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Ander Lipus
Aurten “jokalari berria”, hau
da, Euskal Herriko aktore
errebelazio saria eman diote

bere lankideek.



IRUdia

ArgAzkiA: Mikel MArtinez

Argazkian azaltzen den
perretxiko sorta eder hau

aurkitu zuen gure
argazkilariak Algorta erdiko

lorategi batean; 
izan ere, bilatzen duenak... 

aurkitzen du.

perretxikoak



“Orain, natura inoiz baino gehiago erasotzen ari gara”

aturazale amorratua da Xabier.
Ogibidez, baso ingeniari tek-
nikoa eta natura kudeatzailea.

Hainbat ikerketa eta argitalpen eginak
ditu; besteak beste, Getxoko inbentario
faunistikoa (ugaztunak, anfibioak eta
narrastiak,  itsasoko ugaztunak eta dor -
tokak), Getxoko zuhaitz eta zuhaixken
inbentarioa, Plentzia eta Bilano lurmu-
turreko faunaren ikerketa...
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Aldizkari hau Euskal Herriko 
herri aldizkari eta euskara elkarteen
TOPAGUNEko partaidea da

Aldizkari honek Getxoko Udalaren 

dirulaguntza jaso du

Aldizkari honek
Bizarra Lepoan

Euskara Elkartearen
dirulaguntza jaso du

Salsidu 5, 1. solairua 48990 Algorta

GETXOKO
UDALA

AZKEN HILABETEOTAN Espainiako armada Getxorekin gustatuta omen dabil, izan ere,
birritan egin digu bisita. Urrian, Ereaga hondartzan azaldu ziren militarrak  (irakurle batek,
Tamarises-en zegoen kafe bat hartzen eta handik bertatik, beldurra dismulatu ezin barik,
erredakzio honetara deitu zuen). Gero jakin genuen, militarrek ez ziotela baimenik eskatu udalari.
Ekintzaren jakitun bakarrak herri honetako alderdi horretako zinegotziak omen ziren, han ikusi
genituen eta, armadaren “egitadak” miresten ezer ulertzen ez zuen jendearen artean. Bigarren
bisita, beste era batekoa, orain dela astebete izan dugu. Derrigorrezko soldaduzka egin beharko
duten gazteen azken zozketa egin zen egun berean hain zuzen ere. Algortako kaleetatik ibili ziren
errukluten bila, antza, armada profesional hori pertsonalez betetzeko propagandan xahutu
dituzten 4.000 milioiek ez dutelako fruiturik eman. Gero jakin genuen Getxoko Antimilitaristak
zirela, mozorrotua, hori bai, oso profesionalak ematen zuten!

Jaietako
argazki
liburuxka

eskuratu nahi
duenak

aldizkarira
deituz lor
dezake. Ale
gutxi batzuk
geratzen
zaizkigu.

gogoratu,

beharrezkoa da

ORDAINTZEA

hilabetero   aldizkaria

etxean 

jasotzeko

2.000 pta. / urte
94 491 13 37

Kostuak direla eta, ezinezkoa
zaigu aldizkaria egin, inprimatu

eta zuoi musutruk etxera
bidaltzea.

FLASHA

San Jorge eta Herensugea
herensuge! ume eta

andrazkoen hiltzaile!

nazkagarri halakoa!

herensuge! alua,
eraile! oraintxe
bertan akabatuko

zaitut!

kontxo, herensuge...

barkatu!

snif...
baina... snif!

[extra]

jaiak

Zein da Xabier Uribe
Kostan naturaren etsairik
handiena?

Zalantza barik, gizakia
eta gizakia baino, giza po -
pulazioaren dentsitate han-
dia. Hemen, nolabait, Ipa -
rraldeko modelo urbanisti-
koa kopiatzen ari dira, hau
da, hiriak goruntz hasi
beharrean, zabalean heda -
tzen ari dira, etxe txikiak
eraikitzen dituzte, bakoitza
bere lorategiarekin... Bista -
rako paisaia atsegina izan
daiteke baina naturarentzat
oso kaltegarria da gizakiak
inguru guztiak okupatzen
dituelako; ez da basa-espa-
ziorik geratzen. Honek, ber -
tokoak diren espezien desa-
gerpena eta espezie oportu-
nisten (edozein habitat-era
egoki tzen direnak) ugalketa
dakar. Adi bidez, gabirauak,
belatzak, hainbat zuhaixka,
sasitza, sastraka... ekologi-
koki oso espezie in teres ga -
rriak direnak, gero eta urria-
goak dira. 

Arazoa zein da?
Esan dizudana, egiten di   -

tuzten plan urbanistiko ba -
satiak. Geratzen zaizkigun
baso apurrak, zelaiak... dena
akabatzen ari dira, dena ur -
banizatzen ari direlako. Ho -
rrela segituz gero kosta bai -
no ez zaigu geratuko eta
hori legeak babesten duela-
ko. Hori dela eta, nik nahia-
go dut giza populazioa hi -
rietan biltzea eta natura aha-
lik eta gutxien ikutu.

Zeintzuk dira, zure
ustez, premiaz babestu
behar diren inguruak?

Niretzat geratzen zaizki-
gun guztiak baina, batzuk
aipatzeagatik, Bolueko pa -
du ra, Kurtzioko hezegunea,
Butroe ibaiko arroa, Gati -
kako ibarra, Berangoko Ku -

kullaga basoa honezkero
nahiko hondatua badago
ere, Bilanoko lurmuturra...
Itsaslabarrak eta hondartzak
bereziki zaindu behar dira;
hortxe dugu Azkorrin Go -
rrondatxe hondartza, dunak
daude eta gainera badago
bertan populazio relicta  bat
(leku horretan baino hazten
ez dena), oso interesgarria...
Gero beste kontu bat da
zelan babesten diren espazio
hauek.

Zelan babestu behar
dira?

Ganorazko egitasmo in -
tegralak egin behar dira eta
ez komertzialak eta populis-
tak. Inguru bat zaindu nahi
bada, ezin dira bertaraino
bideak  egin jendeak zapa-
tak zikindu ez ditzan, ezin
dira aulkiak jarrri bertan eta
jendeari animaliei janaria
ematen utzi. Hori Bol uen
gertazen ari da, eta adibidez,
Floridako dortokak eta arra-
toiak izugarri ugaltzen ari
dira, hauek in tsektuen eta
anfibioen larbak jaten
dituzte eta horrrela bertoko

ekosistema guztia galdu egi-
ten da. Han egin behar den
le hengo gauza da kartel bat
handi bat jarri: ez eman ja -
ten animaliei. Gau za bat da
inguru bat babestea, eta bes -
te kontu bat, parke bat egi-
tea.

Zeintzuk dira, zure
ustez, Uribe Kos tan ditu-
gun puntu beltzak?

Asko. Gorli ze  ko araz -
 tegia inauguratu inauguratu
zuten, baina oraindik ez
dabil eta ur zikinak zuzene-
an itsasoratzen dira Bilboko
itasadarrean gerta tzen den
mo duan; Beran goko gune
in dustrialak Go belara egi-
ten dituen isurketak, gaine-
ra duela gutxi sutea gertatu

da bertan; he zeguneen utzi-
keria...

Eta dauden egitasmo
urbanistiko kaltegarrienak?

Kostalde osotik egin na -
hi den paseoa, Az korri koa -
ren antzera. Honek gero
gauza asko dakartza: apar-
kalekuak... Portu Zaha rra
eta Arrigunaga lotu nahi
duen bide berria be astake-
ria iruditzen zait, badago
bide bat, konpon dezatela
eta ez kostaldea izorratu.
Barrikan ba lio geologiko eta
eta arkeologiko handia
duten lurretan (oraindik,
gainera, ikertu barik daude-
nak) eraiki tzeko baimenak
ematen ari dira, izugarria
da...

Gaia aldatuz Xabier,
mu gimendu ekolgistarik ez
da apenas ikusten gurean.

Ez lehen beste, baina
egon badaude. Hortxe dago
Txipio bai, eta antza, lortu
dute kirol portuaren proiek-
tu hura geldiaraztea. Badau -
de ikerketa anbientalak egi-
ten dituzten taldeak, adibi-
dez, Lanius ornitolia tal     dea.
Baina bai,  oro har mu gi -
men duak behera egin du.
Kontua da, ekologia modan
dagoela eta erakundeek mo -
da horrekin bat egin dutela.
Ematen du bei ra eta papera
ontzi batean botatzea, nahi-
koa dela gure kontzientzia
ekologikoa la sai tzeko. Bai -
na, nire ustez, orain natura

MUGiTZEN DIRA

“Plan urbanistikoak direla-eta, basa-espazio guztiak okupatzen ari gara gizakiok. Honek bertokoak diren espezien desagerpena
dakar”

Bizkaiko Foru
Aldundia

Aldizkari honek 
Bizkaiko Foru Aldundiaren dirulaguntza jaso du

ArgAzkiA: Mikel MArtinez



UKronikak

rratsaldeko 6:24 / Sagu bihurtu nindutenetik deseroso
nabil mundutik. Izan ere ez da gauza bera sagu izatea edo
pertsona izatea. Askozaz erosoagoa da pertsona izatea. Ni
pertsona nintzenean gusturago ibiltzen nintzen. Janzten
nituen, esaterako, udan Lacoste kamisetak eta Levis
moreak eta neguan larruzko gonak eta larruzko botak eta
larruzko txamarrak. Sagu naizenetik larru bakarra dau-
kat eta berau urdina eta usain txarrekoa eta ile koipezto-
ak dituena eta hutsuneak han-hemen. Horrexegatik iza-
ten naiz hotz neguan. Inoiz sagua izan denak jakingo du
zer den hotza. 

Hori dela-eta eguraldiaren arabera aldatzen naiz leku
batetik bestera. Udan Sopelanako tabernetan egoten
naiz. Itsasoari begira dauden tabernetan. Terrazak-eta
dauzkaten tabernetan. Han egoten naiz udan surf egiten
duten mutilei begira; sagua izan arren pertsona naizela-
ko oraindik. Eta orduak ematen ditut han, erlojurik
gabe.

Neguan Algortako kirol portura aldatzen naiz. Han
pelikulak eta izaki lodiak ikusten ditut. Harribitxiak ere
ikusten ditut, asko. Egun batean andre bati lapurtu niz-
kion zazpi eraztun baina biharamunean jantzi nituen eta
etxera lau baino ez nituen ekarri. Saguen atzamarrak oso
estuak dira. Oso deserosoa da sagu izatea.

Eta zergatik egoten naiz Algortako kirol portuan eta
zergatik Sopelanako tabernetan. Hara joaten direlako
nire lagunak eta hara joaten nintzelako ni pertsona nin -
tzenean. Eta erosoa zen lehen batetik bestera ibiltzea.
Golf kotxeetan. Orain oinez joaten naiz eta ez da hain
erosoa.

Lagunek gainera ez naute ezagutzen. Lehengo bate-
an oihuka hasi ziren guztiak ikusi nindutenean. Nuria
ez, baina. Nuriak buztanetik harrapatu ninduen eta
buruz behera jarri eta esan zien besteei “honek ematen
dizue hainbeste beldur” eta balantzaka mugitu ninduen.
Norbaitek esan dezake neure burua defenda nezakeela
baina gustatuko litzaidake ikustea zer egingo lukeen
berak Nuria bezalako emakume batek buztanetik hartu-
ta edukiko balu.

Eta halaxe. Lagunak hurbiltzen direnean ezkutatu
egiten naiz eta neguak han eta udak hemen, batetik bes-
tera, Bilboko arropa-dendetan ezer erosteko aukerarik
gabe. Hala ere, pozik nabil aspaldian, entzun dudalako,
luze gabe, hipopotamo bihurtuko nautela.m

A

Sopelana
-

Nor zen Euskal He rriko hain  bat kaleri eta plazari
izena eman dien gizon hau? Bere alde politikoa
ezaguna da baina gutxik jakingo du Athletic-eko
jokalaria izan zela. Ospe handia lortu zuen talde
honetan. Aurre lari mo duan jokatzen zuen eta Es -
pai niako txapeldun izatea ere lortu zuen lehoiekin.
Ikasketak amaitzean utzi zuen taldea. Eta ikasketak
aipatu ditugunez, abokatu titulua hogeita bat urte-
rekin lortu zuela azpimarratu behar da. Laster hasi
zen politikagintzan. Hogeita zazpi urte besterik ez
zituela, Getxoko alkate zen eta aldi berean diputa-
tua Ma drilen. Lehe nengo euskal gobernuko le hen -
 dakaria, 1936ko urriaren 7an Ger ni kan hautatu
eta izendatua, kanpoan kainoi-hotsak aditzen zire-
la. Egoera gogorretan bizi eta borrokatu behar izan
zuen Agirrek. Primo de Riveraren diktadura, Fran -
coren gara ian erbestea, tartean autonomiaren alde-
ko borroka Erre   pu blika ga raian, gerra Euskadin,
mundukoa gero... Bere erbesterako ihesaldia filme
bat osatzeko moduko izan zen. Estatu Batuetako
Colum bia uninertsitean irakasle, Na zio Ba tuen
Erakun dearen sorrerarako konferentzian partehart-
zaile, munduan baz   terrik bazter ibilia euskaldunon
tragedia azal tzen... Pa risen hil zen, erbestean, 55
urte baino ez zituen. Donibane Lohi zu nen ehortzi
zuten.

Jose A.Agirre 

Iraganez doa denbora* beti

* Denbora: gauzak gertatzen eta izakiak aldatzen diren bitarte mugagabea.

Argazkiak: Mikel Martinez

TELLETXE KALEA

NOR ZeN?

Eusko Jaurlaritzako lehenengo lehendakaria

Trikuharriak edo dolmenak Neolitikoaren bukaera aldera eraikitzen hasi ziren Euskal Herrian. Lurrean
zutik finkatuta dauden hainbat harriz eta hauek estaltzen dituzten zenbait harlauzaz osatuta daude monu-
mentu hauek. Gorpuak ehorzteko era tzen zituzten historiaaurreko gure lagunek. Esan bezala Munarri -
kolandan sei trikuharriren arrastoak aurkitu zituzten aspaldian, lehenengo
hirurak Jose Saratxaga algortarrak topatu zituen. Guk, mapa eskuetan, hara
jo genuen arrasto horien bila eta lur altakur edo tumulu batzuk ezezik ez
genuen besterik ikusi. Hala ere, aitzakia polita da mendilerro honetatik txango bat egiteko. Bista paregabe-
ak dira!

Adituen arabera, Berangon bertan, Munarrikolandako mendi
lerroan barreiaturik sei trikuharrien arrastoak daude

BaZTERRAK

LEhEN

ORAiN

Munarrikolanda

Egun-kariak

prentsa eta

aldizkariak

nahi izanez gero, 

etxera eramaten dizugu

egunkaria!!!

Algortako etorbidea 78

T: 94 491 27 34

EREAGA
Bidaiak

AAAuu ttooo bbuuussaaakkk

T: 453 08 16 - 909 40 59 88

GETXO

María Jesús 
ILEAPAINDEGIA ETA EDERGINTZA

HARTU TXANDA

Alangobarri 10
T: 4910821
ALGORTA

GIZONENTZA-
KO MODA

Tel letxe  5
ALGORTA
T: 4607084

T: 4607162 - 4604244
telletxe 15,  algorta

basurto

algorta S.L.

altzariak—Unai  Elorr iaga—

Argazkian, Agirre ihesaldian mozorrotuta

gehiago jakiteko: elkar Biografiak, Agirre. 

egilea, Aitor zuberogoitia

ZER DAGO 
GIDA HONETAN?

—27.700 euskaldun

—825 jarduera

—400 herri

—2.100 helbide elektroniko

—Internetekin lotura zuzena

—Euskal Herri osoko 

1.000 pta.

GIDA
EUSKALDUNON

eskuratu!



Dena Isidro tabernan hasi zen duela urte asko: ehiztari eta

arrantzaleen arteko erronka, desafioa... Bada, zelan konpondu

arazoa? Futbol partidua Fadurako futbol zelaian. Hasiera hura

izan zuen norgehiagoka jai bihurtu zen eta urtero ospatzen

zen. Bitxikeria bat: jokatu ziren partido guztiak ,eta ez ziren

gutxi izan, enpatean amaitu ziren.

AZALTZEN DIRENAK

Zutunik: Cagonita, Cantiflas, Txitxarro, el Burrero, Sabin, Txispi, Goiko, el Mudo, Txikilin, Urrestarazu (arbitroa), Sanz eta Tomas

Makurturik: Sebe, Fanfa, Puchades, Barraka, Irureta, Markitos, el Lute, Galin, ?, Idarraga

OHARRA: argazki hau txiripaz aurkitu genuen Algortako azokaren zaharberritze lanak direla-eta, Torrene kaleko kontenedore batean

FLASHback

ehiztariak

19
71

arrantzaleak

KASUNE 28 - T: 4301076
ALGORTA

MUNGIA
oKINDegia

Algortan badaukagu

artisauen ogia

izen eta jatorriz

da “ogi mungia”.

Goizero lortzen dogu

obispoen guleria

probatu bada edo ez

dan benetako egia.

Txiberri
e d a n t o k i a
frontoi partikularra

Aita Gotzon 4, URDULIZ

T: 94 676 07 15

VILLABOTAS
JATETXEA

Menu merke eta bariatuak
Espezialitateen karta

Giro atsegina

T: 430 43 33
Villaondoeta 2, ALGORTA

UMEAK
GAZTEAK

Kale Nagusia 30 - T: 4645543

AREETA

Morotxo

Torrene 13  
48990 ALGORTA 

Tf. 4911882

getxoko Aixerrota institutuko zortzi ikasle Hannover-en izan dira astebetez joan den
irailean. Alemaniako hiri horretan expo 2000 bisitatu eta beste ardurarik ere izan dute.
izan ere, Aixerrota institutua «uretan» murgilduta dago, the Water Project izeneko
europako Comenius proiektu batean hain zuzen. gure ikasleek arlo horretan burutu
dituzten lanen berri eman behar izan dute beste ikasle alemaniar, poloniar eta suediar
batzuekin batera. Hona lanen izenburu batzuk: «Uraren sinbolismoa ametsetan»,
«Bolueko hezeguneko landaredia» (multimedia aurkezpena), «landareen estrategiak
ura kudeatzeko», «Ura Pintura erromantikoan, inpresionistan eta neoinpresionistan»,
«Ur hornikuntza, kontsumoa, kutsadura eta tratamendua». talde horretako hiru
ikaslek, gainera, Deiako kazetari gazteen bi sari irabazi dituzte institutuarentzat:
argazki onenari eta euskara txukunenari. Artikuluaren izenburua, Ura, bizitza.

Niki zuriz, eskuinean jesarrita daudenak dira Alemanian egondako ikasleak

Aixerrotako ikasleakHannover-en

Ze txikia da eta borobila. Gauza asko
daude,bai... ez dakit orain zer.

Pasatzen naiz oso ondo. 
Borja, 6urte.

Zertaz ari diren baldin badakizu, bidali zure erantzuna UK aldizkarira: 

171 posta kutxa, 48990 GETXO / Faxa: 94 491 13 37 / e-mail: aldizkaria@euskalnet.net

Asmatzen duzuenon artean bi pertsonentzako afaria zozketatuko dugu

Oharra: zozketan parte hartzeko, aldizkariko harpideduna izatea (ordaindu) edo euskara elkarteko bazkide izatea beharrezkoa da.

Ze gustatzen zait asko, eh, jende asko
dagoelako... borobila da eta ba zer? Ez

zait ezer gehiago bururatzen. 
Clara, 6urte

Dago espazioan... ez dakit... ni lurrean
nago...eta ba dendak daude, eta baita

etxeak. 
Nerea, 6 urte

Polita da eta oso ondo         pasatzen
naiz. 

Amaia, 6urte.

Eh, ba animaliak, zuhaitzak, ba oso
handia. Gauzak egiten dira. 

Mikel, 6urte

Eh, borobila da... zer gehiago esango
dut?...Ba zaldiak, behiak eta ume txiki

bat. Amaia, 6urte

Egileak: Aiala Elorrieta, Amagoia Etxebarria, Janire Iturriaga eta Katrin Mugerza.
Zertaz ari dira?



uk ordaint-
zen ez
baduzu 

Harpidetza arrunta: 12 euro = 2.000 pta./urte 

Diru hau eman nahi dut (markatu) o 3.000 o 4.000 o 5.000  o.........................

Izen-deiturak:.....................................................................................................................................

Helbidea:.............................................................Herria:....................Posta Kodea.............................

Telefonoa:...............................email:...................................................................................................

Kontu zenbakia (20 zenbaki) oooo oooo oo oooooooooo

IDAHO / Argazkia: Aitor

kontu zenbakia eman nahi ez baduzu, sartu dirua zuzenean gure kontuan: BBK 2095 0022 00 91-0248367-6
diru sarreran idatzi zure izena

UK, harpidetzaz baino ez!

Fitxa hau postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali dezakezu

UK Uribe Kostako Aldizkaria - 171 posta kutxa - 48990 GETXO 
Tel - Fax: 94 491 13 37 / aldizkaria@euskalnet.net

Brussela

Helbidea:

Jendea Interesgarria Bilatu Internet Softwaree-mail

Atzera Aurrera Etxera Jaso Irudiak Ireki Inprimatu Bilatu Stop

aldizkaria@euskalnet.net

Ibon Mendibelzua, 35 urte, getxotarra>>>

Duela zortzi urte Brusselan bizi da>>>

Flandria, Belgika eta Europako hiriburuan>>>

“1982az geroztik 
soluzio informatikoak eskaintzen” 

BilBoMicro

elkArTe AnonimoA

Colón de larreategui, 25 / 48001 bilbAo / Tf. 4230212 / Zerbitzu teknikoa: 4230213

BEHARREAN. Brusselako Euskal Autonomi Erkidegoaren Ordezkaritzan nabil

lanean, Euskadiren Ordezkaritzako prentsa bulegoan. Hau da, EAEk

Europar Batasuneko erakundeekin zuzen-zuzeneko erlazioak daramatzan

bulegoan.

BELGIKA. Estatu honek oso ezaugarri berezia dauka, Europako

iparraldeko “germanikoak” eta hegoaldeko “latinoak” bertan biltzen

dituelako, hizkuntza, pentsamolde, kontzeptu eta bizitza zeharo

ezberdinak estruktura administratibo berdin baten azpian elkartuz.

Neerlandera hitz egiten dutenak gehiengoa dira, %60, eta frantses

hiztunak %40, alemanieraz dihardutenak 70.000 dira. Brussela hiri

elebiduna da baina Flandrian neerlandera da hizkuntza ofizial bakarra

eta Wallonian, aldiz, frantsesa. Arazo linguistikoak, ofizialtasunak,

diskriminazioa salaketak... hor daude beti, gure herrian bezala...

Horrek be elkartzen gaitu.

JENDE ASKO. Belgikan talde etniko ezberdin asko dago. Brusselan,

hiriburuan, Kongoko beltzak eta Iparrafrikako Magreben sortuak asko

daude, frankofoniak ekarritakoak deskolonizazio prozesuak hasi

zirenean 1960ko hamarkadan. Baina gero beste herri guztietako taldeak

daude, Europar Batasunak eta bere inguruan sortutako bulego-lobby-

enpresa-interesenak, Europa osotik etorritakoak: grekoak,

finlandiarrak, italiarrak, suediarrak, portugaldarrak, daniarrak,

espainolak, alemaniarrak... Eta bertan egoitza daukaten hainbat

erakundetan lan egiten dutenak, NATO eta UEO kasu.

GIRORA EGOKITU. Egia esan gutxi kostatu zitzaidan moldatzea. Euskal

Herriko Iparraldean asko egonda eta bizita nago. Han euskal kultura

eta frantses kultura daude. Kultura frantses orokor hura

Brusselaraino iristen da, bertako ezberdintasun txiki batzuekin.

Walloniarren kultura frankofonoa ez da “gure” Iparraldekoen kultura

frankofonotik gehiegi aldentzen: Frantziako telebistak berdinak

ikusten direlako, egunkari berberak irakurri, administrazio eta

teknizismoak berdin esaten diralako... Frankofonoen artean arazorik

gabe sartu nintzen, hizkuntza ezagutzen nuelako eta bertako ezagun

batzuen adiskideekin hasi nintzelako kalera joaten. Segituan egin

ginen adiskide. Neerlandofonoekin, berriz, ondo moldatzen naiz neure

jaioterria Euskal Herria delako. Hau da, hegoaldeko frankofonoekin

hizkuntzak lotzen nau baina iparraldeko neerlandofonoekin “herri”

sentimenduak. Benetan gustura sentitzen naiz batzuekin eta besteekin.

PENTSAMOLDEA ETA OHITURAK. Ohitura batzuk badira eta horiek apurtzea

bekatu larria da. Ez dago inprobisazioarako aukera gehiegi, bisitak

egiteko zitak aldez aurretik eskatu behar dira, beti etxe barruan

egiten dira festak, bilerak, afariak... bakoitzak berea ordaintzen

du, bakoitzak bere botila darama festa lekura...

GUSTATzEN zAIT. Arkitektura, hiriaren plangintza ederra eta Brusselak

dauzkan abenida-bulebar, laku, parke eta baso ederrak. Garagardo mota

ezberdin eta bereziak. Asteburuetako merkatu multietniko handiak.

Antwerpeneko aberastasuna eta larunbata jendetsuak, Gante/Gent-eko

edertasuna eta bizitza kulturala, Brujas/Bruggeko erromantikotasuna,

Walloniako kanal industrialak eta abadiak. Eta, oro har, Belgikaren

zentrotasuna: hiru ordutara Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Kolonia,

Luxenburgo, Nancy, Parise, Lille edo Londres, besteak beste, hor di ra.

Ez zAIT GUSTATzEN. Trafiko izugarria, 1970. urtetik hona egindako

sarraski urbanistikoa (“Europar auzoan” gehien bat –hemen

“Brusselizazioa” deitzen diote–, espekulazio basatia gutxi batzuen

poltsikoak ondo betetzeko), zerga altuegiak zerbitzu hain onak ez

izateko, eguraldi grisegia... 

EUSKARAREN ALDEKO FESTA. Flandrian 25 urtetan antolatu da Iparraldeko

ikastolen alde. Azkenekoan, elkartu ginen 300 pertsonetatik 35 bat

Euskal Herriko seme-alabak ginen; besteak, berriz, flamenkoak,

neerlandofonoak. Festan esandako edo abestutako tutik ez zuten ulertu

baina han egon ziren egon beharreko hiru orduak, hasieran entzuten,

txaloka gero eta azkenean dantzan. Oso ondo pasatu genuen denok. 

Tot ziens, au revoir, laster arte, Ibon.
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<<<“Bakoitzak berea odaintzen
du”

Barrukoa
TabernaTelletxe 5 

ALGORTA

SANTANA 
KIOSKOA

Prentsa eta aldizkariak

Santana kalea, Amaiarekin

bat 

JOKIN GARATE BAYO
Neguriko Etorbidea 9  
T: 491 14 87
48990 NEGURI

KIMETZ GARATE AZURMENDI
Aingeruaren etorb. 4B 

(sarrera, Jata Mendia) T: 460 01 87
48990 GETXO

BEROGAILU ETA ITUR-

T: 430 53

Sarrikobaso 15            48990

basarte´na Tel. 946 76 11 28

U R D U L I Z
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zerbezarik 
onenak

Terraza 
zabala

GO IZEAN

Prentsa - Fruitu lehorrak - Aldizkariak - Litxarreriak

Orduña Mendatea 1
T: 430 22 13
GETXO

Telletxe 13
T: 460 02 88
ALGORTA

“Gozoki eta prentsa, gutxi denik ez pent-

T A P I Z T E G I A

D E KO R A Z I O A

E R A K U S K E T A

E TA  TA I E R R A K

Basagoiti etorbidea 32
Tf: 460 90 31

48990 ALGORTA

Bodeguilla

Butron

Bidebitarte 5                   ALGORTA

gurean 
euskaraz!



Iñaki, badira urte batzuk Zinekluba abian
jarri zenetik, ezta?
Ba, hamazortzi inguru. Urgull kaleko are-
toan hasi zen Zinekluba eta 16 mm-tako
pelikulak proiektatzen ziren. Ondoren
gogoratzen dut Algortako Gran Cinemara
pasatu zela, erre zen arte. Gurea zinemara
pasatu zen orduan, gero Getxo Antzokira
bueltatzeko. Cinema Paradiso-rekin bada-
ramatzagu bederatzi bat urte.

Azaldu mesedez, zein den egitarau bakoit-
zaren filosofia.
Ezberdinak dira. Zineklubean, duela urte-
bete edo bi  areto komertzialetan estreina-
tu ziren filmak eskaintzen saiatzen gara.
Euren balio artistikoagatik interesa duten
pelikulak aukeratzen ditugu. Cinema
Paradiso-n, ordea, jeneralean film inde-
pendienteak eta zirkuito komertzialetatik
kanpo gertatzen diren lanak eskaintzen
dira. Jatorrizko bertsioan izaten dira beti,
hau da, azpitituluekin, eta nire ustez euren
adierazpen artistikoko mailarik gorenean.

Zelan aukeratzen dituzue filmak?
Baditugu kolaboratzaile batzuk, zinemaza-
le porrokatuak direnak, sarritan zineklube-
ra datozenak. Ekarpenak eta sugerentziak
egiten dituzte. Gero Kultur Etxean film
horien segimendua egiten dugu (noiz lor
daitekeen, azpititulazioa egina duen ala

ez...) eta ahal dugunean programatzen
dugu. Baina film luzeei ez ezik, film labu-
rrei ere egiten diegu tartea. Aukera polita
dute inguruko errealizadoreek euren lanak
erakusteko.

Orain arte egindakoaz balorazio bat.
Orokorrean Kultur Etxean oso pozik
gaude egiten dugun zinema eskaintzak iza-
ten duen erantzunarekin. Balantzeak posi-
tiboa izan behar du zalantza barik.
Zinekluba oso ondo doa eta Cinema
Paradiso baita ere. Duela gutxi, adibidez,
film alemaniar bat proiektatu zen, alema-
nez gaztelerazko azpitituluekin, eta
Antzokia ia toperaino zegoen, ia bostehun
ikusle. Polita da, ikusleak, gero eta gaztea-
goak direnak, zelan zaletzen diren ikustea.

Esan zeozer zinemara ez doanari
Denborapasa ederra da, eta oso aberasga-
rria, gainera merkea ere bada. Hortaz plan
ona, datorrela! m

ETXEBELTZ MUSIC izatez kultur
elkarte bat da, musikari estuki lotua
dagoena. Euren helburua bertoko tal-
deak musika munduan abiaraztea da.
Baina Etxe beltz gehiago ere bada. Etxe
bat da. Bertan, taldeek entsaiatzeko
bederatzi gela dituzte. Inguruko eta
joera ezberdinetako hamazortzi talde
baino gehiago trebatu dira han. Goian,
ganbaran, zuzeneko kontzertuak anto-
latzen dituzte astebururo. Aretoa txiki
samarra da, kantariak gainean ditu en -
tzuleak, giro berezia. Etxebeltzekoek be
badute grabazio estudio bat Bermeon
eta eurak aritzen dira grabazio lanetan
merkatuko preziorik merkeenetan. Eta
ez hori bakarrik, Europa mailako zir-
kuituan ere badaude, handik taldeak
hona ekarrita... m

Aurten ere, abian jarri ditu Getxoko Kultur Etxeak Zi nekluba eta
Cinema Paradiso egitarauak. Mundu osoko filmak ikusteko aukera
egongo da: brasildarrak, iraniarrak, ale ma nia rrak... eta gainera, prezio oso
egokian, 350 pta. besterik ez. 

Aldai Patronatuaren eta etxegile baten arteko akordioari esker, herri-
ko hainbat kultur zein kirol taldek badute lokalik Algortan. Akordio
horren arabera, etxegileari etxebizitzak eraiki zitzan lurra utzi zitzaion
eta trukean,  beheko solairuan, Patronatoaren esku geratu diren hain-
bat lokal eraiki behar izan zituen. Lanak amaitu dira eta honezkero
Itsas-ganen besteak beste, Bizarra Lepoan Euskara Elkarteak,
Basozaleak Elkarte Botaniko eta Mikologikoak, Getxo Surf Taldeak,
Algortako Arraun Taldeak, Getxoko Antimilita ristak eta beste talde
batzuk badute non elkartu eta lan egin. Kulturarako topaleku berria.

Uribe Kostako Mankomunitateko Euskara Zer   bitzuak hainbat eki-
men jarri ditu abian hilabeteotan. Lehenengoa, euskal kanten
ikastaroa. An tzi nako testuetako kantak, ahoz-ahoz  ko trasmisioz-
koak, abesti zahar berreskuratuak, kantagintza berrikoak eta
eskola kantuak jorratuko dira. Honezkero saio bi eginak dituzte,
baina beste hiru geratzen dira: azaroaren 24an, abenduaren 1ean
eta 15ean, arratsaldeko zazpietatik aurrera egingo dira So pe lako
Udal Euskaltegian. Ikastaroa doan da, animo eta abestera.

Bestalde, euskara zerbitzu honek be, sei eta hamazazpi urte
bitarteko gazteentzako ipuin lehiaketa antolatu du aurten.
Lehiaketa hiru mailatan banatuta dago eta ipuinen gaia librea
da. Lanak aurkezteko epea abenduaren 1. Egun berean,
Kukubiltxo taldearen es kutik antzerkia egongo da Sopelan eta
biharamunean, hau da, abenduaren 2an Gorlizen, Txomin
Artolak kantaldia eskainiko dau.

edozein informaziorako jarri harremanetan
euskara zerbitzuarekin: 94 676 26 74

Azaroaren 29an, asteazkena, ETB 1-eko programa hori zuze-
nean, Donostian, ikusi nahi baduzu, jar zaitez segituan Bizarra
Lepoan Euskara Elkartearekin harremanetan.  Izan, ere gon-
bidapena jaso du elkarteak, publiko moduan azaltzeko.
Bidaiak ez du ezer kostatzen. Zatoz Klaudio eta Euzkitze eza-
gutzera! Eman izena lehen bait lehen:  94 491 13 37 edo 653
741 845 (utzi izena eta telefonoa erantzungailuan).

Ez da ohikoa, egun berean eta oholtza beraren gainean, abenduaren 16an Getxo Antzokian ikusi
ahal izango den bertsolari koadrila ikustea. Gaur egungo Euskal Herriko punta-puntako bertso-
lariak arituko dira elkarrekin: Andoni Egaña, Sebastian Lizasi, Jon Sarasua, Unai Iturriaga, Igor
Elortza, Jon Maia, Anjel Mari Pe ñagarikano eta Jesus Mari Irazu. Horra hori kartela! Eta zer dela
eta? Ba, Algortako Bertsolari Eskolaren XX. urteurrena ospatzeko jaialdia duzue. Gainera anto-
latzaileek sorpresaz beteriko saioa agindu dute. Badakigu abenduaren 16a urrun dagoela, baina
badaezpada, berria aurreratzea erabaki dugu zure agendan leku bat egin dezazun; okasioak mere-
zi du!

Uribe Kostako girorik alternatiboena

Egun horretan, ostirala, Itsas-ganen aurkeztuko da aldizkari honek
kaleratu du en Bittor Egu rrolaren diskoa. Bittorrek be rak hiruzpalau
kanta abestuko ditu bertan.  Eta on doren luntxa egongo da hara hur-
biltzen diren guz tientzat. Diskoa erosi nahi duenak han izango du
aukera. Hi tzordua, arratsaldeko zortzietan, Itsas-ganen.

Iñaki Elorriaga, Getxoko Kultur Etxeko zinema arduraduna da

Itsas-gane, Karitate kalea 1 (Tellagorri ondoan) Algorta

Harrobi musikala lantzeko sortu zuten Etxebeltz

Bene Markaida, betaurrekoduna, irakatsiko dizkizu kan -
tak.  Urrian egin zioten omenaldi txikikoa da argazkia.

Itsas-gane
topaleku berria

Azaroak 24

Puntako bertsolariak

Kabak&txanpanak

Abenduren 3an Euskararen

eguna ospatzen da. Hori

dela-eta, Getxoko Udaleko

Euskara sailak hainbat ekital-

di antolatu ditu. Hauen arte-

an zine proiekzioak, ipuin

kontalariak, Anari abeslaria-

ren kantaldia, txo txongiloak...

Hortaz erne ibili, zer ikusi

egongo da-eta!

Gabonak laster helduko zaizkigu eta jai horietan ohizkoa izaten da kabekin eta

txanpanekin topa egitea. Edari apartsu eta burbuilatsu hauei buruz gehiago jakite-

ko ikastaro azkarra antolatu dugu UK aldizkarikook eta Bizarra Lepoan Elkarteak.

Bi arratsaldetan (azaroak 29-30) Itsaso Arana adituak txanpanzaleeen eta kabaza-

leen zalantzak argituko ditu: zelan egiten dira, nola edan behar dira, zeintzuk auke-

ratu... Gainera kabak dastatu ahal izango dituzte ikasleek. Ikastaroak 2.000 pta.

kosta tzen du, UKko harpidedunek (ordaintzen dutenek) eta Euskara Elkarteko baz-

kideek 1.000 pta. besterik ez. Azkar ibili, hogei lagunentzako baino ez dago lekurik

eta. Izena emateko deitu UK aldizkarira 94 491 13 37.

Kanta ikastaroa

JABIER
MUGURUZAREN kantal-
dia Lidia Pujolekin batera.
Getxo Antzokian azaroaren
18an, larunbata. 800 pta.

XV UDAZKENEKO
KONTZERUAK Getxo el
Redentor elizan. Azaroaren,
21, 22 eta 23an, 300
pta.ren truke goi mailako
musika klasikoa entzuteko
aukera izango duzu. Besteak
beste, European Symphony
Orchestrak, eta San
Petersburgoko Bakarlariak
ganbara orkestrek joko
dute.

FILM LABURRAK
Bilboko Nazioarteko film

laburren eta dokumentalen
zinemaldian parte hartuko
duten hainbat produkzio
ikusi ahal izango dira Getxo
Antzokian azaroaren 27an
eta 28an arratsaldeko
20:00etan. Gainera, sarrera
dohainik da.

HAURREK ZINEA ikus
dezaketeke igandero
Antzokian goizeko 12etan.
Abenduaren 3an euskarazko
Karramarroa filma ikusgai
egongo da.
IRUDIPUINAK Mattin eta
Agirresaroberen marrazki-
gintza eta ipuingintza lotzen
dituen ikuskizuna, azaroaen
30ean, Algortako Kultur
Etxeko areto nagusian
19:30etan. Zazpi urtetetik
gorako umeei zuzendutako
emanaldia da. Sarrera
dohainik.

ERAKUSKETAK

Erromoko erakusketa areto-
an David Anguloren kon-
posaketak abenduaren 5
arte.

BLUES kontzertua. The
Holmes Brothers, abenduak
2 Antzokian, 20:00,
sarrera 1.300 pta.

EZ
GaLDU

agenda 

Zinema?Nahi beste

Etxebeltz music

ZINEKLUBA
Asteazkenero Getxo Antzokian, 20:00

Ostegunero Areetako Gran Cineman, 20:00

CINEMA PARADISO
Ostiralero Getxo Antzokian, 22:00

sarrerak: 350 pta.

ETXEBELTZ MUSIC
Mezo 47, Astrabudua
(Leioatik abiatuta herriaren sarreran)

Posta Kutxa 109, 48950

www.ebmusic.com

Mikel MArtinez
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ekill doktorea eta Hyde jauna bezalakoa da
bera, bizitza bikoitzekoa. Etxekoentzat Iñigo
Ibarra da, baina taula gainean Ander Lipus
bihurtzen da. Haren agenda estuan txoko bat

bilatu zuen gurekin hitz egiteko. Izan ere, egun antzez-
ten dabilen obrez gain, proiektu ugari ditu eskuartean
Anderrek: estreinaldiak, zinemarako proposamen bat...

J
AKTOREA “Jokalari berria”, hau da, aktore errebelazio sa ria

eman zioten Markinako seme honi Euskal Herriko
aktoreek. Fama deitzen den hori gorrotatzen du.
Okinen modukoa izatea nahiago du, hau da, lana
ondo bete eta kitto.    testua: esti ezkerra / Argazkia: Mikel

Martinez

Ander ala Iñigo?
Publiko aurrean Ander.
Izen artistiko moduan har -
tu nuen, alde pribatua eta
alde publikoa bereiztea-
rren. Profesionalki An der
Lipus naiz.
Izen xelebrea, ezta?
Antzerkigintzan hasi nin -
tzenean Pessoa eta haren
mundu imajinario hori,
heteronimoena, asko gus-
tatzen zitzaidan. Zerbait
idazten nuenean izen bat
erabiltzen nuen. Beraz,
interpretaziorako Ander
Lipus aukeratu nuen.
Lipus abizen bat da,
Madrilgo nire lagun handi
batena. Bere abizenaren
jatorria ez daki,  ez zuelako
aita ezagutzen. Ander izen
euskalduna zelako hartu
nuen, baina ez dauka
inongo esanahi  mistiko-
rik.
Esaidazu aktore izateko
arrazoi bat.
Adibidez, beste mundu ima -
jinario baten barruan sar -
tzen zarelako.
Eta ez izatekoa?
Fama.
Antzezlanak egiteko or -
duan, nondik ateratzen
duzu inspirazioa?
Madrilen zazpi urtez ibili
nintzen, eta han egiten
nituen antzerki obrek ez
ninduten pertsonalki bete.
Orain dela hiru urte edo
Bilbora etorri nintzen, eta
orduan hasi nintzen nire
mundu estetiko edo filoso-
fikoa lantzen. Lanak, este-
tika, ideiak nondik atera -
tzen ditudan ez dakit. An -
der ground triologia hone-
tan, adibidez, argi ikusten
da Tom Waits-en eragina.
Irakurketa asko egiten di -
tut, baina ez daukat beste-
ak baino gogokoago
dudan obrarik. Nik uste

dut batez ere nere espe-
rientzia per tsonaletik
abiatzen naizela. Bestalde,
obrak lantaldean egiten
ditut, eta nire esperientzia
beste batenarekin nahasten
da. Halako leherketa bat
gertatzen da eta hortik ate-
ratzen ditugu ideiak. Nik
egiten dudan antzerkia,
egiten den an tzerki
komertzialetik desmarkatu
egiten da eskuarki.
Komertziala hitzarekin
esan nahi dut, nik ez duda-
la antzerkia dibertimendu
huts bezala ikusten. An -

tzer   kian egungo gure gi -
zartearen egoera batzuk,
ideiak, plasmatu egin be -
har direla uste dut, eta sa -
kontasunera joanda, gure
he rriaren arima islatu. 
Batzuentzat nahiko obra
gogorrak egiten dituzu.
Azken batean, sakontasun
horretan sartzen bagara,
antzerkian jorratzen diren
gaiak betiko gaiak dira:
heriotza, amodioa, gerra…
Klasikoetatik hasita orain
arte egin diren obrak arte.
Nire obretan ere gai horiek
lantzen ditut. Ez dira gure
egunerokotasunean erabil -
tzen diren gaiak, baizik eta
sakonagoak. Jendeari iru-
ditzen zaio nahiko inpak-
tanteak direla. Bestalde,
nik beti bilatzen dut egoe-
ra katartiko bat publikoa-
rengan. Nire obrak egiten
ditudanean ez zait batere

gustatzen jendea sartu den
moduan irtetea, baizik eta
aldaketa bat soma dezatela.
Zentzu horretan, publiko
aktiboa bilatzen dut, ez
aktiboa obran parte har -
tzen duelako, baizik eta
obran sartzen delako. Nire
ustez hor dago aktore ba -
tentzat nahiko garran -
tzitsua den helburua. Adi -
bide bat jar tzeko, gure
Euskal Herrian daukagun
tragedia ezin du gu ahaztu.
Hortaz, nolabait tragedia
hau neuk ere pairatzen
dut, eta, agian  zentzu

horretan, nire obrak tragi-
koak dira. 
Aktorearentzat zer da erra-
zagoa, eguneroko bi zitzari
aurre egitea ala an tzezlanari
aurre egitea?
Niretzat antzeztea plazerra
da, txikitatik daramadan
plazerra. Gero, ikasketen
bitartez, teknikak eta me -
todoak ikasi  ondoren nire
lanbidea perfekzionatzen
joan naiz, baina oraindik
jorratzen eta ikasten ja rrai -
tzen dut. Eguneroko bizi -
tza niretzat ederra da, bai -
na antzerkiko bizitza ere
oso ederra da. Grotoskik
esaten zuen: “Una forma
de vida es una forma para
descubrir la vida”. Nik
neure bizitzan aukeratu
dut an tzerkilaria izatea, eta
egia esan, eguneroko bizit-
za batzuetan oso astuna

egiten da. Beraz, antzerkia
da  nire satisfakzio pertso-
nalak betetzen dituen espa-
rru bat. Horrek ez du esan
nahi bakarra denik.
Beldur eszenikoa noizbait
galtzen al da?
Ez, ni beti egoten naiz
urduri. Urduritasuna gal -
tzen den momentuan ez
dago energiarik. Badaude
erlajazio teknikak beldur
hori kentzeko. Hala ere,
niri izugarri gustatzen zait
publikoa nire ondo-ondo-
an egotea, eta haien begira-
darekin jolasten dut.
Horre tarako beldur eszeni-
ko gu txiago izan behar
duzu. 
Jokalari berria saria eman
zizuten Euskal Herriko
aktoreek. Lagun  du ala bal -
dintzatu al du horrek zu re
lana?
Sariek laguntzen dute, nor-
bere lanbidean izena har -
tzen delako. Horrek, nola-
bait, bide zuzenetik zoazela
adierazten dizu, batez ere,
saria aktoreek beraiek ema-
ten dizutenean. Baina
beste detaile bat dago,
famarena. Fama da izugarri
izorratzen nauen zerbait.
Duela gutxi hitzaldi bat
eman nuen Koldo Mitxe -
lenan, eta bertan esaten
nuen okinaren modukoa
izatea gustatuko litzaidake-
ela. Okinak ogi ona egiten
badu bezeria dauka. Aldiz,
ogi txarra egiten badu, ez.
Baina ez da inongo mundu
arrosan sartzen, eta niri,
egia esan, mundu arrosa,
berde edo gris horrek ez dit
grazia handirik egiten,
sarritan  norabidea galtzen
delako. Nik erreibindikat-
zen dut okin baten
moduan, ez ezaguna izatea
ez ezer, lanbidea ondo
betetzea eta kito. Baina
marketina marketina da,
mundu honetan bizi gara,
eta zer egingo diogu ba!
Ahal dugun eta ondoen
ezagun izate horrekin au -
rrera egingo dugu.
Ander Lipus Arriagan an -
tzeztera helduko balitz,
zeren seinale litzateke hori?
Hor harrapatu egin nauzu,
otsailean aktore moduan
obra bat estreinatuko bai-

tut Arriagan. Ramon Ba -
rearekin berau prestatzen
na   bil,  eta “El hombre que
con fundió a su mujer con
un sombrero” izena du.
Nire ustez, obrak ahalik eta
publikorik zabalenarenga-
na heldu be har dira. Baina
nik beti salatuko dut (eta
espero dut ho rrela egiten
jarrai tzea) az pie gitura erral-
doietan mur gil tzen den
antzerki batean bizi garela.
For mato txikiko antzerki
obrak erreibindikatzen di -
tut, herrietara hurbil tzea.
Horrek ez du esan nahi
beste bidea itxi behar
denik, baina bakarrik azpi -
egitura handiko an tzer -
kietan lan eginez gero, he -
rriaz ahaztu, eta dirua eta
famagatik, artea merkan -
tzia bihurtzen da. 
Monologoak ala taldekako
lanak?
Biak, ez daukat inolako pre -
 ferentziarik. Bilbora etorri
nintzenean monologoak
egiten hasi nintzen baka-
rrik nengoelako. Pix kana -
ka talde bat osatu dut, an -
tzerki konpainia bat, eta
orain oso gustura nago. 
Aktore ala gidoigile? 
Gidoiak idazten ditut bai -
na ez naiz gidoilari senti -
tzen. Ni batez ere aktore
sentitzen naiz, bestea txiri-
pa hutsa izan da. Gauzak
egin egin behar ditut,
praktikan jarri. Gainera,
oso eskasa naiz idazten.
Nire planteiamenduei or -
dena jartzeko laguntza be -
har izaten dut, nahiko kao-
tikoa bainaiz. Nahiago dut
antzeztea.
Zer obra antzeztea gustatu-
ko litzaizuke?
Nire ilusioa da 2003. urte-
an Macari, azkenengo ama
deitzen den obra antzeztea.
Obra badaukat, orain
dirua eta esperimentatzeko

“Euskal Herrian dugun
tragedia ezin dugu ahaztu. Nik
neuk ere pairatzen dut, eta,

zentzu horretan, nire
obrak tragikoak dira”

BERBEtan

“Formato
txikiko obrak
erreibindikatzen
ditut, herrietara
heltzeko”



ARgAZKIAK Egilea: Konrado Mugerza—.

Biologoa eta irakaslea. Fotografia
zaletasuna mutikotan sortu
zitzaion eta 1980a aldera ekin
zion serio argazkigintzari —
kolorearen arloan— Irudi
Taldean. Sariak, publikazioak eta
erakusketak tartean, Getxo
Fotografia liburua argitaratu berri
du beste bi lagunekin batera.

Egilea: Konrado Mugerza—. Eibar 1955

Argazkiak: 
Islak eta itzalak



Bigarrenez  Literaturzalearen Txokoan...
Literatura oso jende gutxiri interesatzen zaio.
Hona etorritakoan nire gisakoen artean senti -
tzen naiz, zoro artean edo, batetik. Eta adituen
artean banengo bezala ere sentitzen naiz, hala
bainago gainera, eta honek askatasun handia
ematen dit gauzak sakon samar esateko, edo iro-
nia erabiltzeko, edo erreferentziak ekartzeko,
badakidalako oso ongi ulertuko didatela. De -
batean nabari da hori. Plazer handi bat da Bi -
zarra Lepoan taldeak antolatutakoetara etortzea.
Kontaiguzu nola sartu zinen Susaren pro iektu
honetan.
Aspaldi samar bildu ginen, duela zazpi bat urte,
zenbait lagun XX. mendeko poesiari errepaso
bat eman behar geniola-eta, bereziki azken aldi-
koari. Apunte batzuk hartu genituen, antolo-
giak prestatu... baina huts egin zuen proiektuak,
ez genuen aurrera egiteko ahalmenik izan.
Beharbada jende gehiegi ginelako, ez dakit. Ni
ez nintzen gustura gelditu, halako kontzientzia
txar bat neukan bueltaka... eta saio batzuk egin
ondoren, hauxe atera zen, XX. mendeko poesia
berrogei kaieretan bilduko duen antologia per -
tsonalizatua, autoreka. Honela, poetak “autore”
bezala, “idazle” moduan ageri dira, eta, gainera,
beren eboluzioa ikus dezakegu... Oso pozik
nago egindako lanarekin eta Susa argitaletxeak
proiektua aurrera ateratzeko egin duen ahalegin
berezia eskergaitza da. 

Antologia hau egiterakoan hainbat poema
irakurri behar izan dut, eta oraindik ez dut lana
amaitu, 16-17 bat mila poema guztira.
Horietan denetik dago, noski: oso txarra, txarra,
txukuna, motela, polita, ona, bikaina..., baina,
oro har, edertasuna bilatzen zuten testuen arte-
an mugitu naiz, plazerra handiagoa izan da
dezepzioa baino. Eta gero, liburuak gauzatzera-
koan, poeten eta hildako poeten ondorengoen
lagun tza eta zabaltasuna handiak izan dira. Poz
handia hartu dute denek, horrek adierazten du
lan hau beharrezkoa zela, bazegoela hutsune
handi bat.
Zelan definituko zenuke euskal poesiaren ibilbi-
dea?
Askok ez dute hala sinetsiko, baina gure poesia
saiatu da garaian garaiko kezka nagusiei eran -
tzuten, ez da txoritan ibili. Erantzun horiek poe-
tikoak izan dira, ez prosaikoak. Hori lehenengo.

Bigarrenik, gure poesiak eboluzionatu egin du,
puska batean Parisko korronteetatik urrun egon
bada ere, bilakabide bat izan du. Zentzu horre-
tan esan liteke hiru iraultza izan dituela, gutxie-
nez, liburu hauek ekarriak: Bihotz-Begietan
(Lizardi), Harri eta Herri (Aresti) eta Etiopia
(Atxaga). Euskal poesiaren ibilbidea, beraz,
Euskal herriaren ibilbide politiko-kultur-izpiri-
tuala ongien islatzen duen tresna da. Gure his-
toria ezagutzeko, ezinbestekoa dugu geure poe-
sia ezagutzea.
Eta idazle gazteak, nola ikusten dituzu genero
honen barruan?
Poesia beti izan da gazteen begiko generoa,
hainbat arrazoirengatik: bihotz-ukaldika idatz
liteke, ez du luzeko jarduna eskatzen, adieraz-
kortasun handia du beste generoen ondoan,
kantu bihur liteke edo doinu batean oinarritu...
Gazte mordoa dago gaur egun poesian, eta titu-
lu eta autore asko aipa genitzake, ez nuke injus-
tua izan nahi. Horiek osatuko dute XXI. men-
deko poesia, eta Bizkaian gaudenez ba hortxe
dituzue Urtzi Urrutikoetxea, Igor Estankona,
Miren Agur Meabe... Eta beste batzuk ere bai,
oraindik liburua argitaratu gabeak.
Poesiaren egoera zein den jakinda, Susaren
moduko proiektuak zelako harrera izan dezake-
te? Jimu Iturralderen ustez, poesiak, beste gene-
roek ez bezala, denboran zehar iraungo du.
Irakurketa bultzatzeko aitzakian literaturtasuna
kendu izan zaio testuari, gaztetxoekin egin
denak ez dauka izenik. Zirkulu ustel bat da,
plano idatzi irakurria izateko, eta gero, irakurle
inozotuaren izenean, literatura egin gabe idazten
jarraitu. Literatura, oro har, oso jende gutxiri
interesatzen zaio. Eta poesia are gutxiagori,
klub bat dela esan genezake poesiazalee-
na. Baina dinamika hori apurtu egin
behar da nola edo hala. Poesia izan
liteke arma bat. Ez dakit Jimu
Iturralderen iragarpena beteko den,
itotasun batean gaude orain behint-
zat. Dena dela, hor prosalaria mint-
zo da, eta prosalari askok dute hala-
ko miresmena poesiarekiko, ome-
naldi bat ere bada.
Idazle bezala ge nero gehienak probatu di tuzu.
Zeinetan sentitzen zara ondoen?
Poesiak ez dauka epeletik. Edo poz handia har -

tzen duzu zerbait burututakoan, edo sekulako
depresioan sartzen zara ezin duzulako hitzetan
islatu zuk adierazi nahi zenukeen hura. Alde
horretatik ikusita, oso aldarte psikiko onean
egon behar da poesiari ekiteko; prosa egiteko,
berriz, aldarte fisikoa garrantzitsuagoa da.
Baina, egia esan, edozein lanek, edozein generok
ematen du halako betetasun edo harrotasun bat,
ongi tajututako obra egiten duzunean. Baita
kantu xume batek ere.
Zeintzuk dira epe laburrera esku artean dituzun
proiektuak?
Une honetan bigarren txandako hamar kaierak
ari naiz prestatzen: Lizardi, Zaitegi, Lekuona,
Aresti, Erdozaintzi-Etxart, Artze, Otamendi,
Montoia, Perurena, Arregi Díaz de Heredia.
Durangorako atera nahi ditu Susak, eta larri
nabil. Horretan ari naiz buru-belarri. Gero beste
hogei gelditzen zaizkit antologatzeko... badau-
kat prakak bete lan, ezingo diot puska batean
idazteari ekin. Amorratzen nago baina. Apuntez
betea nago, eta lehertu egin behar dut halako
ba tean. m

“Arte-sorkuntzaren misterioa, jaiotzaren misterio bera da” —Luigi Pirandello.

Duela aste batzuk  Koldo Izagirre gure artean izan genuen. Literaturzalearen txokoak gon -

bidatuta, Izagirre Susa argitaletxeak osatu berri duen XX. mendeko poesia kaierak (koader-

KoldoIzagirre
Testuak: Esti Ezkerra

Zer berritasun ekarriko ditu saioak?
Lehenengo aldiarekin ildo bat markatu genuen, eta
honek ildo hura indartu baino ez du egingo.
Literaturari leku bat egiten asmatu genuen, eta
berorri eusten saiatuko gara orain. Egia da telebis-
tan lan egiten dugunok berrikuntza ekartzera
behartuta gaudela. Horregatik, oraingo honek
badauka aurrekoarekin alderatuta beste itxura bat,
argitsuagoa, garbiagoa. Akaso gutxiago beldurtuko
du orain programak! Baditugu beste zenbait berezi-
tasun, hala nola kritika egiteko modua aldatu egin
dugu. Lehen hiru pertsonak egiten zuten, orain
astero bakar batena entzungo dugu liburu zehatz
bati buruz hitz egiten. Elkarrizketak landuxeagoak
ditugu, eta bi parte bezala ditu: lehenbizi pertsona
soslaia, eta ondoren bere obrari buruzkoa. Bestetik,
esku artera iritsi zaizkigun nobedade asko ezagut-
zera emango ditugu, eta literatur unibertsalaren
zati hautatuak, hau da, perlak edo bitxiak deitzen
ditugun horiek, ugaldu egin ditugu.

Oraingoan ere Atxaga duzue aholkulari.
Beti da interesgarria Bernardo bezalako gizona

alboan edukitzea. Haren ideia originalek, egia esan,
beti ez dute telebistan emateko forma aurkitzen,
baina izugarrizko aportazioa egiten du. Hor dago
taldean, beste pertsona asko bezala.

Orain arte narratiba gailendu da saioan, baina
poesia eta antzerkiari heltzeko asmorik al duzue?

Antzerkiari ezer gutxi helduko diogu, antzer-
kiari buruzko saio espezifiko bat badagoelako.
Bestetik, antzerki liburuen ekoizpena oso behetik
ari da euskal produkzioari dagokionean. Gainera,
nahiz eta batzuk irakurtzeko modukoak izan, obra
gehienak antzokietan ikustekoak dira. Poesiari
buruz, bere presentziaren proportzioan ikutzen
dugula uste dut. Oraingo honetan, behintzat, badu
lekua. Gure programan egongo dira, besteak beste,
Amaia Lasa, Felipe Juaristi eta beste hainbat poeta,
eta nobelagileak bezala kontsideratuak izango dira.
Bestalde, gure xedeetako bat itzulpengintza da, hau
da, liburu itzuliak gurean presentzia normaldu bat
izan dezatela. Zentzu horretan, leku egingo diogu
itzultzaile bati edo besteri. 

Aurrekoan ordutegia zela-eta zenbait kritika
jaso zenituzten...

Horrelako programa bat gehienetan minorita-
rioa da, eta, nire ustez, telebista publiko batek
horrelako programak ere eduki behar ditu. Jakina,
hori noiz programatzen den eta noiz emititzen den
programatzaileen lana da. Denok nahiko genuke

geure programa prime time-ean edukitzea, baina
hori ezinezkoa da. Dena den, momentuz ez naiz
oso kritikoa. Larunbateko bazkalordua ez da ordu
txarra, nahiz eta baten bati siesta eragotzi. Gainera,
errepikapenak ere badaude eta zaleak badu ikuste-
ko aukera edo gutxienez grabatzekoa. Hala ere,
saioaren  helburuetako bat ez da audientzia ikara-
garri bat lortzea.

Sautrela-k zer ekarpen egingo dio literaturari?
Literaturari ez diogu inolako ekarpenik egingo,

Sautrela ez baita literatura. Sautrela telebista da, eta
hori argi utzi nahiko nuke. Ezaguera bat heda deza-
ke, edo, behintzat, idazleenganako eta haien lana-
rekiko interesa piztu. Sautrelak hortan badu zeregi-
na. Egia da programara hurbilduko zaizkigun
gehienak irakurleak direla aurrez, baina horiek ase-
betetzea ere bada aski lan. Zorionez, ekipo ona
daukagu, eta nire ustez oso lan txukuna eta duina
egiten ari gara. Beste kateetan literatur programak
nola dauden ikustea besterik ez dago, eta, gureare-
kin konparatuta, ez gaude inoren aurrean lotsatze-
ko moduan. m

Liburuak telebistan

Sautrela

Durango

Saioa prestatzen zegoela harrapatu genuen Hasier Etxeberria,
Sautrelako aurkezlea. Programak bigarren denboraldiari ekin
dio eta haren gainean hitz egiteko deitu genion Hasierri.

Sautrela, larunbatetan, laurak aldera eta astelehenetan gauerdi aldera, emi-
titzen da ETB 1en. Web:
www.eitb.com/sautrela

IÑIGO OLABARRI
Egunkariako kultur saileko kazetaria

“Gure poesia saiatu da garaian garaiko kezka 
nagusiei erantzuten, ez da txoritan ibili”

Zelan engatxatu zinen literaturara?
Umetan detektibe eta abentura
istorioak asko gustatzen zitzaizkidan eta
horrela sortu zitzaidan irakurtzeko
zaletasuna.

Irakurri duzun azken liburua.
“Filomeno a mi pesar” (Gonzalo
Torrente Ballester).

Gustokoen duzun idazle bat.
Ez daukat inolako preferentziarik. Ez
dago idazlerik haren liburu guztiak
gogoko ditudanik. 

Zein liburu gomendatuko zenioke
lagun bati?
Atxagaren “Obabakoak” eta Eduardo
Mendozaren “La ciudad de los
prodigios”.

Noizbait liburu bat bertan behera
uzteko tentaziorik izan duzu?
Asko utzi ditut bertan behera.

Gogokoen duzun generoa.
Denetarik irakurtzen dut. Literatura,
oro har, gustatzen zait.

Liburu bateko zerk erakartzen zaitu?
Pertsonaien izaerak gehienbat. Bestalde,
istorio arina, irakurtzeko bizkorra izatea
gustatzen zait.

Durangoko Azoka gertu dugula, argita-
letxe guztiak haien berriena aurkezten
dabiltza azken egunetan. Nobedadeen
artean, azpimarratzekoak dira Susako
“Bazterrekoak” Xabier Aldaik idatzitako
ipuin bilduma, eta Castillo Sua rezen
“Mugarri estaliak” poesia liburua.
Elkarlaneanetik, berriz, Joan Mari
Irigoienen “Lur bat haratago”, Txili kuren
“101 gau”, eta Martin Ugalde ren
“Mohamed” datozkigu, besteak beste.
Itzulpenei dagokienez, Ibaiza balek Oscar
Wilden “Fidel izan beharraz” eta “Berlin
Alexanderplatz” Al fred Döblinen nobele-
kin handitu egin du Literatura
Unibertsalari eskainitako saila.
Txalapartak, bestalde, Kortazar izeneko
bilduma sortu berri du.  Hona hemen
sail berriaren lehen aleak: Eduardo
Galeanoren “Hitz ibiltariak” eta
“Zarandona” Josu Landak idatzia.
Libururen bat erosteko asmorik baduzue
ez aukerarik galdu, eskaintza za bala baita.

LABURlabur



ADITUENgaleria

ik errezeta hau egiteko tripaki izeneko perretxikoak erabili
ditut, baina beste edozeinekin prestatu daitezke. Hasteko,
pasta, spagetiak adibidez, egosten jarriko dugu. Bestetik,

ipini zartaginenan oliba oliotan tipula biguntzen. Eginda
dagoenean bota perretxikoak dadoetan zatikatuak (lehenago,
jakina, ondo garbitu). Salteatu perrretxikoak egin arte. Gero,
Idiazabal gazta puska batzuk, gatza, piperrautsa, esnegain
txorrotada bat eta koñak  apur bat gehitu. Su motelean mantendu
gaztaia ondo urtu arte. Mahairatu aurretik, platerean pasta paratu
eta gainean saltsa gozo hau. m

eure bodega osatzeko orduan, komenigarria izaten da ur -
teek zer eman duten jakitea. Hementxe duzue Errio xako
añaden karta on bat. Ardoak erosi nahi badituzue,

kontuan hartu, baliagarria gertatuko zaizue. m

Zer da ondo jatea? Niretzat garrantzitsuena, pro duk -
tua, lehengaia ona izatea da. Ondo jateko be, lagun
onak eduki behar dira mahaian. Eta, azkenik, jateko
kultura izan behar da.

Mirari gastronomiko bat... Gernikako azokan saltzen
diren produktuak mirariak dira niretzat; edo
Bermeon, –orain ez, baina lehen bai– arratsaldeko
zazpietan arrantzuntziak portura heltzen zirenean, eta
han kutxetan, bisiguak, edo lebatzak bizirik ikustea.

Maridaje perfektua... Neuk prestatutako bokadilo
berezi bat, eta Errioxako ardo gazte on bat, bere garaiko
Artadi bat, adibidez.

Sukaldaritza onaren sekretua... Orain ez da egiten
baina nire ustez, sukaldariak berak  joan behar du mer -
katura, produktuak berak erosi, produktu onen atzetik
ibili behar du beti, eta gero horrekin zer egin ikusi,
bestelakoan mahaiak galtzen du.

Maizu bat... Zalantzarik ez, euskal sukaldaritzaren
aterpea izan dena, Juan Mari Arzak. Eta gero, nahiz eta
bere ikaslea izan ez, baina ikasletzat hartu duena, Aitor
Elizegi.

Gernikako aurtengo azoka... Urri osoan zehar egon
naiz, azoka berezia da eta gauza oso onak aurkitzen dira
beti. Pena dut jende askok hori baloratzen ez duelako.
Gero eta gehiago gertatzen da horrelako azoka han -
dietan,  jendea eguna pasatzera besterik ez doa: txa rriki
bokadiloa jan, eguna pasa eta poltsa hutsik etxera.

Uribe Kostan jateko leku bat... Egon badaude baina
izenak ematea beti izaten da konprometitua. Hori
baino, zer jan esango dizut. Jendeak ez daki baina
hementxe bertan produktu zoragarriak ditugu. Hortxe
daude Plentziako txirlak, nik jan dudan gauzarik
gozoenetakoa da. Edo angulak. Kontua da apenas
daudela, ingurua hondatu dugulako.

Bart Telepizzara deitu nuen, pekatu egin nuen? Ez
gizona! Jateko orduan, ona bada, edozer jan daiteke:
pizza on bat, hanburgesa on bat... Hala ere, nik ez dut
sekula deitu Telepizzara, italiar batek egiten dituenak
jaten ditut nik. m

Gastronomoa eta ka zeta ria da, ezagu tzen
dutenek jan eta edan kontuetaz, entziklo-
pedia ibiltaria de la diote. Izan ere, egun
berean, goizean Ber meo ko portuan egon
daiteke, eguerdian Bias terin ardo baten
aurkezpena de la-eta, bertan bazkaldu, eta
gauean Bilbon edozein gertakizun soziale-

tan parte hartu. Eta, gainera, biharamunean, bere kronika
egunkarian agertuko da.

gaizka escudero villabotas-ekoa itsaso arana jolastoki-koa

Jan Perretxiko
galduaren bila&edan

osagaiak 
olioa • gatza • kipula bat • perretxikoak • pasta • piperrautsa

koñaka • esnegaina • Idiazabal gaztaia

GOGORATU
Txanpanaren eta kabaren inguruko ikastaro azkarra (egun bi) antolatu dugu. 
Izena emateko, 94 491 13 37, utzi izena eta telefono zenbakia erantzungailuan.

N
G
Añadak, Errioxa

—UKri lagundu nahi badiozu, nahi duzun diru kopurua  
zuzenean sartu gure kontu zenbakian—

diru sarreran idatzi zure izena

dena-ona
supermerkatua

Erosketa etxera eroaten dogu!!
ORDUTEGIA

Lan egun eta zapatuetan: 
9:00-14:00 / 17:30-21:00

Domeka eta jai egunetan: 
9:00-14:30

Gatzarriñe 5, % 94 676 19 99 LARRABASTERRA

dazkena izaten da
perritxikoen zein
onddoen bilketa-

rako garairik onena “zoaz
mendira eta Gran Via
ematen du horrek” esan
digu Edu ardo Fidalgo
Getxoko Ba sozaleak elkar-
teko kideak “neurri handi
batean errua edo, gurea,
elkarte mikologikoena ere
bada. Izan ere, mordoa
daude, Uribe Kostan ia
herri guztietan: Leioan, Ge -
txon, Sope lanan, Plentzian,
Berangon eta Urdulizen be
badago beste taldetxo bat
be harrean. Jakina, zaleta-
suna zabaltzen lagundu
dugu”.
Ba sozaleak 80ko ha mar -
kadaren bu kae ran sor tu
zu ten. Lehen elkarte miko-
logikoa baino ez zen, baina
orain botanikoa ere bada.
Baina kontua ez da hor
amaitzen, ahal dutenean
eta jendea hurbildu ahala,
lan esparrua zabaldu nahi
dute eta Basozaleak bene-
tako natur zientzietako el -
karte bihurtu.

Orain udazkenean, as -
te lehenero, asteburuan bil-

dutako perretxiko zein
onddoekin erakusketa txi-
kia antolatzeko asmoa du -
te. Baina edonork jo deza-
ke elkartera jasotako pe -
rretxikoak jatekoak di ren
ala ez jakiteko, “eta bildu
ez baditu ere, hona etor
daiteke eta jendeak ekart-
zen duena ikusi eta bide
batez, ikasi. Ni horrela hasi
nintzen hemen; jendea
lotsa barik etor dadila“.
Gainera egoitzan ba dute
gaiari buruzko liburutegia.
Duela gutxi amaitu da
urtero antolatzen duten
aste mikologikoa, txango
gidatuak egiten dituzte,
urte osoan zehar hitzal-
diak, maiatzean jardunaldi
botanikoak...  gau za asko.
Helburua: zaletua aditu

bihurtu. Eta ezin amaitu
Eduardori bere pe rretxiko
kutunaz galdetu gabe “jen-
deak onddoak  bel tzak esti-

Jose Luis Iturrieta

Garaian garaiko produktuak jatea da onena, halaxe diote behint-
zat espezialistek, eta horixe da gainera, naturalena. Guk
Larrañazubiko Juan Ugarte jaunari egin diogu bisita eta azaroan
gaudenez, ba aza aroa da eta argazkian azaltzen den barazki eder
eta gozo hori eskaini zigun. Azaroa be, porru sasoia da. Bestalde,
eguraldiak apurka apurka okerrera egiten hasi da, eta ba al dago
hotzak ateratzeko udazkeneko indaba, gorri zein zuri, baino
gauza gozoagorik? Datorren hilabetean atzera egingo diogu bisita
Juani. 

Azaroa, aza aroa

HARREMANETA
RAKO

BAsOZALEAK

Itsas-gane etxea

Karitatea 1, Algorta

U

Mikofagoak asko dira, batzuk mikofilo bihurtzen
di ra denboraren poderioz eta, azkenik, hauetako gu -
txi batzuk soilik heltzen dira mikologo izatera.
Getxoko, Basozaleak Botanika eta Mikologia
Elkartean lan horretan dabiltza aspaldian.

Eduardo Fidalgo ez da gauza bera esateaz nekatzen: Kon tuz perretxikoekin,
zalantzarik izanez gero, ez jan
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Boletus aereus
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1ardoaren maila
merkatuan

K Kriantza
E Erreserba
EH Erres. handia

Ardo helduak, orain-
dik gehiago zahartu
daitezke.

Bilakera proze-   sua-
ren hastapene- tan
dauden ardoak

Edateko ardoak,  bal-
dintza egokitan gorde
daitezke

Une gorenean    dau-
den ardoak

iturria, rioja Vintage Chart, 2000 edition

2urtean balorazio
orokorra

3 añadaren 
bilakaera

1997 K

1996 K

1995 K/E

1994 K/E

1993 E

1992 E

1991 E/EH

1990 E/EH

1989 EH

1987 EH

1982 EH

1981 EH

1 2 3

Añada oso ona,
ardoa zahartzeko
egokia

Añada bikaina,
zahartzeko ardo
handi asko

Zahartzeko ardo
mota askotako
añada



ndinokarren buruan
de kot Iñaki Gilisasti eta
biok alkarregaz egone-

ko a egune. Agur esatean, libiru
bateko hiru ale emon eta esan
eusten: “Koxi Andoni, ea zer
deritzozun nik egineko honeri
beharrari”. Libi ruaren uzena,
“Urduliz Aldeko Ber ba
Lapikokoa”. Ganetik egineko
lehenengo adikunean sano inte-
resgarri eretxi neuntzen, eta ordu-
rik hona hainbat ordu sartute
nago orriak gora eta orriak bera.
Laster konturatu nintzen honek
libiruk (eta hemen ingirun egine-
ko antzeko beste edozeinek, nik
horren barri eukitekotan) aipa-
mena merezi deula, eze bertoko
euskalzale duztiok ezagutu beha-
rrekoa dalako ustea dot.

Lehenengo eta behin, esan
deigun Urdulizko Euskera Tal -
deko honek gaztek lan honetan

batutako 10.000 bat berba ezin
geinkela Urdulizko euskeraren
barruan bakarrik sartu, Uribe
Kostako aldaera edota, zabalago
joanda, Plentzia-Mungia deritzon
azpieuskalkian baino. Beste gauza
da ea hemen agertutako berbetan
zeintzuk esaten diren gaur egun
alboko beste herrietan, Barrikan,
Plentzian bertan, Sopelan, Beran -
gon, Getxon, noraino ailegaten
dan… hori be ikerketa politte
ixengo letike, egiteko dagoena.

Esan behar da Iñakik orain
dala bost bat urte ekin eutsola hau
hiztegia egiteari, eta urte bitan jo
eta ke ibili zan  “Gane” baserriko
bere guraso eta gainontzeko ahai-
deen ahoetan entzuneko berbak
batzen. Hasikera batean, aurretik
prestatutako hitz-zerrenda alfabe-
tiko hutsak ixen beharrean egune-
an-egunean ataratako berbak ba -
tzen euzan Gilisastik, beluago

ure baserrietan anima-
liak haztea, loditzea eta
gero etxekoen kontsu-

marako hiltzea oso gauza arrunta
izan da Euskal Herri osoan.
Hiltzen zituzten animaliak: txa-
rria, axuria eta ardia, ahuntza,
untziak eta hegaztiak (oiloak,
oilaskoak…) izaten ziren batez
ere. Behiak, zekorrak, etab.,
ezkontzetarako edo beste familia
arteko ospakizun handietarako
uzten ziren, euren haragi freskoa
bazkari hauetako oinarririk sen-
doena izaten zutelarik.

Abere-hilketak hauetatik txa   -
rriarena izan da tradiziorik han-
diena izan duena oraintsura arte
barrez! Hirurogeiko hamarkadara
arte baserri gehienetan hiltzen
ziren txarriok, hala egin ezean,
esaerak dioena gertatzen zen:
Zerririk ez bada tegian, koiperik
ez zartagian.

Txarriak urte osoan solo eta
ortuko elikagaiekin gizentzen
dituzte; patatak, azak, arbiak,
erremolatxak, kalabazak, ezku-
rrak… eta artzaintza guneetan
gatzura ere ematen zaie. Ozala
esaten diogu inguru honetan
guzti horiekin egiten den nahas-
ketari.

Txarri-hilteak San Martin
bueltan hasten dira eta urtarrila
aldera amaitu. Hilketa ilbeheran
egin beharra, lehen eta gaur
oraindik ere bizirik dirauen sines-
kera da bestalde. Egun horretara-
ko auzoko eta senitartekoei dei
egiten zaie, lan ugariek guztien
laguntza eskatzen dutelako, bai
gizonena bai emakumeena. Praka
bete behar badago ere, zereginak
amaitu ondoren, bazkalostean,
beti izaten da entretenimendura-
ko astirik; karta-jokoan zein
barriketan.

Txarria goizean goizetik hil -
tzen da. Horretarako lau-bost gi -
zonen laguntasuna behar izaten
da, txarri-tokitik atera, mahai ba -
ten gainean jarrri eta guztion ar -
tean oratu ahal izateko. Mata -

rifeak bere lana egiten duenean
emakume batek gero buzkantzak
eta odolosteak egiteko erabiliko
den odola jasotzen du ontzi bate-
ra, beti ere odola irabiatuz gogor-
tuta gera ez dadin.

Lanik handienak gero datoz;
hona hemen labur-laburrean hu -
rrengo pausuak. Txerria hil oste-
an iratzez estali eta erre egiten da,
errautsak kentzeko uraz garbitu,
goitik behera zabaldu eta azkene-
an tripak atera. Ondoren leku
altu batetik eskegi eta ordu bat-
zuetan itxaron behar izaten da
harik eta haragia hoztu arte.
Honaino azaldutakoa era berdin -
tsuan egiten da gaur egun ere.
Baina okelen kontserbazioan
lehenik hona bizi izandako alda-
ketak handiak izan dira.

Antzina, biharamunean txa-
rria zatitu egiten zen eta ostean
giharrak pikatu, hurrengo egune-
etan txorizoak egiteko erabili
egingo ziren eta. Pernilek, hezu-
rrek eta urdaiek ur handienak
galtzen zituztenean gatzetan ipin -
tzen ziren bospasei egunez gazun-
asketan, gero beratzen edukitzen
ziren eta azkenean eskegi, apur-
ka-apurka sika zitezen. Hezurrak,
hankak, belarriak eta muturrak
urte osoan egoten ziren gatzetan.

Honekin guztiarekin hurren-
go hilabeteetarako behintzat, gat-
zun-askak beterik zituztela,
neguari aurre egiteko moduan
izaten ziren gure baserritarrak. m

OHITURAK AKABUKOpunte
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bertoko euskararen ingu-

Testua eta argazkia: Akaitze
Kamiruaga

Txarriboda bat Gatikan 1997ko abenduan

Ondo etorri danori osta-
bere Akabuko Puntera.
Danok dakizuenez, geure
atal honetan gehienetan ber-
toko euskaldunzaharrakaz egi-
neko berbalditxoak ataraten duz, eurok dira-
eta hemen ingirun egin ixen dan (eta barriz
egingo ez dan, akaso) euskera zaharraren
lekuko. Gaurkoan,  beste kontu bategaz
natortzue: Iñaki Gilisasti urduliztarrak egine-
ko bere herriko euskeraren ganeko hiztegia.
Batetik, hori libiru be jatorrizko euskeraren
lekuko edertzat hartu ahal dalako; bestetik,
euskalzale gazte honek isilean egineko beha-
rrari benetan aumentagarri edo aipagarri 
deritxelako.

Irabiatu: batir. “Estaki arrutzek irabiatuten bere”

Aldastayo: descuidado en el vestir o en el porte. “Yasteko eran lebarik
estekonaaittik diñu aldastayo”

Guztibearren: a trancas y a barrancas. “Guztibearren in dau bide”

Ukutubearren pasa: pasar rozando. “Eskapada galanta intte nator,
ukutubearren pasa dat kamioi bet”

Ogimamurri: miga de pan. “Platertxikerran dekosus ogimamurrik”

Mardo: racimo. ”Mardo ederrakas deku aurten masti”

Astrapale: alboroto. “Sirku datorren bakotxen astrapale galante ataraten dau
olau kotxe batek”

Gasigasan selan daun adittu: mirar como está de sal. “Gasigasan selan daun
adittu barik atara daure maiera”

Libiru

Testua: Andoni LLosa
Argazkia: Mikel Martinez

Iñaki Gilisasti, altzoan bere semea, Eneko

orden alfabetikoan paratuz eta
lehenengo berbatik kanpora za -
bal duz zerrendak osatuz. Lagun -
tzino legez, berba gehienak esaldi
bat daroe alboan, bakoitzaren
esangura hobeto ulertzearren edo.
Hori bai, berbak eskribidutean
egi leak ez ditu gaurko batuaren
arau ortografikoak eredutzat har -
tu, entzuten dan moduen apun-
tatu baititu hitzak. 400 ordu ingi-
ruko  behar gogor eta luzea da

honakoa, batez be kontuan har-
tute berak bakarrik eginekoa dala
ezelango laguntzinorik ezta diru-
subentzinorik barik.  Laguntzi no -
rik ezak trabak ekarri eutzezan
Iñakiri tiradan ataratako 250 ale
han-hemen zabaltzeko orduan,
eta hori zala eta sano hedapen
urrie euki eun. “Euskal mundu-
ko” txokoren batean ixen ezik
(“Urretxindorra” liburudenda Bil   -
 bon, kasurako) Urdulizen ingirun
sakabanatu ziren garikoak (gai-
nontzekoak). Gaur egun Iñakiren
jaioterrian ondikarren eskura leti-
ke, “Ziripot” periodiku-dendak
hainbat ale dekoz-eta, 1.000 pe -
zetan bakoitza.

Aurrera begire
Iñaki Gili sastik badeko zeregina,
“Urduliz Aldeko Berba Lapi -
kokoa” orraztuten eta osatzen ibi -
li ezeze, beste barrikuntza ederra
be badakar: ixen be, libiruen ber-

tan agertzen diren esaldiak CDan
graba ditu, berba bakoitzaren
azentu eta entonazinoa ondo argi
ikis deigun. CD eta libiru barriz-
tuaren kaleratzea beste kontu bat
da, aurrekoaren banaketa baino
ahalegin handiagoa ekarriko leus-
kio-eta Iñakiri. Halan eta duzti
be, holango gaien ganean geure
alderdian topa letikezan beharrak
urriak direla kontuan hartute,
bigarren lan honek laguntza
merezi deulakoan nago, duda
barik. 

Eta seguru nago be, beste

libiruko hainbat adibide

10.000 berba eta
esakera batu dauz
Iñakik libiruan

Bizarra Lepoan 
Euskara Elkartea

URIBE KOSTAKO
ALDIZKARIA

Antolatzaileak:

* Itsaso Arana, Jolastoki jatetxeko someliere
* Egun bi, azaroak 29/30, arratsaldeko 20:00etan

* Kaba ezberdinak edango dira
* 2.000 pta. 

(Harpidedunek eta euskara elkarteko 
bazkideek 1.000 pta.)

jakin behar den guztia

ikastaro 
azkarra

Oharra: 20 lagunentzako baino ez dago lekurik, lehentasuna, aldizkariko harpidedunek (ordaintzen
dutenak) eta euskara elkarteko bazkideek izango dute

uk



URIbERTSOAN BARReNA

urpegi zaharrak hare-
an zaharrago eta aur-
pegi berriak berrike-

tagai direla, lehengoari eutsi
diogu, betiko orduan eta beti-
ko lekuan. Esan beharrik ez
dago –honezkero edozein ber -
tsozalek baitaki– martitzenero
batzen segitzen duguna
20:00etatik 22:00etara San
Nikolas ikastolako jantoki
berrian bertsotan egiteko, ber -
tsotan gozatzeko, bertsotan
ikasteko eta bertsogintza geu re
erara zukutzeko. Jakina da,
halaber esandako astearteotan
22:00etatik gora ere aukera
badagoena bertso jardunari
segida emateko Algortako
tabernetan; eta zinez diotsuet
tabernetakoa ez dela batere
terapia txarra giro lehorragoan
eta mikroaren aurrean ausar -
tzen ez diren bertsolarigaiak
kantuan ipintzeko. Aurton,
ikasturte berriak bat egin du
Bizkaiko Bertsolari Txapel keta
2000ko bigarren atalarekin.

Lehenengoan eskualdeetako
txapelketak jokatu ziren. Ea
zein den gure eskualdeko txa-
pelduna? Egon, ba. Lehe nen -
go esango dizut zein den
gure/zure bertso eskualdea.
Ipar Uribe izen zaharberritua-
ren azpian hiru azpibertsoes-
kualde daude baturik: Txori -
erri, Mungialdea eta Uribe
Kosta. Zorionez hiru-hirurek
izan zuten ordezkaririk Ipar
Uribeko finalean; Txorierritik
Etxahun Lekue eta Ortzi Ga -
ritano aurkeztu ziren, Mungi -
aldetik Asier Legarreta eta
Uribe Kostatik Alfredo Paia
(Fredi), Xabier Paia eta Unai
Elorriaga. 2000ko maiatzaren
27tik Alfredo Paiak beste buru
estalki dotore bat dauka –hau
ez baita irabazten duen lehe-
nengoa– burua hostogabetzen
zaionerako: Ipar Uri be ko txa-
pela.

Aurrera doa, beraz, AL -
GORTAKO BERTSOLARI
ES KOLAko lagun taldearen

lan   tze, trebatze eta ondo pasa -
tze jarduna. Aurrera doa Biz -
kaiko Bertsolari Txapel keta
2000, gurdian gure ber tso
eskualdeko bertsolari bi dara-
matzala: Etxahun Lekue eta
Fredi Paia. Aurrera doaz esko-
laren XX. urteurreneko ekital-
di eta ospakizunak. Atzera
doan bakarra gure be girada
da. Izan ere, gaurko aletik
aurrera eta Uribertsoan ba -
rrena izeneko atal honen ba -
rruan, bertsoez, bertsogin tzaz
eta bertsolari tzaz ezer gutxi
jakin eta zerbait ikasi nahi
luketen guztiei begira, BER -
TSOESKOLATUZ izeneko
atal berria zabalduko dugu.
Bertsogune berri honetan
bertsogintzaren oinarrizko zen -
 bait azalpen emango dugu,
ezer ez dakitenek zeozer ikas
dezaten, eta asko dakitenak
zenbat dakiten kontura daite-
zen. Halandaze, gure eskolako
atea ez ezik, UKko leiho hau
ere zabalik duzue bertso mun-

Ipin dezagun, ba, hiru osagaiok batera ikusteko
moduko argibide bat:

Bertsoa dugu, lagun,
zerbait magikoa,
jator, zorrotz, barnekoi
ta aspaldikoa;
oraindik ez baduzu
ulertu nahikoa,
hasi kantuz, ez izan
tontolapikoa!

Orain saiatuko gara goiko zortziko (zortzi
bertsolerro baititu) txiki anonimo honen osagaiak
bereizten:

Doinua: doinu asko daude zortziko txikiak
kantatzeko. Ezagunena, beharbada, Maritxu nora
zoaz izenekoa.

Neurria: bertsolerro bakoitzeko silabak
zenbatzeko pazientzia hartzen baduzu, ikusiko
duzu neurri txikikoa dugula bertsoa, 7-6-7-6-7-6-
7-6 egiturakoa, alegia.

Errima: errimatzen duten hitzak, kasuon, lerro
bikoitien akaberetan ditugu: magikoa, aspaldikoa,
nahikoa, eta tontolapikoa. Akaberen arteko
hoskidetasuna agerikoa da.

Orain bertsoa kantatzea baino ez dugu falta.
Hasi, ba! 

BIZKAIKO BERTSOLARI TXAPELKETA
2000
AZAROAK 19, 17:30etan Lekeitioko frontoian,
lehen finalaurrea

AZAROAK 26, 17:30etan Bermeoko frontoian,
bigarren finalaurrea

ABENDUAK 3, 17:30etan Getxo Antzokian,
hirugarren finalaurrea

ABENDUAK 17, 17:30etan Euskalduna Jauregian

Bertsolariaren tresnarik behinenak burua eta
eztarria dira. Izan ere, bertsoa bat-batean asmatu
beharra dago buruari eraginez eta, gainera, bertso
hori kantuz bota behar da eztarriaren laguntzaz.
Ahalegin horretatik sortzen den bertsoak
oinarrizko hiru osagai ditu, edo izan behar
lituzke, behinik behin: doinua, neurria eta errima.

Doinua bertsoaren hitzei laguntzen dien musika
duzue. Erabiltzen diren doinu gehienak herri
tradiziozkoak dira, baina beren beregi
asmatutakoak ere badira, gero tradiziozko
bilakatu direnak. Doinuak lotura estua du
neurriarekin, izan ere, elkar baldintzatzen dute
bi-biek.

Neurria bertsoko esaldien luze-laburra zehazten
duen silaba kopurua da. Nagusiki, neurri mota bi
erabiltzen ditugu: handia eta txikia. Neurri
handiaren silaba banaketa 10/8koa da, hots,
lehenengo bertsolerroan 10 silaba eta bigarrenean
8. Neurri txikian, berriz, 7/6 dugu silaben
banaketa, hau da, lehenengo bertsolerroan 7 eta
bigarrenean 6.

Errima bertsoko zenbait bertsolerroren amaierako
–normalean lerro bikoitietako– hitzen arteko
hoskidetasuna duzue, hau da, hotsen arteko
antzekotasuna. Bertsolariak errima zerrenda luzea
eraman behar du buruko almazenean, errima
faltan ibiliko ez bada.Bide zaharrean berriro

bertsoagenda

Bertsoeskolatuz (I)

A

Joan ziren udaldiko opor usainak oro. Atzean geratu ziren jaieta-
ko ibilera kalimotxotsuak eta hondartzako loaldi suspergarriak.
ALGORTAKO BERTSOLARI ESKOLAko taldea mar txan da
berriro ere, udagoien epelaren anparoan, gogotsu eta animoso.

Asteartero, zortziak aldera elkartzen dira bertsolariak San Nikolas Ikastolan

Testua: Joseba Santxo / Argazkia: Mikel Martinez

ere bi ahizpagaz batera Kala
denda dauka Algortan Ira -
txek. Parisetik etorria berria

zen berarekin egon ginenean. Izan
ere, Parisen erosten dute gero den-
dan salgai dagoen genero asko. Mo -
daz, janzkeraz... egin dugu berba.

B
Testua: Jokin Aspuru
Argazkia: Mikel Martinez

“Moda oso alaia eta dibertigarria dator aurten”

Iratxe Agirre

Kala dendak duela hamaihiru urte zabaldu zituen ateak.  Galtzerdi, konplementoak eta bainujantziak saltzen dituzte nagusiki.

Zelan dator aurten moda?
Oso alaia eta dibertiga-

rria, eta ez orain dela urte
pare bat bezala. Orain, oso
kolore alaiak eta bariatuak
da toz, edozer gauza konbi-
na daiteke, aurreritzirik ga -
be. Moda askeagoa dator
zen  tzu horretan, aukerak
zabalagoak dira.

Parisetik etorri berria
za ra, zer ikusten da han?

Ba denetarik, kontua
da nondik zabiltzan. Orain
da torren joera hau, aipatu
dizudana, ba ez duzu mo -
dernoenen artean ikusiko.
Horiek bueltan daude eta
honezkero beltzez janzten
hasi dira atzera eta denda-
rik ga restienetan hori ikus-
ten da.

Zergatik erosten duzue
Pa     risen, eta ez adibidez,
Bar tze lonan edo Milanen?

Ba hantxe hasi ginen due -
la urte asko eta gustura gau -
 denez ba hantxe jarraitzen
dugu. Egia da be, hango
generoa gustukoa dugula,
garestiago da bai na badau-
ka diseinua, berritasuna...
Hemen aurki ezin daitez-
ken gauzak topatzen ditu-
gu bertan. Ahal dudan guz   -
tietan joaten naiz.

Ze irizpide erabiltzen
du zue gauzak erosteko
orduan?

Ba gu hiru ahizpa ga -
biltza hemen lanean eta

ba koitzak bere gustuaren
arabera  erosten du. Adin
eta izakera ezberdinikoak
gara eta or duan badago
barietaterik. Dendak, nahi
beste daude gure herrian
eta gu beti besteek eskaini
ezin dezaketena eskaintzen
saia tzen gara. Gauza bat
esango dizut, sarritan arro-
pa azoketara joaten gara,
bai na ez erostera, zer erosi
be har ez dugun ikustera
bai zik.

Zein da dotore janzteko
se   kretua?

Nire ustez, dotorea de -
na do torea da beti. Izateko
modu bat da, jakina, ikasi
daiteke. Baina berez, doto-
rea ez denak, egun batez
dotore jantzi nahi badu
zaila gertatuko zaio, beti
igarriko zaio zerbait, txa-
rrerako jakina.

Baina emaiguzu arras-
toren bat.

Gustu kontua da hau
eta niri janzkeran sinpleta-
suna gustatzen zait, baina
ez sinplekeria. Adibidez,
jertsei beltz eta praka beltz
batzuekin oso dotore joan
zaitezke, gero jantzi kon-
plementoren bat, adibidez
bufanda bat, eta nahikoa da.

Orokorrean, ondo
janzten al dugu euskaldu-
nok?

Denetarik dago jakina,
baina nik baietz esango

nuke. Egia da baita, ez ga -
rela batere ausartak eta
beharbada moda jarraitu,
jarraitu egiten dugu baina
urrunetik. Adibidez, ez
gara sonbreru bat janzten
au sartzen eta guk saldu
saltzen ditugu baina gero
ez ditugu kaletik ikusten.
Zoaz Bartzelonara eta han -
go erakusleihotan ikusten
diren gauzak hemen ez
lirateke sekulan salduko.
Gero argi dago gizonezko-
ak, oro har, ez direla oso
modazaleak. Emaku mez -
ko ok gehiago kezka tzen
gara. 

Zergatik izan daiteke?
Ez dakit, baina horrela

da. Nekez topatuko duzu

neska bat bere itxura zain -
tzen ez duena eta bai ordea
galtzerdiak zulatuta erama-
ten dituzten gizon asko.
Beharbada, emakumezko-
ak Venusekoak garelako
izango eta gizonezkoak be -
rriz, Mar     tikoak (barreak).

Neska askori, eta ez lo -
diak, entzuna diet ez direla
Mango-ko edo Zara-ko
arropetan kabitzen?

Bai, kontua da asko sal -
tzen duten marka horiek,
horrelako neska gazte es -
tandar baterako egiten
dutela arropa eta badago
hor gorputza sartzerik ez
duen pertsona asko. Guk
dendan, bainujantzi asko
saltzen ditugu, bezeroaren

neurrietara egokitzen ditu-
gulako. Kanpotik be ze ro
asko etortzen zaizkigu.

Aipatuiguzu zure gus-
tuko diseinatzaile bat.

Ez naiz markazalea, gai   -
nera guztiok ezagutzen di -
tugun firma ho riek izaten
dituzten prezioengatik, eros -
tezinak di ra. 

Erosteko lekuren bat.
Niri herrian bertan eros   -

tea gustatzen zait, mer   -
 katalgune erraldoi ho rien
kontrakoa naiz. Den dari
txi      kiak gara eta ba daukat
kontzientzia hori. Denda
ezberdinetan erostea gus-
tatzen zait, han eta hemen
pikatzea.

Zer duki bahar dut

AITORmENAK



(Maiatzak 20 ekainak 18)(Maiatzak 20 ekainak 18)
Bikotearekin gozatzeko garai ona
duzu. Ez badaukazu, harremanen
baten aukera ikusten da. Zure
eskuetan dago, sedukziorako zure
gaitasuna topean dagoelako eta
eskatzen duzun guztia lortzen duzu.
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l IKASTARO TRINKOAK

l UDA ETA NEGUA

l GOIZEZ ETA 

ARRATSALDEZ

l UMEAK, GAZTEAK

ETA HELDUAK

Ingelesa

Frantsesa

Alemanier
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t
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EGUZKIA
t
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t

AITZURRA
t

GARIA
t

LASTOA
t

IRATZEA
t

NEGUA
t

HAZIA
t

META
t

(Abenduak 21 urtarrilak 19)(Abenduak 21 urtarrilak 19)
Gauza on asko lortuko dituzu,
meritoa zurea izango da, nahiz eta
inor konturatu ez. Etxekoen artean
aspaldiko partez, oso gustura
sentituko zara. Egiozu kasu zure
bihotzari, ez zara erratuko!

(Abuztuak 18 irailak 16)(Abuztuak 18 irailak 16)
Oso sentikor egongo zara, eta
baliteke malko bat baino gehiago
isuri behar izatea, horrenbeste maite
duzun pertsona eragindakoak.
Oraingo minak merezi du, epe luzera
saria jasoko duzu eta.

(Martxoak 21 apirilak 19)(Martxoak 21 apirilak 19)
Zure zintzotasunak, gauzak hain argi
esateak, pertsona bat baino gehiago
mindu dezake. Gogoratu
diplomaziaz gauza bera esan
daitekeela. Pozik sentituko zara;
iraganeko arazoak... iragana dira.

(Ekainak 19 uztailak 18)(Ekainak 19 uztailak 18)
Ingurukoen eragin txarretatik
urrundu, ez zaitez ergela izan, ekaitza
dagoenean onena porturako bidea
hartzea izaten da. Denbora gehiago
eskaini zeure buruari eta zure lagunak
ondo aukeratzeari. 

(Urtarrilak 20 otsailak 18)(Urtarrilak 20 otsailak 18)
Egoera latz eta mingarrien aurrean
patxada handia agertzen duzu eta
horregatik jendeak zugana jotzen
du laguntza eske. Zure mugak
ezagutzen badituzu, ez diozu inori
hutsik egingo.

(Otsailak 19 martxoak 20)(Otsailak 19 martxoak 20)
Baten ala bestearen alde azaltzea
eskatzen badizute, saiatu zaitez
alderdikeriarik gabe jokatzen. Ez
zaitez jokoan sartu zuzenki ukitzen
ez bazaitu. Jendea behar duzu,
horregatik zabiltza batetik bestera.

(Uztailak 19 abuztuak 17)(Uztailak 19 abuztuak 17)
Umilagoa izan eta onartu ezazu
behingoz inor ez dela egia
absolutuaren jabe. Besteei entzun,
gogoeta egin. Zure iritziak argi eta
garbi azaldu, eta ez utzi gauzak
erdibidean. 

“Tabernatxu” Jatetxea

• menuAk AsTeAn ZehAr

• AsTeburueTAn GAueZ,    
menu bereZiAk

Zientoetxe 39, GeTxo. T: 491 16 61

(Azaroak 16 abenduak 20)(Azaroak 16 abenduak 20)
Ohi baino lanpetuago ibiliko zara
batez ere beharrean, baina honek
irabaziak ekarriko dizkizu, bai arlo
ekonomikoan eta bai pertsonalean
ere. Edozein arazo konpontzeko gauza
zara.

(Urriak 17 azaroak 15)(Urriak 17 azaroak 15)
Gozamenerako eta dibertsiorako
garai ona baina ez, ordea,
negozioetarako. Erabakiren bat hartu
behar baduzu, itxaron. Aprobetxatu
eta lagunekin, etxekoekin... dibertitu
zaitez.

(Irailak 17 urriak 16)(Irailak 17 urriak 16)
Arreta handia eskaini zure inguruan
gertatzen den guztiari. Itxuraz interesik
ez duen zeozerri garrantzirik ez
emateak, lorpen handi baten ateak
itxiko dizkizu eta. Ez ezazu egunotan
ezer sinatu.

(Apirilak 20 maiatzak 19)(Apirilak 20 maiatzak 19)
Nahiz eta zu konturatu ez, nerbioak
jota zabiltza, lasaitu behar duzu.
Lasaitasunetik abiatzen bazara
hobeto egin diozu aurre etor
daitekeenari eta gainera, ez duzu
horrenbeste huts egingo. 

Errotalde
ileapaindegia

HARTU TXANDA TELEFONOZ!!

T: 460 38 90
Errotalde 18A

ANDRA MARI GETXO

Villamonte plaza 3 T: 4302345

SANTANA 
KIOSKOA

Prentsa eta aldizkariak

Santana kalea, Amaiarekin

bat 

KOMiKIAHOROsKOPOA

DENBORApASA

hara! han doa azeri...

zer mozorro mota ote

darama?

bai, horixe! gizotso mozorro

honekin ikara- tuko dut eder-

to!

beste aldetik harra-

patu eta erasoko

diot!

ai, ene, amatxo
maitia!

BUKATU
DA

itzartu hadi, gizona!

zer? ez zaik nire

mozorroa 

gustatu 

ala?

EZKERRETIK ESKUINERA: balenzale, naroazue, ipuin, ta, ero, ei, j, urdail, ga, nenbilen, han,
azala, kaia, ar, ilara, ari, ete, ohia, izu, oloak.  GOITIK  BEHERA: lanperna, ilez, laurdenkatu,

zerioan, are, non, ibaia, o, aza, eliza, la, aho, alua, gelaria, ee, janariak
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FOTOnobela

Gidoia: xabier paia & jokin Aspuru 

Argazkiak: mikel martinez

Ai ama! Zer dun hau? Non nagon? Zer gertatu dun

hemen? Goizeko hamarrak eta oraindikan ilea orraz-

tu gabe... Hau piura NEREA! Uste det atea jo dute-

la... nor demontre izan daiteke?

Hau kristoa! Con suelo,

bere senarra... Zein izango

ote da hurrengoa?

biTTor eGurro-

lAren diskoA

enTZun ZuTen

(honeZkero sAl-

GAi!!!)... bA TZuek

piTZZA hoTZ jAn

ZuTen... besTe

bATZuek eZ hAin

hoTZ,,, ZerbeZAk

edAn.., hAu dA,

sekiulAko

pArrAndA eGin

ZuTen!.

ordu erdi GeroAGo Sei

TAbernAn, mikel 

GosAl TZen Ari dA

besTe leku bATeAn...

AAAAAAH!¡ Zer da zarata hori? Non nago? Zer

jaso da hemen? Zer egiten du Klaudiok nire moduan

jantzita?... Eta ni bere arropekin? UI, UI, UI... 

Kontxo! Sudurrak engainatzen ez banau, nire senar ohia hemendik dabil!

Egunon senar ohia! Sartu, sartu, gustatzen al zaizu zure ordezkoa? Hau bai

benetako gizona eta ez zure modukoa. Gaurkoa nire bizitzako gaurik zoraga-

rriena izan da! 

Bai, bai... ba, salan ez dago,

baina begiratu nahi bade-

zu... aurrera. Portzierto,

nola jakin dezu hemen dela

Consuelo?

PIPERRAK
2. ATALA * Abisua:fotonobela hau fikzio hutsa da

Arretaz irakurri; xehetasunak garrantzitsuak dira-eta.

1879BASA-
GOITI 

Egunon, panpoxa! Badakit Consuelo nire emaztea,

hemen dagoela eta berarekin hitz egin behar dut,

hil edo biziko kontua da! Pasa naiteke?

Ni naiz  Mikel! Nerea. Hau sorpresa! Zer egiten

dek hemen, ez al huen euskaltegira joan behar...

asko  pozten hi ikusteak!

Nik ere bai nago

pozik. Geroago

daukat klasea,,,

asike.. gosaltze-

ra etorri naiz.

Eta zu, fakulta-

tera joan behar

zinen, ezta?

Bai, baina gaur aurkezpena zen. Gainera,

berandu zuan, biharamuna nian.... eta ez

nauk joan, piper egin diat.

Piper egitea?  Ez dut ulertzen, zer esan nahi du?

Ah! Nerea! Badakit, erderaz

«pimiento», ezta?

Ba hori Mikel, klasera ez joatea,

sasieskola egitea. Piperrak, baratzeta-

ko landare batzuen fruituak ere badi-

tuk, berdeak... oso goxoak...

Horixe, Nahi badek hemen ondoan dagoen

«baratzera eramango» haut... ikustera.

Nire senar gaixoa! Nire bila etorri, lore eta

guzti eta ni, berari barkatu beharrean, beste

batekin ohean... bera baino txarragoa naiz,

alu handi bat, horixe naiz ni! Jesuuuuus! Hau txarrikortia! Egun osoa emon

beharko dot hau garbituten, nire txarriek be ez

deure horrenbeste loituten kortea... eta Arturito...

txortan ibili gintzezela pentzetan... eta txantxetan

arropak aldatu baino ez genduzan egin... eta bera,

gixajoa, ez da ezertaz akordetan... Bah! Gizonezko

guztiak bardinak dira!

Bizitza hau ez

dago niretzat

egina! Etxera

itzuli nahi dut,

nire azukre

koxkorrarekin!

Hemen duzu,

Retegi, hitzar-

tutako dirua:

hamar milioi,

6.024 euro!!

Eta ez ahaztu,  zuk partidua

galdu eta horrela biok  irabazi-

ko dugu benetako partidua!

Bai, ni ere banoa, euskaltegira joan behar naiz ... eta

zuk, gizona, ez haserretu.., dozena erdi hautsengatik

zelan jartzen zaren...!

Egunoooon, babyyy!! Ederto lotuten datzu neure

txapela. Primeran pasatu gendun bart, e?  Nik bai,

behin tzat.... eta zu? Ez zara akordatzen? Olgetan

egon gintzezan....

Emakumezko guztiak berdinak zare-

te! Hau ez da horrela geldituko,

banoa....   baina.. itzuliko naiz!

RING!!RING!!RING!!RING!!RING!!RING!!
RING!!RING!!

10:00

Sudurrak ez nau engainatzen;

ehun kilometrotara usain neza-

ke bere.... eta gainera, erruloak

jarraitu ditut.

Baina... zertaz ari da tipo hau?

Nola ausartzen da bere atzapar

zikin hori nire esku garbiaren

gainean jartzen?

Ezin gogora nezake gertatuta-

koa! Ezin izan naiz gai izan

horrelako zerbait egiteko. Ai

ama! Errua alkoholak dauka!

Goxoa izan

behar du

hireak!
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egurrola
bittor

nonerosi
UK Aldizkaria, 94 491 13 37 GETXO

Kurkudi liburudenda, J. B. Zabala 8 ALGORTA
Egunkariak, Algortako etorb. 78 ALGORTA

Goizean, Orduña men. 1 GETXO
Telletxe 13, ALGORTA

bere kanten bilduma

orain dela 30 urteko bere zazpi kanta eta
aurten grabatutako beste bat

argitaratzailea: UK Uribe Kostako Aldizkaria

Aupa... Consuelo! Usain

gozoa, ezta? Dago prest

afaria?

Kaixo! Ortura eraman

det Mikel eta oso, oso

ondo, ondo pasatu

degu!

Afaaaaltzera babies! Piper beteak, gozo-

gozoak egin dodaz... eta hoztu egingo direz!

Gabon guztioi! Ze polita, familia

berriko kide guztiak etxean eta

amatxo Klaudio afaria zerbitzen.

Neka-neka eginda nago, lan egun

gogorra izan dut gaur, baina nego-

zio biribila atera zait.

Frontoia bete-beterik dago... giro ezin hobea Fadurako

frontoian... Munduko txapelketa ez ezik diru asko dago

jokoan gaurkoan... dirua...  Retegiren alde jakina...

Afaria, afaria... nik uste dut honek

enpatxoa hartu duela gaur. Bah!

Gizonezko guztiak berdinak dira!

Aberastuko

naiz!!

Eta Arturoren

branka?Bai ederra

Retegiren popa!

Zer deritzozue afal tzen

dugun birtartean telebista

ikusten badugu? Lau t’erdi-

ko finala da gaur eta

Retegik jokatzen du. Laster

da hastekoa partidua.

Arturito, laztanaaa... isildu eta pareu

butakan piper bete eder bat dekot

zuretzat, eta. Zuri Consuelo, biho -

tza, giau (gehiago) emongo dotzut,

beharko dozu ta!

Kabroi hori... galdu, galdu egin

behar zuen...Ordainduko dit... 

honek eZ

dAukA loTsArik

Eta orain azken tantua... Itzela, sinestezina! 22-

0 irabazi du  Retegik,  bera dugu munduko txa-

peldun berria... Ea gure lankideek kantxan elka-

rrizketatu dezaketen...

Esan nizuen itzuliko nintzela bekatuaren etxe

honetara! Garbituko zaituztet, guzti guztiak!

Eta zu, Consuelo, lehenengoa! Eta gero zure

maitale zikin hori! Eta.. gero, beste guztiak!!!

AAAAAAAAAAAHHHHH!!!!!


