urriaren 7an.
Izena emateko azken eguna: urriaren 4a
(arratsaldeko 3ak arte), udaletxeetan eta
Mankomunitatean.
–Nafarroa Oinez (Biana), urriaren 21ean.
Izena emateko azken eguna: urriaren 18a
(arratsaldeko 3ak arte), udaletxeetan eta
Mankomunitatean.
Zamudio
–Izaba-Selva de Oza, urriaren 11tik 14ra.
Arroeta mendi taldeak antolatuta.
–Balmaseda-Gordexola, urriaren 28an.
Arroeta mendi taldeak antolatuta.
Lezama
–Guara Mendikatea (Huesca), urriaren
12tik 14ra. Gailur mendi taldeak antolatu-
ta.
–Senda Viva–Arguedas (Nafarroa), gazte-
txoentzat. Urriaren 27an eta 28an. Izen-
ematea: urriaren 3tik 11ra, liburutegian.
–Ysios Upeltegia (Laguardian), helduen-
tzat. Urriaren 28an. Izen-ematea: urriaren
3tik 11ra, liburutegian.
Larrabetzu
–Senda Viva Parkea-Arguedas (Nafa-
rroa), gaztetxoentzat. Urriaren 27an eta
28an. Prezioak: 45 € (erroldatuak) eta
113,20 € (gainontzekoak).
–Ysios Upeltegia (Laguardian), helduen-

Lezama
–Erreka Eguna, urriaren 21ean. 2007ko
Irakur Suspertze Programa. Urtean zehar
eta hilean behin, umeengan irakurtzeko
zaletasuna bultzatzeko tailerrak antolatu-
ko dituzte liburutegian. Lehenengoa txo-
txongiloen gainean izango da urriaren
25ean, 18:00etan.

Bestelakoak

Lehiaketak
Zamudio
–Gabonetako Postalen VIII. Lehiaketa.
Aurkezteko azken eguna: azaroaren 12a.
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tzat. Urriaren 28an. Prezioak: 24 € (errol-
datuak) eta 42,40 (gainontzekoak). Izen-
ematea: urriaren 3tik 11ra, liburutegian. 






