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AIKOR! aldizkariak ez dau bere gain har-
tzen aldizkarian adierazitako esanen edo-
ta eritxien erantzukizunik.

diruz lagundutako aldizkaria



Alde batetik, ugaltzen joan jakuz
sasikazetariek gidatutako sasi-tertuliez
beterik dagozan indar ilunek finantzatu-
tako TB kanalak. Ikuslegoaren aldetik
oso fin ibili ez arren, asko dira eta mezu
agresiboekaz datoz. Fijazino bi daukiez:
ZP eta Iparraldeko barbaroak. Honeen
artean, geure-geurea dogun egunkari
batek bultzatutako katea be badogu,
borobila benetan, hamar bat merezi
dauana. Ikusle gitxi daukaz baina, eta
kexu dabil. 

Non dagoz, ba, ehun urte egin
dituan papera egunero zintzo-zintzo
erosten daben milaka ikusle potentzial
horreek? Bere egoitza Iurretatik Bilbora
eroan dauan kateak eskeintzen deuskun
Kalifornia saio inpagableari begira? Eten

Bi urte baino gehiago igaro dira, ja-
da, gaur egun pairatzen ari garen
krisi kapitalistaren lehen zantzuak

2008ko irailean nabaritzen hasi ginene-
tik. Krisia hasi bezain laster, Europar Bata-
suneko gobernuek diru publikoa (guztio-
na dena) nahi beste eman zioten Bankari,
espekulazio finantzarioa bultzatzeagatik
egoeraren arduradun nagusia izan arren.
Horretarako bazegoen dirua; Estatu es-
painiarrean, hain zuzen, PSOEren Gober-
nuak 65.000 milioi euro eman zizkion
2009an banka pribatuari. 

Baina bitartean hara non politikari
eta komunikabide nagusiak hasi zitzaizki-
gun esaten krisian inongo erantzukizunik
ez genuen langileok gerrikoa estutu be-
har genuela. Horrela, arrapaladan, gastu
soziala murriztu dute (beste gastu batzuk
aurreztu beharrean; militarra, adibidez),
prekarietatea bultzatzen duen eta kalera-
tzea merkatzen duen lan erreforma bat
onartu zuten iazko ekainean, jubilatuen
pentsioak izoztu eta enplegatu publiko-
en soldatak jaitsi egin zituzten.

Orain ere, krisiaren aitzakiapean eta
negoziatzen ari diren itxura eginez, pen-

tsioen erreforma egingo du Espainiako
gobernuak, pentsioak jasotzeko baldin-
tzak gogortzeko eta etorkizuneko belau-
naldiei pentsio eskubidea ia ezinezko
bihurtzeko. Hau idazteko unean, neurri
zehatzak oraindik ez badakizkigu ere,
badakigu zeintzuk diren asmoak: besteak
beste, pentsio osoa kobratu ahal izateko
kotizatu beharreko epea 35 urtetik 38
edo 40ra igo gura dute, pentsioa kalkula-
tzeko erabiltzen den epemuga ere igo
nahi dute (15etik 20 edo 25era), eta erre-

tiro adina ere 65etik 67 urtera igo nahi
dute, EBko altuenetarikoa badugu ere.
Eta neurri horiek, Gizarte Segurantzaren
sistemak superabita izaten jarraitzen
duen bitartean. 

Pentsioen erreformaren ondorioz
gure belaunaldiko hainbat, eta lan mun-
duan prekarioan dauden sektoreak (gaz-
teria, emakumeak) etorkizunean erretiro
pentsio barik geratuko gara Euskal He-
rrian, ezinezko izango delako jarriko
dituzten baldintzak betetzea, eta berriro
ere Madrilen erabaki dutelako, gure iritzi-
rik kontutan hartu gabe. Heldu da mo-
mentua, beraz, ongi izate egoeraren sei-
nale diren eskubide sozialen murrizketen
kontra kalera ateratzeko eta aurka gau-
dela esateko, “Ez gure izenean!” ozen
oihukatzeko. Urtarrilaren 27an euskal
gehiengo sindikalak deitutako greba oro-
korrarekin bat egitea da horretarako
aukera bat, nire, zure, gure etorkizuneko
pentsioak lapurtu ez diezazkiguten.
Horrekin batera, 28an, 29an, 30ean… eta
hurrengoetan ere mugitzea eta, batez
ere, egunero adi egotea, engaina ez gai-
tzaten.
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IGOR URRUTIKOETXEA 

(LABeko Nazioarteko Idazkaria)

Panorama ederra, telebistea
biztutean dagoana. Ordainpe-
ko telebistatik harago dagoan

oinarrizko eskeintzan –menuko sin-
tonizazino automatikoak lasextatik
ikusterik ez daukadan goltveraino
ordenetan deustana– gatx izaten da
ezeri erreparatzea.

FERNANDO LARRONDO

(Irakaslea)

barik itaun edota lehiaketa txotxolo-
ak eginez tarifa estratosferikodun
telefono-deiak harrapatu gura dabe-
zan saioak? Non demontre dagoz,
ba? Kontu honeetan adituak diranen
esanetan, Italian jaun eta jabe dan
Caligularen bertsio barrituaren itzal-
peko katean dagoz, bertokoek arme-
tan daben zirkuari begira, Cirque du
Beleni begira. Geurean lortzen dauz,
antza, audientzia mailarik altuenak
dagoaneko geriatrikoren batean e-
gongo diran aspaldiko mamatxitxo-
en kateak, Zumaian zein Bilbon, On-
darrun zein Eltziegon. Biba! Beste
bat! Beste bat!....

Batek esaten eban modura, ha-
lan da eta halan kontatu dogu.

Nire, zure, gure eskubide sozialen defentsan

Miseria katodikoak



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@aikor.com.
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Diru gutxirekin konpon litekeen arazoa
dute Kurutzeko auzokideak, Lezaman: per-
tsona ezinduek gaindiezinezko trabei egin
behar diete aurre, euren kontura handik
mugitu ahal izateko.

Badira 14 urte bertako bizilaguna den
Bernardo elbarria dela, eta azken urteotan
etxekoek hainbat bider jo dute Udalera,
sufritzen duten arazoaren berri eman eta
konponbidea eskatzera. Baina oraindik ez
dute erantzunik jaso. Ulertezina da egoera
horretan dagoen pertsona batek arartekoa-
rengana jo behar izatea, Udalak ez duelako
aintzat hartzen erraz konpon daitekeen
gaia. 

Jakin dugunez, Elbarrien Elkartekoek
ere txosten bat bidali diote Udalari, eta
aipatutako trabak ezabatzeko egin beharre-
ko aldaketak azaldu dituzte bertan.  

Nire ustez, gaur egun Kurutzen elbarri
bakar bat ez balego ere, egoera horretan
egotea edonori suerta dakiokeela kontuan
hartu beharko luke Udalak. Beraz, gure
kaleak eta zintarriak egokituta egon behar-
ko lirateke, edozein elbarri bere kabuz
mugitu ahal izateko, bai bere auzunean, bai
herriko edozein gunetan. Ez da ahaztu
behar konponketa horietan gastatzen den
dirua herritar guztion zergetatik ateratzen
dela. 

Obra berriak egiterakoan, aurretiaz har-
tu beharko dira neurriak, eta lehendik dau-
den oztopoak konpondu, pertsona horien
bizi-kalitatea hobetzeko. 

Udala obra berriak egiten dabil Kurutze
inguruan, eta egingo diren bideak, zinta-
rriak eta abar egokiak eta erosoak izango
direla uste dugu. Eta bide batez, lehendik
dauden trabak ezabatuko dituztela. Horrela
bada, helduko da zoriontzeko unea. 

Jabi Agirre

Kurutzeko traba arkitektonikoak



AIKOR! 100 l 2011ko urtarrila
www.aikor.com6 LABURRAK

Mankomunitateak lankidetza-hitzar-
men bat sinatu du Bizkaiko Farmaziala-
rien Elkargo Ofizialarekin. Hitzarmen
horren bitartez, zerbitzu berri bat jarri da
martxan: sendagaiak dosifikatzeko siste-
ma pertsonalizatua. Zerbitzua etxez etxe-
ko laguntza zerbitzuaren erabiltzaileei
dago zuzenduta; doan da  eta nahi due-
nak erabil dezake. Sistema pertsonaliza-
tuak helburu hauek ditu: gaixotasun kro-
nikoak dituzten adinekoek, edo hainbat
sendagai hartu behar dutenek, botikak
hartzea ez ahaztea; botikak ez nahastea;
eta sendagai barik ez gelditzea.  

Erabiltzaileek, aldian-aldian, kartoiz-
ko euskarri bat jasoko dute euren farma-
zian. Euskarriak plastikozko zuloak izango

ditu, eta bertan sendagaiak jarriko dira
egunen eta hartualdien arabera (gosaria,
bazkaria...). Kartoiaren atzealdean medi-
kuak agindutako gainontzeko botikak
idatziko dira (xarabeak, pomadak...).  

Ontziak betetzeaz gainera, botikariak
jarraipena egingo dio gaixoari, arazorik ez
dagoela ziurtatzeko. Medikuek tratamen-
dua aldatuz gero, sistema pertsonalizatu
berria jasoko dute erabiltzaileek.  

Sistemari esker, gaixoen farmakolo-
gia-historia zein den jakin daiteke. Esate
baterako, larrialdietako zerbitzura joan
behar badira, ontzi pertsonalizatua era-
matea nahikoa izango da hartzen dabil-
tzan botikak hango medikuek ezagutze-
ko. 

Botikak egoki hartzeko zerbitzua

Krisia, aztergai 

Zamudion  
Krisi ekonomiko gogorrean

gabiltza murgilduta. Orain dela urte
batzuk hasi zen krisia da; eta
batzuek kimu berdeak ikusten badi-
tuzte ere, amaiezina da askorentzat.
Lagatzu Zamudioko euskara elkar-
teak hitzaldi bat antolatu du otsaile-
rako eta, besteak beste, krisi ekono-
mikoaren zergatiak, gaur egungo
egoera eta etorkizuneko aukerak
aztertuko dituzte bertan. Hitzaldia
Joseba Barandiaran ekonomialariak
emango du eta otsailaren 15ean,
arratsaldeko 8etan, izango da
Zamudiotorren. Hitzaldia herritar
guztiei dago zuzenduta, eta Baran-
diaranek azalpen errazak emango
ditu, bertaratuko guztiek krisiaren
gorabeherak ulertu ahal izateko.
Sarrera doan izango da.
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Inauteriak berehala dira, eta gutariko
asko hasi gara pentsatzen zein mozorro
jantziko dugun Txorierrin antolatuko
diren ekimenetan. Berbalagun egitasmo-
ko lagunak ere behar horretan dabiltza,
eta otsailean maskara tailerra egitea era-
baki dute. Tailerrak saio bi edukiko ditu:
lehenengoa otsailaren 18an izango da
eta bertan maskarak egingo dituzte igel-
tsuz; bigarrena otsailaren 25ean izango

da, eta saio horretan margoztu egingo
dituzte maskarak. Saio biak arratsaldeko
5etan izango dira Larrabarri Derioko
baserrian, eta Kurkuluxetan Bilboko
antzerki taldearen irakasle batek gidatu-
ko ditu. Tailerra euskaraz izango da eta
edonork har dezake parte, umeek ere bai. 

Izena emateko telefonoa: 
635 75 35 95 (Itsasne)

Maskara tailerra

Jostailu zaharren 

bilketa, Lezaman 
Seme-alabak dauden etxeetan

jostailu asko izaten dira. Horietako
batzuk zahar gelditu dira, eta beste
batzuk dagoeneko ez dira erakarga-
rriak umeentzat. Askotan, jostailu
berriei lekua egiteko, zaharrak
armairu baten atzealdean gorde-
tzen ditugu, edo zakarrontzira bota-
tzen ditugu. Hala ere, jostailu zaha-
rrak izateak ez du esan nahi apurtu-
ta daudenik, edo beste ume batzuk
ezin direnik eurekin jolastu. Lezama-
ko ludotekak aukera ematen die
herriko umeei erabiltzen ez dituzten
jostailuak, puzzleak, jokoak... berta-
ra eramateko. Ekimenak aisialdia
ludotekan ematen duten umeek
jostailuok erabiltzea du helburu.
Jostailuak astelehenetik eguenetara,
17:30etik 19:30era, eraman daitezke
ludotekara; eta barikuetan,
17:30etik 20:00etara. Gainera, jostai-
luak 10 urtetik 13 urtera bitarteko
umeei zuzenduta badaude, horiek
Gaztegunean utz daitezke. 
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Lauroeta Loiuko auzoko lagunek txa-
rriboda/bertso afaria antolatu dute otsai-
laren 25erako. Afaria gaueko 9etan izan-
go da Aurregoti jatetxean eta 26 euro
balio du. Bertan Arkaitz Estiballes eta
Etxahun Lekue bertsolariak arituko dira
bat-batean; Bizkaiko Bertsolarien Txapel-
ketaren txapelduna eta txapeldun ordea,
hurrenez hurren. Beraz, ekitaldi zoraga-
rria eta hunkigarria izango dela ziur

gaude; galdu ezin diren horietariko bat.
Bertso afaria orain dela lau urte hasi ziren
antolatzen eta edizio guztiak erabat arra-
kastatsuak eta parte-hartzaileak izan
dira. Aurtengoa ere horrela izatea espero
dute antolatzaileek. Txartelak eskuratze-
ko, telefono zenbaki hauetara deitu
behar da: 649 49 71 47 (Iñaki) edo 94 453
37 86 (Juantxu). Nahi izanez gero, jate-
txera ere dei daiteke: 94 453 24 40. 

Bertso txarriboda, Lauroetan 

Lezamako saltokiak

sustatzeko kanpaina  
Lezamako Udalak diptiko

batzuk kaleratu ditu eta bertan
herriko saltokien eta zerbitzuen
berri eman du. Zerrendak “Hemen
daukazu, Lezaman bertan” du lelo-
tzat. Diptikoetan denda bakoitzaren
izena, helbidea eta telefonoa ager-
tzen dira. Prentsa ohar baten bidez
azaldu dutenaren arabera, 2011.
urtean zehar herriko saltokiak eta
zerbitzuak sustatzen jarraitzeko
asmoa dute eta hainbat ekimen
jarriko dute abian horretarako.
“Lezaman erosteak herrian bertan
sortzen duelako aberastasuna eta,
ondorioz, herriak bizirik jarraitzen
du”, esan dute. 
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Euskara elkartea 

sortzen dabiltza 

Sondikan
Aspalditik azaldu dute sondikoz-

tarrek euskara elkartea sortzeko
gogoa. Izan ere, herrian euskaldun
kopuru altua egon arren, erdara da
nagusi ohiko harremanetan, ekintze-
tan eta abarreko egoeretan. Totoan
Txorierriko euskara elkarteen federa-
zioa herritar talde batekin harrema-
netan jarri eta hainbat bilera egin
dituzte, euskara elkartea eratzeko
asmoz. Bilerak erabat arrakastatsuak
eta parte-hartzaileak izan dira, eta
sondikoztarrek oso pozik hartu dute
ekimena. Horrela, bada, euskara
elkartea sortze prozesuan dago eta
egitasmoari azken ukituak ematen
dabiltza sustatzaileak. Sondikako
euskara elkartearen partaidea izan
nahi duenak telefono honetara dei
dezake: 635 75 35 95 (Itsasne).  

Haritz Petralanda,

etxean
Haritz Petralanda gazte zamu-

dioztarra Aranjuezeko kartzelatik
(Madril) atera da urtarrilean. Gazteak
30.000 euroko fidantza ordaindu
behar izan zuen kartzelatik irten
ahal izateko. Zamudioztarra urtarri-
laren 15ean ailegatu zen herrira.
Petralanda 2009ko azaroan atxilotu
zuten Euskal Herriko hainbat lagu-
nekin batera. Gazteei Segi erakunde-
arekin harremana zutela leporatu
zien Grande Marlaska epaileak. 

Zamudioko liburutegiaren arduradu-
nek euskal mitologiaren gaineko erakuske-
ta antolatu dute otsailaren 7tik 19ra bitarte-
rako. Testuen eta irudien bidez, gure arba-
soen mundua, magia eta misterioa ezagu-
tzeko aukera izango dute bertara hurbil-
tzen direnek. Pertsonaia mitologikoek ere
euren lekua edukiko dute erakusketan:
Basajaun, Mari, Lamiak, Galtzagorriak, Begi-
bakar, Herensuge eta Akerbeltz, tartean.  

Beste alde batetik, eta Inauteriei
begira, hiru urtetik gorakoei
zuzendutako tailerra egingo
dute otsailaren 26an. Taile-
rra goizeko 11:30ean
izango da.  

Mitologia erakusketa
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Danerik paraje! Derioko Zerbitzu eta
Merkataritzako elkarte profesionalak
lehiaketa egin du, herriko erakusleihorik
onena aukeratzeko. Lehiaketa bosgarren
aldiz antolatu dute aurten. Irabazlea
Liliak loradenda izan da, eta bigarrena
Soraya Estilistas lotu da. Hirugarrena
Perea estankoa izan da; eta laugarrena,
Seguros Bilbao. Sariak banatzeko, gala
txikia antolatu dute urtarrilean. Besteak
beste, sarituak, udal zinegotziak eta zen-

bait herritar egon ziren bertan. Iván Pérez
Izarren Distira lehiaketaren irabazleak ere
ekitaldi txiki bat eskaini zuen. 

Herriko jendeak hautatu du Derioko
erakusleihorik onena. Horretarako, den-
detatik ibili, erakusleihoak ikusi eta botoa
eman behar izan dute udaletxean edo
kiroldegian. Boto-emaileen artean, 150
euroko bono bat, 100 euroko beste bat
eta 50 euroko txartel bi banatu ditu mer-
katarien elkarteak. Bonookin herriko den-

detan erosteko aukera izango dute ira-
bazleek.  

“Urterik urte, gero eta denda eta
jende gehiagok hartzen du parte lehiake-
tan, eta oso pozik gaude”, esan du Iñaki
Molano Danerik paraje! elkarteko presi-
denteak. “Guztira, 21 dendak jaso dute
botoren bat, inoiz baino gehiago. Mun-
giako lehiaketan, esate baterako, denda
gutxiagok hartu dute parte, eta han
hemen baino askoz denda gehiago
daude”.

Pozik eta lotsatuta

Amaia Rementeria Liliak loradendako
jabea da, eta ez da lehiaketan lehenengo
postua eskuratzen duen lehenengo aldia.
“Pozik eta apur bat lotsatuta” agertu da
dendaria saria jasotzeagatik. “Gabonetan
gauza antzekoak egiten dituzte dendek
oro har, baina ni saiatzen naiz ezohiko
erakusleihoak eskaintzen, eta agian ho-
rregatik herritarrek eman dute botoa nire
alde”, esan du Amaiak. “Aurten loradenda
bera, hau da, loreak hartu ditut abiapun-
tutzat, eta horiek Gabonekin uztartzen
saiatu naiz”.

Amaiaren ustez erakusleiho politak
edo ikusgarriak egitea garrantzitsua da,
eta dendek zaindu behar dituzte horiek.
Izan ere, “edozein dendetako aurkezpe-
nak dira, egin ahal duzunaren edo zure
negozioak dituen baliabideen irudia”.
Derioko lehiaketak ez die sari ekonomi-
korik ematen irabazleei; hala ere, jendea-
ren esker onak erakusleihoak “gogorrago”
lantzera bultzatzen ditu dendariak.

Liliak loradenda, Derioko
erakusleihorik ikusgarriena
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Lata

Besteak beste, salaketa-argazkia eta
trenbidea gaitzat izan genituen Derioko
Argazki-rallyan, 2009. urtean. Nire ustez,
argazki honek gai biak jorratzen ditu.
“Argazki originala” saria eman zioten
lanari.  

Argazkia: Iñaki Arangiz, 
Derioko Argazki Taldea



t: Etxahun Lekue / a: Joseba Barrenetxea

Zelan joan zan saioa Hori Baien?

Saio berezia izaten da Hori Baikoa.
Egun berezia da, eta jenteak ahalegina
egiten dau mahaitik jagi eta saiora etor-
teko. Entzuleria beroa eta esker onekoa
batuten da urtero. Saioan gora-behera
batzuk egon arren, goi mailako bertso-
aldi batzuk joan ziran eta bai entzuleak
eta bai geu be gustura geratu ginan. 

Bizkaiko Txapelketan txapela jan-

tzi osteko lehenengo saioetariko bat

izan zan. Desbardintasunik igarri

dozu Txapelketa osteko saioetan?

Txapelketaren eta Txapelaren gaiak
urten dau saiootan, baina ostantzean
ez dot bestelako desbardintasunik edo
niganako bestelako exijentziarik igarri.
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emotera hurreratu zan jente piloa… Eta
hurrengo egunetako nekea be akor-
duan dot. Txapelketako neke metatuaz
gain alkarrizketa pilo bat emon behar
izan nebazan. Oporraldi txiki bat hartu
neban deskantsetako.

Txapelketarako egiten dozuen

lanketak badau eraginik Txapelketa-

tik kanpo?

Egiten dan beharrak beti dau eragi-
na. Txapelketatik txapelketara egiten
dan lanketaren bitartez saltu bat emo-
ten dau gure bertso mailak, eta horrek
beste saio guztietarako be balio dau.

Finalean arpegi barri eta gazte

asko egozan. Bertsogintza irakasten

be egiten dozu behar. Zelan ikusten

dozu Bizkaiko bertsogintza? 

Nahiko osasuntsu ikusten dot. Ber-
tsolari gazteak badatoz eta aspaldian
entzuleria be asko gaztetu da, eta hori
osasuntsu dagoan seinalea da. Bertso-
lari gazteak maila onean datoz eta hori
ona da eurentzat eta bai geuretzat be. 

Bertsoaren inguruan ordu asko

pasetan dozuz. Ze pisu dau bertsola-

ritzak zure bizitzan?

Ordu asko eskini arren ez da nire
bizitzako gauzarik garrantzitsuena, ber-
tsoaren aurretik badodaz beste gauza
batzuk. Dana dala, bertso eskolak
garrantzi handia dau niretzat. Ezin
neike nire bertso ibilpidea ulertu bertso
eskola barik: bertan sortzen dan giroa,

ARKAITZ ESTIBALLES l bertsolaria

Natibitate egunean bertso-saio ederra antolatu zan Hori
Bai Larrabetzuko gaztetxean; urtero egun horretan egi-
ten dan legez. Arkaitz Estiballes Bizkaiko Bertsolarien
Txapelketaren irabazleak saioan hartu eban parte, eta
hareri zuzendutako galdera-sorta presteteko eskatu
geuntsan Etxahun Lekueri. Txapelduna eta txapeldun
ordea aurrez aurre egon ziran.   

“Bertsoaren aurretik badodaz beste g

Kantau dodan saio gehienak ez dira
saio barriak izan, aurreko urteetan kan-
tauta nagoan saioak izan dira. 

Txapela lortu ostean antolatzaile-

en deiak ugaritu dira?

Batez be aurreko urteetan kantauta-
ko lekuetatik etorri jataz deiak, norma-
lean baino goizago, okupauta egongo
nintzalakoan. Jaialdi handi batzuetara-
ko deiak be izan dodaz eta urte hasiera-
tik martira arteko agendea nahiko bete-
ta daukat.

Hilebete inguru pasau da Bizkai-

ko Txapelketako finaletik. Ze akordu

geratzen jatzu? 

Finaletik akorduan dodana sano
polita da: saioa bera, ikasle bat kantu
kide, buruz-burukoa lagun bategaz,
txapela janzteko momentua, zorionak

Txapelketa osteko 
saioetan ez dot 

niganako bestelako 
exijentziarik igarri”

“Bertsogintza nahiko
osasuntsu ikusten dot;

bertsolari gazteak
badatoz eta entzuleria

be asko gaztetu da”
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konpromisoak hartzen ikastea, lagu-
nak…

Bertsolari, bertso jartzaile, irakas-

le, Santutxuko bertso eskolako ardura-

dun, gai jartzaile, epaile… Zer falta ja-

tzu egiteko bertso munduan?

Danak dira alkarren osagarri (antola-
tzaile barik ez dago saiorik, epaile barik ez
dago txapelketarik, bertsolari barik ez
dago bertsorik…) eta bertso eskolak ber-
tsogintzaren eragile diran neurrian berta-
ko kideoi danerik egitea toketan jaku.

Hemendik aurrera zer eskaini gura

zeunke plazan?

Apur bat danetarik eta ezer berezirik
ez. Jaialdi handietan baino gusturago
sentiduten naz bertso bazkari edo afarie-
tan, egitura malguagoa dabelako eta u-
moreak pisu handia hartzen dauelako.
Dana dala, edozein dalarik bertso saioa-
ren egitura, entzuleagaz ahalik eta ondo-
en komuniketea izaten da beti helburua.
Ia lortzen dogun!

auza batzuk”



Kamerari lotuta

Jon Goikouria sondikoztarrak film 
laburren lehiaketa irabazi du 

Leioan, baina kalean argazkiak 
egitea ere izugarri gustatzen zaio

t/a: Gaizka Eguskiza

Askotan esaten da gazteek ez dutela
ekimenik, “ni-ni” belaunaldikoak direla (ez
dute ikasten, ez lan egin). Hori egia da
batzuetan. Hala ere, Jon Goikouria sondi-
koztarra ez da gazte mota horretakoa, ez
noski. Jon AIKOR! aldizkariaren kolabora-
tzaile zintzoa da, eta beti dabil gauza be-
rriak egiten, “esperimentatzen”. Leku bate-
tik bestera, ikasi eta lan egiteko irrikan. Eta
batzuetan lanak eta gogoak etekina ekarri
diote. Esate baterako, Leioako film labu-
rren lehiaketaren saria eraman du etxera
Aimar Ruiz lankidearekin batera, Uria peli-
kulari esker.  

Jonek kazetaritza ikasi zuen Euskal
Herriko Unibertsitatean eta, ondoren, urte
bi gehiago eman zituen ikus-entzunezko
komunikazioa ikasten. Bertan ezagutu
zuen Aimar eta lagun minak egin ziren.
Biek ikasi zuten karrera bera, eta biek adie-
razi zuten gauzak egiteko gogoa. Antze-
koak zirela ikusita, elkarrekin lan egiteari
ekin zioten. “Oso ondo moldatzen gara, ez
dugu arazorik eta elkarrekin lantzen ditu-
gu bakoitzari bururatutako ideiak”.

Zippo metxeroen markak iragarkien
lehiaketa zabaldu zuen eta bikoteak bi-
deoa bidali zuen Ameriketara. Zorterik ez.
Orduan, tokian tokiko aukerak hasi ziren
aztertzen. Lehenengoa, Topaguneak anto-
latzen duen Kameratoia lehiaketan aur-
keztu zuten Ikara pelikula. Berriro ere, zor-
terik ez. Geroago Leioako sarietan hartu
zuten parte, eta bete-betean asmatu zu-
ten hor: herriko egileen lanik onenaren
kategorian lortu zuten saria. “Diru aldetik,
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“Nire ametsa argazkilari
profesionala izatea da;
korrespontsala izatea
ere izugarria izango

litzateke”

“Diru aldetik, sariak ez
du garrantzirik, baina

adorea eman digu
aurrera jarraitzeko”
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Jonek oso gutxitan 
ateratzen dizkio 

argazkiak 
bere buruari

sariak ez du garrantzirik. Hala ere, guretzat
inportantea da ikus-entzunezko mundu
horretan sakonago sartu garelako. Gaine-
ra, adorea eman digu aurrera jarraitzeko”. 

“Sarietan parte hartzearren asmatu
genuen Uria filma. Egun batean asmatu
eta hurrengoan dena grabatu genuen
Leioan. Egun osoa eman genuen, goizeko
5etatik arratsaldeko 8etara arte. Film espe-
rimentala da, eta horren bidez omenaldia
egin nahi izan genion XX. mendeko hasie-
rako sobietar zinemagintzari, Dziga Vertov
zuzendariaren El hombre con la cámara
pelikulari bereziki. Gurean, ordea, Leioa da
protagonista”.

Aimar eta Jon elkarrekin aritu dira,
baina Uria egin baino lehen bakoitzak bere
ibilbidea izan du. Jon Mauritaniako basa-
mortura joan zen aurreko udan eta doku-
mentala sortu zuen bidaiari buruz. Pelikula
Sondikako Kultur Etxean izan zuten ikusgai
txorierritarrek, baita herrialde horren ingu-
ruan egin zuen beste dokumental bat ere.
Pelikula biak arrakastatsuak izan ziren, are-
toa gainezka egon baitzen.

Datozen hilabeteotan hainbat proiek-
tu ditu Jonek esku artean, zein baino zein
interesgarriagoa. Esate baterako, otsailean
beste film bat aurkeztuko du Aimarrekin
Nontzefilm lehiaketara. Gainera, beste pe-
likula batzuk ere egingo dituzte, grabatzen
duten bitartean “primeran” pasatzen dute-
lako. “Zenbait enpresak deialdiak egiten
dituzte iragarkiak-eta egiteko. Adibidez,
Sprite freskagarrien markarako iragarki bat
grabatu genuen Derion eta hori Interne-
ten dago ikusgai. Horrelakoak egiten ja-
rraituko dugu, gauza berriak egitea gusta-
tzen zaigulako”. 

Argazkilaria

Film laburrez gainera, argazkilaritza
ere lantzen du Jonek. “Niri ikus-entzunez-
ko komunikazioa gustatzen zait, oro har,
eta telebistako kamera-operadore ere egin
dut lan; eta gustura, gainera. Baina nire
ametsa argazkilari profesionala izatea da.
Aspaldian nabil kamerarekin leku bestetik
bestera. Korrespontsala izatea ere izuga-
rria izango litzateke, baina horretarako cu-
rriculuma landu behar da”. Horren haritik,
lagun pare batekin Ipar Irlandara joateko
asmoa du Jonek, bertako erakunde biren
arteko gatazkari buruzko dokumentala
egiteko. 

Momentuz ez du pentsatu kanpora lan
egitera edo ikasten jarraitzera joatea. Ikus-

entzunez-
ko industria ba-
tez ere Madrilen dago,
baina etxetik at joatekotan, Jonek argi du
Bartzelonara joango litzatekeela. “Katalu-
nian daude argazkilaritza-eskolarik one-
nak, eta hiria bera Madril baino politagoa

da. Hori garrantzi-
tsua da, kalean na-

goela momentuak ha-
rrapatzen dituzten argazkiak

ateratzea gustatzen zaidalako”.
Kanpoan zein etxean, Jonek proiektu be-
rriak asmatzen jarraituko du eta hainbat
saltsatan sartzen, eta horietan guztietan
kamara alboan izango du, ziur asko.



t/a: Itxaso Marina

Jabier Lertxundi Itzarri enpresako
aholkulari senior eta lantaldeen koordi-
natzailea da. Bere esanetan, badaude
bost kontzeptu ezinbestekoak direnak,
errendimendu handiko lantaldeak lortze-
ko: konfiantza, koordinazioa, osagarrita-
suna, komunikazioa eta konpromisoa.
Besteam zerbitzua pertsonengan oinarri-
tutako kudeaketa sistema da, eta kon-
tzeptu horiek fase ezberdinetan lantzen
ditu.

“Errendimendu handiko lantaldea
osatu nahi bada, partaideek nolakoak
diren jakin behar dute, euren gaitasunak
eta, batez ere, euren ahuleziak ezagutu
behar dituzte, eta horiek gainontzeko
partaideen aurrean onartu. Osterantze-
an, ezinezkoa izango da lantalde filosofia
enpresan ezartzea”. Zerbitzuaren lehe-
nengo fasean, beraz, taldea eta lidergoa
zer diren azaltzen zaie parte-hartzaileei,
eta konfiantza sustatzen da eurengan.
Derioko ikastaroan Besteam-eko fase hau
garatuko du Itzarrik. Nolanahi ere, enpre-
sek edo erakundeek aukera dute kudea-
keta sisteman sakontzeko.

Hurrengo pausua lantaldearen ba-
rruan liderrak sortzea da. Enpresak etorki-
zunari begira dituen helburuak eta horiek
zertarako lortu nahi dituen aztertzen

da.“Baita lantaldeko kide guztiak pentsa-
mendu estrategiko berekoak diren ere,
arlo honetako desadostasuna langileen
arteko arazo-iturri nagusia delako”. Hel-
buruak zehaztu ondoren, behar bakoitza
betetzeko egokiena den langilea aukera-
tzen da. Horren haritik, diziplina anitzeko

lantaldeak osatzea komenigarria dela ai-
patu du Lertxundik. “Guztiok dugu lide-
rrak izateko gaitasuna. Arlo guztietan
beharbada ez, baina bai arlo askotan.
Enpresaren estruktura piramidala apurtu
eta parte-hartze horizontala sustatu
behar da. Arlo batzuetan liderrak izateko
gaitasuna dutela sartu behar diegu
buruan langileei, eta lantalde filosofia
erakundearen gauzarik inportanteena
dela”. Koordinazioa, osagarritasuna eta
komunikazioa fase honetan lantzen diren
balioak dira; ezinbestekoak, parte-hartze
eta konpromisoari heltzeko.

Euskararen erabilera   

Aurretik aztertutakoa praktikara era-
maten da azken fasean. Lantalde ezberdi-
nak osatzen dira enpresaren barruan, eta
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Liderrak sortzen 
Besteam zerbitzua Itzarri aholkularitza enpresak erakun-
de, elkarte eta enpresen eskura jartzen dituen baliabide-
etariko bat da. Otsailean eta martxoan zerbitzu honetan
oinarritutako ikastaroa emango dute Derion. Ikastaroa
doan da eta han lehen aipatutakoek eta euren langileek,
zein langabetuek hartu dezakete parte. 

“Bakoitzaren  
gaitasunak eta 

ahuleziak ezagutu 
eta onartzea 

ezinbestekoa da”

“Pertsonak berritzea 
da berrikuntzarik 
handiena, horiek

proiektuaren baliorik
garrantzitsuena 

direlako”



Itzarriko aholkulariek horien lorpenen
jarraipena egiten dute. “Emaitzak hor
daude: Eneko Atxak hiru urte daramatza
gurekin eta bigarren Michelin izarra lortu
berri du”. 

Erakunde eta enpresa ezagunak dau-
de Itzarriren bezeroen artean: Euskaltel,
Athletic, Lorra eta Patxi Koop., batzuk ai-
patzearren. Besteam zerbitzuaz gainera,
Berrikuntza zerbitzua ere eskaintzen die-
te. Horrela, bada, esparru honetan dituz-
ten gabeziak aztertu eta SPRIk zein Foru
Aldundiak bultzatutako programak ezar-
tzen laguntzen diete. “Gure ustez, pertso-
nak berritzea da berrikuntzarik handiena,
horiek edozein proiekturen baliorik ga-
rrantzitsuena direlako”.

Bestetik, Euskal Coaching zerbitzua-
ren bitartez gazteengan euskararen era-
bilera bultzatzea dute helburu. Horretara-
ko, estrategia ezberdinak diseinatu dituz-
te kirol, aisialdi eta teknologia arloetan.
Esate baterako, Txorierriko futbol entre-
natzaile euskaldunen eskola jarri dute
martxan Totoanekin batera, eta entrena-
tzaileei zuzendutako euskarazko liburu bi
kaleratu dituzte. 
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t/a: Itxaso Marina

Zergatik eman saltoa genero bate-

tik bestera?

Istorioa formatu batean baino gehia-
gotan kontatzea pentsatu nuen, baina
nobela eran idaztea erabaki nuen azke-
nean. Liburuan istorio bi kontatzen dire-
lako, eta istoriook zati batzuetan oso des-
kriptiboak direlako; ez da izan poesiatik
nobelara salto egitearren. Ni ez naiz idaz-
leago sentitzen orain. Eta zaila ikusten
dut aurreko liburu biekin izandako oihar-
tzuna liburu honekin ere lortzea. Ez naiz
oihartzun mediatikoaz ari, irakurleekiko
eta jendearekiko harremanaz baizik.   

Azaldu, mesedez. 

Hainbat zuzeneko emanaldi eman
genituen Arrakalak eta Katamalo libu-
ruen haritik, eta aurrez aurreko harreman
bat, oso hurbila, lortu genuen hainbat eta
hainbat irakurlerekin. Irakurleen klubeta-
tik nobelagileei poetei baino gehiagotan
deitzen zaiela suposatzen da; niri behin-
tzat ez didate inoiz deitu nire poesia libu-
ruei buruz hitz egiteko. Baina idazle asko
gaude Euskal Herrian, eta guztiok ez du-
gu aukerarik izaten. Nobela idatzi eta ira-
kurleen klub bakar batera ez joatea gerta
daiteke; ondorioz, ez da irakurleekiko ha-
rreman hori lortzen. 

Zaila suertatu zaizu narrazioa jo-

rratzea?

Ez, niretzat askoz zailagoa da poesia
idaztea. Egia da narrazioak beste teknika
batzuk eskatzen dituela, erritmo bat
mantendu behar dela, aurretik idatzi de-
nari adi egon behar dela... Eta poemak
subjektu estankoagoak dira: ipuinak bali-
ra bezala sor daitezke, hasi eta amaitu.
Baina poesia min handiagoa ematen
duen lana da, zure sentimenduetan oso
sakon arakatu behar duzulako. Eta, gaine-
ra, sentimendu horiek horrela adieraztea
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“Ez naiz idazleago sentitzen”

Errotik Gotzon Barandiaran Larrabetzuko idazlearen lehendabiziko eleberria dugu.
Aurretik Arrakalak (2004) eta Katamalo (2008) poesia liburuak ditu idatzita. Hori Bai gaz-
tetxean egin dugu topo, poesiatik narraziora izandako iragaiteari buruz hitz egiteko.  

GOTZON BARANDIARAN l Idazlea



hiago sufritzen dut, beharbada. Idazten
nabilela barre asko egiten dut pertso-
naien arteko elkarrizketekin eta egoere-
kin.

Errotik liburuaz arituko gara. Oso

gazte harrapatu zintuen Euskalduna

ontziolaren gatazkak...   

Liburuan istorio bi daude, batzen
direnak eta aspalditik kontatu nahi nitue-
nak. Bata, Euskaldunaren borroka da; eta
bestea, aitaren heriotzak nigan utzitako
arrastoa. Bereizita kontatuz gero, Euskal-
dunakoa kronika bezala gera zitekeen,
saiakera, kazetaritzatik hurbil... Eta orain-
goz ez dut gaitasunik halako gauza bat
egiteko; eta gainera, ez nuen hori baka-
rrik egin nahi. Beste alde batetik, Katama-
lo lanean badago zerbait aitaren herio-
tzak nigan utzitako arrastoari buruzkoa,
baina min handiegia ekartzen zidan mo-

lortu behar duzu. Narrazioa malguagoa
da horretan; gertakarien deskripzioa, esa-
te baterako, handik eta hemendik jasota-
ko dokumentazioan oinarrituta egin dai-
teke.   

Etorkizunean lan gehiago etortzea

espero dugu; poesiari helduko diozu

berriro, narratibari...?

Ez dakit. Publikatzeko, zer kontatu
eduki behar da, eta kontatu nahi dena
ere argi eduki behar da. Osterantzean,
hobe da ezer ez argitaratzea. Nik konta-
tzeko hemendik aurrera zer edukiko du-
dan ez dakit, eta aurkitzen dudanean ida-
tziko dut. Ez dakit poesia izango den,
nobela edo antzerkia... Orain, adibidez,
elkarlanean nabil Kukubiltxokoekin, eta
antzerkia idazten nabil. 

Zelakoa da proiektua?

Korrika Kulturalerako enkarguzko o-
bra bat egiten gabiltza. Beste alde bate-
tik, Kukubiltxok eta Aristides Vargasek as-
palditik daramate elkarrekin lanean, eta
bigarren lan bat egingo dute. Vargasek
espainolez idazten duena euskarara eka-
rriko dut nik. 

Gustura?

Oso. Gainera, uste dut oso tresna ba-
liagarria dela Euskal Herriaren gaur egun-
go egoera eta datozen aldaketa sozialak,
kulturalak eta politikoak jorratzeko. Sati-
raz, ironiaz eta umorez. Eta idazleok aha-
legintxoa egin beharko genuke horretan,
izan ere, gaur egun antzerki gutxi idazten
da, eta are gutxiago argitaratu, eta askoz
are gutxiago irakurri. Nik oso ondo pasa-
tzen dut antzerkia idazten; besteekin ge-
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“Zaila ikusten dut 
aurreko liburu biekin
izandako oihartzuna

liburu honekin 
ere lortzea”

“Poesiak min handiagoa
ematen du, zure 

sentimenduetan oso
sakon arakatu 

behar duzulako”
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mentu hartan horri buruz idazteak, eta
hobeto nengoen momenturako uztea
erabaki nuen. Eta orain sentitu naiz hori
kontatzeko gai.  

Eta zer kontatu duzu?

Euskaldunako langileen gatazkak, po-
litikoa, soziala eta kulturala ere izan zena,
protagonistengan izandako eraginaren
gaineko gogoeta azaltzen ahalegindu
naiz. Aita eta alabaren artean eszenifika-
tzen da. Aita Euskaldunako langilea da,
eta bere familiaren etorkizuna Euskaldu-
nako langile bezala irudikatzen du, baina
momentu batean Espainiako gobernuak
ontziola desagerrarazi nahi du. Eta horrek
eragina du aitarengan; ez soilik egoera
laboralari dagokionez, osasunari dagokio-
nez ere bai. Alaba, bere aldetik, sasoi har-
tako gazteriaren alde baten erretratua da,
izan ere, 80. hamarkadaren bigarren zati-
tik aurrera Bilbo politikoki eta kulturalki
sumendi handia izan zen. Gatazkak eragin
nabarmena du euren arteko harremane-
tan, aldarazi egiten ditu. Aita ospitalean
dagoela, bizitza osoan elkarrekin egonda
ere elkarri esan ez dizkiotenak esaten aha-
legintzen dira. Erabakiak hartzeko garaia

ere izan zen sasoi hura, kontraesanez be-
tetakoa, eta hori ere azaltzen da pertso-
naiengan.   

Oso material gutxi omen dago ga-

tazka honi buruz...

Liburu bakarra dago, langileek egin-
dakoa: La batalla de Euskalduna. Doku-
mentazioa hemerotekatik lortu dut, eta
langileekin ere hitz egin dut. Arraroa da
material gehiagorik ez egotea, lehen esan
bezala, garai hura mugimendu handikoa
izan zelako. Horregatik ahalegindu naiz
Euskaldunaren borroka nahiko zehatz
kontatzen. Eta asko dago oraindik konta-
tzeko. Hiru urtean 300 langile izan ziren
Estatu baten kontra, eta hori epikoa da. 

Gainerakoek zuri buruz idatzi dute-

na irakurri dugu; zelango idazlea zare-

la esango zenuke zuk?

Asko kezkatzen nau zer kontatu izate-
ak. Auzolana eta sarean lan egitea gusta-
tzen zait, ikasteko gogoa dudalako eta e-
rreferentziak nahi ditudalako. Inportantea
da idazleontzat, soilik geure zilborrari ez
begiratzen ikasten delako. Kontraesan bi-
la dabilen idazlea ere banaiz. Batzuek po-
litikoki oso lerratuta identifikatzen naute,
eta ezker abertzaleko ideologia zabaltze-
ko idazten dudala diote. Horrek esan nahi
du ez dakitela irakurtzen; behintzat nik
idazten dudana, ez. Ezkerrekoa bazara,
atoan jartzen dizute etiketa eta “panfleta-
rioa” zarela diote; baina eskuindarra eta
kontserbadorea bazara, ez. Dena dela,
onartzen dut, ez dut ezer ezkutatzeko eta
oso harro nago nire ideiez.   

Anaiak Sarrionaindiaren Narrazio-
ak liburua eraman zuen behin etxera;
liburuak literaturarako grina piztu
zuen Gotzonengan. Hori Bai gaztetxe-
an Bihotz Bakartien Kluba (BBK) jaio
zen handik gutxira, eta literatura sozia-
lizatzeko eta jendearekin konpartitze-
ko gogoa ere azaldu zen. Sasoi hartan
Susa argitaletxeko kide egin zen Go-
tzon. Bere esanetan, argitaletxearen
lanari esker literatura eta kultura bizi-
tzeko beste modu bat ezagutu du, zin-
tzoena eta demokratikoena. “Horiek
ahalik eta jende gehienengana zabal-
tzea da gure erronketariko bat. Litera-
tura ezinbesteko tresna da gure sasoia
eta Euskal Herriaren historia ulertzeko,
eta oso bitarteko egokia da etengabe-
ko gogoetarako”.

BBK urteetan ibili da herriz herri e-
rrezitaldiak eskaintzen. Lehen Sarri,
gure artean etorri zen; eta ondoren,
Poeta hilen kluba, Zakil alu hori, Arraka-
lak eta Katamalo. Literaturari buruzko
ezagutza zabaltzeko beharrizana zute-
la erabaki zuten BBK-ko kideek eta
Susak, eta Literatura eskola jarri zuten
martxan. “Lehenengo urte bietan, La-
rrabetzun bertan egin genuen, baina
euskarazko literatura Euskal Herri oso-
koa dela ikusi genuen, eta egitasmoa
Euskal Herri osora zabaldu zen”.

Literatura Eskolatik beste proiektu
bi atera dira: Eako Poesiaren Eguna,
Gabriel Arestiren omenez; eta Literatu-

“Euskaldunako 300 
langile hiru urtean izan

ziren Estatu baten 
kontra; hori epikoa da”
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ria. “Euskarazko literaturak Durangoko
Azokan gero eta protagonismo gutxiago
zuela ohartu ginen, eta horrek bere plaza
behar zuela pentsatu genuen, soilik eus-
karaz eta soilik literaturaz aritzeko. Horre-
la jaio zen Literaturia duela urte bi”. Bestal-
de, Ahotsenea sortzaileen gunea ere Du-

rangoko Azokaren haritik eratu den egi-
tasmoa da.

Aipatutako guztiak sareko lanaren
emaitzak dira; hau da, leku askotako jen-
dearen gogoetaren fruituak. “Hasiera ba-
tean autoelikatzea genuen helburu, baina
autoelikatzeko nahia elikatze kolektiboa

bihurtu da ondoren. Azken batean, hau
guztia sortu da literaturarekiko kezkak
genituelako. Esate baterako, kanonak
ez genituela guk aukeratzen konturatu
ginen; beste batzuek esaten zigutela
zer irakurri behar genuen. Baina esan
genuen, ez, geuk erabakiko dugu zer ira-
kurri eta nola ere geuk aukeratuko dugu”. 

Etorriko diren egitasmoak ere sa-
reko lanean oinarrituko dira. Ekainaren
lehenengo asteburuan Literaturia e-
gingo da hirugarren aldiz, baina lehe-
nago, otsailean, beste ekimen bat jarri-
ko da abian Euskal Herriak Bere Eskola
elkartearekin batera. Euskal Herriko
bost kanpusetan aldi bereko mahai-in-
gurua antolatuko da, literatura hezkun-
tzan zelan lantzen den aztertzeko. “Sa-
rean aritzeak etengabeko ideia-kaxa
dakar. Euskarazko eta munduko litera-
tura aukeratu, eta hori zelan transmiti-
tu nahi dugun erabakitzen gabiltza.
Transmisioa ere badelako”.

“Euskarazko eta 
munduko literatura
aukeratu, eta hori 
zelan transmititu 

nahi dugun 
erabakitzen gabiltza”     

Elikatze kolektiboa



banatzetik 6.000 ale banatzera pasau da.
Produktuak berak be aldaketa handiak
izan ditu. Aldizkariaren orri kopurua han-
ditu egin da eta zuri-beltzezko aleak
kolorez bete. Diseinua be goitik behera
barriztu da, irakurleei eta iragarleei pro-
duktu modernoagoa eta erakargarriagoa
eskintzeko.

Helduaroa

Txoria eraldatu dauena talde plural
eta zabal bat izan da, euskaltzaleez, kaze-
tariez, hizkuntzalariez eta artistez osatua.
Taldeak hainbat topaketa egin ohi ditu
eta topaketotan aztertu zein izango dan
txoriaren itxurea, haren mamina eta hiz-
kuntzaren egokitasuna. Guztien lan esku-
zabal eta ordainduezinari esker, heldua-
roan da gure txoria. Bizitzea, halan be,
etenbako ikasprozesua da, eta datozan
urteetan be jarraituko dau ikasten txo-

Eskualdeko barriak ekarten dituan
txoria hilean-hilean sartu da txorierrita-
rron etxeetan, eta bidean koskortu eta
sendotu egin da. Horrela, bada, 4.000 ale

AIKOR! 9, 2002ko urria

Bederatzi urte, 100 ale
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Zelango testuinguruan jaio zan

AIKOR!?

Euskera alkarteak jaio barriak ziran
garai hatan, eta ikusi genduan beste
herrialde batzuetan baegozala euskeraz-
ko herri aldizkariak, baina gurean, ez.
Denporearen poderioz beste batzuek sor-
tuko leikiela pentsau genduan, baina gaz-
teleraz, beharbada. Eta aurrea hartu behar
geuntsan horri. Aldizkaria argitaratzea
erabagi genduan, euskerearen alde egite-
ko, euskerearen erabilerea susteteko eta
txorierritarrei batasuna emoteko. 

Oso ondorio onak atera ziran

2008an egindako azterketatik: besteak

beste, komunikabiderik irakurriena

AIKOR! dala Txorierrin, eta herritarrek

gustura hartzen dabela. 

Eskualdean ez dago komunikabiderik
etxeetan gureak beste eragina dauenik.
Txorierrin badagoz 19.000 biztanle, eta
guk 6.000 ale banatzen doguz; eragin
handia dau horrek euskaldunengan zein
erdeldunengan. Ganera, hemengo gaiak
lantzen dituan beste komunikabiderik ez
egoteak interesa sortzen dau. Beste alde
batetik, kolaboratzaile-sare handia osatu
da aldizkariaren inguruan: batzuek buru-

“Jente asko sentiduten 
da aldizkariaren parte; 
hor dago arrakastea”

ALES ATXUTEGI (LAGATZU) ETA XABIER GOIENETXE
(ZORRIZKETAN) l sortzaileetarikoak

Aitor Larrazabalek aurkeztu euskun
AIKOR! aldizkariaren 0 zenbakia. Bederatzi
urte igaro dira harrezkero, eta 100. alea
kaleratu da. Aldizkariaren orrialdeetan
ehunaka azaldu dira txorierritarrak, albis-
ta zein bisitari moduan. 

Ilusino handiagaz, eta ordenagailu
bat eta argazki-kamera bat baino ez
zituala jaio zan AIKOR! Txorierriko herri al-
dizkaria. Tamainu honetako proiektu bat
aurrera ateratea erronka handia eta
barria izan zan Totoan Txorierriko Euskera
Alkarteen Federazinoarentzat. Baina o-
tsoa belarrietatik hartu eta gainditzen
joan dira hasikerako nahiz eguneroko
zailtasunak, harik eta aldizkaria gurean
erabat sendotu arte. Taldearen behar egi-
teko gogoa, erronkei aurre egiteko pres-
tasuna, euskera alkarteen kohesino eta
lankidetza, eta herritar, merkatari eta era-
kundeen laguntasuna eta babesa ezin-
bestekoak izan dira prozesu honetan.
Izan be, oso sare handia osatu da aldizka-
riaren inguruan, eta euren kideek alkar
harturik egin dabe behar urteotan. 
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riak, garai barrietara egokitzeko eta hel-
duago bihurtzeko.

AIKOR!-ren jaiotzea eta bizialdia jai
handi bategaz ospatzen doguz urtero.
Orain ia hamarkada bat egin genduan
lehenengoa. Herritarrek emondako ba-
besa eskertzea izan eban helburu besta
horrek, baina, urteen buruan, guztiontza-
ko hitzordu bihurtu da. Babes hori handi-

tzen joan dalako. Aurton Larrabetzun os-
patuko dogu. Ekitaldia otsailaren 4an
egingo da, iluntzeko 8etan, hango esko-
lan. Besteak beste, Joan Mari Torrealdai
kazetariak, Kherau musika taldeak, Abar-
ka antzerki taldeak eta bertsolariek har-
tuko dabe parte. Aikor!lagunak, iragarle-
ak eta euskaltzaleok be bertan izango ga-
ra.

belarri lagundu euskuen proiektua mar-
txan jarten, beste batzuek gugaz jarrai-
tu dabe bederatzi urte honeetan, eta
beste batzuek geroago egin dabe bat
egitasmoagaz. Horregaitik jente asko
sentiduten da aldizkariaren parte, eta
oso positiboa da hori. Ahalik eta aldiz-
karirik pluralena egiten ahalegintzen
gara, mueta askotako lagunak ateraten
dira gurean eta, momentu baten edo
bestean, Txorierri osoa egon da bertan
ordeztuta. 

Aldaketak egon dira bederatzi

urtean: zuri-beltzetik kolorera pase-

tea, diseinua aldatzea... Badago bes-

te erronkarik?

Lortu doguzan zabalkundeari, o-
narpenari eta maila ekonomikoari
eusten badeutsegu, bide onetik jarrai-
tzen dogula esan gurako dau horrek.
Baina badogu erronka inportante bat:
aikor.com. Webgunea gehiago landu
behar dogu, eta erabilgarriagoa egin,
erreferente bihurtu daiten edozein
txorierritarrentzat. Bertan topa daia-
zan, eguneratuta, edozein informazi-
no mueta, albisteak, zerbitzuak... 

Badago formula magikorik bizi-

rik irauteko?

Beharra eta aurrera egiteko gogoa
izatea. AIKOR! oso baliabide gitxigaz
sortu genduan, baina urteek aurrera
egin ahala autofinantzazino maila al-
tua lortu dogu, aldizkaria sendotu do-
gu eta beste proiektu batzuei heldu
deutsegu. Taldea mugitua eta inkon-
formista izateak ekarri dau hori guztia.
Zabala eta parte-hartzailea izatea be
inportantea da, leku askotan besoak
zabalik hartzen zaituelako, aldizkaria
propiotzat joten dabelako. Eta, noski,
merkatariei euskarri egokia eskintzea,
gurean euren jarduerearen barri emo-
teko.

“Talde mugitua eta
inkonformista izateak
ekarri dauz AIKOR!-ek

bizirik irautea 
eta proiektu 

barriei heltzea” 

AIKOR! 12, 2003ko urtarrila

AIKOR! 48, 2006ko apirila
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Irakurleek emon dabe eritxia

BBEEGGOO  VVIICCAARRIIOO,,  

EHUko irakaslea eta zinemagilea

(Lezama) 

Nork esango, abentura hau abiatzeko
lehen urratsak egin ziranean, bidean
agertutako oztopo guztiak gainditu eta
oraindino helduko zanik gure AIKOR! hau.
Etxean hartzen dogun bakotxean, ale
barri hori bera da ahalegin haren oroiga-
rria, eta aldizkariaren eukiak haren emai-
tza doia. Etxean garenon artean badira
artikulu mueta faboritoak, baina guztioi
gustaten jakuna aldizkariaren tonu hurbi-
la da, artikuluak, gaia dana dalakoa izan-
da, beti lagun ezagunen batek idatzitako-
ak diralako, eta orokorrak diran barrietan
be, gure inguruan bertan gertatzen
danaren barri jakiteko erea emoten do-
gulako. Eta ganera, euskeraz…zer gehia-
go, bada? Beste ehun ale!

MMAALLEENN  AAMMEENNAABBAARR,,  

bertsolaria 

(Larrabetzu)  

AIKOR!, txorierritarron aldizkaria. Hilero gu-
re etxeko gutunontzia bisitaten dauena.
Geure inguru hurbilekoari buruzko infor-
mazinoa emoten deuskun leiho zabala.
Orain bederatzi urte hasi; eta gaur, gero
eta zabalduago dagoana. Hamaika alka-
rrizketa, dokumentu, eretxi, erreportaje...
gordeten dituan altxorra. Euskeratik eta
euskeraz egina, etxean eta etxekoentza-
ko. Halanda be, deskribapen luze bat al-
perrekoa dala uste dot. Azkenean AIKOR!
ondo egindako lan baten emaitza dalako.
Ehungarren ale hau beste askoren aurre-
koa izan daitela... Zorionak.

JJOOSSEEBBAA  ZZAARRAATTEE,,

Elizalde gurasoen alkarteko kidea 

eta udal euskaltegiko irakaslea

(Zamudio)   

Jakizue badirala bederatzi urte Txorierri-
ko bailara zahar honetan AIKOR! mundura-
tu jakula, nork esango zeuen orduantxe
honaino ailegauko zala. Hasiera guztiak
umetxoen modukoak dirala, halantxe
izan ziran hareek be "zorotxu" batzuen
burutazino kaskagogor baten frutua,
kasu. Halan da be, ez gaitezan "ohitu"
zentzu onean esanda, hilero "paisaje-
ko"moduko gauza eukiten gure AIKOR!
maitea, hortxe berton egon litekelako
geure okerrik handiena. Geure ardurea
horixe bera mantentzea da, geure aspal-
diko berba zaharren modulez, sekula san-
tan desagertuko ez dan ondorengoen-
tzako herentzia parebakoa dogulako.
Orduan, "Jagon Maite dozun hori" ba!

AIKOR! 75, 2008ko urria

JJEESSUUSS  MMAANNUUEELL  LLAANNDDAA,,  

SSoonnddiikkaa  lliibbuurruuddeennddaa  

((SSoonnddiikkaa))

Oso euskarri egokia da merkatariontzat,
geure jardueraren barri inguru hurbilean
emoten dogu-eta. Txorierri mailan berez-
ko dogun komunikabide bakarra da, he-
rriak eta herritarrok batzen gaitu, eta jen-
teak goitik behera irakurtzen dau, iragar-
kiak barne. Horrela, bada, liburu-dendara
beste herrietako jentea etorten da mate-
rial bila. Galdetzen deutsedanean, iragar-
kia AIKOR! aldizkarian ikusi dabela esaten
deuste. Argi daukat zergaitik ipini iragar-
kia kanpoko komunikabide edo gida
batean, nire bezeroak Txorierrin bertan
badagoz? Ganera, hainbat ale uzten
deustez hilero liburu-dendan, eta egun
batetik bestera desagertu egiten dira.
Jenteak gustura hartzen dau.

AANNDDOONNII  AATTXXUUTTEEGGII,,

Ipar-Alde Derioko 

abesbatzaren bozeramalea

(Derio) 

Txorierrin gaur egun dagoan aldizkaririk
jatorrena da, eta euskera arloan gehien
behar egiten dauena. Izan be, gurean
beste komunikabide batzuk badagoz be,
hareetan erakunde ofizialen ekintzak
baino ez dira azaltzen; edo industriara
zuzenduta dagozan agerkariak dira.
Ganera, ezin dira euskera hutsean argita-
ratu, gure bailaran erdeldun asko dago-
zalako. Horren haritik, interesgarria irudi-
tzen jat AIKOR! aldizkariak euskera arloan
egiten dauen lana, euskera hutsean do-
gun komunikabide bakarra dalako, eta
euskaldunon helburua bete dauelako:
euskerea bai beharrean bai atsedenal-
dian erabiltea. Arlo guztietan arrakasta
handia lortzea opa deutsuet.           



AIKOR! 100 l 2011ko urtarrila
www.aikor.com EHUNGARRENA, KALEAN 25

AAIITTOORR  LLAARRRRAAZZAABBAALL,,  

SD Lemona futbol 

taldearen entrenatzailea  

(Loiu)

AIKOR! Txorierriko aldizkariari eta beronen
irakurle guztiei zorionak emon gurako
neuskiez; informazino interesgarria eta
geure ingurukoa eskaintzen deuskun
aldizkariari hain zuzen be. Eta hori gitxi
balitz, albisteak, alkarrizketak, erreporta-
jeak, pertsonaiak... geure hizkuntzan hur-
biltzen deuskuz, euskeraz. Etorkizunean
be holan jarraitzea espero dot, eta 200.
alea kaleratzen dozuenean, barriro be zo-
rionak emotea.  

OOLLGGAA  LLOORROOÑÑOO,,  

Txepetxa AEK euskaltegiko irakaslea  

(Larrabetzu)  

Ehun ale pasa dira AIKOR! hasi zanetik, eta
gaur egun aldizkari sendotua, heldua da.
AIKOR!-en arrakastea interes desbardinei
erantzuteko gauzak konbinaten jakitean
datza; hurbiltasuna eta protagonistak eza-
gutzea garrantzizkoa da eta, zalantza
barik, horrek ekarten dau prentsea euske-
raz inoiz irakurtzen ez dauena be AIKOR!-
era hurreratzea. Eta ingurukoak agertzeaz
gain, garrantzia emoten deutso gure egu-
nerokotasunari, hurrekoari, ageriko egiten
dau. Beraz, zorionak AIKOR! 100 ale bete
dozuzalako, eta zorionak txorierritarroi
hilero-hilero posible egiten dogulako
etorkizunari begirako aldizkari bizia izatea. 

GGOORRKKAA  CCAARRRROO,,  

Txorierriko Mankomunitateko 

presidentea eta Sondikako alkatea

Zorionak emon gura deutsuedaz aldizka-
ria egiten dozuen guztioi, orain arte be-
zain ongi jarraitu daizuen beharrean. Le-
hen zenbakia argitaratu zanetik Txorierri-
ko herri guztietan banatu da hilero. Da-
goeneko ehun ale kaleratu dozuez, web-
gunea martxan ipini, bloga... eta proiektu
aberats honek sendotuta eta bizirik jarrai-
tzen dau. Gazteek euskeraz sortzea nahi
dogu eta AIKOR! aldizkari euskalduna da,
euskeraz bizitzeko tresna sendoa. Posible
egin dabenei eskerrak emotea besterik ez
jat gelditzen. Bide luzea izan da, baina ha-
siera besterik ez. Gogoan izan etorkizuna
euskeraz datorrela!

AIKOR! 55, 2007ko abendua

AIKOR! 85, 2009ko iraila

AIKOR! 68, 2008ko otsaila



t/a: Gaizka Eguskiza

Derioko Erdiko Kalean gaude. Arra-
tsaldeko 4ak dira eta normaltasuna da
nagusi kalean: ama batzuk, umeekin jola-
sean, eta beste batzuk, kafesnea hartzen
Mendia tabernako terrazan. Dirudienez,
ezer ere ez da aldatu, eta antzeko zerbait
esan digu Mari Jose Eduardo Derioko Os-
talarien presidente eta taberna horretako
jabeak. “Tabakoaren kontrako legea o-
raintsu jarri da indarrean, baina herrian ez
du eragin handirik izan: ostalariek ez dute
bereziki nabaritu bezero gutxiago sartu
direnik”. 

Nabaritu ez, baina gustatu ere ez.
“Guri ez zaigu tabakoaren kontrako legea
gustatzen, baina onartu egin behar izan
dugu, beste erremediorik ez dugu izan
eta. Tabernariok haserre gaude, inposatu
egin digute legea”. Gainera, legea betea-
razi egin behar dute tabernariek, eta hori
ez zaio batere gustatzen Mari Joseri.
“Orain 50 urteko egoerara itzuliko gara,
salatariak zeuden garai hartara. Eta ez da
atsegina, gu ez garelako poliziak. Gure
lana aisialdia da, hau da, jendeari ondo
pasatzeko leku atsegina eskaintzea. Eta
legea betearazten ez badugu, isun han-
diei egin beharko diegu aurre”. 

Txus del Bado Amairu Aretxeta Zamu-
dioko tabernaren jabeetako bat da, eta
konponbide bat proposatu digu. “Taber-

Tabernak ohiko lekuak dira eztabaidatzeko: politika, kiro-
la, bizitza bera... Tabernetan edan ere egiten da, eta orain
arte erre ere bai. Espainiako Gobernuak tabernetan erre-
tzea debekatu du eta eztabaida sutsuak piztu ditu eraba-
ki horrek. Tabernetan ez da kerik egongo, baina eztabai-
den sua piztu da, dudarik gabe.

Kerik ez, baina sua, bizi-bizirik
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nok zenbait baldintza bete behar ditugu,
eta, tabakoaren kea hain nabarmena ez
izateko, ke-erauzgailuak jarri ahal dira,
adibidez”. Txusek uste du legeak badakar-
tzala alde onak eta txarrak. “Legea ondo
dago tabernetako giroa garbiago dagoe-
lako; hala ere, bezeroen ohituren kontra
jotzen du. Izan ere, %80 erretzaileak dira.
Orain kanpora joan behar dute erretzera,
eta horrek hondatu egiten du betiko koa-
drilen giroa, eta zarata handiagoa sortu”.

Mari Jose bat dator horrekin, baina
legeak ekarri ahal duen beste arrisku bat
ere aipatu du. “Tabernak enpresa txikiak
dira, eta ostalariok, gainerakoek bezala,
dirua irabazteko egiten dugu lan. Legeak
kalte ekonomikoak ekarriko dizkigu, ziur
asko. Gaur egun izugarrizko krisia dago
eta horregatik ez da momenturik onena
legea ezartzeko”. Era berean, Txusek kon-
tuak atera eta salmentak %10 jaitsi direla
atera du ondorio, baina Zamudioko osta-
lari horrek ez daki krisiak edo lege berriak
eragin duen galera hori. 

Umeak babestu

Txusen iritziz, legea ez da oso logikoa
alderdi batzuetan. “Gobernuak esaten du
umeak babesteko ezarri duela legea, jen-
dea erretzen ikus ez dezaten. Baina kan-
poan erretzen bada, taberna barruan
baino nabarmenagoa da. Nire ustez, logi-
ka horri jarraituz, debekatu egin beharko
litzateke kalean erretzea, ez areto itxi
batean. Horixe gertatzen da marihuana-
rekin edo haxixarekin, eta tabakoa ere
droga da. Beraz, berdin-berdin jokatu be-

Fermin ez da horietako bat, askotan
joaten baita tabernetara. Derioztar honek
ez du erretzen, baina “zalantzazkotzat”
jotzen du legea. “Ostalariei kalte ekono-
mikoak ekarri ahal dizkie, baina erretzen
ez dugunontzat, berriz, zoragarria da.
Legearen alde nago”. María, berriz, legea-
ren kontra azaldu da. “Erretzailea naiz eta
geuri ederra egin digute! Nire ustez,
taberna mota bi egon beharko lirateke:
batzuk, erretzaileentzat, eta besteak,
erretzen ez dutenentzat. Erretzaileek
erlaxatzeko eskubidea dugu. Legea oso
erradikala iruditzen zait, oso zorrotza,
diktadura batean egongo bagina bezala.
Baina atsotitzak dioenez, ‘nekeetan, irria
ezpainetan’ eta orain umeekin sartu ahal
zara tabernetan”. 

Denboraren poderioz jakingo dugu,
agian, legea onuragarria den edo ez.
Bitartean, edaten eta eztabaidatzen ja-
rraituko dugu tabernetan, eta, zorterik
izanez gero, horrek lagundu egingo digu
barruko suak askatzen, baina kerik sortu
barik, legeak debekatzen du-eta.

har da. Bertan behera utzi nahi omen du-
te erretzeko ohitura, baina hori oso zaila
da. Gakoa da umeak erretzen ez hastea”. 

Legea dela-eta, hainbat iskanbila
egon dira taberna batzuetan. Derion,
zorionez, ez da halakorik gertatu, “beze-
roek jarrera ona adierazi baitute”. “Erre-
tzaileek legea onartu, eta kanpoan erre-
tzen dute. Batzuk tabernara sartzen dira
zigarroa ahoan daramatela, baina kontu-
ratu barik, eta irten egiten dira berehala.
Eta erretzen ez dutenak poz-pozik dabil-
tza: kerik ez dagoenez, orain batzuk sartu
ere egiten dira tabernara”, esan du Mari
Josek.
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“Ostalarioi ez zaigu
tabakoaren kontrako

legea gustatzen, 
baina onartu egin
behar izan dugu”
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Neguak eta eguraldi txarrak atsede-
naldia emon deuskue eta udabarriaren
berezkoak diran egunez gozeteko auke-
rea euki dogu urtarrilean. Mendiko botak
jantzi eta lagunakaz lotu gara domekan,
inguruak eskaintzen deuskuzan parajeak
ezagutzeko asmoz. Lezaman gelditu do-
gu autoa eta hango taberna batera sartu
gara kafe bana hartzera. Barra gainean
Lezamako ibilpideak aldizkaritxua ikusi
dogu eta kuriosidadez emon deutsagu
begirada bat. Herriko alkarteek “Lezama-
ko mugetatik” mendi martxa eta lasterke-
taren harira kaleratutako argitalpen txikia
dala esan deuskue. Aldizkaritxuan lau i-
bilpide azaltzen dira eta horreek nahiko
errazak dirala pentsau dogu. Lagun batek
planak aldatzera animau gaitu eta ibiltal-
dia Lezamatik bertatik egiteko proposa-
mena luzatu deusku. Konbentzidu gaitu
eta hamar minutuan izan gara eztabaida-
tzen, gaur egingo genduan ibilpideari
buruz. Desadostasuna nagusi izan da gu-
re artean; horregaitik demokratikoena
egitea erabagi dogu: hasieratik hasi. Eta
aldizkaritxuan proponiduten deuskuen
lehenengo ibilpideari ekin deutsagu: Elo-
rria izenekoa. Gutariko batzuei ordena
gustaten jakulako. Gainontzekoak beste
baterako itxi doguz.

Elorria ibilpideak 5,8 kilometro ditu
eta ordubete eta hogeta hamar minutu
irauten dau, baina guk denpora apur bat

Mapa: Ander Lasa

Elorria; aldapan gora,
aldapan behera  

“Errotabarriko zubia
igaro eta bidezidor

batetik barruratu gara
basora. Antxina, 
hildakoak bide 

horretatik eroaten 
ei zituen hilerrira”       
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gehiago emon dogu bidean. Entretenidu
egin gara baserriakaz eta besteakaz. 

Udaletxeko plazatik atera eta Mikel
Zarate plazaraino doan errepidea hartu
dogu. Errepidean gora egin dogu eta pla-
zara ailegau garenean, Goitioltza auzo-
rantz abiau gara. Errepidean behera,
oraingo honetan. Plazatik 460 bat metro-
ra Bekoerrotarako bidea ikusi dogu. Bide
asfaltautik jarraitu dogu eta 400 metro
egin ostean, ezkerrera hartu dogu bide-
kurutzean. Bideak Elorria auzoraino e-
roan gaitu. Erreka eta Bekoerrota baserri-
tik hurbil pasau gara. Aldizkaritxuan ira-
kurri dogun legez, baserria errotea zan
antxina.  

Tipi-tapa

Aldapea igon eta Goitizuri baserrira
heldu gara. Han bidezidorra hartu dogu
eta laster ikusi dogu barriro asfaltoa. Bi-
detik bajatu gara, hegoalderantz, eta Elo-
rria edo Goitioltzako iturrira ailegau gara.
Bidetik jarraitu eta Goitioltzako eskolak
ikusi doguz, gaur egun txoko publikoa
diranak. Esku artean dogun argitalpene-
an azaltzen dabenaren arabera, Goitiol-
tza auzoa kurutzatzen dauen BI-3726
errepidean gagoz barriro be; hau da, ibil-
pidearen hasieran hartu dogun errepide-
an. Argibideei arretaz jarraitu deutsegu
eta eskuman dagoan errepidea hartu
dogu. Apur bat ibili ostean, SAT-LEGUren
kartela ikusi dogu. Ezkerreko bide horre-
tatik sartu gara.

Beheko bide asfaltautik tipi-tapa ibili
gara eta Bolu eta Errotabarritik pasau ga-
ra; “egun, errotetxeak; garai baten, burdi-
nolak” dinoe aldizkaritxuan. Ezkerrera jo-
ten dauen saihesbidea hartu dogu eta
Errotabarriko antxinako zubi txikia igaro
dogu. Bidezidor batetik basora barruratu
gara. Zalantzak doguz. Argitalpenean
kontsultau eta antxina hildakoak hilerrira
bide horretatik eroaten zituela irakurri
dogu. Andabidea ei zan; berba barria be
ikasi dogu. 

Bidezidorrean gora egin eta Garaiol-
tza auzora ailegau gara, Larrene baserria-
ren parean. Errepideak Mikel Zarate pla-
zara eroan gaitu barriro eta atsedena
hartu eta eztarria freskatzeko aprobetxau
dogu hango tabernan. Aldapan behera
bajatu gara, autoraino, laster beste ibilpi-
de bat egingo genduala aitatu dogun
bitartean.



t: Itxaso Marina / a: Germán Gómez

Erabaki bat baino gehiago sorpre-

sa bat izan zen taldea sortzea.

Taberna batean batzeko ohitura
dugu eta, tragoren bat edaten dugun
bitartean, dardoetan aritzen gara. Behin
batean, tabernariak Ligan sartu gintuela
esan zigun, inprimaki bat erakutsiz. Guk
inprimakia sinatu baino ez genuen egin
behar; eta, oso sinetsirik egon ez arren,
sinatu egin genuen. Zalantzak izan geni-
tuen, ez delako berdina herriko tabernan
jokatzea edo tabernarik taberna ibiltzea
Bizkai osotik.

Eta zelakoak izan ziren Ligan egini-

ko lehenengo pausoak?

Taldea orain urte eta erdi eratu ge-
nuen eta dagoeneko hiru ligatan hartu
dugu parte: negukoan, 2009an; eta uda-
koan eta negukoan, iaz. Lehenengo urte-
an, zortzigarren mailan hasi ginen, baina,
gure batez bestekoak direla-eta, lauga-
rren mailara igo gintuzten. Bigarren lotu
ginen. Iaz laugarrenak izan ginen udako
ligan; eta bigarrenak, negukoan.  

Tiratzaile onak izateak Euskadi eta

Espainiako Txapelketetara eraman zai-

tuzte. Arazorik pultsuarekin?

Hamargarren postuan lotu ginen Eus-
kadiko Txapelketan. Lehenengo aldia zen
halako lehiaketa batean hartzen genuela
parte, baina ez genuen batere txarto
egin. Hala ere, geure buruarekin apur bat
haserre itzuli gara Espainiako Txapelketa-
tik. Aukera gutxi izango genuela pentsa-
tuz joan ginen hara, eta ondo pasatzea
zen gure helburu nagusia. Baina lortuta-
ko emaitzak nahiko onak izan dira
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Zazpi adiskideek osatzen dute Udondo, eta taldea sor-
tzea ustekabeko zerbait izan zen. Oso tiratzaile finak dira
eta, aitortzen dutenez, gero eta handiagoa dute dardoe-
tarako zaletasuna. Germán Gómezek eta Aitor Ferreirok
azaldu digute zergatik.

“Praktikatzea eta nahi 
izatea da gakoa”

UDONDO DERIOKO DARDO TALDEA 

–hamaikagarren gelditu ginen taldekako
txapelketan; bosgarren, binakakoan, eta
hirugarren, banakakoan– eta uste dugu,
apur bat gehiago prestatu baginen, emai-
tza askoz hobeagoak lortuko genituela.

Zelako itxura du hasi berri den

udako ligak?

Batez bestekoak kontuan hartuta,

hirugarren mailara igoko garela uste
dugu. Beraz, gogorrago ekin beharko
diogu, dena aldatu delako: arauak, parte-
hartzaileen maila... Baina laugarren mai-
lan jarraitzen badugu, gogor arituko gara,
Espainiako Txapelketa irabazteko. Geure
iritziz, Europako Txapelketara joateko
aukera ere izango dugu. 



Gehiago entrenatuko zarete behin-

tzat, ezta?

Bai, hori da gure helburua. Orain arte
ez dugu entrenamendu ofizialik egin;
tabernan lotu gara eta, aukerarik izan
denean, partidaren bat jokatu dugu.
Baina serioago hartuko dugu hemendik
aurrera.

Noiz jokatzen dira partida ofizia-

lak?

Ostegunetan. Dardoen inguruan da-
goen giroak erabat erakarri gaitu. Oso
giro ona eta atsegina da. Gainera, hori
dela-eta aitzakia ona izaten dugu, ostegu-
netan lagunekin biltzeko.

Badago sekreturik?

Ez, praktikatzea eta nahi izatea da
gakoa. Mekanika hutsa da: dardoa beti

berdin jarrita zaudela botatzen baduzu,
akatsak zuzentzea eta gero eta punteria
hobea izatea lortuko duzu.

Zelako maila dago tiratzaileon ar-

tean?

Altua. Espainiako Txapelketara 100
lagun joan ginen Bizkaitik, baina han
3.000 parte-hartzaile inguru batu ginen:
Madrilekoak, Bartzelonakoak, Asturiasko-
ak... Eta, noski, maila handia da. Gu Ama-
ter C kategorian ibili ginen eta taldekako
txapelduna Durangoko talde bat izan zen.
Banakako txapelketan lehenengo hiruga-
rren postuak eskuratu zituztenak ere eus-
kaldunak ziren. Are gehiago, irabazlea 11
urteko mutiko bat izan zen, Gipuzkoakoa.
Hain maila altua zuen, ezen haurren kate-
goriatik C kategoriara igo eta hura ere ira-
bazi egin baitzuen. Harrigarria!

Zaletasunari eusteko, beharrezkoa

da diru-iturriren bat izatea. Babesleen

proposamenik jaso duzue?

Gutxienez lau lagunek osatu behar
dute taldea, eta, txapelketara joaten zare-
nean, lau lagunentzako bidaia, ostatua
eta mantenua ordaintzen dizkizute. Espai-
niako Txapelketari dagokionez, geure pol-

tsikotik ordaindu behar izan dugu beste
kideen zatia. Eta nahiz eta lau lagunentza-
ko mantenu osoa ordainduta eduki du-
gun, partidak goizeko 11etan hasi dira eta
gaueko 9etan amaitu. Beraz, ez gara hote-
lera joan ez bazkaltzeko ez afaltzeko. Gai-
nera, partida bat jokatu dugun bakoitze-
an, makinan dirua sartu beharra izan du-
gu. Txapelketetan ere ordaintzen delako
jokatzeagatik. Beste alde batetik, dardoak
erosi egin behar dira, lumak, puntak... Bai,
ondo legoke babesleak izatea. 
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“Oso giro ona 
dago eta aitzakia 
ona da lagunekin 

biltzeko” 
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t/a: Itxaso Marina

Gizon-emakume primitiboek janari-
iturria ez eze gorputz eta arimaren gatxak
osatzeko bidea be topau eben bedarre-
tan. Kontinente guztietako zibilizazinoak
bedarren erabilera mediko eta terapeuti-
koez baliau egin dira mendeetan zehar,
eta gaur egungo botika askok be euren
ezaugarri sendagarrietan dabe oinarria.
Garapen teknologikoak eta kimikako
industriak medikuntza naturala aukerako
baliabide bihurtu arren, harek gero eta
jarraitzaile gehiago ditu. 

Emiliano Arnaiz sondikoztarrak ondo
baino hobeto ezagutzen ditu bedarrek
eta landarek eskaintzen deuskuezan e-
zaugarri terapeutikoak. Azaldu deuskun
legez, ez dau ikasketa berezirik egin eta
bedarren ganean dakien guztia handik
eta hemendik ikasi dau; “besteei entzute-
tik”. Gazte-gazterik zala euki eban lehe-
nengo kontaktua medikuntza naturala-
gaz, amak be bedarrak erabilten zituala-
ko etxekoen eta auzokoen gatxak osatu

egin behar da. Ukendua goizero emon
behar dogu buruan”. Erromeru-alkohola
muskuluetako mina arintzeko erabat era-
ginkorra dala ziurtatu deusku, eta urdai-
leko ultzerak ondoeza ekarten badeusku,
erremedio honegaz probatu geinkela:
belarmintzaren zukua limoi bigaz eta ezti
apur bategaz nahastu. “Ez da txantxa.
Ultzera hori edanez osatu jakon bat eza-
gutzen dot nik”. 

Zuhaitz azpian

Bronkitisak edo katarroak jota baga-
bilz, oregano infusinoa edan geinke, ezti
koilaratxokada bategaz. “Eta erlaxeteko?”,
galdetu deutsagu. “Erlaxeteko, zuhaitz
baten azpian jesarriten naz ni”, erantzun
deusku. 

Gatxakaz eta minakaz jarraitu dogu,
eta bedarren mundua oso zabala dala
azaldu deusku. Eta intuizino apur bat
eukitea be komeni dala. Eztarriko mina
jengibreagaz kentzen da, eta kolpeek
eragindako hanturarako eta baltzunera-

ko marihuana-alko-

Sendabidea naturan dago 

Emiliano Arnaizek inguruko zelai eta mendietan hazten 
diran bedarren ezaugarri terapeutikoak azaldu deuskuz

eta minak arintzeko. “Bedarrek ezaugarri
sendagarriak dabezala ez da gauza ba-
rria. Etxean beti erabili izan doguz, beste
hainbat lekutan eta herrialdeetan egin
dan moduan. Baina ondo jakin behar da
zertarako eta zelan erabili”. 

Ezkai-infusinoa emakumeentzat oso
onuragarria dala esan deusku, “toxinak
kanporatzeko egokia dalako”. Eta intxau-
rrondoaren hostoak baliagarriak dirala
psoriasiaren aurka. “Hostoak surtan jarri
behar dira lapiko baten. Ura irakiten has-
ten danean, tapau

“Etxean beti erabili 
izan doguz, baina 
ondo jakin behar 

da zertarako 
eta zelan erabili”
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hola baino hoberik eta naturalagorik ez
dago. Era berean, etxean belarmintza
eukiteko aholkua emon deusku, “erredu-
retarako oso ona dalako”.   

Bedar gehiagoren ganean egin dogu
berba, etxeko botikinean danetarik ego-
tea gura dogulako. Zerrendea amaituezi-
na da: ereinotza eta oreganoa, urdaileko
pisurako; azeri-buztana eta asunak, toxi-
nak kanporatzeko; untxi-belarria izeneko
bedarra, ebagiak orbaintzeko... Bestalde,
gure inguruan odol-pikoak kentzeko
gauza dan bedarra hazten dala esan
deusku, baina ez dala izenagaz gogora-
tzen. Prozedurea oso ortodoxoa ez dala
iruditu jaku. “Bedarra boltsikoan sartu eta
hantxe itxi behar da sikatzen”. Autosuges-
tioa izango ete da?  

Sasoiko bedarrak mendian hartzen
ditu Emilianok; eta sasoikoa ez dan bate-
ren bat behar badau, hori bedar-dendan
erosten dau. “Erabat fidagarriak dira”. Tra-
tamentua lau, sei... egunean hartu behar
dala aitatu deusku; eta ez hiru edo, bost
egunean... Zenbaki bikoitiakaz zerikusia
dauen gauzea da; sinisteakaz. “Eta gatxa-
ren arabera, infusinoa goizez edo gauez
hartu behar dogu: katarrorako infusinoa,
gauez; eta ultzerarakoa, goizez”.

Medikuntza modernoaren aurka ez
dagoala esan deusku sondikoztarrak,
“aurrerapausu itzelak emon dira”. Baina
kimika gehiegi erabilten dala, eta berak
bere bedarrakaz jarraitu gurago dauela.
“Naturalagoa da. Hainbeste kimikak ez
gaitu inora eroaten”.

OSASUNA 33



AIKOR! 100 l 2011ko urtarrila
www.aikor.com34 TEKNOLOGIA

Espainiako Gorteek ez dute Sinde ize-
neko legea aurrera atera. Legeak egileen
jabetza intelektuala babestea zuen hel-
buru, eta Angeles González-Sinde Kultura
ministroak musika edo pelikulak doan
deskargatzeko aukera ematen duten
webguneak ixtea proposatu zuen. Izuga-
rrizko eztabaida sortu da horren ingu-
ruan: batzuen ustez, ordaindu behar da
beste batzuen lanaz (filma zein kanta)
gozatzeagatik; beste batzuen iritziz, or-
dea, zilegi da artxiboak elkartrukatzeko
aukera izatea. Hala ere, musikari dagokio-
nez, erdibidean dagoen konponbidea
eskaintzen du Spotify aplikazioak. 

Programa horrek Interneten bidez jar-
tzen du musika entzungai, eta hori sortu
duen enpresa suediarrak Universal Music,
Sony BMG, EMI Music eda Warner Music
diskoetxeekin sinatu ditu hitzarmenak,
baita zigilu independiente batzuekin ere.
Beraz, erabiltzaileak hainbat kanta ditu
eskura. Internautek abestien zerrendak
osatu eta euren artean partekatu ahal
dituzte. Zenbait era dago webgune hone-
tan kantak bilatzeko, esate baterako urte,
artista edo diskoaren arabera. 

Programa doan deskargatu eta gero,
lau modu daude aplikazioa erabiltzeko.
Lehenengo biak (“Free” eta “Open”) doan
dira, baina batzuetan publizitate-tarte
bat entzun behar izango da. “Free” horre-
tan sartu ahal izateko, Spotify-en erabil-
tzaile baten gonbidapena jaso behar

dugu. “Open”ari dagokionez, ez da gonbi-
terik behar, baina hilean 20 ordutan baino
ezin da entzun. 

Ordaintzeko aukera

Musikazaleren bat ordaintzeko prest
badago, beste bi era daude Spotify-a era-
biltzeko. “Premium” erabiltzaileek kantak
entzuteko aukera izango dute goi-maila-
ko kalitatean, horiek plazaratu baino
lehen. Gainera, ez dute publizitaterik
entzungo eta musika-katalogoa sakelako
telefonoan ere izango dute entzungai.
“Unlimited” erabiltzaileak antzekoak dira,
baina horiek ordenagailuetan besterik ez
dute musika entzungo. Nabigatzaileek
–ordaintzen dutenak, nahiz doan sartzen
direnak– edozein herritan erabili dezake-
te Spotify, baina izena ematea soilik leku
batzuetan da posible, Espainian eta Fran-
tzian besteak beste. 

Aplikazioa 2006an sortu zen, eta
2008an eta 2009an zabaldu zen mundu
guztira. Ia edozein kanta topatu daiteke
Spotify-ean, baina ez guztiak. Izan ere,
musikari batzuek –Led Zeppelin, AC/DC,
The Beatles edo Pink Floyd taldeak, adibi-
dez– ez zuten webgune honetan parte
hartzea onartu. Dena dela, enpresa sue-
diarrak gogor egiten du lan katalogoa
“ahalik eta handiena” izateko. 

Aplikazioa deskargatzeko: 
www.spotify.com

Diskotekarik handiena
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Bi lagunentzako tratamendua: 

TXOKOLATEZKO ESTALDURA

Non dabiltza 
sortzen euskara 

elkartea?

Bidali erantzunak, hilaren 15a baino lehen: 
–Telefonoz: 94 452 34 47
–e-mailez: aikortxori@aikor.com

LEHIAKETA

Aurreko erantzuna:

Futbol entrenatzaileentzako euskarazko liburu bi
Irabazlea: 

Arantza Madariaga
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–Bardeetara ezin eroan leike akarrik
ze, han Espainiako militarrak ibiltzen dira
tiro ariketak egiten.

–Orduan, nora eroan bizirik lagatzen
dan akarra Luki?

–Txorierriren batera nik uste; hots, ba-
kartaderen batera, txoriak txorietara olge-
tan bizi diran lurraldera.

–Gusteuko jako zure ideia hau, Luki,
gure Txori “amerikanea”ri be!

Akarra askatu!

(*) Ahozko moduan
esaten dana, letra
baltzez doa

t: Juan Luis Goikoetxea / i: Aritz Albaizar 

–Egun on Zipiri!
–Egun on Luki! Zer barri?
–Pentseu joat 2011rako eslogana.
–Zein dok Luki?
–Akarra askatu! Hau da: urte zaharreko

ohitura txarrak eta ezinikusiak uxatu eta
barrian hasi zerotik.

–Joino! Zelan dok hori Luki?
–Ba, juduek Yom Kippur edo espiazi-

no-egunean ospakizun berezia egiten
eben. Ospakizunaren helburua zan, beste-
ak beste, Israeldarren pekatuak garbitu-
tea. Jai eguneko une nagusia edo berezie-
na aker bien erritoa zan, eta geuk be
antzerako zeozer egin beharko geunke. 

Adardunetariko bat Yahve-rentzat zan
eta bestea Azazel-entzat –demoninoa-
edo dan izakiarentzat-. Yahve-ri oparitze-
ko akarra sakrifikau egiten eben, espiazino
opari-gai legez. Azazel-i jagokon akarrari,
ostera, ez jakon lepoa mozten. Aaronek
ezartzen eutsazan eskuak buruaren gaine-
an eta autortzen zituan israeldar guztien
pekatuak, zeinak sinbolikoki aberearen
gainera jausten ziran. Ondorik, basamor-
tura bialtzen eben akar hori, aldean eroa-
nik israeldarren pekatuak. Han ezin eutso-
en kalterik egin israeldarren herriari.

–Baina Luki, nor izango leiteke Txorie-
rrin Aaronen ordezkoa, akarrari eskuak
buru gainean ipiniko leuskiozana?

–Iñaki Lezamako morroskoa, kasurako.
–Bestalde, Luki, Euskal Herrian basa-

mortua topetako Bardeetaraino jo behar
dogu.
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Iñaki Suárez, sumillerra

Britainiar prentsaren magnateak,
Lord Northcliffek, bere kazetariei esan
ohi zien lau direla irakurleei luzaroko
interesa pizten dieten gaiak: delinkuen-
tzia, maitasuna, dirua eta janaria. Baina
haietatik azkena baino ez da oinarrizkoa
eta unibertsala. Delinkuentziak oso per-
tsona gutxirentzat du interesa; posible da
dirurik gabeko ekonomia bat edo maita-
sunik gabeko ugalketa irudikatzea; ezi-
nezkoa da, ordea, janaririk gabe bizitzarik
izatea. Bidezko da, beraz, janaria mundu-
ko gairik garrantzitsuena dela baiezta-
tzea: jende gehienari ardura gehien dio-
na da, bere denborarik gehienean”. 

Hala zirikatzen digu Felipe Fernández
Armestok, eta gonbidatzen gaitu, aikorla-
gunok, berak idatzitako Historia de la
comida izenburuko liburua (Los 5 sentidos
bilduma, Tusquets) berarekin partekatze-
ra.

Urte berriari eman diogu hasiera, eta
hurbil ditugu oraindik iazko urteari agur
esateko jataldi eta ospakizunak. Jataldi
horietan aukera izan dugu, ziur aski, be-
harbada orain ez hainbeste denbora gure
mahaietan ez zeuden jakiak dastatzeko.
Halako jakiak ez edukitzeko arrazoiak
dira edo mundu berrikoak zirela, edo
garraioa ez zela garatu urruneko jakiok

dastatu ahal izateko punturaino, edo kon-
tserbazio teknikak ez zirela behar beste
garatu, edota beste kultura gastronomiko
batekoak direla, gurearekin elkartzean
kontsumo ohitura berriak sortzen dituz-
tenak… Horiek eta beste xehetasun ba-
tzuk –oso interesgarriak, ene uste apale-
an– argitzen dizkigu Felipe Fernándezek
ikuspuntu historiko batetik saiakera gas-
tronomiko honetan. Harekin hainbeste
gozatu ondoren, ezin nuen utzi zuekin
partekatu gabe. On egin!

Maite Lekerika, sukaldaria

Osagaiak (lau lagunentzat):

–300 g makarroi (egosiak eta hotzi-
tuak)
–Alberjinia txiki bat (dadotan eba-
gia)
–50 g kalabaza (dadotan ebagia)
–Kipula bat (garbitua eta txikitua)
–Lau berakatz-atal (txikituak)
–500 g tomate birrindua
–Tomate prijidu zurrusta bat 
–200 g haragi txikitua
–Oliba-orio zurrusta bat
–Gatza

Prestateko erea:

Kazuela baten orio zurrusta on
bat botako dogu. Kipulea, kalaba-
zea eta berakatzak su ertainean ipi-
niko doguz, harik eta horreek bi-
gundu arte. Alberjinia gehitu eta
apur bat egingo dogu. Haragia bo-
tako dogu eta bost minutuan euki-
ko dogu egiten. Azkenik, tomate
birrindua, gatza eta tomate prijidua
gehituko doguz, eta minutu pare
batean izango dogu egosten. Maka-
rroiak gehitu eta su eztian bost
minutuan eukiko dogu. Kontuz era-
gin eta zerbitzatuko dogu.    

Etxeko sukaldaritza

Janariaren historia Makarroiak barazki

eta okeleagaz

Bakoren bazterra

Felipe Fernández Armesto
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Gomendioak Sudokua

LITERATURA: NAGUSIAK

–3 Mariak / Arantza Urretabizkaia
–Errotik / Gotzon Barandiaran
–Joan: hartzak, erlojuak eta beste
piztia batzuk / Patxi Zubizarreta
–Stand by me / Itxaro Borda
–Sumendiaren azpian / Malcolm
Lowry

HAUR ETA GAZTEENTZAT

–Bob esponja medikuarenean (Bob
Esponja) / Steven Banks
–Pirata ausartak (Pirritx, Porrotx eta
Marimotots) / Mitxel Murua
–Rock kantariaren bahiketa / Pere
Casals

MUSIKA

–Mikel Laboari ikasitako kantuak /
Euskal kantariak
–Gau hotzenean ere / Olatz Zugasti
–Zuzenean bizitzeko gogoa / Gatibu
–Herria / Kepa Junkera

2

3 6

3 7

9

6

8 1

1

8 3
9

5

5

8 3
7 6

6

7 9

5 9



Benidorm. Izena ematea: otsailaren
25era arte, udaletxean. 

>

Zamudio
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Antzerkia eta filmak

>

>

Jaiak
Zamudio

Irteerak

Bestelakoak

Ama hizkuntzaren Nazioarteko Eguna.
Otsailaren 21ean, 20:30ean, Gurea Are-
toan. 
Tokiko Agenda 21. Otsailaren 22an,
19:30ean, Larrabarri baserrian.
DerioKOmunikazioaren eskutik. 

>

>

Derio

Batzarra, Pazko jaiak prestatzen haste-
ko. Otsailaren 15ean, 19:30ean, udale-
txean.  

>

Zamudio

Mozorro lehiaketan izena emateko epea:
otsailaren 25era arte, liburutegian. 

>

Lezama

Serantes eta Punta Lucero. Otsailaren
13an, Zorribike txirrindularien taldeak
antolatua.
Udalaitz. Otsailaren 20an, Gailur mendi
taldeak antolatua.

>

>

Lezama

“Kirol Prestaketa”, Manu Gonzalezen
eskutik. Otsailaren 4an, 19:00etan, Uri-
barri Topalekuan. Zorribike txirrindula-
rien taldeak antolatua. 

>

Lezama

Literaturaz berbetan. Otsailaren 17an,
20:00etan, Anguleri kultura etxean.
Joseba Sarrionaindiaren Moroak gara
behelaino artean? liburua aztertuko da
Jose Angel Irigarairekin batera.  

>

Larrabetzu

Amador Ramos ipuin kontalaria. Otsai-
laren 18an, 18:00etan, liburutegian. 
Umore gaua: Iván Pérez eta Alejandra
Navarro. Otsailaren 25ean, 20:30ean,
Gurea Aretoan. Sarrerak: 5 euro; bildu-
tako dirua Gure Señeak elkarteari
emango diote. 

>

>

Derio

Almuerzo en casa de los Wittgenstein.
Otsailaren 24an, Arriaga antzokian.
Izena ematea: otsailaren 17ra arte. 

>

Zamudio

Oinarrizko informatika. Otsailaren
1etik aurrera, martitzenetan, Anguleri
kultura etxean.

>

Larrabetzu

“Fundazioaren lana”, Vicente Ferrer
Fundazioaren eskutik. Otsailaren 17an,
19:00etan, kiroldegiko Kultur Aretoan.  

>

Hitzaldiak
Derio

Txorierriko XIII. Ipuin Lehiaketaren
sariak banatzea. Urtarrilaren 28an,
19:00etan, frontoian. 

>

Lehiaketak
Lezama

Rally klasikoaren 3. saioa. Otsailaren
5ean, 10:00etan, eskolako aparkale-
kuan. 

>

Derio

Euskal mitologia. Otsailaren 7tik 19ra
arte, liburutegian.

>

Zamudio

Umeentzako masajea, aitei zuzenduta.
Izena ematea: otsailaren 21ra arte,
udaletxean.
Mozorro tailerra. Otsailaren 26an,
11:30ean, liburutegian. Hiru urtetik
gorakoentzat. 
Zoru pelbikoa indartzeko ikastaroa.
Izena ematea: otsailaren 25era arte,
udaletxean. 

>

>

>

Ikastaroak eta tailerrak

Zamudio

“Comprometidos con Anantapur”, Vicen-
te Ferrer Fundazioaren eskutik. Otsaila-
ren 16tik martxoaren 14ra, kiroldegian. 

>

Erakusketak
Derio

Santa Ageda. Otsailaren 4an. 
Sasimartxo. Otsailaren 27an,
08:00etan, Sabino Arana plazan. Arro-
eta taldeak mendi ibilbide bi antolatu
ditu. 






