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Neu ere bai

Estigmak geureganatzen

Gaztea nintzela, batek esan zidan 
ez zela normala gaztea izanik 
iraultzailea ez izatea, baina urteak 

aurrera joan ahala iraultzailea izaten ja-
rraitzen duena zoro samarra dela. Neuk 
urteak betetzen joan arren, aitortu behar 
dut eraldatzaileak diren herri mugimen-
duek oraindik liluratzen nautela. Eta aur-
ten aipagarriak izan dira, nire ustez, ju-
bilatuena eta Estatu Batuetako Me Too-k 
sortutako olatuan surf egiten indartutako 
emakumeen eskubideen aldeko mugi-
mendua. Mugimendu feministak sortu 
didan zirrarari buruz hitz egingo dut.

Azken urteotan aldaketak egon diren 
arren, emakumeek oraindik esfortzu han-
dia egin eta mila oztopo gainditu behar 
dituzte, zuzendaritza postuetara edo po-
litikako goi-postuetara heltzeko, gizonen 
pareko lana eta gizarte maila izateko, ki-
rolean lortutako arrakastak gizonezkoen 
mailara heltzeko (bai ekonomikoki, bai 
komunikabideetan); Hondarribia eta Iru-
neko alardeetan oraindik erdi ezkutuan 

Aurreko egunean, telebista ikusten 
nengoela, euskaratutako telesail 
ka talan batekin egin nuen topo 

eta, jatorrizko bertsioan azpitituluen 
laguntzaz ikusita neukan arren, berriro 
ikustea erabaki nuen. Ezagutzen dudan 
hizkuntza batean ikusteak hori hobe-
to ulertzen lagunduko zidala pentsatu 
nuen. 

Poztu barik, haserretu egin ninduen 
entzun nuenak: jatorrizko bertsioan ba-
karrik espainolez zekien pertsonaia, biz-
kaieraz berbetan, azentu eta guzti. Men-
debaldeko euskarak bereizgarri dituen 
hitzak ere erabiltzen zituen, gura, barik, 
zelan... Tipikoak, topikoak. Neure buruari 
galdetu nion ea zerikusirik zuten bizkaie-

desfilatu behar dute, eta herrikideen ise-
kak eta mespretxuak jasan.

Eta gainera, gero eta emakume 
gehiago hiltzen ari dira gizonen eskue-
tan, euren jabetza legez hartzen dituz-
telako. Bortxaketa erabiltzen da, ema-
kumeak mendekoak direla erakusteko. 
Emakumeak mintzeko, beren seme-ala-
bak hiltzera ere hel daiteke. Eta egunero-
kotasunean, emakumeak ezin dira bere 
etxera itzuli arriskuan daudela pentsatu 
gabe. Horregatik, hasieran esan dudan 
bezala, Emakumeen Eguneko manifes-
tazio jendetsuak haize freskoko bolada 
itxaropentsuak izan direla uste dut, “Ma-
nada”-ren epaiaren aurka jendeak kaleak 
bete izana eta gero eta emakume gazte 
gehiago antolatzea. 

Gure gizartea aldatuko dutenak 
hauek izango dira: mobilizazioetan gero 
eta gizonezko gehiago egotea; biolen-
tzia matxista eta emakume eta gizonen 
arteko parekotasuna hezkuntzan ardatz 
transbertsal bezala etapa guztietan lan-

tzea; mugimendu feministari esparru ba-
tzuetatik botatzen dizkioten isekak ez 
onartzea; eta gizonok eztabaidetan beti 
defentsiban egon beharrean, arrazoiketa 
feministak gauza pertsonal moduan har-
tuz, jarrera eta esamolde matxistak baz-
tertzea.

Oraintsu Zamudion ospatu dituzten 
Topaketa Feministetan dantzatu zuten 
abestiaren leloak dioenez, bada garaia 
“erre zituzten sorginen seme-alabok” gi-
narra hartu eta geure gizarte honi garbial-
di bat emateko.

JON ANDER ROLA
Irakaslea

AZLER GARCIA
Ingeles Filologia Ikaslea

razko hiztunek eta Kataluniako hiztun es-
painolek, baina ezin erantzunik aurkitu. 

Azentu andaluziarren eta AEBtako 
afroamerikarren hizkeraren zapalkuntza 
etorri zitzaidan burura. Hizkuntzak itzul-
tzean, aurreiritzi eta estigmak ere itzul-
tzen dira, eta kontuz ibili behar da horiek 
mingarriak ez izateko. Gurean espainolez 
baino ez dakien lagunik ez dugu ala? Ber-
tokoa eta kanpokoa, gu eta zu mugatze-
ko osatzen gaituena erabiltzen badugu, 
inoiz ez gara konturatuko zati ezberdi-
nek eraikitzen gaituztela. Ez hobeak, ez 
txarragoak; ezberdinak baino. 
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Aizkolaririk onenek indarrak neurtuko dituzte Loiun

Azaroaren 10ean, Loiu-Larrakoetxe 
Sari Berezia izango da, eta bertan gaur 
egungo aizkolaririk onenetariko batzuek 
hartuko dute parte: Aitzol Atutxa bizkai-
tarrak, Iker Vicente nafarrak eta Xabier Or-
begozo Arria V gipuzkoarrak. Erronka Bas-
que Sports plataforma berriak antolatu du 
eta Larrakoetxeko probalekuan izango da 
17:00etatik aurrera. Aizkolariek 14 kanaer-
diko moztu beharko dituzte. Azkarrenak 
txapela eta 1.000 euro jasoko ditu saritzat.  

Ekitaldi nagusia arratsaldean egingo 
bada ere, antolatzaileek egitarau oparoa 
prestatu dute egun osorako. Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eta Loiuko Udalaren lagun-
tza eduki dute horretarako. Lehengo saioa 

txinga-eroatea izango da. Xanta Sousa 
lehian arituko da Nerea Egurrolarekin 
11:00etan. Egurrola Bizkaiko txapelduna 
da gaur egun. Gizonen txanda 11:45ean 
izango da. Ousmane Drame eta Kerman 
Perez de Heredia norgehiagoka ibiliko 
dira. Lehena Euskadiko txapelduna da; eta 
bigarrena, txapeldunordea.

Bestalde, harri-jasotzaileak ere egon-
go dira Loiun. Euskal Herriko Harri-jaso-
tzaile Kintopekoen Txapelketa 12:45ean 
izango da eta horretan hauek arituko dira: 
Jon Gisasola (Bizkaia), Aritz Etxebarria 
(Bizkaia), Manex Aburuza (Gipuzkoa) eta 
Iraitz Arruti (Gipuzkoa). Harri-jasotzaileek 
100 kg-ko harri kubikoa eta 100 kg-ko 

harri zilindrikoa altxatu beharko dute, eta 
harri bakoitzarekin hiru minutuan ibiliko 
dira. Eta aizkolari gazteek ere jardungo 
dute 14:15ean. Xuan Cañamaresek, Ibai 
Zabalak eta Hodei Ezpeletak kanaerdiko 
seina enbor ebaki beharko dituzte. 

Zozketa
Ikusleek txerriki errea dastatzeko au-

kera edukiko dute 15:00etatik aurrera, 
eta hasieran aipatu bezala, ekitaldi nagu-
sia 17:00etan izango da. Sarrerak 20 euro 
balio du eta horrekin saio guztietara sartu 
ahal izatea eta txerrikiaren dastatzea dau-
de. Sarrerak www.basquesports.eus web-
gunean, 667 629 440 telefono zenbakira 
deituta, info@basquesports.eus helbide 
elektronikora mezu bat bidalita, eta Aurre-
goiti jatetxean eskuratu daitezke. Loiuz-
tarrak eta 12 urtetik beherakoak doan 
sartuko dira gunera, baina txerriki errea 
dastatu nahi badute, gutxienez zozketa-
rako txartel bat erosi beharko dute. Izan 
ere, antolatzaileek 2.000 euro balio duen 
Arkadia Speed Axe kutxa bat zozketatuko 
dute. Kutxaren barruan lau aizkora egon-
go dira. Bestetik, auto eta autobusetarako 
aparkalekua atonduko da.

Saio nagusia amaitzen denean, 
18:00etan, guneko ateak zabalduko dira, 
sari-banaketa edonork ikusi ahal izateko. 
Jaia biribiltzeko, omenaldia egingo diote 
sokatira euskal selekzioari, munduko txa-
pelketan lortutako zazpi dominagatik, eta 
euskal kantak abestuko dira.
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Zamudio, infernu handi
Herri txiki infernu handi ETBko saioa 

da eta ekipoa urriaren hasieran izan zen 
Zamudion. Telebistako lagunek bizpahi-
ru egun eman zituzten herrian gora eta 
behera eta, besteak beste, Gabriel Etxe-
barria, Zorione Santa Cruz, Esther Garai, 
Josean Uriarte eta Soba familia elkarriz-
ketatu zituzten. Elkarrizketak egin ostean, 
telebistarako saioa urriaren 11n grabatu 
zuten herriko frontoian eta bertan “herri 
osoa” batu zen. Saioa azaroaren 11n, San 
Martin egunean, igorriko dute ETB-1ean.

“Grabazioan primeran pasatu genuen 
giro itzela egon zen-eta. Denetariko lagu-
nak hurbildu ziren: gazteak, nagusiak, fa-
miliak… Guztiek jakin-min handia zuten, 

Aurrekontu parte-
hartzaileak, Lezaman

Lezamako Udalak batzarrera 
deitu die herritarrei, udal aurre-
kontuen haritik euren ekarpena 
egin dezaten. Batzarrak auzoz auzo 
egingo dira azaroan.

Goitioltza auzoko lezamarrek 
euren iritzia eman ahalko dute 
hilaren 7an, 18:30ean, Goitioltzako 
Txokoan. Herrigunean bizi direnek, 
hilaren 9an, 18:30ean, Udaletxean; 
eta Garaioltza auzokoek, hilaren 
10ean, 11:00etan, Bolalekun. Lorra, 
Loroño eta Ugarte auzoetako 
herritarren txanda ere hilaren 10ean 
izango da. Hitzordua 12:30ean 
edukiko dute Txakoli Loroñon. Are-
txaldeko biztanleek euren proposa-
menak egin ahalko dituzte hilaren 
14an, 18:30ean, eliza-atarian; eta 
Kurutze auzokoek, hilaren 16an, 
18:30ean, ermitan.

Bestalde, batzar zabala egingo 
da azaroaren 30ean, 18:30ean, 
Uribarri topalekuan. Batzar horretan 
2019ko aurrekontuetan jasoko diren 
proiektuak aukeratuko dira.  

saioan nortzuk agertzen ziren ez zekite-
lako”, esan digu Iñaki Atxutegi Lagatzuko 
euskara elkartearen kideak. “Nik bereziki 
Geroni egindako elkarrizketa aipatuko 
nuke. Emakumeak 91 urte ditu eta tele-
fono mugikorra dauka (kar, kar). Guztira, 
25-30 lagunekin hitz egin zuten, baina 
horietako zortziren bat bakarrik agertuko 
dira saioan”, adierazi du Atxutegik. Tele-
bista-saioan ateratzeko proposamena 
La gatzuk egin zuen 2017ko Gabonetan. 
“Guztiok dakigu Zamudio nolako herria 
den, euskarari dagokionez. Guk, telebis-
ta-saioari esker, herriari kutsu euskaldun 
bat eman nahi izan genion, behintzat 
egun batean”. 
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Igorreko finalaurrekoan abestuko 
du Amenabarrek azaroan

a: Bizkaiko Bertsozale Elkartea

Urriaren 14an, Bizkaiko Bertsolari 
Txapelketaren bigarren kanporaketa joka-
tu zen Santurtzin eta hori Malen Amena-
bar Larrañaga larrabetzuarrak irabazi zuen. 
Ondorioz, finalaurrekoetarako txartela lor-
tu zuen eta Igorreko saioan kantatuko du 
azaroaren 25ean. Finalaurrekoa udal kirol-
degian izango da, eta larrabetzuarrarekin 
batera Beñat Ugartetxea Ostalaza, Nerea 
Ibarzabal Salegi eta Onintza Enbeita Ma-
ruregi bertsolariak arituko dira. Baita Be-
rriatuko saioaren irabazlea eta puntuazioz 
hirugarrena geratzen dena ere. 

Bestetik, Etxahun Lekue Etxebarria 
larrabetzuarra be badabil txapelketan 

lehian. Lekue hirugarren kanporaketan 
egongo da abenduaren 1ean, Lekeitioko 
Santi Brouard pilotalekuan. Ibon Ajuria-
gojeaskoa Garmendia, Jone Uria Albizuri 
eta Txaber Altube Sarrionaindia ere izango 
dira Lekeition, eta haiekin batera, puntua-
zioz lehenengoa eta laugarrena geratzen 
direnak. Finala abenduaren 15ean izango 
da Bilbon, Bilbao Arenan (Miribilla). Bizkai-
ko txapela lortzeko hauek lehiatuko dira: 
Berrizeko, Igorreko eta Lekeitioko iraba-
zleak eta puntuazioz lehenengo bostak. 
Saio guztiak arratsaldeko 5etan egingo 
dira.

Informazio gehiago: www.bertsozale.
eus/bizkaikotxapelketa eta Facebook, Twi-
tter eta Instagram gizarte sareetan. 

Tio Teronen Semeak 
azaroan, Zamudion

Larrabetzuarrak aurrera 
doaz Emakume Master 
Cup-ean

Hiru Bat dantza taldeak antola-
tuta, Tio Teronen Semeak taldeak 
ikuskizuna eskainiko du azaroaren 
3an, zapatuan, Zamudion. Taldeki-
deek buelta eman diote dantza tradi-
zionalari, eta umorea eta parodia 
sartu dituzte euren emanaldietan. 
Hogei bat dantzarik eta lau musika-
rik osatutako lantaldea da, eta Euskal 
Herritik plazaz plaza dabiltza ikuslea-
ri irribarrea eta algarak sorrarazten.

Emanaldia arratsaldeko 6etan 
izango da Kultur Etxean; eguraldi 
txarra badago, frontoira eramango 
dute ikuskizuna.  

Txapelketari urrian eman zioten 
hasiera Gazteizen. Txapelketak gero 
eta arrakasta handiagoa du, izan ere, 
gero eta pilotari gehiagok hartzen 
dute parte: iaz, 80; aurten, 92. Pilo-
tari horietako 80 promozio mailan 
ibiliko dira; eta 12, lehen mailan. 
Pilotarien artean larrabetzuarrak 
daude.

Lehenengo kanporaketak 
urriaren 21ean jokatu ziren, eta Libe 
Barrenetxeak, Junkal Gonzalezek, 
Jone Goirik eta Maddi de Abajok 
sailkapena lortu zuten promozio 
mailan; Nerea Sagarna eta Paula Itur-
bide, aldiz, kanpoan geratu ziren.   
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Gorka Urreiztietaren lanak, Baserri 
Antzokian ikusgai

Gorka Urreiztieta mendiaren eta itsa-
soaren zale amorratua da eta horiek biak 
Txorierrira ekarri dizkigu bere egurrezko 
taillen bidez. Baserri Antzokian, Derion, 
65 lan ipini ditu ikusgai; eguzki-loreak, 
erretratuak eta marinel-motiboak, tartean. 
Erakusketa argazki batzuek ere osatzen 
dute, Santurtzikoa argazkizalea ere bade-
lako. 

Gorka 2011n hasi zen egurra lantzen 
eta dagoeneko 200 lan egin ditu. Taillen 
munduan bere bilobagatik, Oihanengatik, 
sartu zen. “Jaio zenean, ikusi nuen lehen 
aldian, ferekatu nuen eta berak atzamarre-
tik heldu zidan. Beste eskuarekin argazkia 

atera nuen, baina pentsatu nuen momentu 
hori beste modu batean gorde behar nue-
la, eta tailla bat egiteari ekin nion”. Handik 
hona 200 lan inguru egin ditu. “Liluratuta 
nauka zaletasunak, entretenitzen naizelako 
eta, tailak nahiko ondo ateratzen zitzaizki-
danez, animatu egiten naizelako”. 

Azaldu digun moduan, intxaurrondo-
ren zura erabiltzen du lan egiteko, eta Base-
rri Antzokira hurbiltzen denak, besteak bes-
te, hauek topatuko ditu bertan: familiaren 
erretratuak, eguzki-loreak, dimentsio han-
diko sardina-saltzaile bat eta arrantzaleen 
lana adierazten duten taillak. Gorka lanean 
ikusteko aukera ere edukiko du.  

Euskal azoka, Sondikan

Fair Saturday 

Hogeita bigarren aldiz egingo 
da azaroaren 18an, 10:00etatik 
15:00etara. Bertoko produktuak salgai 
ipintzeaz gainera, txalaparta erakus-
taldia egongo da eta Sokatira Bizkaiko 
txapelketa ere egingo da egun 
horretan. Era berean, kalejira izango 
da Elaiak txistu taldearen eskutik, eta 
umeentzako tailerrak eta txalaparta 
tailerra egingo dira. Gorantzaileak 
dantza taldearekin batera, erraldoiak 
eta buruhandiak Ikurrinaren plazatik 
aterako dira 12:00etan dantza-poteoa 
egitera, eta Bentazaharreko mutiko 
alaiek euskal kantak eskainiko dituzte 
13:00etan. Ondoren, dantza kantak 
egongo dira Ikurrinaren plazan. Bes-
tetik, goizean janari ez galkorra jasoko 
da, Elikagaien Bankuari emateko.

Sondikan, azaroaren 24an eta 
Santa Zezilia egunari eta Fair Satur-
day egitasmoari lotuta, kontzertu 
berezia eskainiko dute 19:45ean, San 
Joan Bautista elizan. Musika-saioan 
hauek hartuko dute parte: Goran-
tzaileak dantza taldea, Gorondagane 
umeen abesbatza, Txuma Olagüe 
abesbatza, Olagüe talde korala eta 
Pentagrama akordeoi orkestra. Ba-
tzen den dirua Caritasi emango diote.

Bestetik, Loiun musika-ekitaldia 
ere edukiko dute azaroaren 24an, 
Fair Saturday egitasmoaren haritik. 
Benantzi Bilbaok organo kontzertua 
eskainiko du 12:30ean, San Pedro 
elizan. 
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Euskaraldian izena 
ematea

Bizkaiko garraio publikorako  
txartel bakarra eskatu dute berriro Euskaraldia egitasmoak hizkun-

tza ohituretan eragitea du helburu, 
eta azaroaren 23tik abenduaren 
3ra arte egingo da Euskal Herriko 
hainbat herritan. Hamaika egunetan, 
beren ohiko harreman sareetan eus-
karaz aritzeko gonbidapena egingo 
zaie herritarrei, inertziak apurtu eta 
euskararen erabilera bultzatzeko. 
Herritarrak Ahobizi edo Belarriprest 
izango dira. Ahobizi ulertzen duten 
guztiei euskaraz hitz egiten dieten 
lagunak dira, baita ezezagunei lehen 
hitza, gutxienez, euskaraz egiten 
dietenak ere. Belarriprest, berriz, 
gutxienez euskara 
ulertzen duten 
kideak dira, 
gainontze-
koei euska-
raz aritzeko 
gonbidape-
na luzatzen 
dietenak.

Txorierri-
ko batzordeak 
buru-belarri 
dabiltza lanean, eta 
Zamudion eta Lezaman, esaterako, 
deia egin dute egitasmoan izena 
emateko. Zamudion hitzordu hauek 
ipini dituzte: azaroaren 3an eta 4an, 
12:00-14:00, Azokan; azaroaren 
10ean, 18:00-17:00, Kultur Etxean; 
eta azaroaren 11n, 18:00-19:00, 
Plazako karpan. Lezamarrak aza-
roaren 7an edukiko dute hitzordua, 
16:00etan, eskolan. 

L3 Txorierri Plataformak eta Lezama 
Bizirik elkarteak bat egin dute Txartel Ba-
karraren aldeko foroaren eskaerarekin. 
Foroak sei proposamen nagusi ditu: ga-
rraiobide batetik bestera aldatzea doakoa 
izatea; garraio-operatzaile guztiek tarifa 
berberak edukitzea; txartelaren prezioa 
progresiboa izatea, hau da, zenbat eta 
gehiago erabili, hainbat eta merkeagoa 
izan; txartelaren prezioa pertsona/fami-
lia-errentara egokitzea; txartela Bizkaiko 
garraiobide publiko guztietan erabili ahal 
izatea; eta oraingo garraio publikoko sa-
reari eustea edo hobetzea. 

Foroko kideak Bizkaiko Batzar Nagu-
sietako alderdi politikoekin bildu dira, eta 
eskatu diete osoko bilkurara txartel ba-
karrari buruzko txosten teknikoa egiteko 
arauz besteko proposamena eramateko. 
“Gure asmoa da Bizkaiko Garraio Publi-
koaren 2018-2028ko Plan Estrategikoaren 

barruan, Txartel Bakarraren proposame-
naren eskumenari, legezkotasunari, bide-
ragarritasunari eta kostuari buruzko atala 
sartzea”.

Euren ustez, Garraio Publikoaren 
2017ko Txostenaren datuek argi utzi dute 
txartel bakarra ezinbestekoa dela Bizkaiko 
garraio publikoa hobetzeko. “Txorierrin, hi-
rugarren linea heldu eta maiztasunak ho-
betu ondoren, bidaia-kopuruak gora egin 
zuen. Baina diru-bilketa ere hazi zen, % 46 
hain zuzen. Izan ere, txorierritarrok, eskual-
dea zigortzen duen gune-banaketa berria-
ren ondorioz, beste bidaia bat ordaindu 
behar dugu trenetik atera eta metroa har-
tzeagatik. Kukullaga-Matikotik datozenek, 
berriz, ez dute garraio-aldaketarik ordain-
du behar”. Bestalde, aipatu dute 2013. 
Urtearekin alderatuta (1,6 milioi bidaiari), 
gaur egun bidaiari gutxiagok erabiltzen 
dutela hirugarren linea: 1,2 milioik. 
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Premiazko neurriak hartzeko eskatu da  
Madrilen, putreen arazoa konpontzeko

Urriaren 25ean, Loiu, Sondika, Derio, 
Zamudio eta Lezamako alkateak batu zi-
ren Trantsizio Ekologikorako Ministerioko 
Biodibertsitate eta Ingurumen Kalitateko 
ordezkariekin Madrilen. Bileran Erandioko 
alkateak eta Senatuko EAJ-PNV taldeko 
ordezkariek ere hartu zuten parte. Azke-
naldian gero eta putre gehiago ikusten 
dira aireportuko inguruetan, eta maia-
tzean animalia baten eta hegazkin baten 
arteko talka izan zen Zamudion; eta uztai-
lean, beste bat Getxon. Batzarrean, Txorie-
rriko alkateek adituen talde batek arazoa 
berehala aztertzeko eskatu zuten, horrela 
premiazko neurriak hartu ahal izateko.

Prentsa-ohar baten bidez jakinarazi 
zuten moduan, bilera “onuragarria” izan 
zen, eta hirugarren aldiz eskatu zuten 
premiazko neurri zehatzak hartzeko, “he-
galdien eta, ondorioz, herritarren segurta-
suna bermatzeko beharrezkoak direnak”. 
Horrela, Loiuko aireportuko Fauna-ba-
tzordearekin eta Hegazti Handien Lan-
taldearekin aztertutako proposamenak 
eta eskaerak eraman zituzten Madrilera: 
besteak beste, azterketa zientifiko zehatza 
egitea, hegaztiek hegaldiei ekar diezaz-
kieketen arazoei aurre egiteko; aire-zir-
kulazioaren eta inguruetako auzokideen 
segurtasuna bermatzen duten berehala-
ko neurriak hartzea, eta putreei jarraipen-
sistema bat ipintzea, euren patroiak-eta 

ezagutzeko. Beste aireportu batzuetan 
aurrera eramandako lan-lerroak ere ezarri 
ziren, zeinak Fauna-batzordeari eta admi-
nistrazio eskudunei helaraziko baitizkiete.

Ministerioaren parte-hartzea
Azaldu zutenaren arabera, beste be-

hin eskatu zuten administrazio publikoen 
arteko koordinazioa egoteko. “Sustapen 
Ministerioak ere onartu behar du bere 
erantzukizuna, arazoa beste autonomia-
erkidego batzuek ere badutelako”. Al-
kateek ENAIREri –aireko nabigazioaren 
Es tatuko kudeatzailea– ibilbideren bat 
be rri kusi edota aldatzeko proposamena 
egin zioten, talkak ekiditeko, eta aukera 

hori Ministerioko ordezkariei ere helarazi 
zieten urriaren 25eko bileran. Era berean, 
Ministerioari parte-hartze handiagoa exi-
ji tu zioten, “hegaztiak biltzen diren lekuak 
eta hegazti handien migrazio-bideak gaur-
kotzeko, eta, horrela, benetako datuak 
izateko eta aireportuak duen informazioa 
handitzeko”. Bestalde, alkateek bat egin 
zuten pilotuen eskaerarekin, he gazti arris-
kutsuen presentzia denbora errealean jaki-
narazten dien sistema bat ezar dadin.

Alkateek esan zuten lanean jarraituko 
dutela, “harik eta erakunde eskudunek gu-
re auzokideen segurtasuna bermatzen du-
ten neurriak eta konponbideak aurkezten 
dizkiguten arte”.  
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Alargundu eta Evarista eta Edurne bakarrik geratu ziren etxean. Denborari aurre egiteko, kirola 
egitea erabaki zuten. Eguraldiak uzten dienean, 94 eta 89  urteko andreek lau kilometroko ibilbi-
deak egiten dituzte Derioko Landabarri, Bidebarri, Errekalde eta Larrauri auzoetatik zehar. Bende-
jera eta mirabea izan direnek gai asko jorratzen dituzte pausuz pausu bizkaieraz: herriko nondik 
norakoak, antzinako bizimodua… eta nola ez, eguraldia.

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

Iraganari eta
orainari bista,

hankak eta mingaina
ez dabiz erdizka.
Gu zuen pausoeri

segika gabiz ta
mosu bana Edurne

eta Evarista!

Itallen Bertso Eskola

Evarista Meabe eta Edurne Lekanda I Ibiltari adoretsuak



Aikor! 185 I 2018ko urria
www.aikor.eus12  GUREAN IZAN DA

t: Itxaso Marina

Memoria historikoa lantzen den he-
rria…

XXI. mendeko herria da, balio demo-
kratikoak politika arloko beste gai batzuen 
gainetik ipintzen dituena. 

Estatu espainiarraren kasua da?
Ez, diktadura frankistaren biktimen es-

kubideak betetzea saihesten dabiltzalako. 
Ereduzko trantsizio baten argudiopean, 
hil zituztenak ez ezik horien senideak eta 
beste errepresaliatu asko ere utzi dira are-
ketan.

Gerran, guduetan, hil zirenetik apar-
te, uste da beste 100.000 lagun hil zirela.

Horietako asko gizateriaren aurkako 
delituak izan ziren, biktimak ez zituztelako 
inongo erregistro zibiletan erregistratu, eta 
modu klandestinoan lurperatu zituztelako. 
Memoria historikoari lotutako mugimen-
dua haiengatik hasi zen. Bestetik, Nazio 
Batuek oso ildo zehatzak ezarri ditu 36ko 
gerraren testuinguruan zein beste herri ba-
tzuetan izan diren hilketei buruz: beti iker-
tu behar dira, egia ezagutzeko eskubideak  
ez duelako inoiz preskribatzen. 

gauza batzuk berdin-berdin funtzionatzen 
dutenak. Hala ere, egia da biktima batzuek 
erakundeen aitorpena dutela, diktadurak 
berak eman zielako, eta besteek ez dutela 
inoiz aitorpen hori eduki, nahiz eta orain 
sentsibilitate handiagoa duten agintari de-
mokratikoak hasi diren biktima horiek ain-
tzatesten.

Biktima guztiak dira berdinak?
Batzuek ulertzen ez badute ere, bikti-

ma guztiek eskubide berberak dituzte: egia 
ezagutu dadila, justizia egin dakizkiela eta 
kaltea ordaindu dakizkiela. Aintzat hartu ez 
diren eskubideei eman behar diegu eran-
tzuna. Hori ulertzen dugunean, konturatzen 
gara memoria historikoa ez dela iraganaz 
mintzo, orainaldiaz baizik. Gu ez gabiltza 
itsututa iraganean gertatu zenaren zehaz-
tasunarekin; guk geure buruari galdetzen 
diogu erantzuna eman ez zaion eskubide 
horrek orainaldian zer adierazten duen.

Estatu espainiarrean 2.300 hobi bai-
no gehiago daude; horietatik 500 ireki 
dira eta 8.000 gorpu baino gehiago ate-
ra dira lurpetik. Zelan bizi dituzue mo-
mentu horiek?

Hurreratzea ikuspegi tekniko batetik 
egin behar da beti, eta jarrera objektibo 
eta inpartzial batetik. Gertatzen dena hau 
da: objektiboa eta inpartziala izan nahi 
duzun arren, ez duzula nahi neutrala izan; 
eta are gutxiago giza eskubideei buruz ari 
garenean. Gainera, biktimek eskubideak 
badituzte, horrek esan nahi du gizarteak 
eta agintariek betebeharrak dituztela, eta 
nik ezin dut dagokidan erantzukizuna baz-
tertu. Baina gero, hobia irekitzen denean, 
senideak dira “hezurrari mamia” ipintzen 
diotenak, eta sentimendu asko azaltzen 
dira. Orduan ulertzen dugu egiten gabil-
tzan alderik garrantzitsuena irizpide huma-
nitarioei dagoela lotuta.

Irekitako 500 hobi horietatik bi alde 
frankistakoak izan dira. Momentua 
modu berdinean bizi da?

Bai. Alde batetik, metodologia ber-
bera erabiltzen da; eta bestetik, familiako 
tragediara hurbiltzen zarenean, badaude 

"Hil zituztenak  
ez ezik horien  

senideak eta beste  
errepresaliatu asko  

ere utzi dira areketan”

“Hilketak beti ikertu 
behar dira, egia  

ezagutzeko eskubidea 
ez delako inoiz  
preskribatzen” 

“Niregan eragin  
handiena eduki duen 

kasua Lasa eta  
Zabalarena izan  

da, ziur asko”

“¡Nunca más! Imágenes de guerra (1936-1939)” erakuske-
taren haritik, forentsea eta Euskal Herriko Unibertsitateko 
irakaslea Sondikara hurbildu da hitzaldia ematera. Memo-
ria historikoa eta bere lana eduki ditugu hizpide berare-
kin.   

PACO ETXEBERRIA I auzitegi-medikua

“Memoria historikoa 
ez da iraganaz mintzo, 

orainaldiaz baizik”



Aikor! 185 I 2018ko urria
www.aikor.eus GUREAN IZAN DA  13

Espainiako gobernuak Francoren 
gorpua Erorien Haranetik urtea amaitu 
baino lehen ateratzeko asmoa du. 

Hiru argudio daude Franco handik 
ateratzeko. Lehena da mausoleo hori ge-
rran hil zirenentzat eraiki zela, eta Franco 
ez zela gerran hil. Bigarrena da Zapatero-
ren gobernuan osatutako adituen batzor-
deak adierazi zuela, lekua berriro definitu 
eta bere sinbologia frankista edo faxista 
aldatu nahi bazen, lehenengo eta behin 
Franco handik atera behar zela. Eta hiru-
garrena da iaz, Madrilen, Parlamentuak 
hala erabaki zuela. Gaur egun ez da uler-
tzen hain desgrazia handia eragin zuen 
pertsonaren gorpuzkiak eraikin publiko 
batean gordetzea. Familiari dagokio nora 
eramango duten erabakitzea, baina ezin 
da herritar guztiona den leku batean 
egon.

Lekua berriro definitzea aipatu 
duzu. Posible da hori?

Nik ez daukat horretarako presta-
kuntzarik, eta batzuetan pentsatzen dut 
oraindik ez dela jaio lekua erabat aldatze-
ko gai den aditurik. Izan ere, faxismoen 
monumentaltasuna du, Espainia artean 
hondamenditik atera ez zela altxatu zen, 
eta presoek eraiki zuten. Ezaugarri ho-
riek guztiek zail egiten dute tokiaren sin-
bologia aldatzea. Baina, hala ere, azaldu 

beharra dago. Hau da, beste herri bateko 
bisitaria ezin da Erorien Haranetik irten hori 
zergatik eraiki zen jakin barik. 

Saharan aritu zara, Victor Jararen, 
Ruth eta Jose anaia-arreben hilketaren 
argitzean… Kasu batzuek beste ba-
tzuek baino eragin handiagoa izan dute 
zuregan?

Atzera begiratzen duzunean, bai. Hala 
ere, lanean zabiltzanean dena modu ber-
dinean egiten duzu, inozentzia puntu ba-
tekin ere bai, eta kasuak eduki dezakeen 
oihartzuna kontuan hartu barik. Esate 
baterako, Salvador Allenderen heriotza 
dela-eta, mundu osoko kazetariak eduki 
genituen aurrean. Niregan eragin handie-
na eduki duen kasua Lasa eta Zabalarena 
izan da, ziur asko. Azken batean ikusten 
genuen oso gauza larriak gertatzen ari zi-
rela: Estatuko agintariak eta indarrak, diru 
publikoa eta funtzionarioak erabilita, bes-
te estatu subirano batera joan ziren, han 
bizi ziren pertsonak bahitu zituzten, hona 
ekarri zituzten, torturatu egin zituzten, hil 
egin zituzten eta desagerrarazi zituzten. 
Hori gertatu zen eta frogatu ahal izan ge-
nuen. Gero, beste kasu asko ere badaude, 
komunikabideetan atera ez direnak, baina 
zuregan eragin handia eduki dutenak, adi-
bidez, txarto argitu dituzulako edo argitze-
ko gauza izan ez zarelako.

Larrabetzu memoria historikoaz 
arduratuta dabilen herria da eta ber-
tan, Etxeberriak esan duen moduan, 
badago jendea ez ahaztea erabaki 
duena. BHK Karraderan elkartea as-
paldian dabil Burdinazko Hesiaren 
aztarnak ikertzen eta 2015ean hitzar-
men bat sinatu zuten Udalarekin eta 
Aranzadi Zientzia Elkartearekin. Han-
dik hona lau borrokalarien gorpuzkiak 
atera dira lurpetik eta kaskezur bat 
topatu da. “Tokiak, protagonistak… 
ezagutzen dituzten pertsonen lagun-
tza barik guk ezin izango genituzke 
gauza asko egin. Abantaila handia da 
guretzat eta haien esfortzua eskertu 
eta aitortu behar da”.

Azaldu duenez, Euskal Autonomia 
Erkidegoan memoria historikoari lotu-
tako politika publiko bat egoteak, eta 
agintariek eta erakundeek hasieratik 
adierazitako jarrera onak asko erraz-

ten dute euren lana. Gogora institutua 
horren isla da. “Honek guztiak testi-
gantzak jasotzea ahalbidetzen digu, 
artxibategietan arakatzea, gorpuak 
lurretik ateratzea… Beste leku batzue-
tan ez dago ezer, ez nora jo, ez nori gal-
detu…Nazio Batuen errelatoreak beti 
aurpegiratzen dio Espainiari gai hone-
kiko duen gelditasuna; salbuespena, 
Euskal Autonomia Erkidegoa da”.

Sanchezen gobernuak Memoria 
Historiko Zuzendaritza sortu du eta, 
Etxeberriaren ustez, oso pertsona ego-
kia aukeratu dute zuzendari: Fernando 
Martinez Lopez, besteak beste, Histo-
ria Garaikideko katedraduna eta me-
moria historikoan aditua dena. “Orain-
dik ez dakigu zein erritmotan eta zein 
aurrekonturekin, baina ideia batzuk 
daude eta egin daitekeena pozgarria 
da, hala nola hobien mapa gaurkotzea, 
desagertuen errolda ofiziala egitea eta 
DNA bankua sortzea”.        

Ez ahaztea

“Herritarren  
esfortzua eskertu  

eta aitortu  
behar da”
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Izarok 15 urte dauz eta arraunketan 
orain dala hiru urte hasi zan. Aita Barakal-
dokoa da, Kaiku Sestaoko klubaren zalea, 
eta estropadak oso hurbiletik bizi izan 
dabez betidanik etxean. Gainera, aitaren 
osaba bat be Castroko Arraun Klubean 
ibilia da, patroi. “Estropadak ikustera joa-
ten ginan eta neuk be probau gura izan 
neban”. Kaikun hasi zan eta hor jarraitzen 
dau. Gustura. “Lehenengo urtean eduki 
nebazan entrenatzaileak oso onak izan 
ziran eta hareek irakatsi eusten arraunean 
ondo egiten eta kiroltasuna zer dan. Ki-
deakaz be eduki dot zorte handia, lagun 
moduan zein kirol arloan”.

Arraunketan hasi eta asko gustatu 
jakon. Eta egia esan, asko gustatu behar 
jako, ia egunero Larrabetzutik Sestao-
ra joateko, eta gero alderantzizko bidea 
egiteko. “Oso kirol gogorra da eta kon-
promisoa hartzen badozu, horri eutsi eta 
egunero entrenatu behar dozu. Estropada 
denporaldia ez danean, aste barruan hiru 
egunetan eta asteburuan egun baten egi-

ten dogu entrenamendua. Baina denpo-
raldian gagozenan, bakarrik egun baten, 
aste barruan, hartzen dogu atsedena. As-
teko gainerako egun guztietan entrenatu 
behar dogu”. Aurre-denporaldian korrika, 
ergometroa eta ariketen taulak egiten da-
bez, eta urtarriletik aurrera uretera urteten 
dira. “Batelean ateraten bagara, Sestaotik, 
Barakaldotik eta Bizkaiko zubitik ibilten 
gara. Santurtziraino be joaten gara. Baina 
banku mugikorra egiten dogunean, Bilbo 

aldera joaten gara, ura bare egotea behar 
dogulako. Itsasadarretik ordubete inguru 
egiten dogu”.

Kirol gogorra eta sakrifikatua da 
arraunketea. Hori ondotxo daki gazteak. 
“Denpora asko kentzen deust. Ikasteko, 
esaterako, ze etxetik arratsaldeko 4:30ean 
urteten naz eta gaueko 9ak arte ez naz 
bueltatzen. Afaldu eta oso nekatuta na-
goala etxerako lanak egin behar dodaz, 
ikasi… Eta asteburuetan gauza bera. La-

Larrabetzuko arraunlariak gogotsu ekingo deutso denboraldi barriari. Kadete katego-
rian eta doble skull modalitatean lortutako Bizkaiko eta Euskadiko txapelak berrestea dau 
helburu, baita Espainiako txapelketan emaitza hobea izatea be. Hori guztia arraunketaz 
denak emonda disfrutatuz egingo dau.

IZARO LEZKANO PEREIRO I arraunlaria 

Kontxa amets
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gunakaz egoteko denporea be kentzen 
deust, eta familiak nire atzetik ibili behar 
dau planak egin ahal izateko. Era berean, 
kontuz ibili behar dot janariagaz…”. Ha-
landa guztiz be, bere esanetan, sakrifizio 
hori guztia egitea merezi dau. “Bai horixe!”.

Eta sakrifizioak bere saria badau, igaz, 
Haizea Casamayor Milego kideagaz bate-
ra, urrezko domina lortu zuelako Bizkai-
ko eta Euskadiko txapelketetan, kadete 
kategorian eta doble skull modalitatean 
(banku mugikorra). “Pozik nago emaitza-
kaz. Nik kadete kategorian jarraituko dot, 
baina Haizea gazte kategoriara igoko da 
eta, ondorioz, kide barri bategaz arituko 
naz. Ea zelan moldatzen garen! Edozelan 
be, helburua da titulu horiek berrestea eta 
Espainiako txapelketan barriro sartzea. 
Aurten laugarrenak lotu gara”.

Kaikuk emakumezkoen trainerua osa-
tu dau aurreko denboraldian eta larrabe-
tzuarrari hara sartzea gustatuko litxakio. 
“Asko. Azken batean, gurea, bertokoa, 
banku finkoa da. Gu bateletik trainerillara 
pasatzen gara, eta gero trainerura. Gazte 
kategorian zagozala hasi ahal zara trai-
neruan arraun egiten, baina normalean 
senior kategorian egon behar da han ari-
tzeko”. Azaldu deuskun moduan, batelean 
ekainaren hasiera arte ibilten dira kadete 
kategorian; eta gero, uztailean eta abuz-
tuan, banku mugikorra egiten dabe.

Arraunlari saiatua 
Maiatzean, Emakumeen Traineruen 

Elkartea sortu zan eta horren barruan 14 
klub dagoz; Kaiku, horreen artean. Ema-
kumeen traineru lehiaketak arautzearen 
beharrak bultzatu ditu alkartea sortzera, 
emakumeek arraunean abotsa eta balia-
bide duinak eduki dagiezan. Arraunlariek 
EuskoTren Ligan parte hartzen jarraituko 
dabe, baina liga horretan sartzen ez di-
renek bigarren mailako liga baten aritze-
ko aukerea izango dabe. Izaroren eritxiz, 
emakumeen kirola bultzatzea helburua 

Emakumezkoen  
trainerura sartzea  
gustatuko litxakio,  

“azken batean, gurea 
banku finkoa da”

“Maila handia  
dago, baina klub  

bakotxaren baliabideek 
be eragin handia  
daukie horretan”

eta zuzenketei kasu egiten deutsena. 
Etorkizunari begira, traineruan sartu eta 
Kontxako Banderan lehiatzea gustatuko 
litxaioke. “Irabaztea ez dakit, hori beste 
kontu bat dalako. Baina parte hartu sikie-
ra… Ze oso polita da. Gero, banku mugi-
korrari jagokonez, munduko txapelketak 
be badagoz…”.

Bitartean, Kaikun jarraituko dau. Han 
gustura dagoalako eta bat egiten dauala-
ko Sestaoko klubaren harrobi-filosofiagaz. 
“Animatu gura dot jentea aurraunean egi-
tera eta Kaikura etortzera. Kirol gogorra 
da eta asko sakrifikatu behar da, baina oso 
ondo pasatzen da eta oso gauza polita be 
bada”. 

daukien egitasmoak beharrezkoak dira. 
“Kirolean ez dagoalako gizonen eta ema-
kumeen arteko bardintasunik. Nahiz eta 
arraunketan gauzak apur bat hobeto 
egon. Aurten, adibidez, gizonezkoek eta 
emakumezkoek diru-kopuru bera kobratu 
dabe Kontxako Bandera irabazteagaitik. 
Baina gogoratzen dot, haur-kategorian 
nengoala, bigarrenak lotu ginala Euska-
diko txapelketan, batel modalitatean, 
eta horrek txartelea emoten euskuela Es-
painiako txapelketara joateko. Ezin izan 
ginan hara joan, gure kategorian emaku-
mezkoen txapelketarik ez zalako antolatu; 
gizonezkoena, bai, ordea. Txapelketa ez 
antolatzeko, guk ez genduala indar nahi-
korik erabili eben aitzakiatzat. Ez jat ondo 
iruditzen”.

Bardintasun arloan asko hobetu behar 
bada be, orain dala urte batzuk baino ho-
beto ikusten dau emakume arraunlarien 
egoerea. “Maila handia dago, baina klub 
bakotxaren baliabideek be eragin handia 
daukie horretan. Baita entrenatzaileak 
zer eta zelan irakasten deutsun be”. Bera 
arraunlari saiatua da, gogotsu lan egiten 
dauana eta entrenatzailearen azalpenei 
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II. Enplegu Azoka

Txorierri Euskaraldiarekin bat

Goizeko 9etatik arratsaldeko ordu 
biak arte, enplegu-erakunde eta enpre-
sekin harreman zuzena izateko aukera 
izango dute gazteek. Horrez gain, eten-
gabeko prestakuntzari buruzko informa-
zioa jasoko dute, eta gaitasunak nahiz 
trebetasunak curriculumean nola islatu 
ikasiko dute.

Azokak hiru gune izango ditu: Iparra-
girre aretoa, Atrioko gunea eta Euskadi 
aretoa. Bertan, enpresen aurkezpenak 
eta hitzaldiak, mahai-ingurua eta en-
presa kolaboratzaileen standak egongo 
dira. Lehen hitzaldia Ainhoa Oar orien-
tatzaileak emango du eta nazioarteko 
hezkuntza- eta lan-orientazioari buruz-
koa izango da. Geroago, 10:00etan, on-
gietorri ofiziala egingo da. Ongietorria 
Txorierriko Mankomunitateko buru den 
Igotz Lópezek eta Bizkaiko ahaldun na-
gusiaren kabineteko Jonatan Morenok 
egingo dute.

Egunean zehar, mahai-inguru bat 
egongo da, “Sektore estrategikoen ara-
berako lan-merkatuaren azterketa” ize-
nekoa. Luis Madariagak, Ana Arenaza 
Santos eta Maria Larrinoak, Gaiker, Iber-
matica eta Ingeteam enpresen giza balia-
bideetako zuzendariak hurrenez hurren, 
hartuko du te parte bertan. Aldi berean, 

Txorierriko sei herriek bat egin du te 
Euskaraldiaren egitasmoarekin. Horreta-
ra ko, azaroaren 23tik abenduaren 3ra 
bi tartean herritarrak Ahobizi eta Belarri-
prest izatera gonbidatzen ditugu. Txo-
rierrin euskaraz ulertzen duten pertso-
nak pentsatzen duguna baino askoz ere 
gehiago gara, eta hau kalean islatu behar 
dugu; hori ikusaraztea da orain daukagun 
erronka. Hizkuntza ohiturak aldatu behar 
ditugu eta konturatuko gara uste duguna 
baino errazagoa dela euskaraz hitz egitea.

Herriz herri, talde, elkarte eta herri-
tarrek batzordeak antolatu dituzte Eus-
karaldia herri bakoitzaren errealitatera 
egokituz eta euskararen alde egotetik 
euskara egitera eman beharreko urratsak 
errotzeko. 

Txorierriko Mankomunitateak, Erandioko Udalak eta Biz-
kaiko Foru Aldundiak,  EGAZ Txorierrirekin batera, Txo-
rierriko bigarren Enplegu Azoka antolatu dute azaroaren 
9rako, Derioko Kultur Birikan. Ekimena Gaztedi Bizkaia 
planaren barruan dago, eta helburu hau du: enpresen eta 
lana bilatzen ari diren, edo haien ibilbide profesionalaren 
norabidea aldatu nahi duten gazteen arteko topalekua 
sortzea. 

aurkezpen hauek izango dira: Iddtek 
(10:15), Lanbide (11:15), Matrici (12:15) 
eta We Bring (13:15).

Lehen edizioan egin zuen moduan, 
Igotz López Mankomunitateburuak, 
gazteak animatu ditu “enpresei galde-
tzera, haiekin harremanetan egotera 
eta enpresekin kontaktu zuzena izate-
ko aukera aprobetxatzera. Txorierriko 
Enplegu Azoka aukera ezin hobea da 
merkatua ezagutzeko eta eskualdeko 
erakundeek zer-nolako profil profesio-
nalak bilatzen dituzten jakiteko", azpi-
marratu du.

Txorierriko Enplegu Azokaren biga-
rren edizioan 13 stand egongo dira, ba-
tzuk Matrici, Ingeteam, We Bring edo Idd-
tek bezalako enpresenak, beste batzuk 
Egaz Txorierri bezalako erakundeenak, 
eta beste batzuk Politeknica Ikastegia 
bezalako ikastetxeenak. Hauek ere izan-
go dira bertan: RDT Ingenieros, SGS For-
mación. Lontana, Naguspea, Bizia Funda-
zioa, Ibermatica eta Gaiker.

Lehen edizioaren arrakasta
Azokaren lehen edizioan, joan den 

urteko azaroan, 1.500 gazte baino gehia-
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go bertaratu ziren hitzordura, lan-aukera 
baten bila edo ibilbide profesionalaren 
norabidea aldatzeko asmoz. Edizio har-
tan 17 enpresa eta erakunde egon ziren, 
eta standetan gazteen curriculumak ja-
sotzeaz gain, haiekin hitz egin zuten eu-
ren kezka eta beharrei buruz. 

Horrez gain, “Sektore estrategikoen 
araberako lan-merkatuaren azterketa” 
ma hai-ingurua egin zen; bertan, taldean 
lan egiteko gaitasunaren eta aldakete-
tara egokitzeko gaitasunaren garrantzia 
azpimarratu zen, baita prestakuntza be-
rezituen eta hizkuntzen garrantzia ere.

Azokan 15 enpresak  
eta erakundek  

baino gehiagok  
hartuko dute parte

Enpresen eta lan bila 
dabiltzan gazteen  
arteko topalekua  

izango da

Azaroaren 23ra bitartean herriko ba-
tzordeak, aurkezpenak, ekitaldiak, izen-
emateko tokiak eta formakuntzak anto-
latzen ari dira, besteak beste. Txorierriko 
herri guztietan hamaikakoak antolatu dira. 
Herriz-herriko hamaikakoez gain, Txorie-
rrik ere, eskualde mailan, ekimenaren en-
baxadoreak ditu modu pertsonalean eta 
euren borondatez ekimenaren alde aur-
keztu direnak. Eguzkiñe Carballo eta Olatz 
Santiago derioztarrak, Iñaki Suarez eta Ai-
tor Santxo larrabetzuarrak, Aitor Benegaz 
eta Marian Rodriguez lezamarrak, Kepa 
Arriaga eta Nerea Revilla loiuztarrak, Naia-
ra Gonzalez eta Deñe Sarria sondikoztarrak 
eta Lorena Dominguez eta Iranzu Erauzkin 
zamudioztarrak. 

Izen-ematea zabalik dago eta bi aukera 
ezberdin daude horretarako: online bidez, 
www.euskaraldia.eus atariko formularioa 
betez, eta herrietako batzordeek azaroan 
zehar jarriko dituzten mahaien bidez.
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Pinua gaixorik dago
Banda marroia/gorria gai-
xotasuna gogor erasotzen 
dabilkie pinuei. Horrela, gure 
autonomia erkidegoan, gai-
tza 40.000 hektareara baino 
gehiagora zabaldu da; 3.151 
hektareara, Txorierrin. Gure 
orografiaren berdea marroiz 
tindatzen hasi da, onddoek 
pinuak sikatzen dituztelako. 
Erritmo handian, gainera.     

t: Itxaso Marina eta Jon Goikouria / a: J.G.

Eusko Jaurlaritzako datuen arabera, 
2016an 130.000 hektarea pinus radiata 
zeuden Euskal Herrian; eta 65.000 hek-
tarea, Bizkaian. Pinudia bizimodua ate-
ratzeko bidea da baserritar askorentzat, 
izan ere, industria horrek zuzeneko 13.000 
lanpostu eta zeharkako 7.000 lanpostu 
sortzen ditu gaur egun, gure autonomia-
erkidegoan. Baina baso gehienetan ikus-
ten dugun pinu mota hau ez da bertokoa. 
Adan Ayarza lekeitiarrak XIX. mendean 

ekarri zuen Kaliforniatik. Industria arlo-
ko gehiegizko ustiatzea dela-eta, euskal 
mendiak hustuta zeuden eta espezie hori 
erraz egokitu zen gure klimara. Lehen-
gai preziatua bihurtu zen, epe laburrean 
etekin handia sortzen duelako. Batez ere 
hiru erabilera mota ditu pinuaren egurrak: 
adarrak papera egiteko erabiltzen dira; 
enborraren erdialdea, enbalatze ontziak 
egiteko; eta enborraren oinarria, zurgintza 
eta ebanisteria-lanetarako. 

Onddoen eraginez, pinus radiata gai-
xorik dago eta bere gaitzaren ondorioak 

ikusgai daude Gipuzkoako, Bizkaiko eta 
Arabako basoetan. Bizkaiko Foru Aldun-
diak uztailean egindako azterketaren 
arabera, gaitzak gure lurraldeko 16.000 
hektareari egin dio eraso. Eta Bizkaiko 
Basogintza Elkartetik jakinarazi diguten 
moduan, gure eskualdean 8.584 hektarea 
pinu daude eta gaixotasunak 3.151 hekta-
rean dauka eragina; hau da, hektareen % 
36,71n. “Pinu guztiek ez dute gaitz-gradu 
berbera: batzuk siku daude jadanik, baina 
beste batzuek oraindik ez dute gaitzik. 
Eta gaixotasunak maila ezberdinetan ha-
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Gure eskualdean 8.584 
hektarea pinu daude  

eta gaixotasunak  
3.151 hektarean  
dauka eragina

Airetik oxido kuprosoa 
bota daitekeen albisteak 

kezka sortu du  
herritar eta talde  

ekologisten artean

Foru Aldundiekin batera, gaitzari aurre 
egiteko jarduketa-plan bat ipini du mar-
txan, hiru ardatz nagusi dituena: gaitzari 
eta horrek baso eremutan eragiten dituen 
kalteei buruzko ezagutza sortzea; gaitzari 
aurre egiteko neurriak zehaztea; eta sek-
torea berreskuratzea. 

Bigarren ardatzari dagokionez, Eusko 
Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek Espainia-
ko gobernura bideratu dute eskaera bat, 
oxido kuprosoa erabilita aireko tratamen-
dua egin ahal izateko. Azaldu dutenaren 
arabera, tratamendu hori eraginkorra izan 
da beste leku batzuetan, zeinetan antzeko 
onddoek zuhaitzei erasotzen baitzieten. 
Gaixotasunarekiko erresistenteak diren 
landareak ere inportatuko dira, preben-
tzio neurriak indartuko dira eta halako ka-
suetan gomendatzen diren basogintzako 
praktikak bilduko dira gida batean. Bestal-
de, Foru Laguntzen Planak indartuko dira, 
larri kaltetutako zuhaitzak mozteko eta 
basoberritzeko. Izapide administratiboak 
erraztu eta arinduko dira horretarako, eta 
tratamenduak egiteko beharrezko azpie-
gitura tekniko-administratiboa emango 
da. Lehentasunezko ebaketak egiteko ere-
muak eta gaitza hedatzea saihesteko eba-
keta-eremuak aukeratuko dira, eta ebaki-
tako zura gordetzeko guneak atonduko 
dira, apurka-apurka saldu ahal izateko. 
Sektorea berreskuratzeari lotuta, gaixota-
sunarekiko erresistenteak diren eta, mer-
kataritzaren ikuspuntutik, sektorearentzat 
interesgarriak diren espeziekin egingo 
dira saiakuntzak, eta jatorri baimendua 
duten haziak erabiltzea sustatuko da. Foru 

Lezama Bizirik  
elkarteak proposamen 

bat aurkeztuko du,  
herriko baso-politika  

berriz aztertzeko

rrapatu ditu beste batzuk. Zuhaitz batzuk 
gaitzari aurre egiteko gai izango direla es-
pero dugu”, aipatu du Jabi Gezuraga Uriar-
te teknikariak. 

Zergatik gaixotu dira pinuak? Keko 
Alonso biologoaren eta Kolore Guztietako 
Basoak plataformaren kidearen arabera, 
basoak paisaia biziak dira, eta bertan es-
pezie askotariko zuhaitzak eta beste ani-
malia mota batzuk bizi dira, ekosistema 
harmoniatsu batean. Pinudiak, ostera, 
kanpotik ekarritako zuhaitzak izateaz gai-
nera, monolaborantza-ereduaren emaitza 

dira eta egurra lortzeko landatu eta moztu 
egiten dira. Eredu horrek gizakiari etekina 
ekarri arren, mina egiten dio lurrari.

Monolaborantzaren ondorioa
Aipatutako monolaborantza-sistema-

ren ondorioz, lurra erabat eraldatu da eta 
gaur egun ez da elikagai ona zuhaitzeta-
rako. Era berean, ura kudeatzeko ahalmen 
gutxi du. Hori dela-eta, zuhaitzak ez dira 
behar moduan elikatzen. Bertoko zuhai-
tzek udazkenero botatzen dituzte hos-
toak. Onddoek eta bakterioek hostoak 
deskonposatzen dituzte eta lurreko buztin 
naturalarekin nahasten dira, humus-buzti-
na sortuz. Harrek humus-buztin hori jaten 
dute eta digeritu ostean lurpean botatzen 
dute. Karbonoaz gainera, zuhaitzak ma-
teria organiko horren mineralez elikatzen 
dira. Pinuek, berriz, hiru edo bost urterik 
behin botatzen dituzte hostoak eta horrek 
zaildu egiten du lurreko organismoek des-
konposizioa egin ahal izatea. Pinuen hos-
toak lurrean metatu eta ezkoz estaltzen 
dira, kanpoko klimatik babesteko. Hortaz, 
pinudiak ez daude behar moduan elikatu-
ta eta hidratatuta, eta ezin diete kanpoko 
mehatxuei aurre egin. Zuhaitzak moztu 
eta batzeko erabiltzen den sistema ere ez 
da lagungarria, makina astunek lurreko 
begetazioa suntsitzen dutelako.

Hiru dira Euskal Herriko pinuei era-
sotzen dabilzkien onddoak: Dothistroma 
septosporum, Lecanosticta acicola eta 
Dothistroma pini. Baserritarrak eta erakun-
deak kezkatuta daude, eta Eusko Jaurla-
ritzak, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako 

Natura errespetatzen 
duten basoak  

garatzean egon daiteke 
irtenbidea, aditu  

batzuen ustez 
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mendietan landaketa esperimentalak egi-
teko proiektuak ere diseinatuko dira.

Kudeaketa birbideratzea 
Gaixotasunari aurre egiteko, airetik 

oxido kuprosoa bota daitekeen albisteak 
kezka sortu du biztanleen artean. Gezu-
ragak lasai egon behar dugula esan digu, 
eta zuhurtziaz jokatu. “Europan debekatu-
ta dago airetik fumigatzea, nola eta egoe-
ra larria ez den. Lehenengo eta behin ikusi 
behar dugu airetik fumigatzeko baimenik 
lortzen den; eta bigarrenez, azkenean 
oxido kuprosoa edo beste fungizida bat 
erabiltzen den. Edozelan ere, airetik fu-
migatzen bada, ez da Euskadin kaltetuta 
dauden hektarea guztietan egingo; ere-
mu txiki bat hartuko da eta probak egingo 
dira bertan. Gainera, fungizida airetik bo-
tatzen bada, produktua zuhaitz bakoitza-
ren gainean eroriko da, eta horrek ez du 
lurra ukituko”. Beste alde batetik, gogora 
ekarri digu oxido kuprosoa nekazaritza 
ekologikoan eta mahastizaintzan erabil-
tzen dela, basogintzan debekatuta da-
goen arren.

Alonsoren iritziz, fungizida berezi ga-
be arituko da, eta pinuei gaixotasuna era-
giten dieten onddoak ez ezik zuhaitzeta-

rako onuragarriak diren onddoak ere hilko 
ditu, esaterako sustraietan daudenak, lan-
dareari beste kalte bat ekarriz. Biologoa-
ren esanetan, ezin da ziurtatu fungizida 
zuhaitzen hostoetan geldituko dela. “Eu-
ria ari badu, berbarako, euri-tantek lurrera 
botako dute fungizida eta, ondorioz, ure-
tako ekosistemak kaltetuko dira”. Banda 
marroi/gorria gaitza orain guztion ahotan 
badago ere, Alonsok aipatu digu duela 
urte batzuk hasi direla pinudietan arazoak 
sumatzen, eta pinuak astiroago hezten di-
rela. “Alternatibatzat beste zuhaitz espezie 
bat hartu baino lehen, atzera begira  haus-
narketa egin beharko genuke orain arte 
eutsi zaion baso-ereduaren gainean. Pen-
tsatu behar dugu gure seme-alabei zein 
nolako basoak utzi nahi dizkiegun”. Horri 
lotuta, baso-kudeaketa birbideratzea 

ezinbesteko jotzen du, baita, monolabo-
rantza sistemaren ordez, dibertsitatean 
oinarritzen den baso-eredu bat sustatzea 
ere. 

Lezama Bizirik elkartea iritzi berekoa 
da eta datozen egunotan proposamen bat 
egingo diete udaleko osoko bilkura osa-
tzen duten alderdi biei, herriko basoetan 
ezartzen den baso-politikaren irizpideak 
berriz aztertu ditzaten. Izan ere, azaldu 
duten moduan, baso-kudeaketaren hari-
tik Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lezamako 
Udalak duten hitzarmena datorren urtean 
berritu behar da. “Ez dugu pozoia erabilita 
gu fumigatzea nahi.  Gaur egun duguna-
ren moduko arazoak saihesteko, ordea, 
baso-politika zuzentzea nahi dugu, eta 
biodibertsitatea eta bertoko basoa susta-
tu daitezela”. Era berean, Udalari eskatuko 
diote Lezamako basoetan oxido kuprosoa 
erabilita fumigatzeko baimenik ez ema-
teko. Gogorarazi dute, REACH arautegian 
jaso den moduan, kobre oxidoa uretako 
organismoentzat toxikoa dela, eta ingu-
rumenerako arrisku handia eta kronikoa 
dela. Hori airetik fumigatzeak “gure ba-
soetan, ibaietan, animaliengan, lurretan, 
etxeetan eta pertsonengan edukiko du 
eragina”, esan dute.  

Gaixotasuna geldituko 
da neguan, baina,  

neurririk hartu ezean, 
izurritea berriro  

zabalduko da udan
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Justin Zarate Etxebarria lezamarra 
irtenbideen zain dago. Berak eta bere 
anaiak, Mikelek, 4,5 hektareako basoa 
dute eta hango pinu guztiak gaixorik 
daude. “Lurra aitak erosi zion BBK-ri 
orain dela 30 urte. Hasieran itsas pi-
nua genuen, baina orain dela zazpi 
urte kendu genituen eta pinu radiata 
landatu genuen, errentagarritasuna 
lor tzeko asmoz. Bada, pinu guztiak 
hasi dira sikatzen; paradoxikoki, itsas 
pinuak atera dira horien ondoan eta 
gaitzak momentuz ez die eragin”. 
Zarateren lurren alboan beste jabe 
batzuen pinuak daude, zaharragoak, 
eta horiengan gaixotasuna ez da hain 
nabaria. “Gaitzak gogortasun handia-
goarekin erasaten die zuhaitz gazteei. 
Hotzaren ondorioz, gaixotasuna geldi-
tuko da neguan, baina, neurririk hartu 
ezean, izurritea berriro zabalduko da 
udan. Gure pinuak hilda egongo dira 

Baso-ereduak datorren urterako; handiagoak direnak, lau 
urte barru edo”.

Zarate anaiak aukera batzuk aztertzen 
dabiltza etorkizunari begira, hala nola pi-
nuaren ordez eukaliptoa landatzea. Baina 
erabaki bat edo bestea hartu baino lehen, 
prest daude euren lurretan saiakuntzak 
egiteko, gaixotasunari aurre egiteko edo, 
behintzat, arintzeko. “Nueva Zelandan as-
palditik bizi dira gaitzarekin. Ez dute lortu 
desagerraraztea, baina kontrolatu dute. 
Bizkaian baso-jabe txikiak gara gehienok 
eta ez dugu baliabide nahikorik, gure kabuz 
egiteko; erakundeen laguntza behar dugu”. 
Anaiek ez dute bizimodua egurra saltzen 
ateratzen; hala ere, dirua eta esfortzua ipi-
ni dute aitak erositako basoan. “Irtenbide-
rik topatu ezean, pinu guztiak moztu eta 
berriro hasi beharko dugu. Zaila da basoa 
saltzen; gaur egun ez du inork nahi”. Bestal-
de, azpimarratu du beti daudela arriskuen 
menpe. “Haizea ez bada, sutea izan daiteke, 
edo izurritea. Iaz eta aurreko urtean, esate 
baterako, pinuek prozesionaria eduki zu-
ten, gaitza gainditu zuten arren”.

Jose Antonio Lekue larrabetzua-
rrak pinus radiata eduki du bere ba-
soan orain dela gutxi arte. Baserrita-
rra, ikuspegi ekologikotik, ez zetorren 
bat monolaborantza-sistemarekin, 
eta erabaki zuen hori alde batera utzi 
eta ekosistema naturalean oinarri-
tutako baso-ereduaren alde egitea. 
Horrela, bada, 2.000 metro karra-
tuan harmonian eta osasuntsu bizi 
dira bertoko espezieak, elkarrekin: 
haritzak, lizarrak eta ezkiak, tartean. 
“Guztiok gaixotzen gara, pertsonak 
zein zuhaitzak, baina monolaboran-
tza-ereduak –arraseko mozketak, 
us tia keta masiboak…– errazten du 
gai xotasunak egotea”.   

Lekueren ustez, natura errespeta-
tzen duten basoak garatzea posible 
da eta espero du bere gaur egungo 
baso-eredua etorkizuneko baso osa-
suntsua bihurtzea. Gainera, kontuz 
ibiltzen bada eta naturari begirunea 
badiogu, baso horietatik ere kalitate 
handiko egurra eskuratu daiteke.  
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Vendetta taldea

Azken mendekua
a: Gaizka Peñafiel

Jarraikortasuna izango da aurten-
go Sanmartinen ezaugarri nagusia. Izan 
be, jai-egitarauak nobedade gitxi dakar. 
"Gauza barriak egitea gustauko litxakigu, 
baina urtero ezin da egin: horretarako 
nahiko dirurik ez dogulako, proposamen 
barririk ez dagoalako.... Dana dala, pozik 
gagoz, zerbait ondo badabil eta jentea-
ri gustatzen bajako, zergaitik aldatu?", 
esan deusku Manu Francisco Zamudioko 
Udaleko zinegotziak. Manugaz batera, 
hainbat lagun dabilz lanean jai ederrak 
prestatzeko, Eguraldi ona jai batzordean. 
"Herriko taldeek bat egiten dabe jaiakaz, 
batez be Arbolantxa Pelota alkarteak, Gu-
raso Alkarteak, HiruBat dantza taldeak eta 
Zamudioko Kamara Koralak". 

Ekitaldi nagusietako bat Vendetta tal-
dearen kontzertua izango da. Naparrek 
musikea itxiko dabela iragarri dabe eta 
Zamudion emongo dabe Bizkaian eski-
niko daben azken kontzertua. "Vendetta 
bezalako taldeek adin guztietako jentea 
erakartzen dabe eta aurton kontzertua 
lehenago izango da: 01:00ean izan beha-
rrean, 23:30an izango da, gurasoek holan 
eskatu deuskuelako". Oxabi eta Puro Re-
lajo taldeek eta disk-jockey bik –Markelin 
eta Paco Sanchez– osatzen dabe gaueko 

San Martin jaiak azaroaren 9tik 12ra bitartean ospatuko 
dira Zamudion. Herriko jai nagusiak dira eta, igaz mo-
duan, Vendetta musika taldeak aurton be eskainiko dau 
kontzertua berton. Saio berezia izango da, nafarrek Biz-
kaian emongo daben azken kontzertua izango dalako. 
Gainera, besteak beste, dantzek, umeentzako ekitaldiek 
eta azokak osatuko dabe jai-egitaraua.  

musikaren eskaintza. Era berean, “Zamu-
dio Izar” lehiaketea eta San Martin XXX. 
Kontzertua be antolatuko dira. Azken ho-
rretan Tantak (Mungia), Xatz Eskifaia (Hon-
darribia) eta Nurat (Gasteiz) arituko dira.

Publiko gaztea oso garrantzitsua da 
jai-batzordekoentzat. "Azken bolada ho-
netan, gero eta gazte gehiago inplikatzen 
dira jaiak prestatzeko lan-taldean. Eta hori 
benetan eskertzekoa da. Azken urteotan 
antolatu doguzan kontzertuak ez dira oso 
arrakastatsuak izan eta hareen ekarpena-
ri esker, musika taldeak herriko gazteen 
gustukoak izan dira”. 

Ruben Glera 
Jaietako beste protagonista bat Ru-

ben Glera izango da, jaietako pregoia 
botako dauelako. Rubének bitxitegia 
dauka herrian eta oso ezaguna da herri-

tarren artean. "Hainbat alkartetan dabil, 
Zamudio Kirol Alkartean esate baterako. 
Gainera, goi-mailako kirolaria da, txirrin-
dularia, eta askotan eroaten dau kanpora 
Zamudioren izena. Rubenek herria daroa 
bihotzean eta bazan ordua hemen, bere 
herrian, omenaldi txiki bat eskaintzeko".

Jaiak azaroan ospatzen dira eta egu-
raldiak izugarri baldintzatzen dauz ospa-
kizunak. "Egia da, eguraldi txarra egiten 

Jaietako beste  
protagonista bat  

Ruben Glera izango  
da, jaietako pregoia 

botako daualako
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badau, ziur asko jente gitxiago etorriko da 
jaietara. Eta azaroan euri zaparradak eduki 
ahal doguz, edo praka motzak jantzi ahal 
doguz. Auskalo! Beraz, kontzertuak egiten 
diran gunean karpa bat jarten dogu eta 
aurton Kultur Etxean be jarri gura dogu. 
Holan, beste areto bat lortzen dogu eki-
taldiak egiteko".

Eguraldia kontuan hartzekoa da, bai, 
baina jai-batzarkidearen berbetan, "he-
rriko jai nagusiak dira, Pazkoakaz batera, 
eta zamudioztarrok jaiak etortzeko irrikan 
gagoz: lagunakaz eta familiagaz egoteko 
momentu paregabea da. Batzuk kanpo-
tik etorten dira bakarrik jaiak diralako. 
Eta guk horretarako egiten dogu lan urte 
osoan. Azken baten, jaiak jentearentzat 
egiten dira. Herria, zamudioztarrak, dira 
jaien mamia". 

Azokea, azaroaren 3an eta 4an
San Martin jaiakaz batera, Zamudioko 

azokea be egingo da aurreko asteburuan,  
azaroaren 3an eta 4an. Limusin Euska-

diko Txapelketea 17. aldiz antolatuko da 
eta horrek kanpoko jente asko erakarriko 
dau. Gainera, Euskal Herriko nekazaritza-
produkturik onenak eskainiko dira: gazta, 
ogia, txakolina... Asteburu horretan Txo-
kolate, Gozo eta Artisautza Azoka egingo 
da seigarren aldiz. Bitartean, aditu batek 
artisau-garagardo dastaketea eskainiko 
dau, eta bisitariek beste dastaketa ba-

"Jaiak jentearentzat  
egiten dira. Herria,  
zamudioztarrak,  
da jaien mamia"

tzutan parte hartzeko aukerea be eukiko 
dabe:  euskal saltxitxa, txahal pintxoa eta 
Zamudioko garagardoa. "Azoka oso ga-
rrantzitsua da herriarentzat, 10.000 lagun 
inguruk bisitatzen gaituelako. Ostalariek 
dinoe urteko egunik onena dala euren-
tzat. Eta kalidade aldetik ez dauka ia pa-
rekorik, berton dagozan produktuak ede-
rrak diralako".  

Ruben Glera 
pregoilaria 

izango da

Oxabi taldea
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Azokaren egitaraua
Azaroak 2, 3 eta 5
–20:30 Pisu libreko idi-probak, ater-
pean.  
Azaroak 3
–VI. Txokolate, Gozo eta Artisautza 
Azoka. 
–11:30-12:30 XVII. Bizkaiko Limusin 
Arrazako Abelgorrien Txapelketea.
–Artisau-garagardoa dastaketea, azal-
penakaz.
–13:00 Hainbat dastaketa: euskal sal-
txitxa, txahal pintxoa eta Zamudioko 
garagardoa.

–17:00 Kaleko antzerkia. Marraka.
–18:00 Tio Teronen semeak dantza tal-
dea, HiruBat dantza taldeak antolatuta. 
Azaroaren 4an
–XXXIII. Nekazaritza eta Abere Azoka.
–XXV. Euskadiko Limusin Arrazako Abel-
gorrien Txapelketea.
–11:30 Idiazabal gaztai- eta txakolin-
dastaketea, azalpenakaz. 
–13:00 Bizkaiko Limusin Arrazako Abel-
gorrien Txapelketearen sariak banatzea. 
–14:00 Azokako gaztai, barazki eta txa-
kolin txapelketen sariak banatzea. 
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Txorierri feministat: I. M. / a: Arantza Atxutegi eta Alaitz Ziordia

Pozik baino pozago azaldu dira an-
tolatzaileak Txorierriko I. Topaketa Fe-
ministek euki daben erantzunagaz eta 
arrakasteagaz. Antolatzaileak honeexek 
izan dira: Ilargi Betea (Loiu), Garrasia 
(Sondika), Koxak (Derio), Zapata Gorriak 
(Zamudio), Moreak (Lezama) eta Zutunik! 
(Larrabetzu). Egitarau oparoa prestatu 
eben egun osorako eta mobimendu han-
diko zapatua izan zan Zamudion. Txorie-
rri guztiko emakumeak bertan batu ziran, 
alkar ezagutu eta esperientziak batzeko. 
Horri lotuta, antolatzaileek neska gaz-
teen parte-hartzea azpimarratu dabe, 
oso handia izan dalako. 

Ekitaldiak banan-banan baloratu da-
bez. “Kafe-tertulian 80 personatik gora 
batu ginan eta oso gustura egon ginan, 
bakotxak bere estilora azaltzen zer egi-
ten dogun. Oso esperientzia polita izan 
zan, eta nabaria zan eguna alkarregaz 
pasatzeko gogoa genduala”. Emagin al-
karteko Saioa Zerainek gidatutako eko-
nomia feministaren gaineko tailerrean 
100 lagun inguru bildu ziran eta, besteak 
beste, ekonomia zer dan, emakumeek 
ekonomiaren barruan daben papera eta 
agerikotasuna, eta generoa eta lanbideak 
aztertu ebezan. Aitortu daben moduan, 
gehiago jakin eta partekatzeko gogoa-

Txorierriko I. Topaketa Feministen antolatzaileek egun his-
torikotzat jo dabe urriaren 6a. Izan be, euren eretxiz, Txo-
rierriko herri guztiak alkarlanean ibili diran lehen topake-
tak izan dira, eta hori argi gelditu zan Zamudion goizeko 
lehen ordutik gauera bitartean. Parte-hartze itzela egon 
zan ekitaldi guztietan, eta giro ezin hobea egun osoan. 
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gaz lotu ziran, baina jakin-mina hurrengo 
baten asetu beharko dabe.

Trikipoteoa eta sorgin-dantza zora-
garri eta ikusgarriaren ostean, 180 per-
sona alkartu ziran herri bazkarian. Euriak 
argazki feminista ilundu egin eban apur 
bat; halanda be, Chochocharlak parte-
hartzaileen gogoa berbiztu eban. Ekital-
dirik jentetsuena izan zan, 200 lagunetik 
gora batu ziran-eta. “Oso saio argia eta 

Datorren urtean  
be topaketa  
feministak  
antolatuko  

dabez

Antolatzaileen eretxiz, 
Txorierriko herri  

guztiak alkarlanean  
ibili diran lehen  

topaketak izan dira

“Topaketak  
abiapuntua izan  

dira modu  
koordinatu baten  

lan egin gura izateko”

adierazgarria izan zan . Emakumeok se-
xualitatearen inguruan daukaguzan mito 
eta uste faltsu asko apurtu ziran bertan, 
eta sistemak sinestarazten deuskuzan 
gauza asko, txarto ikasi doguzanak edo 
txartu azaldu deuskuezanak, be komen-
tatu ziran. Ekitaldi dinamikoa izan zan eta 
oso bideo dibertigarriak ekarri euskuezan. 
Gazte zein helduok mugidu barik egon 
ginan ordu bian”. Hakima Flissiren musi-

ka-saioak, karaoke ibiltariak eta La Basu-
ren kontzertuak amaierea emon eutsien 
egunari. “Eguneko protagonistak emaku-
meok izan ginan, baina gizon batzuk ere 
egon ziran eta naturaltasunez hartu eben 
parte ekitaldietan”. Umeak jagoteko zerbi-
tzua egon zan eta hori be oso egokitzat jo 
eben parte-hartzaileek.

Ageriko egin 
Topaketek Txorierriko emakumeek al-

kar ezagutzea eta esperientziak parteka-
tzea euki dabe helburu eta, antolatzaileen 
ustez, hori bete egin da. “Bestalde, topa-
ketak abiapuntua izan dira modu koordi-
natu baten lan egin gura izateko. Halan, 
hemendik aurrera urtean dagozan deialdi 
ezbardinak alkarregaz batera egingo do-
guz, informazinoa partekatuko dogu eta, 
lekua egon ezkero, gure ekintzetan parte 
hartzeko gonbidapena egingo deutse-
gu gainontzeko herrietako emakumeei”. 
Ziur asko, jardunaldiak zenbait emakume 
feminismora eta Txorierriko talde feminis-
ten lanera hurbiltzeko be izan dira balia-
garriak.

Urriaren 6aren ondoren Txorierri apur 
bat feministagoa da, edo bazan, hori age-
rian jarri da. “Asmoa da oraindino be age-
rikoago egitea, eta zentzu horretan bado-
gu zer egin. Eta jakina, datorren urtean be 
topaketa feministak antolatuko doguz. 
Oso pozik gagoz, antolatzen dan lehenen-
go urtea izateko, jentetza egon dalako eta 
egun itzela izan dalako. Aurretik lan han-
dia egin behar izan dogu, baina emaitza 
ikusita merezi izan dau”.
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Cadillac marka mitikoa da. Hainbat filmetan agertzen dira 
auto horiek eta abeslariek ere aipatu dituzte zenbait kan-
tatan, Loquilloren Cadillac bakartia, esate baterako. Ama-
lio Fernandez loiuztarrari antzinako autoak gustatzen 
zaizkio betidanik eta duela lau urte Cadillac Calais Devi-
lle bat erosi zuen. Zoritxarrez, seme-alabak ez datoz bere 
zaletasunarekin bat eta Amaliok bakarrik disfrutatzen du 
bere etxean.

"Nirea 1971n egin  
zuten eta 1972an  
matrikulatu zuten  

Madrilen. Nik 30.000  
euroren truke erosi nuen"

28  ANTZINAKO AUTOA

Loiuko Cadillac bakartia
t/a: Gaizka Eguzkitza

Amalio Fernandez Villasana de Me-
nan, Burgosen, jaio zen duela 71 urte. 
Gaztetan soldadutza egin zuen Zorrotzan, 
Bilbon, eta hemen gelditzea erabaki zuen. 
"Nire herrian zaila zen lan egitea, han 40 
behi baino ez baitzeuden. Beraz, elek-
tronika ikasi eta gero enpresa batzuetan 
egin nuen lan. Azkenik, 27 urte nituela 
etxetresna elektrikoen denda bat jarri 
nuen Gurutzetan", esan digu. Garai hartan 
Barakaldon bizi zen, baina 1990ean Loiu-
ra etorri zen. "Zerbait hurbila eta lasaia 
nahi nuen. Eta ingurua ezagutzen nuen 
hemendik bezero batzuk nituelako. Eta 
hemen nago, gustu-gustura".  

Amalioren etxea Katean dago eta han-
dia da. Lekua dauka bertan zaletasunak 
lantzeko; ortua, esate baterako. "Bizitza 
Vi llasana eta Loiuren artean ematen dut. 
Herri bietatik ibiltzen naiz eta jende guz-
tiak ezagutzen nau. Burgosen sagardoa 
eta txakolina ekoizten ditut". Denbora ere 
badauka, jubilatuta dagoelako. 

Baina benetako pasioa mekanika da. 
"Osaba bat nuen Kuban eta 1957an Opel 
Capitan autoa erosi zuen. Ederra zen. He-
men ez zegoen ia autorik eta horrek lilu-
ratu egin ninduen. Orain dela 15 urte gi-
datzeko aukera izan nuen. Zoragarria izan 
zen. Era berean, bolada hartan, Amerike-
tan dirutza irabazi zuten lagunak herrira 
itzultzen ziren oporretan-eta, eta horiek 

ere gidatzen zituzten auto zoragarriak. Ibil-
gailu horiek betiko izango ditut gogoan. 
Eta duela lau urte apetak eman zidan eta 
Cadillac Calais Deville autoa erosi nuen".

"Autoa 30.000 euroren truke erosi nion 
Madrilgo lagun bati. Antzinako auto bat 
nahi nuen eta handia izan behar zuen, auto 
txikiak gustatzen ez zaizkidalako. R8 edo 
600 bezalakoak, esate baterako, ez ditut 
atsegin". Amalioren Cadillac-a 1971n egin 
zuten eta 1972an matrikulatu zuten Madri-
len. "Ez dut egunero erabiltzen, ez, noski, 
baina behar bezala mantentzen dut eta 
noizean behin txangoak egiten ditut. Ibil-
gailuen azterketa teknikoak urtero gaindi-
tzen ditut. Zoragarria da gidatzea, jostailua 
izango balitz moduan. Arazoa aparkatzea 
da, aparkaleku batean sartzea, oso luzea 
delako, ia 6 metroko luzera duelako". 

Ez da auto merkea, ez, baina Amalioren 
esanetan, oso garestia ere ez da. “Autoak 
20 litro gasolina behar ditu 100 kilometro-

ko. Era berean, ordezko piezak Interneten 
bidez erosten ditut Madrilen". Mantentze 
lanari dagokionez, Amaliok berak egiten 
du. “Mekanikari frustratua naiz (kar, kar). 
Txikitatik gustatzen zait mekanika, nahiz 
eta elektronika ikasi. Beraz, nik neuk egi-
ten dizkiet autoei mantentze-lanak. Be-
tidanik egin dut: ur-ponpa eraberritu, 
enbragea aldatu… Denetarik egin dut. 
Poz-pozik nabil auto baten azpian, lane-
rako jantzita. Eta, horregatik, garajean lu-
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"Mekanikari frustratua 
naiz (kar, kar).  

Poz-pozik nabil  
auto baten azpian,  
lanerako jantzita"

"Zoragarria da  
Cadillaca gidatzea, 

jostailua izango balitz 
moduan. Arazoa  
aparkatzea da" 
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baki bat jarri dut, autoak azpitik ikusi ahal 
izateko. Nire pasioa da”. 

Argi dago autoa Amaliori gustatzen 
zaiola, baina ez dio egun osoa Cadillac-i 
eskaintzen. “Ordu libreak baino ez dizkiot 
eskaintzen: olioa zelan dagoen ikusten 
dut, apainketa txikiak egiten dizkiot… Au-
toa badago nire zerbitzura; ez ni autoaren 
zerbitzura. Eta horregatik ez zaizkit auto 
klasikoen kontzentrazioak gehiegi gusta-
tzen. Izan ere, hara joaten diren lagunek 

autoei buruz baino ez dute hitz egiten. 
Aspergarria da. Hala ere, Loiun antolatu 
zutenean, etxetik gertu nuenez, hurbildu 
egin nintzen. Eta Bizkaian beste bateren 
bat egiten bada, agian animatuko naiz, 
baina beste barik". 

Ameriketako Rolls Royce-ak
Loiuztarrak ez die seme-alabei pasioa 

transmititu, baina bilobek primeran pa-
satzen dute aititeren etxera joaten diren 

bakoitzean. “Argazkiak ateratzen dituzte, 
autoan sartzen dira… (kar, kar). Kalera 
joaten naizenean antzeko gauza bat ger-
tatzen zait. Jendea liluratuta gelditzen da 
eta argazkiak egiten dizkiote ibilgailuari. 
Normala da. Madrilgo lagun batek esan 
zidan Cadillac autoak zirela Ameriketako 
Rolls Royce autoak. Rolls Royce bat eros-
tea gustatuko litzaidake, baina garestie-
giak dira (kar, kar)”. 

Cadillac-a ez da Amalioren auto baka-
rra. Eguneroko bidaiak Mercedes batean 
egiten ditu eta, horrezaz gainera, Jeep bat 
ere badago loiuztarraren garajean. “Jee-
pa konpondu egin behar dut, martxan 
jartzea lortzen ez dudalako”. Etorkizu-
nean agian beste auto klasikoren bat ere 
erosiko du, baina ez daki ziur. "Auskalo! 
Odol beroa naiz eta egun batetik beste-
ra erabaki ahal dut besteren bat erostea, 
baina momentuz ez dut horren inguruan 
pentsatzen”.
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Gotzon Barandiaran idazleak (Larrabetzu, 1974) Hitzen 
ahairea obra (Susa argitaletxea) atera berri du kalera. Obra 
horretan mende eta erdiko kantugintza izan du hizpide, 
idazleen eta musikarien arteko elkarreraginetik sortuta-
koa hain zuzen ere. 

“Gure identitateari  
buruz dugun  
imajinarioa  

kantagintza horren  
bitartez elikatu dugu”

Kantua oinarria  
izan da  
historia  

kontatzeko eta  
horretaz jakiteko

30  LITERATURA

Hitzek kantatzen  
digutena 

t/a: Itxaso Marina Ondarroa

Egileak azaldu duen moduan, liburua 
idazteko akuilua Anari abeslariak eta Iñigo 
Aranbarri idazleak Literatura Eskolaren ha-
ritik eskainitako saio bat izan zen, musika 
eta literatura uztartu zituena. “Orain dela 
zortzi bat urte izango zen. Gure imajina-
rioa kantagintzaren bitartez saioa prestatu 
zuten eta niri gogoa piztu zitzaidan, idaz-
lea izateaz gainera, musikazalea ere banai-
zelako, eta beti gustatu zait diskoetako li-
buruxkak hartu eta aztertzea, testuak nork 
idatzi dituen ikustea, hitzak aztertzea…”. 

Orain bost urte, idazleen eta musika-
rien arteko elkarreraginetik sortutako kan-
tagintzari buruzko saioak prestatzen hasi 
zen Rafa Rueda musikariarekin batera, eta 
saio horiek ikastetxeetara, ordu bateko for-
matuan, eta Udako Euskal Unibertsitatera 
eta kultura elkarteetara, 12 orduko forma-
tuan, eraman zituzten. “Euskaldunak zer-
gatik espainolez gehiago irakurtzen duen, 
zergatik musika erdaraz gehiago entzuten 
duen… kezka genuen eta horrek bultza-
tu gintuen gure musikarekin, literatura-
rekin, kantagintzarekin… zer gertatzen 
ari zen aztertzera”. Hitzen ahairea liburua 
ikastaro horiek prestatzeko eta emateko 
lanorduen, eta entzuleekin partekatutako 
gogoeten emaitza da. “Saiakera bat da, ira-
kurleengan gogoeta bat eragitea helburu 

duena, eta idazle eta musikarien arteko 
kantagintzari buruzko ikuspegi orokor eta 
integral bat eskaintzen duena”.

Koldo Izagirrek 40 poeten lana batu 
zuen XX. mendeko poesia kaierak bilduman 
eta horretan, atal bat, Diskografia, zuzendu 
zuen olerkari horien testuetan oinarrituta 
egindako kantuetara. Barandiaranek 140 
kanta jaso ditu bere liburuan, eta horre-
tarako, ezinbesteko altxorra izan du Izagi-
rreren lana. Era berean, Pasaiako idazleak 
bilduma aurkeztu zuenean adierazitakoa-
rekin bat eginez, Barandiaran ere ohartu 
da XIX. mendearen amaieratik XX. mendera 
bitarteko idazleen eta musikarien arteko 
kantagintzaren ezaugarri nabarmenenak 
ideia hau duela ardaztzat: galtzailearen 
kontzientzia kolektiboa. “Egia da beste gai 
batzuei ere kantatu diegula, maitasunari, 
esaterako. Baina gai horiek ez dira idazleen 
eta musikarien arteko kantagintzan gehien 
nabarmentzen direnak. Kantagintza ho-
rretan gailentzen direnak identitatearekin 
daude lotuta, hizkuntzarekin, lurraldetasu-
narekin, klase-borrokarekin…”. 

Bestalde, joera-aldaketa ere azpimarra-
tu du larrabetzuarrak. “60ko hamarkadatik 
80ko hamarkadara arte gehienbat aldarri-
katzeko kantak egiten dira: mezua zuzena 
da eta egilearen helburua da entzuleak 
jarrera aktiboa har dezala. Handik aurrera, 
berriz, ageriko gauzak esatetik iradokitzera 

pasatzen da, eta idazleek eta musikariek 
irakurketa bat baino gehiago eduki ditza-
keten testuak kantatzen dituzte”. Egilearen 
esanetan, erbestea eta euskara ere oso 
presente daude gure kantagintzan, “beti 
identitate eta galtzaile ikuspuntu batetik”.

Genero ikuspegia ere aztertu du li-
buruan. Hala ere, aipatu duen moduan, 
asko ez dago arakatzeko, emakumea gure 
kantagintzatik ia desagertuta dagoela-
ko. Salbuespen bakarra Itxaro Borda da. 
“Amaia Lasa moduko poeten testurik ez da 
musikatu. Eta gero, emakumea kantuetan 
agertzen denean beti dago negarrez, se-
narraren zain… Oso gutxitan izan da pro-
tagonista eta aztertu beharra dago zerga-
tik den hori. Zor bat dugu horretan. Berriz 
aztertu eta gaur egunera ekarri beharko 
genuke. Galdera da, genero ikuspegitik, 
XIX. mendeko kantagintza hori dagoen 
moduan gaur egun erabili ote geneza-
keen”.

Euskaldunon imajinarioa 
Hiru ondorio nagusi atera ditu egin-

dako lanetik. Lehenengoa da idazleen eta 
musikarien arteko elkarreraginak garran-
tzia izan duela euskaldunok sentitzeko, 
izateko eta pentsatzeko moduan. “Gure 
identitateari, hizkuntzari, lurraldetasunari, 
klase-kontzientziari buruz ditugun diskur-
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tsoa eta imajinarioa kantagintza horren 
bitartez elikatu dugu. Adibidez, Euskal 
Herria zazpi probintziek osatzen dutela 
kanten bitartez ikasi dugu, edo euskara 
dela euskaldunon egiten gaituena, Xabier 
Amurizaren hitzen eta Oskorri taldearen 
kantaren bidez. Nire euskalduntasuna 
edo sentimendu abertzalea, eta nire he-
rriarekiko eta hizkuntzarekiko dudan atxi-
kimendua neurri handi batean kantagin-
tza honetatik datoz”.

Bigarren ondorioa da kantua oinarria 
izan dela historia kontatzeko eta horretaz 
jakiteko. “Esate baterako, guk oso gutxi 
ikasi genuen karlistaldiei buruz, baina 
Joseba Tapiaren Eta tira eta tunba diskoa-
ri esker jakin dugu zer-nolako ezinikusia 
zegoen euskaldunen artean, karlista eta 
liberalean artean. Disko horrekin, Agur 
Intxorta maite eta beste kantu batzuekin 
ibilbide historiko bat egin daiteke, Orrea-
gatik hasita gaur egunera arte”. 

Azken ondorioa da euskal kantagintzak 
bilakaera bat izan duela, eta gaur egun bes-
te modu ezberdin batean kantatzen zaiela 
gizarte gaiei. Horrela, lehen esan bezala, 
aldarria ia desagertuta dago idazleen eta 
musikarien arteko kantagintzan, eta idaz-
leek irudiei eta metaforei lotuta dauden 
baliabideak erabiltzen dituzte, irakurleari 
ulertzeko ahalegina eskatzen diotenak eta 
irakurketa bat baino gehiago eduki ditzake-
tenak. “Kantagintza oso atomizatuta dago 
eta talde bakoitzak bere publikoa du. Idazle 
bakoitzak ere badu bere irakurle-kopuru-
txoa. Jada ez dago helburu kolektiborik eta 
banakotasunera jotzen da. Musika estiloek 
ere asko bideratu dute hori, testu batek ez 
duelako balio edozein musika estilotarako”.

Hitzen ahairea liburua Bilduma Urdine-
rako, sakelako liburuek osatuta, argitaratu 
du Susak. Liburua argitaletxearen webgu-
nean (http://www.susa-literatura.eus/libu-
ruak/best24)  ipini dute irakurgai, debalde, 
eta hor obran aipatzen diren 140 kanten 
227 bertsio ere bildu dituzte: http://susa-
literatura.eus/liburuak/best2408. “Bata bes-
tearen atzetik entzunez gero, konturatzen 
zara gure bizitzaren parte bateko soinu-
banda bat direla, eta kantak garai, egoera, 
pertsona... jakin batzuekin lotzen dituzu. 
Era berean, ikuspegi bat ematen dizu gaur 
egungoa ulertzeko oso lagungarria izan 
daitekeena. Zeri idatzi eta kantatu diogu 
gaur egun arte, eta zeri gaur egun”. Idazle 
eta kanta bakoitzaren testuinguru soziopo-
litikoa ere jaso du Barandiarenek liburuan, 
“ezin delako testu edo kanta bat bere garai-
tik kanpo ulertu”. 



Aikor! 185 I 2018ko urria
www.aikor.eus32  TALDEAK

t: Gaizka Eguzkitza / a: Gaizka Peñafiel

1920. urtean-edo, futbol talde bat ba-
zegoen Lezaman, baina hori frankismoan 
desagertu zen. Hainbat urte pasatuta, 
1989an, herriko futbol zale batzuek fut-
bol taldea birsortu zuten Lezama Sport 
izenarekin. “Helburua berbera da lehen, 
orain eta etorkizunean: herriko gazteei 
Lezaman bertan futbolean jokatzeko au-
kera eskaintzea”, esan digu Alex Martin 
mahaikideak.    

Taldea nahikotxo aldatu da azken 30 
urteotan, batez ere azken bost urteotan. 
“Aurreko mahaikideek, nagusiek, taldea 
utzi zuten eta euren lekukoa gazte ba-
tzuok hartu genuen. Batez beste, 25 urte 
ditugu sei mahaikideok. Eta taldeari dago-
kionez, aurten erabat eraberritu dugu, 16 
jokalari berri ekarri ditugulako. Eta guztiak 
gazte-gazteak dira, 20 urte ingurukoak. 
Helburua da aurrera begiratzea eta etorki-
zuneko proiektua finkatzea”. 

Jokalari berri asko bai, baina gertuta-
suna galdu barik, hau da, jokalari gehie-

nak herrikoak edo Txorierrikoak dira. “Klu-
ba herrira hurbildu nahi dugu, gurekin bat 
egin dezaten, eta partiduetara ahalik eta 
zaletu gehien erakarri. Ligako lehenengo 
partidura jende piloa hurbildu zen, 100 
inguru, eta oso pozik gaude, giro itzela 
egon zelako. Aurten herriko jendea inpli-
katuago ikusten dugu, bai gazteak, bai 
nagusiak. Hori oso garrantzitsua da guk 
partiduak irabazteko”.  

Eta jendea erakartzeko, klubekoek gi-
zarte sareak gero eta gehiago erabiltzen 
dituzte: kronikak, bideoak, albisteak… 
De nerik. “Egunero zerbait kaleratzen 
saia tzen gara. Kalitatezko edukiak sortuz 
gero, jendea etorriko da, eta hori da guk 
nahi duguna”. Ez da lan erraza jendea 
futbol taldera erakartzea. Batetik, herriko 
lehenengo kirola pilota delako eta horrek 
jokalari asko kentzen dizkiolako futbol tal-
deari. “Bestetik –dio Alexek– Bizia taldeko 
futbol eskolak indarra galdu du eta gure 
gazteak Larrabetzura edo Zamudiora joa-
ten dira jokatzera”. 

Lezama Sport elkarteak talde bakarra 
dauka, gizonezkoa, Erik Urzelai entrena-
tzailearen zuzendaritzapean. “Gora egi-
tea gustatuko litzaiguke: harrobiko talde 
gehiago sortzea nahiko genuke, emaku-
mezko talderen bat ere bai…. Baina oso 

“Helburua hau da:  
herriko gazteei  

Lezaman bertan  
futbolean jokatzeko 
aukera eskaintzea”

“Ilusioz betetako  
proiektua gidatzen 
dugu. Zerbait polita  

eta serioa egin  
nahi dugu”

LEZAMA SPORT FUTBOL TALDEA 

Futbolari dagokionez, badirudi Lezaman Athletic taldea 
baino ez dagoela, baina 1989tik aurrera Lezama Sport ere 
badago. Orain bost bat urte, herriko gazte batzuek nagu-
sien lekukoa hartu zuten eta kluba zuzentzen hasi ziren. 
Bidea eginda, aurten 16 jokalari berri sartu dira taldean, 
guztiak gazte-gazteak. Gora gaztetasuna!

Gora gaztetasuna!
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zaila da eta epe ertainean ezin izango 
du gu horrelakorik egin”. Diruari dago-
kionez, talde zaletu guztien moduan 
ibiltzen da. “Dirua ateratzeko, zozketak, 
loteria… Horrelako gauzak egiten ditu-
gu. Gainera, Udalak diru-laguntza ema-
ten digu eta Cardiva eta herriko beste 
enpresa batzuek laguntzen digute”.

Athletic
Lezama Sport taldeak astebururo 

jo katzen du Athleticen zelaietan, arku-
pean. Ez da harritzekoa, beraz, harreman 
ona izatea talde zuri-gorriarekin. “Bere 
zelaian jokatzen dugu betidanik eta, gai-
nera, gainerako instalazioak erabiltzen 
uzten di gute: gimnasioa, aldagelak… 
Era berean, betidanik erakutsi digute 
hurbiltasuna. Esate baterako, duela aste 
batzuk taldearen aurkezpena egin ge-
nuen eta Athleticen ordezkari batzuk ere 
etorri ziren, Carlos Gurpegi jokalari ohia, 
tartean. Eskertzekoa da”. Bailarako tal-
deekin ere ba dute harreman ona. “Gure 
mailan ez dago Txorierriko talderik, eta 
tamalez ez dugu derbirik jokatzen, baina 
ondo konpontzen gara guztiekin”.    

Kluba sortu zutenetik, lezamarrek 
Lurraldeko Bigarren Mailan jokatzen 
zuten, Bizkaiko Federazioko baxuena, 
baina duela hiru urte igoera lortu zuten 
Lehenengo Mailara. “Historia egin ge-
nuela esatea gustatzen zaigu (kar, kar). 
Hurrengo denboraldietan, gorriak ikusi 
ditugu mailari eusteko. Lan ikaragarria 
egiten dugu eta oso giro polita dago 
taldean. Agian hauek dira gakoak. Due-
la urte bi, azken jardunaldian salbatu 
ginen eta iaz kanporaketa jokatu behar 
izan genuen, jaitsiera ekiditeko. Solo-
koetxeren kontra jokatu genuen eta oso 
gogorra izan zen. Lehenengo partiduan, 
etxean, 0-1 galdu genuen, baina biga-
rrenean 1-3 irabazi genuen luzapenean. 
Sufrimendu itzela”.

Aurten ez dute hainbeste sufritu 
nahi. Baina jokalariak oso gazteak dira 
eta ez dute Lehenengo mailan eskar-
mentu handirik. Alexek, aldiz, buelta 
eman dio argudioari eta baikor agertu 
da. “Jakin badakigu futbolari gehienak 
lehenengoz sartuko direna lehian Lehe-
nengo Mailan; hala ere, ahulezia indar-
gunea ere bada. Izan ere, gazteok ilusioz 
betetako proiektua gidatzen dugu. Zer-
bait polita eta serioa egin nahi dugu eta 
oso motibatuta gaude”.    



Aikor! 185 I 2018ko urria
www.aikor.eus34  TEKNOLOGIA

5G, datozen telefonoen (eta  
beste traste batzuen) hizkuntza   

t: Xabier Diaz, teknologiaren kuxkuxeroa 

2019 eta 2020 bitartean, 5G teknolo-
gia zabaltzen hasiko da. 2G teknologiak 
batez ere ahotsa eta SMS-ak bidaltzea 
zuen helburu, 3Gak sarean nabigatzea, 
eta 4Gak, berriz, abiadura handitzea, baita 
sare sozialak, erabiltzaile anitzeko jokoak 
eta multimedia-transferentzia ere. 

5 teknologiak 9-20 aldiz handituko du 
telefono mugikorren abiadura. Datu-ja-
rioa zabalduko du eta latentzia, abiadura 
hartzeko behar den denbora, jaitsiko du. 
Gainera, telefono mugikorretan ez ezik 
autoetan, eraikinetan, etxe-tresnetan, 
sentsoreetan… ia edozein trastetan erabi-
li ahal izango da. IoT edo Internet of Things 
gogoratzen duzue? 

Teknologia horren bidez, gaur egun 
ditugun zenbait muga gainditzeko gai 
izango gara. Abiadura eta datu-jario zaba-
lari esker, kalean egonda ere ez dugu Wi-
Fi konexioaren falta igarriko, eta, teknolo-
giari dagokionez behintzat, Interneterako 
sarbide mugagabea eta merkea posible 
izango da. Gainera, esan bezala, hainbat 
gailu eta tresnetan ere erabili ahal izango 
dugu.  Gure autoak sarera eta elkarrekin 
konektatu ahal izango dira. Elkarrizketa 
era automatiko eta autonomo batean 
gertatuko da, ia denbora errealean, eta 
horrela posible izango da trafiko eta apar-

kalekuen kudeaketa eraginkorrago bat, 
edo, autoen eta trafiko zein meteorologia 
erakundeen arteko elkarrizketari esker, is-
tripuak ekiditea. 

Baina 5G teknologiak duen arazoetako 
bat hau da: horrelako abiadura eta jarioak 
lortzeko, gaur egun erabiltzen diren igor-
tze-frekuentziak hobeto erabiltzeaz gain, 
24 GHz-tik gorakoak ere erabiltzen ditu 
eta horrek asko mugatzen du hedapena. 
Beraz, dauden komunikazio-dorreak egu-
neratzeaz gain, berriak jarri beharko dira. 
Hau da, hirietan guztiz aprobetxatuko dira 
5G teknologiaren onurak; hala ere, beste 
leku batzuetan abiadura soilik bederatzi 
aldiz handiagoa izango da. Eta, noski, tras-
te gehiago egongo dira teilatuetan, hari 
gehiago, antena gehiago…

Gure autoak sarera  
eta elkarrekin  

konektatu ahal  
izango dira

Berehalako aldaketa
Arazoak arazo, aldaketa berehala da-

tor eta zuzenean eta egunero nabarituko 
dugu. Streaming bidezko telebista edo 
partekatutako bideoak edonon, bere-be-
rehala eta geldiune barik ikusiko ditugu.  
Prezioak jaitsi egingo dira (edo teknologia 
behintzat ez da aitzakia izango, horiek ez 
jaisteko). Etxe zein lan eremu adimendu-
nak egongo dira, tresnen eta sentsoreen 
informazioa eta kudeaketa urrunetik 
egingo da…

Ez dakidana zera da: autoen arteko el-
karrizketa horiek geure artean suertatzen 
diren hitz potoloz betetako ika-miken era-
koak izango direnetz. Ikusiko dugu….

Gutxinaka badator 5G Teknologia, tapuntu.eus, https://goo.gl/3Rr3ef
5G, Wikipedia, https://goo.gl/pLtT2o
What is 5G? Everything you need to know, Techradar, Mike Moore, https://goo.gl/khMLcf
5G Devices Are about to Change Your Life, Scientific American October 2018, David Pogue, https://goo.gl/E4SQNM
5G open for business, ericsson, https://goo.gl/8nYRyY
Vodafone empieza el despliegue (precomercial) del 5G en seis ciudades españolas, xatakamovil.com, 2018 uztaila-
ren 30a, Amparo Babiloni, https://goo.gl/SmWUHx
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Ahobizi eta belarriprest
Hyde Park-eko Speaker´s Corner-ean

t: Juan Luis Goikoetxea

Londresera bidaiatzen duzunean, ira-
kurle, hurreratu zaitez Speaker´s Corner-
era. Han erraz aurkituko duzu ahobiziren 

bat hizlari, belarriprest multzoa aurrean 
dela. Gainera, hiriburuko beste leku ba-
tzuetan ere topatuko dituzu hizlariok 
–Finsbury Park-en, edo Kennington Park-
en–, baita Australian eta Kanadan ere. 

Euskaraldirako –metonimiaz baliaturik– 
ahobizi eta belarriprest pertsonaiak sor-
tu dira; biak ere, gure herri, txoko, denda 
nahiz lagunarteetan parte hartuko dute-
nak.

Euskararen aldi horretan sor litezkeen 
ekimen bizipozgarrien artean, berbaldien 
txokoak edo Hizlarien Kornerrak aipatuko 
ditugu. Hau da, speaker izatea, Berbala-
guneko, euskaltegiko edo eskola nahiz 
ikastola zein ikastetxeetako ikasle-irakas-
leak, aulkiren batera igonik –gelatik kan-
po–, bakoitza hogeiren bat minutuz. Era 
horretara, eten bako diskurtsoak, berbal-
diak entzungo lirateke Euskaraldi aroan. 
Inork usteko balu, dena den, ekintza hori 
ausartegia dela, lotsa sentitzekoa, bada 
ezkutuagoko zeregin eraginkor bat. Hau 
da, whatsappez bidaltzen diren mezu ida-
tzien ordez, ahotsezko mezu grabatuak 
igortzea lagunei eta ezagunei. Horrela 
jardunez gero, ahobizi eta belarriprest el-
karrizketan ibiliko dira hamaika egunez, 
behar bada, mezu idatzietan ez eze ahoz-
koetan ere bai.

Ea gizarte-ariketa hauetan ez den hi-
tza, berba, elea belarri batetik sartu eta 
bestetik irteten! Hori guztiori geroak esan-
go du. Gaurkoz, txindor mokobizia dabil 
kantari, udagoienaren atari, itxaron barik 
Euskaraldiari. Eta gu?

a: displacednortherner.files.wordpress.com
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Etxeko sukaldaritzaPatata kroketak
Makarroiak,  
txanpiñoi eta 
cherry tomateakaz

Osagaiak
–110 g gurin
–110 g irin
–Litro erdia esne
–Litro erdia esnegain
–Kilo erdia patata-mami uretan gatza-
rekin egosita

Prestetako erea:
Betiko bexamela egingo dogu: 

esnea eta esnegaina irakiten ipiniko 
doguz, eta ondoren urin eta gurinaren 
gainean isuriko doguz. Saltsea nahas-

Osagaiak (4 lagunentzat):
–300 g makarroi
–200 g txanpiñoi xerretan
–4 berakatz ale xerretan
–125 g cherry tomate
–Oliba-orio zurrusta bat eta gatza 

Prestetako erea:
Egosi makarroiak betiko eran. To-

matetxoak garbitu eta laurdenetan 
ebagiko doguz. Berakatzak oriotan 
prijiduko doguz. Gorritzen hasten 
diranean, txanpiñoiak gehitu eta mi-
nutu bian prijiduko doguz. Ondoren, 
gehitu tomateak eta gatza. Azkenik, 
makarroiakaz nahastuko doguz. Be-
rotu eta zerbitzatu egingo doguz.  

tuko dogu, su eztian, ondo egosten dan 
arte. Gatza botako deutsagu.  Bestetik, pu-
regailu bategaz patata-mamia txikituko 
dogu eta bexamelari gehituko deutsagu. 
Hori hoztu baino lehen, gurina gehituko 
deutsagu, dadotan zatitua. Irabiagailu ba-
tegaz nahastuko dogu guztia, ore fin bat 
lortu arte. Hozten itxiko dogu. 

Geroago, bolatxoak egin eta arrautza-
ogitan pasatuko doguz. Komenigarria da 
prijidu aurretik kroketak ordu batzuetan 
hozkailuan izatea; osterantzean, lehertu 
egingo dira. 

t: Maite Lekerika / a: recetasazucena.com

t: www.sukaldean.com / a: www.shoothecook.es
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Gomendioak Sudokua
LITERATURA: NAGUSIAK
–Amek ez dute (Elkar), Katixa Agirre.
–Larrutik ordaindua (Alberdania), 
Joseba Lozano.
–Zer luzea negu hau (Elkar), Josu 
Goikoetxea.

LITERATURA: GAZTEAK
–Bat, bi, hiru, txiru-liru! (Pamiela-Ka-
landraka), Nadia Budde (Il) / Xose 
Ballesteros (Ed.).
–Gerra zikinkeriari! (Elkar), Ana Jaka 
Garcia. Iosu Mitxelena Unsain (Il.).
–Sinbad deitzen zidan (Alberdania), 
Francisco Veloso Castro.

MUSIKA
–Askatu korapiloa (Diskoak Denetik), 
Dut.
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Ezetz 9 desberdintasunak topatu irudi bien artean. Buka-
tzen duzunean, irudiak margotu eta moztu ahal dituzu. 
a: es.hellokids.com

Umeen txokoa: 9 desberdintasunakEtxeko sukaldaritza
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Irteerak

Jaiak

Hitzaldiak

Irteerak

Lehiaketak

Musika

Bestelakoak

Ikastaroak

Ikuskizunak

Erakusketak

Loiu

Sondika

Derio

Lezama

Zamudio
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Larrabetzu

Sondika

Txorierri
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Loiu-Zabaloetxe mendi martxa. Aza-
roaren 11n. Izena ematea: 08:30ean. 
Irteera: 09:30ean. 

San Martin. Azaroaren 11n, 12:30ean: 
meza, aurreskua, Gorantzaileak dantza 
taldearen eskutik,  eta kalejira.  

“Bihotzekoa, emakumeengan”. Azaroa-
ren 8an, 18:30ean, Kultur Birikan. 
“Nola hezi sexu-berdintasunean”. Aza-
roaren 21ean, 18:30ean, Kultur Birikan. 
“Sexismoa, komunikabideetan”. Azaroa-
ren 22an, 18:30ean, Kultur Birikan. 

Mendaur. Azaroaren 9an, 18:00etan, 
Herriko plazan. Gailur mendi taldeak 
antolatua.
GR Uribe. Azaroaren 18an, 09:30ean, es-
kolan. Gailur mendi taldeak antolatua.

San Martinetako Txapelketa. Arku 
jaurtiketa. Azaroaren 11n, kiroldegian, 
Gezi-bide elkarteak antolatuta. 
Zamudioko Rallya. Azaroaren 16an eta 
17an, Kotxozulo eta Kolitza aparka-
lekuetan. Zamudio Racing elkarteak 
antolatua.  
Jiu-jitsu, Estatu mailako txapelketa. 
Azaroaren 25ean, kiroldegian.  

Santa Zezilia Eguna. Azaroaren 24an, 
San Isidro elizan.

Santa Zezilia Eguna. Kantu-poteoa, 
herriko tabernetatik. Azaroaren 25ean, 
eguerdian, Ekidazu abesbatzaren 
eskutik.

Domekak, Hori Baien: Eraul. Azaroaren 
18an, 18:30ean. 

Galdameseko bide berdea. Azaroaren 
25ean, 09:00etan. Izena ematea: aza-
roaren 21era arte, liburutegian. Guraso 
elkarteak eta Udalak antolatua.
Indarkeria matxistaren aurkako martxa. 
Azaroaren 25ean, Goiri Erdikoa plazako 
kioskotik.   

Emakumeen Aurkako Indarkeriaren 
Kontrako Eguneko elkarretaratzea, aza-
roaren 25ean. Derion,12:30ean, Herriko 
plazan; Zamudion, 12:00etan, Kultur 
Etxean; eta Larrabetzun.  

Turtzioz – Karrantza. Azaroaren 25ean, 
Arroeta taldearen eskutik.  

IX. Ziklokros Zirkuitua. Azaroaren 25ean, 
Zorribike taldeak antolatua.

Aizkolari txapelketa. Azaroaren 18an, 
12:00etan, frontoian. 

Ohiko sukaldaritza, oinarrizko joskintza, 
aretoko dantzak. Izena ematea: azaroa-
ren 7ra arte, Kultur Birikan. 
“Sexu harremanak eta indarkeria ma txis-
ta”. Azaroaren 16an, 19:00etan, Gaztele-
kuan.

Sexualitatea eta indarkeria matxista. 
Azaroaren 23an, 19:30ean, Gastesta-
zioan. Emakumeen Aurkako Indarkeria-
ren Kontrako Egunaren haritik. 

Neska gazteentzako autodefentsa 
taile rra. Azaroaren 24an, 10:00-13:00, 
Gaztelekuan. 

Argazki-moldaketa (GIMP). Izena ema-
tea: azaroaren 5etik 9ra, liburutegian. 
Ikastaroa: azaroaren 19tik 29ra. 

Apaxi kontalari. Azaroaren 16an, 
18:00etan, liburutegian. 

Desenfocada film laburra. Azaroaren 
23an, 19:00etan, Zamudiotorren. 
Emakumeen Aurkako Indarkeriaren 
Kontrako Egunaren haritik.
Saxofonistaren istorioak, umeentza-
ko ipuin kontalaria. Azaroaren 24an, 
11:30ean, liburutegian.

“Ruta por el empoderamiento”. Azaroa-
ren 15etik 28ra, liburutegian. 

Euskarazko produktu ez sexistak. Aza roa-
ren 23an, 17:00-20:00, eskolako jantokian. 

Autodefentsa feminista. Azaroaren 
24an, Errebale eraikinean. Izena ema-
tea: azaroaren 22ra arte, Angulerin. 

Euskaraldiaren inguruko bakarrizketa, 
Beatriz Egizabalen eskutik. Azaroaren 
10ean, 20:00etan, eskolako jantokian.   

“Egurraren eskulanak”, Amador Ramosen 
eskutik. Azaroan.
“Euskadiko boxeoaren argazkiak, 
historialak eta tresnak”. Azaroaren 12tik 
30era, Kultur Birikan. 






