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[plaza]

Duela egun batzuk Plentzia eta Uribe Kos tako
Historiaren VII. Jardunaldiak burutu dira. To -
kiko historiari buruzko gai ezberdinek ‘Uribe-
Kosta Butroe aldeko gizartea, la na eta ekono-
mia’ landu dute: Gazteluondo erro taren ga rran -
tzia eta galera, Grao etxeko Arru za - Arri aga fa -
mi liaren gorabeherak, XVII. eta XVIII. men de -
ko istinkarien lan-bo rrokak, Aram  bu ru Far ma -
zia-Museo proi ek  tu be rria eta Kakarraldo Rug -
by Taldea, ikus  puntu sozial batetik ezagutaraz-
ten saiatu naizena. 
Edonori futbol munduko txapelketako ga -

railea nor izan den galdetuz gero, zalantza barik
izena asmatuko luke. Aldiz, errugbiko txapel-
keta jokatzen dela badakizue? Agian bai. Eta
irabazlerik?
Bizkaian jokoan ari denetik futbola kirol

“izarra” izan da... kasualitatez. Datuen arabera,
XIX. mendearen amaieran, Santutxuko lan de -
tan eta Lamiakoko Hipodromoan errugbian
eta futbolean, batean zein bestean, jokatzen zu -
ten. Bai na futbolak partida irabazi zuen, errug-
bia ia de sagerraraziz. Are gehiago, Bizkaiko
errugbi tal de gehienak 70. eta 80. hamarkade-
tan jaio dira, salbuespenak salbuespen. 

Kakarraldoren kasuan, 1979. urtean eta Ur -
dulizen hain zuzen ere. Hurrengo urtean taldea
Plentzian finkatu zen, Uribe Kostako jokalarie-
kin osatuta. Kakarraldo Rugby Taldea era sako-
nagoan ezagutzeko aukera izan dugu. Baina ez
kirol-esparruan; tituluak, sailkapen onak eta txa-
rrak… alde batera utzi ditugu, talde plentziarrak
eta hiribilduak elkarri zelan eragin dioten eza-
gutzeko. 
Hasieratik, erakunde publikoen inplikazioaz

gain, herriko denda eta tabernen laguntza eko-
nomikoa ezinbestekoa izan zen: lehenengo ka -
mi setak eta baloiak garaiko crowfounding-ari
esker erosi ahal izan zituzten. Auzolanaren bidez,
Txipioko landak, ortuak eta sasitzak errugbi ze -
lai bihurtu zituzten. Kasu batzuetan bi adibide
hauek gaur egun praktikan mantentzen dira. 
Hezkuntzan ere errugbiak eragina izan du

Plentzian. Lehenengo jokalariak institututik
irten ziren eta gerokoak, errugbi eskolakoak,
ikastetxetik. Nola ez, betidanik herriko jaietako
protagonista izan da: tradiziozko ekimenak be -
rreskuratzea tokatu zaio, hala nola Antolin Deu -
netako lehenengo egunean ardo zahagia Andra
Marira igotzea. Herria girotu du: hondartzan
alokatzen zuen tabernatik pasatzea herriko gau-
giroan ezinbestekoa izan da; jaietako txos na gu -
ne an muntatzen zuen karpa bakarra zen, mota
guztietako ikuskizunekin.
Elkarte edo erakunde askorekin burubelarri

lan egin du, beste kirolariei omenaldia aurrera
eramanez; hitzaldiak, kontzertuak eta beste eki-
men batzuk antolatuz (azkena, pasa den astebu-
ruko I. artisau garagardo azoka), etab. Erre pa soa
luzea eta astuna izan daiteke. Eta okerra, beste
faktore batzuk aipatzen ez baditut, nire ustez ga -
rran tzitsuenak: ehunka izan gara Ka karral do tik
pasatu garen pertsonok, eta giza balio hori
errug bi taldearen izaera osatzeko funtsezkoa izan
da. Bestalde, taldeak transmititu dizkigun bizi -
tzarako baloreak ezin ditugu ahaztu. 

Kakarraldo
Rugby taldea, kirola
baino gehiago

Leihatila
> Amaia Arriaga
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Kontrasteak
Oilar-oilanda parea ikusi dut
gaur goizean Astrubuduko
saihesbideko errepide
bazterrean, beste aldeko
espaloitik joan diren andre-
gizonak baino ibilera arinagoan,
eta eurei begira geratu naiz,
nondik demontre agertu ote
diren asmatu nahian, harik eta
bide ertzeko ate handi baten
azpitik desagertu diren arte.

Bista altxatu eta metro
geltokiaren ondoko orubean
dabiltzan hondeamakinei begira
paratu naiz, behin kea dariola
ezagutu genituen lantegien
tokian lurra zelan berdintzen
duten ikusten.

Burua apur bat jiratu eta,
errepidearen beste aldean,
Kossler enpresa zenaren eraikin
tatoa ere behera botatzen ari
direla ikustean, sasoi bateko
inguru honetako industriaren
azken lekukotzak desagertzera
doazela otu zait.

Egon naizen tokitik apur
bat aldendu eta aspalditik
hutsik eta guztiz hondatuta
dagoen Alkonena etxaldera
hurreratu naiz. Sasiek piku-
arbola irentsi dute.

Metro gutxi batzuen
bueltan daukat begi bistan
industriaren eta baserriaren
gainbeheraren arrastoa, laster
erabat galduko dena.

gu geu

Irailera arte “formalak...” Hobeto: egizue gura duzuena uda ahalik eta gehien gozatzeko! Gu
ere ahaleginduko gara, zin dagizuegu! Hala da, opor aurretiko azken UK duzu esku artean;
azkenean heldu da uda, eguzki sasoia, oporraldia... eta gozatzeko prest gaude!

Den-denak ez badira, irail bitarteko eskualdeko jai ia guztiak jasotzen ditu zenbaki honek,
horrenbestez, baduzue non aukeratu... Historia konturik ere ez da falta, eta atzera zein aurrera
begirakorik ere ez! Den-denak irakurtzeko denbora baduzue...

Irail bitartean, irakurle, eutsi gomendio honi: poltsikoak ez diezagula gozamena mugatu!
Astindu burua eta asmatu aukera berriak, doakoak badira, hobe! 

Eta, hori bai, betiko legez, ez ahaztu: ondo pasa eta bueltak UK-ri!

UK-ko lan-taldea

Irailera arte

David Crestelo Kres
[irudia]

UK5

Saskiratze garbia / Agian, deigarri gertatzeagatik, oraingoan, lurrera baino paperontzira botako ditugu karame -
lu aren bilgarria, platanoaren azala, batutako txakur kaka-poltsa e.a. Baloia legez, taulari zuzen begiratu eta jaurtiko ditugu zaborrak
sastarrontzira... olgetan legez; saskiratze garbia! Hirukoa! Huts eginez gero, mesedez, sartu arte ahalegindu! Getxo Kirolak-ek
2014ko Europako Kirol Hiriaren izendapena gizar te ra tze ko kanpainaren baitako ekimena da: “Kirola edonon” goiburua oinarri ,
hiriko altzari eta eremuetan kirolarekin zerikusia duten elementuak jartzen ari dira...”. m / Argazkia: Asier Mentxaka

ALGORTA, 2014KO UZTAILA
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Iraganez doa denbora* beti / ALGORTAKO AZOKA, 1940 INGURU
* Denbora: gauzak gertatzen eta izakiak aldatzen diren bitarte mugagabea.

[lehen]

[orain]
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[faceGUK] Auzokideen iritzia jakin gura duzu?
Herrietan pil-pilean dauden gaiak, galdera
umoretsuak, eztabaida sor ditzaketenak...

Idatzi galdera gure facebook-en
eta zeure partez luzatuko dugu!

Uribe Kostako zein hondartza duzu
gustukoen? Zergatik?

Joaten naizenean oso ekipatuta joan
behar dut, itzalkinarekin eta beste hain-
bat gauzarekin; bestela ezinezkoa zait
eguzki azpian aguanta tzea. Eskualdeko
hondartzetan itzalkinak uzteko eta ha -
makak alokatzeko zerbitzurik ez da go -
enez, ez zait hondartzara joatea gusta -
tzen.

Gabriela Suarez

Nik hondartza lasaietara joatea dut
gustuko, Azkorri zein Barinatxera, esate
baterako. Horregaz batera, olatuak ego-
tea ere bilatzen dut, nahiz eta surf taula-
rekin ez joan, olatuekin jolastea gusta -
tzen zaidalako; izan ere, hondartzan
eguz kia har tzen bakarrik egoteak asko
aspertzen nau.

Jon Mikel Luja

Ereagako hondartzara joaten naiz
normalean, etxetik hurbil dekodalako,
eta gehien gustatzen zaidana da berton
dagoen giroa eta jendea. Sopelakoa ere
gustuko dut, olatuengatik. 

Ane Aguilar

Normalean Lagako hondartzara joa-
ten naiz, baina faltan botatzen dut Uribe
Kostan bezala hondartzan bertan furgo-
netan lo egin ahal izatea. Izan ere, bertan
nagoenean goizeko zortzietan esnatzera
behartzen naute, beste tokiren batera
joa teko. Eskualdeko hondartzetan, be -
rriz, ez dago horrelako arazorik. 

Gorka Conceiro

Ni Azkorrira edo Sopelako Barinatxe
hondartzara joaten naiz. Ger tu ta suna ga -
tik joaten naiz horietara, baina lasaitasun
apur bat botatzen dut faltan, zarata han-
dia dagoelako horietan. Horrez gain,
hon  dartzan animaliekin egon ahal izatea
gustatuko litzaidake.

Anton Pertika

Nik lasaitasuna bilatzen dut gehien-
bat. Hori dela-eta, Kantarepera edo Me -
ñakozera joaten naiz normalean. Arri gu -
naga gertuago daukat, baina horretan
jen de asko dago eta bertan dagoen gi -
roa ez dut gustuko, ezinezkoa da nahi
du dana bertan aurkitzea.

Marta Barea

> ikaslea > tabernaria > ikaslea

> ordezkari komertziala > delineatzailea > tabernaria

Getxo Algorta Algorta

Algorta Algorta Algorta
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Gakoa turismo bulegoan emango dute

Iragan urtean Kalitatezko Q izendapena
lortu zuen EAEko lehenengo hondartza
izan ostean, aurton wifia daukan Biz kai -
ko lehenengo hondartza izango da Gor -
liz koa. Udaletik jakinarazitako epeen ara -
bera, honezkero, wifi-eremua era bil garri
dago; eta hondartzatik berbatik sartzeko
aukera eskaintzen du. Doako zerbitzua
da, baina erabiltzeko astero aldatuko di -
tuz ten gakoak eskuratu beharko dira au -

rre tik; horiek lortzeko udalerriko turismo
bulegoraino (Eloisa Artaza, 1) bertaratu
be harko dute era bil tzaileek. Egin be ha -
rre ko ibilbidetxo horregaz, herria ezagutu
dezaten era biltzaile horiek era kar tzea
dute helburuetako bat udal ar du ra du nek. 
Hegoaldean, gaur egun, Gorlizkoaz

gai nera, Donostian bakarrik dute zer bi -
tzu hau, Kontxako eta Zurriolako pa se a -
le kuan. m

zerbitzua > wifia Gorlizko hondartzan

Saski app-aren irudia

Erosketa zerrendak egiteko mugi ko -
rre rako eta tablet-erako aplikazioa da
Saskia; gainera, zerrendak elkarbanatzeko
aukera ematen du, horiek lagun bat bai -
no ge hi agoren artean osatzeko, etxean zer
du gun jakiteko ere laguntzen du, eta
egin dako erosketen kontuak ikusteko ere
bai. Google Playtik deskargatu daiteke
edo web app-a erabil daiteke. Artez Eus -
ka ra Zerbitzuak Akting inge ni a ri tza ren

laguntzagaz garatu du aplikazioa eta
eurek azaldu legez: “mandatuak, erre ka -
du ak, enkarguak, erosketak non apuntatu
ez dakizula, erosi beharrekoen zerrenda
etxean ahaztu duzula… Saskia aplikazioa,
egoera horietan lagungarri! Euskara hutsez
eginiko aplikazioa da. Ez dakizula “len te -
jak” nola diren euskaraz, Saskiak eus ka -
raz ko ordaina emango dizu instante ba te -
an; besteak beste”. m

aplikazioa > saskia app; errekadutarako lagun

Kultur etxean eskura daiteke liburua

Agustin Egaña Abadek 2009. eta
2011. urte bitartean landa-lana egiten jar -
dun zuen: Urdulizko leku-izenak ba tzen
eta aztertzen. Urdulizko toponimiaren
iker keta-lana osatzen eta gara tzen joan
da, eta orain, horretan oinarritutako libu-
ruxka argitaratu du Urdulizko Uda lak.
Ar gi ta ratzaileek azaldu dutenez, “Ur du -
lizko leku-izenen gaineko informazio eta
do ku men tazio asko jaso da”, eta gaur egun

ahoz aho dabiltzan leku-izenez gainera,
desagertutako hainbat leku-izen ere jaso
dituzte liburura; “guztira, gutxi gorabehe-
ra, Urdulizko 600 toponimo jaso dira”.
Hala, Urdulizko leku-izenen liburua he -
rriko kultur etxean eskura daiteke:  “Ur -
du lizko etxebizi tza bakoi tzeko liburu ba -
karra emango da, norberaren datuak eman
ostean”, adierazi dutenez; gehiago gura
izanez gero, 5 euroan daude salgai. m

liburua > Urdulizko leku-izenak batuta 

[talaia]

UK9

[talaia]

uribitakora > saltokiak salgai

Testua: Beñat Vidal Gurrutxaga / Argazkia: Asier Mentxaka
* Doinua: Nafarroako mendi gainetan

Plentzia, 2014ko ekaina

Uribitakoran parte hartu gura duzu? Bidal egiguzu atal honetan agertzea gura zenukeen argazkia eta bertan ikusiko duzu, bertso eta guzti: uk@aldizkaria.biz

Krisiak gure inguru hontan
azkenik egin du leher.
Kartera zatar baldin badago
kalea ez dago eder...
Irudikoa izan daiteke
UK-ko edozein bazter,
nork erosi ez baldin badago
ez dago saltzeko ezer.

Irudi zinez deprimentea,
argazkian dagoena.
Kontsolamendu bat badut behintzat,
kontsolamendu zekena;
aberastu ez dela egingo
noizbait pentsatu zuena
makinak saldu behar duela 
pertsonak ezin duena.

Edozein bazter esan dut, baina
da gauza agerikoa
auzo denetan ez dela berdin
estutuko gerrikoa.
Izan daiteke esaldi sinple,
hutsal eta topikoa;
baina hor goiko argazki hori
ez dugu Negurikoa.
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[mundukatuak]

Oihana Bonilla Gabarain > Candas

“Jende askok lan egiten
du asturiera ofizial izateko”
Euskal Herritik gertu bizi da
gaurko Mundukatua: Asturiasko
Printzerrian, Candas hiribilduan
(Carreñoko udalbatzaren barruan
dago). Oihana Bonilla Gabarain
areetarra duela sei urte joan zen
hara bizitzera, berak dioen legez,
maitasunagatik. Lana topatu eta
abiatu zen; egia esanda, ez daki
noiz bueltatuko den Areetara.
Momentuz, primeran bizi da
Candasen, sarritan lagun eta
senideen bisita dauka eta,
gainera, alaba bat ere badu:
“Nire ondorengoen hezkuntza
euskaraz izatea gustuko nuke,
baina familia osoa mugitzea
agian ez da erraza; halere, ez dut
itxaropena galtzen”.

Maitasunak eroan zuen Oihana Bonilla
Candas herrira bai na, antza denez, inguru
haregaz ere maitemindu zen gure areeta-
rra. Primeran bizi ei da Asturiasen eta,
beraz, zein hobe bera baino Printzerriari
buruzko sekretuak kontatzeko?

Zer jan... eta edan
Asturies paradisu gastronomikoa da.

Zerbait gomendatzekotan, potea litzate-
ke: Fabadaren parekoa da eta ez hain eza-
guna, baina potearekin gelditzen naiz.

Zer bisitatu eta zer ez galdu
Cabu Peñes ingurua bisitatzea ezin -

bes tekoa da, Candasetik iparralderantz
joanda da goen lurmuturra, itsaslabar ika-
ragarriekin. Egu raldi eguz kitsua eta argia
egiten badu, Picos de Europa ikus daiteke
bertatik. Avileseko alde zaharra ere itze la
da (Can dasetik 17 kilometrora dagoen hi -
ria). Bes talde, naturaz go zatu eta Asturies

sa konean ezagutu nahi duenari Muniellos
Natur Erreserba go men datuko nioke:
2000. urtean Unescok Biosfera Erreserba
izendatu zuen eta eguneko gehienez 20
lagunek bakarrik bisita dezakete.

Harritzeko modukoa
Batetik, sagardoaren kultura eta balio

sozio-kulturala aipatu behar dira: jendea
egunero biltzen da culin batzuk parteka -
tzeko, edateko erritual bereziarekin. Bes -
tetik, asturiar kultura eta hizkuntza aipa-
tuko nituzke: asturiera ofiziala ez bada
ere, jende askok lan egiten du ofizialtasu-
naren alde. Bes talde, harritzekoa da ere
euskal-astur lotura: izaera eta ohitura an -
tzekoak dauzkagunez oso ondo konpon -
tzen gara elkarrekin. Adibidez, Candasen,
arrantzaren eta kontserba-industriaren
on  dorioz, abizen euskaldun asko dago,
besteak beste: Ara men di, Iri  be rri, Mendi -
guren, Badiola, Ka rre ra edo Echevarria. m
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Nongoa
Areetakoa

Adina
33

Zertan dabil
Bizitza antolatu du Candasen,
lana eta familia dauzka

Ikasketak
Publizitatea eta Harreman
Publikoak EHUn

Noiz arte
Orain dela sei urte joan zen
Candasera eta ez daki noiz
itzuliko den

Nor da

Lurraldea
Asturiasko Printzerria (10.603,57
kilometro koadro)

Biztanleria
1.058.976 biztanle

Hiribildua
Candas (Carreño udalbatzaren
barruan, Asturiasko kostan;
Oviedo hiriburutik 15
kilometrora)

Azalera eta biztanleria
2,21 kilometro koadro eta 7300
biztanle inguru

Hizkuntza
Asturiera da bertako hizkuntza,
baina ofiziala gaztelania da.

Dirua
Euroa

Non dago

[erretratua]

Facundo Ortiz De Zarate > 100 urte euskara maitatzen
Abuztuaren 13an urtebetetze berezia ospatuko dute Getxoko Jauregi baserrian. Facundo Ortiz de Zarate bertako bizilagunak 101
urte beteko ditu egun horretan, mende oso bat. Getxoztarra 1913. urtean jaio zen Zugaztietan, baina pare bat urtegaz Zornotzara joan zen
bizitzera, eta 14 urtegaz beharrean hasi zen: “Zornotzako Jaungoiko Zale inprentan egin nuen behar”. Familiaren egoera ekonomikoa onena
ez zen arren, ez zituen ikasketak albo batera utzi: “Goizez garaje baten kontuak eroaten nituen, eta arrastietan meatzetako fakultatibo
ikasketak egin nituen”. Baina 23 urte zituela, bizitza irauli zitzaion, gerra dela eta: “Euzko Gudarosteko teniente izan nintzen”, hau da, gudari,
eta Bilbo inguruko mendiak babestea izan zen bere egiteko nagusietako bat. Gerra amaitzean, gaixo, Galiziako ospitale batera bidali zuten,
baina frankisten atzamarretatik ihes egin guran, bere “gaixoaldia” luzatu zuen: “Ospitalean organoa jotzen nuen, mojentzat abesten...”. 1969.
urtean, Getxora bizitzera etorri eta euskalgintzan buru-belarri ibili zen, berbarako: 70. hamarkadan San Nikolas Ikastolako lehendakari
izan zen. Bere sendiak aitortzen duenez, euskaraz irakurtzeko zaletasun handia izan du: “Argia, Herria 2000 Eliza...”. Joan dadila orri
honetatik ere gure gorazarre xumea. Zorionak eta eskerrik asko, Facundo! m Argazkia: Asier Mentxaka / Testua: Julen Nafarrate

“Euzko Gudarosteko teniente izan nintzen”
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Ohi baino beranduago ere hasiko dira
Ro moko jaiak aurten: abuztuaren 2an, za -
patuan, hainbat ekitaldi egongo dira,
baina txupina hurrengo eguaztenean jaur-
tiko du te, hilaren 6an. Handik eta dome-
kara bitartean atsedenik ez da izango:
ekitaldi ak nonahi eta noiznahi, ondo
pasatzeko ha maika au kera egongo da.
Txiki, heldu zein nagusi, da nontzako

ekitaldiak egongo dira. Txikigunea goize-
ro zabalduko dute Santa Eugenia plazan
eta ume-kuadrillen probetan parte hartu-
ko dute; gainera, eurentzako filmak
emon go dituzte eguazten eta eguen gaue-

Info+: www.erromo.org

an Cervantes plazan. Na gu sientzat, barriz,
askariak, lehiaketak eta dantzaldiak anto-
latu dituzte, ekitaldiren bat egunero.

Bestalde, auzoko Tabernak jaiakaz in -
plikatuta, kontzertuak eta bestelako eki -
me  nak egingo dituzte egunero auzoko
hain   bat txokotan. Zelan ez, Ska-Reggae
ja i aldi ospetsua ere izango da txos  netan
bigarren zapatuan, eta gastronomia-lehia-
ketetan egunero parte hartu ahalko da.m

Romon abuztuko bigarren astean > topera!

Abuztuaren 2tik 10era, egun
batzuetako atsedena tarteko!

Ekitaldi batzuk
• Abuztuak 2, zapatua:

-Nekazaritza-azoka (Ibaiondo, 09:00)
-Herri-bazkaria (Sta. Eugenia, 15:30)
-Dangiliske (Sta. Eugenia, 18:00)
-James Room & Weird Antiqua 
(Gobelondo, 20:30)

• Abuztuak 5, martitzena:
-Aurre-txupinazoa (Cervantes, 12:00)
-Herri-bazkaria (Cervantes, 15:00)
-Goitibehera-kalejira (txosnak, 19:00)
-Oxabi taldea (Dolores Ibarruri, 23:30)

• Abuztuak 6, eguaztena:
-Plater irekia (Cervantes, 14:30)
-Txupina (Sta. Eugenia, 19:30)
-Dantza-alardea (Txosnak, 20:30)
-Zinema umeentzat (Cervantes, 22:00)
-Las Fellini (Ganeta, 23:00)
-Elepunto DJ (Txosnak, 23:00)

• Abuztuak 7, eguena:
-Herri Krosa (Ganeta, 19:30)
-Bertso Saioa (Txosnak, 20:30)
-Lingua Navajorum (Ganeta, 22:00)
-Kontzertuak tabernetan (21:00)
-The Rise + Esne Beltza (22:30)

• Abuztuak 8, barikua:
-Txitxarrilloa (Ganeta, 18:30)
-Kontzertuak tabernetan (20:30)
-Playbacka (Dolores Ibarruri, 22:00)
-Izenik Ez + Izerdi Gorria (23:00)

• Abuztuak 9, zapatua:
-Putxera-lehiaketa (Ganeta, goizean)
-Bertso-jira (PiPi taberna, 19:00)
-Ska-Reggae Jaialdia (Txosnak, 21:30)
-Tekno-gaua (Dolores Ibarruri, 21:30)
- DJ Kurloi (Ganeta, 23:00)

• Abuztuak 4, domeka:
-Munduko jaiak (14:30)
-Tortilla-lehiaketa (Artatza, 12:00)
-Bilbainadak (Txosnak, 18:00)
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«Txosnetan zein tabernetan
musika-aukera zabala
egongo da jaietan»

[getxo]

Abuztuari ondo etorri egingo
diete Algortako saninazioek
aurten, izan ere, San Inazio
bezperan hasi eta abuztuaren
3ra arte luzatuko dira.

Apur bat berandutuko dira Getxoko
udako jaiak aurten, izan ere, San Inazio
egu  na eguenean izango da eta bezperan
abi atuko dira Algortako jaiak, uztailaren
30 ean. Bost egunetarako ekitaldi pila
pres tatu ditu jai-batzordeak. Esatea, ohi
le gez, umeentzako jolasak eta tailerrak
egingo dituztela egunero, Telletxen.
Baina hamaika ekitaldiren artean, bes -

te batzuk ere egingo dira egunero. Ber ba -
rako, suz ko ze zena gauero urtengo da baz -
terrak na hastera, kontuz ibili! Su artifizia-
lak, ordea, San Inazio egunez botako di -

Getxoko udako jaien maratoia abiatuko dute Algortako
saninazioek: adi ibili, uztailaren 30etik abuztuaren 3ra
ospatuko dira-eta, ohi baino aste akabu bat beranduago

Saninazioak udako lehenak

tuz te, nondik eta Ereagatik; baina Algorta
osoan ikusi ahalko dira.
Egun berean, bertso-maratoia izango

da: eguerdiko saioa, bertso-bazkaria eta
po teoa, atseden barik. Gainera, Kasinon
eguerdi guztietan jardungo dira bertsola-

riak. Jarraian txosnetara hurbil zaitezkete,
herri-bazkariak egunero izango dira-eta. 
Bestalde, eskaintz gastronomikorik ez

da faltako Algortan. Berbarako, Esnetik
pro  duktuen dastatzea egingo da egunero
Telletxen, baita gastronomia-lehiaketak
ere, auzoko hainbat plazatan. Hurbildu,
bada, jaietara, merezi du-eta! m

«Su artifizialak eta
bertso-maratoia San Inazio

egunez izango dira,
uztailaren 31n»

Kuadrillen jaitsierak abiatuko ditu jaiak

12UK

Ekitaldi batzuk
• Uztailak 30, eguaztena:

-Pregoia eta txupina (Telletxe, 17:30)
-Kuadrilla-jaitsiera (San Nikolas, 18:00)
-Jaitsiera (Cuatro caminos, 20:00)
-Jota-txapelketa (Biotz Alai, 20:30)
-DJ Aske! (Kasino, 23:00)
-Meraki eta Kashbad (Telletxe, 23:00)

• Uztailak 31, eguena:
-Ricardo Ochoa memoriala (09:30)
-Umeentzako jarduerak (egunero, 
Telletxe, 11:00)
-Tortilla-txapelketa (Tellagorri, 12:00)
-Dantza-kalejira (Kasunetik, 12:00)
-Bertsolariak (egunero, Kasino, 13:00)
-Bertso-bazkaria (Abian taberna, 15:00)
-Dantzaldia (Zabala, 19:30)
-Larrain-dantza (Kasino, 20:00)
-Los Malvadillos (Tellagorri, 20:30)
-Suzko zezena (Telletxe, 22:00)
-Laia + Real McKenzies (Telletxe, 22:00)
-Erromeria (Kasino, 23:00)

• Abuztuak 1, barikua:
-Goitibeherak (Mariandresena, 12:30)
-Gazte-bazkaria (Txosnak, 15:00)
-Umeen jaitsiera (Zodiacos-etik, 18:30)
-Nebula Selektah, Stepi Selektah (Bad 
Sound System) eta Las Tea Party  
(Telletxe, 21:00)
-Cloverwind (Kasino, 22:00)

• Abuztuak 2, zapatua:
-Expresso 2222 obra (Telletxe, 12:00)
-Esku-pilota Txapelketa: finala 
(San Nikolas, 13:00)
-Bitsa-festa (Tellagorri, 13:00)
-Txipiroi-txapelketa (Biotz Alai, 13:00)
-Kuadrilla-bazkaria (San Nikolas, 15:00)
-Krosa (Kantxa Kirol Moda, 18:00)
-Futbito Txapelketa: finala (Batzokiko 
patioa, 19:00)
-Arotza Mozo taldea (Kasino, 22:00)
-Boston jai (Telletxe, 23:00)

• Abuztuak 3, domeka:
-Azken diana (herrian, 09:30)

[getxo]



Info+: www.facebook.com/portuzaharrekojaiak.algorta

Portu Zaharra > abuztu erdialdean freskatzeko!

Abuztuaren 12tik 17ra ospatuko dira
jaiak; Pijama Eguna 16an izango da

14UK

[getxo]

Ekitaldi batzuk
• Abuztuak 12, martitzena:

-Txupina (18:00)
-Kuadrilla-jaitsiera (Kasinotik, 18:00)
-Sardina-jana (portuko plaza, 
egunero, 19:30)
-Pregoia eta Txo ezartzea (portuko 
plaza, 19:30)
-Umeentzako zinema (Dr. Pedro 
Bilbao plaza, egunero, 21:30)
-Kontzertuak: Poliputos + Ready Aim 
Fire (taula handia, 22:30)

• Abuztuak 13, eguaztena:
-Umeentzako parkea (egunero, 
11:30-14:30 eta 17:00-19:00)
-Sokamuturra (hondartza, 11:00)
-Igel eta tiragoma txapelketak 
(portuko plaza, 13:00)
-Umeen jaitsiera (Tellagorritik, 17:00)
-Umeentzako diskoteka (plaza, 18:00)
-Herri-kirolak (errepidea, 18:00)
-Suzko zezena (21:30)
-Erromeria (21:30)

• Abuztuak 14, eguena:
-Umeentzako pintura-lehiaketa 
(Etxetxu, 11:00)
-Skate-tailerra (11:00-14:00 eta 
17:00-19:00)
-Buruhandiak (Tellagorritik, 17:00)
-Kukaña (18:30)
-Oumama (plaza, 19:00)
-Umeentzako ur-jolasak (19:00)
-D´Prince (taula handia, 22:00)
-Getxo 1967/2014 dokumentala (Dr. 
Pedro Bilbao plaza, 23:30)

• Abuztuak 15, barikua:
-Expresso 2222 obra (plaza, 12:00)
-Herri-kirolak eta Rugby tokata 
lehiaketa (errepidea, 12:00)
-Kantuz poteoa (13:00)
-Malakate Murphy Lawyers (plaza, 
21:30)
-Leche Frita, Sobieth y Ukan (taula 
handia, 21:30)
-Suzko zezena (22:30)

• Abuztuak 16, zapatua:
-Marmitako lehiaketa (09:30)
-Umeentzako arrantza-lehiaketa 
(erribera, 10:30)
-Bertsolariak (plaza, 18:00)
-Marmitako-txapelketa (12:00)
-Bertsolariak (portuko plaza, 17:00)
-Las Tea Party + erromeria (taula 
handia, 21:30)

• Abuztuak 17, domeka:
-Txo erretzea eta azken traka (06:00)

Udarak aurrera eginagatik ez
da lotuko parranda, izan ere,
Portu Zaharreko jaiak
abuztuaren erdialdean izango
dira: 12tik 17ra. Hondartzan
freskatu... eta segi aurrera!

Hutsik egin barik iritsiko dira Getxoko
udara sasoiko azken jaiak, Portu Za ha rre -
koak. Abuztuaren 12an hasiko dira, mar-
titzenean, eta 17ra arte luzatuko dira: do -
me ka goizaldean erreko dute Txo.
Kasino plazan elkartuko dira kuadri-

llak jaia has teko prest eta txupina jaurtiko
da. Jarraian, porturantz abiatuko dira,
ber tan pregoia irakurri eta Txo bere le ku -
an ipintzeko; aurten Jotaparraizu kua dri -
llak jaitsiko du Txo Kasinotik eta pregoia
irakurriko du, iazko jaietako kuadrillen
pro bak irabazi zituztelako. Oraingoan go -
gotsu ekingo diete jaiei, duda barik!
Pregoia irakurri eta, egunero legez,

sar dina-jana egingo dute, izan ere, ga rran -

tzitsua da sabela ondo betetzea parranda-
ri ekin aurretik. Eta egunero ere izango da
umeentzako zine-emanaldia, non eta
Doc tor Pedro Bilbao plazan, 21:30ean.
Ai patzea abuztuaren 14an, gainera, Ge -
txo ri buruzko dokumental bat proiekta-
tuko dutela umeentzako filma amaituta-

koan: Getxo 1967/2014. Historia hurbila
ezagutzeko aukera polita izango da.
Bestalde, suzko zezena gauero adar-

joka ibiliko da, kon tzertuak hasi baino le -
hen. Besteak beste, ondoko taldeak igo ko
dira taula handira: Poliputos, Ready Aim
Fire, Leche Frita, Sobieth, Ukan, Mala ka -
te Murphy Lawyers edo ta Las Tea Party
Dj’s. Eta ez ahaztu: zapatuan izango da
Pijama Eguna eta marmitako lehiaketa! m

«Egunero egongo dira
sardina-janak, umeentzako
zinema eta suzko zezena;
azken horregaz adi ibili!»

[getxo]

Unai Garate Cotano, Aner film laburra aurkeztu zuen garaian

ANTZEZTUTAKO BISITA
GIDATUAK UDAN
Bizkaia Zubia eta Portu Zaharra modu
berezian ezagutzeko, beste behin ere,
antzeztutako bisita gidatuak abiatu dituzte:
irailaren 28ra arte egingo dira. Gidari
profesionalek laguntzeaz gainera, “garaiko
pertsonaiakaz harremanetan ipintzeko
aukera izango da” eta horrek “espazioak
modu dibertigarrian eta didaktikoan
ulertzeko parada” eskainiko du. Bizkaiko
Zubiko bisitak zapatuetan dira eta Portu
Zaharrekoak domeketan. Helduek 3 euro
ordaindu behar dute, umeek ezer ere ez.

Info+: www.getxo.net

ALTXOR NATURALAK
BIZKAIKO ZUBIAN
Munduko altxor naturalak argazki-erakuske -
ta ikus daiteke Bizkaiko Zubian irailaren
30era arte. “Balio unibertsal paregabea
daukaten 70 paisaietan barna ibiltzeko
aukera eskainiko digu, antolatzaileen iritziz,
“UNESCO-k Ondare Natural
izendatutakoak, tartean planetako leku
natural ederrenetako batzuk”. Portugaleteko
eta Getxoko kaietan kokatu dituzte irudiak,
baita Bizkaia Zubiko terrazetan eta
pasabide panoramikoan ere.

Info+: www.puente-colgante.com

SKATE-TXAPELKETA
IRAILAREN 6AN
Arrigunagako La Kanteran jokatuko da
Volcom BOWL-A-RAMA skate zirkuitu
profesionaleko probetako bat, irailean.
Horrenbestez, Getxo munduko erdigune
bihurtuko da aste horretan: erakustaldiak,
kontzertuak eta skate-kulturari lotutako era
guztietako ekintzak egingo dira. Gainera,
master-mailako eta profesionaleko
lehiaketak jokatuko dira hilaren 6an. Orain
arte, Sidney, Wellington eta New York
hirietan jokatu da txapelketa. Getxoren
hautaketa, barriz, duela urte bi baino
gehiago lantzen hasi ziren, bertako skate-
taldeak La Kanteraren 25. urteurrena
ospatu zuenean. Urte bi beranduago
ikuskizun ederra hartuko du Arrigunagak.

Info+: www.bowlarama.com.au

Etxeko zinema produkzioa bor-bor da -
go, izan ere, romotar zinemagile bik film
la bur bana estreinatu dute: Urtzi Perez
Ge  rri kagoitiak Betiko istorioa eta Unai
Ga  rate Cotanok Ordu erdi.

Betiko istorioa laneko aktore dira Mi -
ren Gaztañaga eta Ines Garcia Car de nal,
eta Madrilen izan zen aurre-estreinaldia
ekainean. Perezek, gainera, beste hainbat
film egin izan du, berbarako: Ahora,
Ama  da Mantis eta Entre interiores. Azken
lan horri, hain zuzen, herriko film onena-
ren saria emon zioten 2012an Leioako
Film La bu rren Lehia ke tan.
Bestalde, Unai Garate Cotano auzoki-

deak Ordu erdi filma aurkeztu barri du:
“Auzoan isiltasuna eta gaua egiten denean
emakume bat entrenatzera irteten da egu-
nero...”. Arrate Etxeberria da aktore nagu-
sia eta beragaz batera jardun dira Gari -
koitz Aldekoa eta Clarisse Guiraud.
Garatek publizitate eta ikusentzutezkoe-
tan dihardu Bufalo Produkzioak e koiz -
tetxean, eta bigarren film laburra du Ordu
erdi. Estraineko lana izan zen Aner, eta
“onespena jaso du estatu mailan zein na  zio -
ar tean”: sariak emon dizkiote eta fi na lista
izan da hainbat zinema jaialditan. m

Info+: www.bufaloprodukzioak.com eta
facebook.com/carab.producciones

Romotar zinemagile finak
Urtzi Perez Gerrikagoitiak eta Unai Garate
Cotanok film labur bana estreinatu dute
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[leioa]

2010ean zabaldu zituzten
Torresoloko kanpoko igerilekuak
eta ezagunak dira inguruan bere
txirristak; umeentzat zein
helduentzat daude. Udarako plan
dibertigarria dira eta irailaren 14ra
arte zabalik egongo dira.

—Zelakoa da Torresolo kirolgunea?
—Alde bi dauzka: batetik, tenis eta padel
pistak daude, eta urte osoan zabaltzen
dira; bestetik, igerilekuak daude eta
horiek udan zabaltzen dira, ekain erdial-
detik irail erdialdera.
—Uda hasieran eguraldiak agian ez du
asko lagundu?
—Egun on pare bat izan dugu, baina gai-
nontzekoetan eguraldiak ez du lagundu.
Badirudi aste honetan ona datorrela eta
espero dugu toki danak betetzea: 1.140 la -
gunentzako tokia daukagu.
—Zein jende mota hurbiltzen da?
—Goiz hasieran udalekuetako umeak.
Le ioakoak batez ere, baina inguruko he -
rrietatik ere badatoz, erabiltzaile partiku -
la rrakaz gertatu bezala. Izan ere, igerileku -
ok ezagunak dira inguruan ere. Jende ge -
hien elkartzen da arrastiko lehen orduan,
jendea lanetik urtetean. Familiak eta ume -
ak dira gehienak. Batez ere, azken horiei
zu zenduta daude igerilekuak. Hiru daude:

lehenengoa ume txikientzat; bigarrena
ume apur bat nagusiagoentzat, ontzi pira-
ta eta dana, eta hirugarrena handia. Azken
horretan helduentzako txirristak ere ba -
daude, beraz arazo barik jolas daitezke
ume ak zein helduak. Hori bai, erabiltzeko
gitxieneko adina eta altuera errespetatu
be har dira, hain zuzen, fa brikatzaileak
mar katzen dituenak; eta hori ondo ulertu
behar da, ezustekorik gerta ez dadin. bes-
talde, taberna-jatetxea dago eta, jendeak

Info+: www.leioakiroldegia.net

“Txirristak erabiltzeko gitxieneko altuera errespetatu
behar da, ezustekorik gerta ez dadin”

Joseba Lasuen Velasco > Torresolo kirolguneko koordinatzailea

jatekoa etxetik ekarri gura izanez gero,
bazkaltzeko atondutako tokia ere badago.
—Sarrera egun osorako baliagarri da?
—Bai, arazo barik sartu eta urten daiteke
egun barru an. Orain, gainera, Sakonetan
ere eros dai tezke sarrerak eta erabiltzaile-
kopurua uneoro on-line kontsulta daite-
ke. Jendea gustura dator, ins talazioak oso
ondo daude-eta: ondo hartuko ditugu,
baz kaltzeko aukera dago eta, gainera, pa -
delean ere jolas daitezke. m

16UK UK17

[leioa]

Mastitxun eskaintza barria
Udal-euskaltegian modulu barriak eskaini
eta Berbaldun proiektua abiatuko dute

Info+: www.euskaltegileioa.com, euskaltegi@leioa.net eta 94 464 00 02

UK aldizkaria ulertzeko arazoak dituzu?
Lasai, horrek badauka-eta konponbide
erra za: euskaltegietan izena emon eta
apur ka-apurka menperatuko duzu euska-
ra. Eskaintza zabala da eta, berbarako,
Mas titxu udal-euskaltegiko lagunek esan
digutenez datorren ikasturtean irakaskun -
tza-modulu gehiago eskainiko dituzte.
Mastitxuko arduradunek azaldu digu-

tenez, orain arte 10 eta 25 orduko modu-
luak eskaini dituzte baina, 2014/15 ikas-
turtean 6 ordukoa abiatuko dute. Gai ne -
ra, euskaltegia egun osoan etenaldi barik
za balduko dute eta, horrenbestez, aukera
egongo da eguerdian klaseak jasotzeko:

14:00etatik 15:30era izango da eskola bat,
eta beste bat 15:30etik 18:00etara.
Bestalde, hezkuntza-eskaintzaz gaine-

ra, egitasmo barria abiatuko du udal-eus-
kaltegiak: Berbaldun proiektua. Euskaraz
hitz egiteko taldeak izango dira, “Ber ba la -
gun egitasmoaren antzekoa”. Euskaltegiko
ikasleakaz batera parte hartu ahalko dute
gainontzeko leioaztarrek. Proiekturako ar -
duraduna ere izendatu dute eta, printzi-
pioz, ikasturte birako hitzartuta dago egi-
tasmoa. Euskara ikasteko zein Berbaldun
proiektuan parte hartzeko izena emotea
irai letik aurrera izango da, euskaltegian
ber tan (Iparragirre etorbidea, 78). m

LEIOA JAIRIK JAI: LOTU
BARIK AURRERA DOAZ!
Hainbat auzo, hainbeste jai: Leioako auzo
txikiek ere ospatuko dituzte jaiak udan;
badago aste akabu asko tarako plana:
Pinuetan abuztu hasieran izango dira jaiak,
2tik 10era; Santimamin, abuztuaren 17an
eta 18an; eta San Bartolomen, abuztuaren
22tik 24ra. Ene! Eta ez horiek bakarrik,
ikasturte barria heldu arren, jai-giroa ez
baita etengo: Ondizen irailaren 5etik 8ra
ospatuko dituzte eta Udondon 10, 12 eta
13an; gainera, Ondizen, Bakailao
txapelketa egin ohi da irailaren bigarren
aste akabuan. Ondo pasa eta ez pasa!

Info+: www.kulturleioa.com

ERTIBIL ERAKUSKETA:
AZKEN EGUNAK
Oraindino garaiz zabiltza Ertibil Bizkaia
erakusketa ikusteko: arte plastikoen
erakusketa ibiltaria abuztuaren 3ra arte
egongo da Kultur Leioan. Ekitaldi honetan
saria jaso dute ondoko artistek: Maria
Azcona (Iruñea), 8848 metros margoagatik
(akrilikoa mihise gainean); Kristina Losa
(Gasteiz), Concrete obra gatik (oihal
gaineko margoa, akrilikoa eta transferra
erabiliz); eta Oihana To rre (Bilbo) 49 kubo
lanagatik (3 argazkiz osatutako obra).
Beste 14 artistaren lanak ere ikus daitezke.

Info+: www.kulturleioa.com

UDAN LAPURRETAK
SAIHESTEKO GIDA
Urtero legez, oporrak bitartean, etxean
lapurretak saihesteko aholkuak batzen
dituen gida kaleratu du Udalak, lapurreten
%40 udan gertatzen dira-eta: hain zuzen,
jabeak egun batzuetan etxetik kanpo
egoten direnean. Besteak beste,
gomendatzen da “senide edo auzokoren
bati eskatzea posta jasotzeko; noizbehinka
etxeko leihoak irekitzeko; edota etxeko ate
nagusiaren eta zoruaren artean tarterik ez
dagoela ziurtatzea, zertarako eta palanken
erabilera saihesteko”. Liburuxka osoa
daukazu udaleko webgunean.

Info+: www.leioa.net

adi lagun! 
Plaza atalean zure iritzia* 
irakurri gura dugu; bidal egiguzu!   

uk
*(sinatuta eta gehienez 330 berba)



[erandio]

Hirugarren mailara igo da Erandio
futbol-taldea, Laudiokoa
ordezkatuz. Erandio orain dela 22
urte ez da lehiatu maila horretan,
eta pozik daude. Jorge Garcia
Mesurado kirol-elkarteko idazkari
teknikoagaz berba egin dugu.

—Aste batzuetako zalantzaren ostean,
hi  rugarren mailara igo zarete.
—Bai, kontua da ezin izan genuela zuze-
nean igo Arenas taldearen garaipena dela-
eta. Beraz, apur bat itxaron behar izan ge -
nion beste talde baten zorigaitzari: az ke -
nean, Laudio mailaz jaitsi da ez duelako
lor tu nahikoa diru hirugarrenean manten -
tzeko, eta administratiboki jaitsarazi di -
tuzte. Ez da atsegina, izan ere, euskal tal de
bat gitxiago da liga nazionaletan, baina
beno, gu igotzeko balio izan du.
—Promozioa irabazi zenuten, zuen la -
nak izango du zerikusirik?
—Kirol-arloan denboraldi itzela izan da,
azken hamabost urteotako onena: bi ga -
rren lotu gara ligan eta promozioa ira ba zi
dugu. Gainera, datorren urtean gure men -
deurrena da eta igoerak biribilduko du.
Biak ospatuko ditugu merezi moduan,
izan ere, entrenatzen hasi gara eta orain
tar te gitxi daukagu ospakizunetarako. Bai -
na ospatuko dugu. Azken batean, igoera
gure lanari saria da, lorpen handia. Espero

dugu datorren ikasturtean ere denboraldi
ona betetzea. Gainera, eskola sor tu dugu,
ume askok parte hartzen du eta lorpen
hau positiboa izango da ildo horretan ere.
—Aldaketa handia izango da?
—Bai, betebehar batzuk daude, gehienak
ekonomikoak: soilik federazio-gastuak
orain goen hirukoitza izango dira; eta hori
ezer egin barik, gastu finkoak dira. Beraz,
ahalegin handia izango da, areago gurea
lako talde apalentzat. Horregatik, espero
dugu erakundeek laguntzea gai horretan,

Info+: www.erandioclub.org

“Ilusio handiz, denboraldi duina bete eta, apurka,
hirugarren mailan finkatzea espero dugu”

Jorge Garcia Mesurado Koke > Erandio Kirol-Elkarteko idazkari teknikoa 

bai udalak, bai federazioek. Babesle ba -
rriak ere bilatu beharko ditugu eta gaurko
egoeran ez da gauza erraza izango. Baina
dirua lortu behar dugu hirugarren mailan
duintasunez egon ahal izateko. Jokalari
gaz  teak dauzkagu, Erandio taldean joka -
tzeko gogo handidunak: dirua eskaini
arren beste taldeetan jokatzeari uko egin
diotenak. Ilusio handiz, denboraldi duina
be te gura dugu, apurka hirugarren mailan
finkatu eta, akaso, aurrerago pentsatuko
dugu helburu handiagoetan. m
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[erandio]
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Abuztua bertan dago, opor-sasoia, bai na
lasai egon: orduan ere izango da jairik
Eran dion. Astrabuduan sanlorentzoak os -
 pa tuko dituzte abuztuaren 6tik 10era,
Eran diogoikoan Andra Mari jaiak 14an
eta 15 ean, eta Santimami auzoan 17an eta
18an. Gai  nera, sanagustinak izango di ra
Altzaga auzoan abuztuaren 27tik 31ra.
Horrenbestez, parranda aukeran daukate
eran dioz tarrek uda honetan ere.
Astrabuduan prest daukate egitaraua

eta, ohi legez, hamaika jarduera prestatu
ditu jai-batzordeak, eguaztenean hasi eta
domekara arte. Berbarako, umeentzako eta

Mojinos Escozios musika-taldeak joko du abuztuaren 9an, zapatuan

gazteentzako ekitaldi andana egongo da:
goizero izango dira txikilekua, gaztelekua
eta tailerrak. Gainera, kuadrillentzako pro-
bak eta bestelakoak ere egongo dira: play-

back lehiaketa, bitsa-jaia, ume en tza ko DJ,
e.a. Nagusiak ere ezin ke xa, mu sika es kain -
tza zabala egongo da-eta: Mo jinos Es  co -
zios, Kre sala eta Los Cinco Bil bainos talde-
en kontzertuak izango dira. m

Oharra: azken orduko aldaketak egon litezke

«Mojinos Escozios, Kresala
eta Los Cinco Bilbainos
taldeek joko dute»

Astrabuduan > sanlorentzoak abuztuan!

Abuztuko lehen jaiak Astrabuduan
izango dira: ez hutsik egin!

Ekitaldi batzuk
• Abuztuak 6, eguaztena:

-Txikitxupina (11:30)
-Kuadrilla-jaitsiera (19:00)
-Pregoia eta txupina (20:30)
-Larrain-dantza (20:45)
-Txitxarrilloa (22:00)
-Dj Mangas (23:00)

• Abuztuak 7, eguena:
-Txikilekua (egunero; 11:00)
-Tortilla-lehiaketa (11:00)
-Umeen lehiaketa gastronomikoa 
(12:00)
-Gynkana herri-kirolak (17:00)
-San Lorentzo txapelketa finala 
(20:00)
- Suzko zezena (21:30)
-Txitxarrilloa (22:00)

• Abuztuak 8, barikua:
-Molto gp lehiaketa (12:15)
-Playback txikientzat (17:00)
-Los Cinco Bilbainos (20:30)
-Playback helduentzat (22:30)
-Kresala (00:30)

• Abuztuak 9, zapatua:
-Marmitako-txapelketa (10:00)
-Tiragoma-txapelketa (12:00)
-Udal Musika-Banda (13:00)
-Arrantza-txapelketa (15:00)
-Kuadrillen erronka (18:00)
-Igel-toka txapelketa (19:30)
-Herri-lasterketa (19:30)
-Txitxarrilloa (22:00)
-Mojinos Escozios (23:00)

• Abuztuak 10, domeka:
-Paella-txapelketa (10:00)
-Gaitero-kalejira (11:00)
-Sokaren aurreskua (13:00)
-Bitsa-jaia (13:00)
-Ume-gynkana (16:30)
-Idi-probak (18:00)
-Dantza-alardea (20:00)
-Umore bakarrrizketa (22:00)
-Ulpianori agurra (23:30)



[sopela]

Larrabasterra igarotzen duen foru-
errepidean abiadura murrizteko neurri -
ak hartzeko eskatu dute auzokideek ur -
te tan. Semaforoak ipintzeko baimena es -
katu zion Udalak Foru Aldundiari “erre-
pidea arriskutsua delako eta hainbat istri-
pu jazo direlako”, eta emon diote: pultsa-
dorea daukaten semaforo bi ipini ditu
BI-634 foru-errepidean. Alabaina, Sope -
lako Udalak ordaindu behar du lanen
kostua: 27.000 euro. Daborduko amaitu
dituzte kokapen-lanak.
Zehazki, Karmen baselizaren aurre-

ko zebrabidean ipini dituzte (Loiola An -

Semaforoak ipintzeko lanak, uztail erdialdean

Semaforoak ipini dituzte!
Larrabasterran semaforo bi ipintzeko bai-
mena emon zuen Aldundiak azkenean

der Deuna, 45), bertan “istripu ugari ger-
tatu” izan da-eta. Berbarako, 2012ko
irai  le an pertsona bat hil zen eta urte bere-
ko urrian beste bat larri zauritu.
Oraingoz, pultsadore bi tartez kon -

tro latuko da oinezkoen joan-etorria bai -
na, “etorkizunean horien eskaria handitu-
ko balitz eta horrek sistema ko lokan jarri-
ko balu, ziklo egonkorra duten se maforoak
jarriko dira, gutxienez eskari gehien duten
orduetan”. Udalak uste du neurri horrek
“errepide horretan segurtasuna eta mugi-
kortasuna hobetzen lagunduko” duela. m

Info+: www.sopela.eus
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ASP PRO JUNIOR SOPELA
TXAPELKETA ARRIATERAN
Aste akabu honetan izango da Sopela Pro
Junior surf txapelketa, uztailaren 24tik 27ra,
ASP Europe Pro Junior Series txapelketako
proba. Bertan parte hartuko dute 20 urtetik
beherako 140 surflarik, tartean Leticia
Canales, Natxo Gonzalez eta Ethan
Egigurenek. Peñatxuri Surf Taldeak
antolatzen du ekitaldi hau; Sopelako Udala,
Bizkaiko Foru Aldundia, Red Bull eta Surfing
Euskadiren babesagaz, eta Euskal Herriko
Surf Federazioaren laguntzagaz.

Info+: www.aspworldtour.com

NAZIOARTEKO FOLKLORE
JAIALDIA, UZTAILAK 27
“Geologiaren ezagutza indartzeko eta
memoria historikoa bultzatzeko” labarretara
bisita gidatuak egingo ditu Turismo
Bulegoak: abuztuaren 30ean eta irailaren
27an izango dira, 11:00etatik 13:30era.
Sopeloztarrei nahiz turistei zuzenduta daude,
eta izena emon behar da Turismo Bulegoan
(Loiola Ander Deuna, 28) edo Sopelako
Informazio Puntuan (Aretxabaleta
enparantza, 1). Prezioa 3 eurokoa da.
Bestalde, umeentzako Dinosauroen aztarnen
bila tailerra antolatu dute, eta izen-emotea
eta prezioa bisita gidatuen berberak dira.

Info+: 944 065 519

GAZAKO ERASOAK
GELDITZEKO ESKAERA
Sopelako Udal Gobernuak Gazako erasoak
“berehala” gelditzeko eskatu du. “Hiru gazte
israeldarren heriotza tragikoaren ondotik
palestinarren kontrako zigor kolektiboa
burutzen” ari dela deritzo. Bere iritziz, horrek
“proportzionaltasun, zuhurtzia eta
borrokalarien eta zibilen arteko bereizketa
printzipioak urratzen ditu, eta guztiz arbuiatu
behar da”. Horregatik eskatu du bortizkeria
gelditzeko, eta elkarrizketaren eta
negoziazioaren bidez gatazka konpontzeko.

Info+: www.sopela.eus

Indarbide gimnasioko nagusia dugu
Iñi go Arketa Zabala. Karateari lotuta bi -
zi da eta urtero erakustaldia egiten du ka -
lean, ekain aldera, ikasleak lagun.

—Gimnasioko lana herritarrei gertura-
tu gura diezu kaleko erakustaldiakaz?
—Urtero egiten ditugu, 1986an gimna-
sioa zabaldu genuenetik. Ikasle danek
parte hartzen dute, ume zein heldu: 79
ur te daukan gizon bat ere badago, ikasle
baino maisua da daborduko. Klase bat
egi ten dugu: alde teknikoa landu eta
prak tikan zelan erabili erakusten dugu.
Arte martzialak agresiboak direlako ustea
dago, indar basatia erabiltzen dela, baina
ez da horrela: oinarri batzuk daude,
erres petua, autokontrola, e.a. Karateagaz
gorputzaren ezagutza bilatzen da, berau
zelan erabili: gorputza ezagutuz teknika
indartsuak gara daitezke, umeek ere,
betiere errespetutik eta kontrolatuak.
Auto defentsa ere ikasten da eta erakus-
taldian hori dena egiten dugu: gimnasia,

Info+: www.gimnasioindarbide.com

beroketa, katak (karate-teknikak) eta era-
bilera praktikoa. Oso polita da adin guz-
tietako karatekak ikustea, izan ere, kara-
tea bizi osoan praktika daiteke.
—Eguneroko bizitzagaz harremana dau -
ka karateak?
—Bai, noski. Osasun tsua da, besoak eta
hankak erabiltzen dira, eta horrela inda-
rraren oreka lortzen da. Gorputzaren eza-
gutza hori egunerokoan erabilgarri da,
jarrera egokia izateko ibil tzerakoan, eser -
tzerakoan... ohitura osa suntsuak garatzen

dira, gorputzaren egoerari buruzko kon -
tzientzia hartzen da eta arima-pizgarri
dira arte martzialak: bi zitzan integratu
ostean, hain dira intimoak, nekez utziko
dituzula. Karatea bizitzarako bi dea da,
osas unerako modu bat. Nik 40 urte daro-
atzat karatean, bizi osoa, eta oso erraza
zait irakastea, nigaz doalako. m

Iñigo Arketa Zabala > karateka

“Arte martzialak arima-pizgarri dira: bizitzan
integratu ostean nekez utziko dituzu”
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«Bizi osoa daroat
karatean; erraza zait

irakastea, nigaz doalako»

[sopela]



[berango]

Uztail akabuan eta abuztu ha sieran hel-
duko dira Santa Anako eta San to Do -
mingoko jaiak Berangora. Hala, uztaila-
ren 25ean hasiko dira Santa Anako jaiak;
egun ho rretan, besteak beste, sardina-
jana eta Ur tz talde mitikoaren kontzer-
tua izango da, 23:00etan. Hurrengo
egu nean, zapatuan, goizeko 11:00etan
txirrindularitza-las terketa izango da,
arrastian zaldi-probak, Tor magoa eta
Simon Otxandategi dan tza-taldearen
ikuskizuna. Iluntzean, ba rriz, errome-
riak alaituko du au zoa. Azken egunean,
hilak 27, umeen tza ko puzgarriak eta

Berangoztarren gogo eta bultzadez, jai-giro ederra izango da

Berango jaietan blai
Santa Ana eta Santo Domingo prest dira
auzotar danen gozamenerako

pin txo-banaketa i zan  go dira, eta jaiei
agur esateko maria txi ak egongo dira,
21:00etan. 
Abuztuaren 2an, santodomingoak ha -

siko dira, frontoian izango diren pilota-
par tidakaz batera. Arrastian kantaldiak
eta tailerrak izango dira, eta iluntzean
erromeria izango da Egan taldeagaz,
23:00etan. Domekan, hilak 3, haurren -
tzako parkea, bilbainadak, bertsolariak
eta Joselu Anaien erromeria izango dira.
As telehenean, hilak 4, berriz, idi-probak,
ani malien ikuskizuna eta disko-festa
egongo dira. m
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Santa Ana
• Uztailak 25, barikua:

-Haur-ikuskizuna (19:00)
-Sardina-jana (20:30)
-Urtz taldearen kontzertua (23:30)
-Erromeria (01:30)

• Uztailak 26, zapatua:
-Txirrindularitza-lasterketa (11:00,  
Sabino Arana) 
-Meza (12:30)
-Nagusientzako hamaiketakoa eta Simon
Otxandategi dantza-taldearen emanaldia
(13:00)
-Zaldi-probak (18:00)
-Tor magoa (19:00, antzokian)
-Txokolatada (20:00)
-Simon Otxandategi dantza-taldearen 
emanaldia (21:00)
-Erromeria (23:30)

• Uztaila 27`, domeka:
-Puzgarriak (12:00-14:00/16:30-19:30)
-Oilasko pintxo-banaketa (20:00)
-Mariatxiak (20:30)

Santo Domingo
• Abuztuak 2, zapatua:

-Haur-ikuskizuna (19:00)
-Pilota-partidak (19:30)
-Simon Otxandategi abesbatza (21:00)
-Umeentzako tailerrak (20:00-21:00)
-Erromeria Egan taldeagaz (23:00)

• Abuztuak 3, domeka:
-Haur-parkea (12:30-14:30 / 17:00-20:00)
-Bitsa (13:30-14:30)
-Bilbainadak (19:00)
-Hanburgesa-dastaketa (20:30)
-Bertsolariak (21:00)
-Erromeria, Joselu Anaiak (23:00)

• Abuztuak 4, astelehena:
-Meza (12:00)
-Nagusientzako hamaiketakoa eta 
dantzak (13:00) 
-Idi-probak (19:00)
-Gorritiren animalia-ikuskizuna (18:00-
20:00)
-Disko Festa Xaibor (20:30)

[Plentzia]

UK23

Plentziako historiaren inguruko jardu-
naldien baitan, gau egun Jai Alai fron-
toiaren au rre an zegokeen Gazteluondo
ma rea-errotaren gainean berba egin du
Josu L arrañagak, Eusko Ikaskuntzako
histo ria  lariak, “hiribilduaren historia oso
ondo is latzen duelako”. Halako beste
errota bi egon dira itsasadarrean, “baina
ez dira hain ezagunak gaur egun”.

—Zergatik da hain garrantzitsua Plen -
tzia ko Gazteluondo errota?
—Hitzaldi honetan, nire asmoa zen erro-
ta ho ri erabiltzea Plentziako historia isla -
tzeko. Izan ere, errota hori eraiki arte, in -
gu ru honetan Butroitarrek zeukaten garia
eta bestelako zerealak ehotzeko monopoli -
oa, eta ez zuten beste errotarik eraikitzen
utzi. Hala ere, hainbat tira-biraren ostean,
1506an Udalak Gazteluondo errota erai -
 kitzea lortu zuen. Errota honek itsasoko
mareak erabiltzen zi tuen funtzionatzeko,
eta urte osoan funtzionatzeko ahal mena
zuen. Hori o  so garrantzitsua zen, bestela-
ko errotek u dan, hiru hi la betez, gelditu

behar bai tzuten, errekek ez zu telako behar
besteko u rik; ma rea-errotek jarraikorta-
sun bat eskaintzen zu ten.
—Noiz arte funtzionatu zuen?
—Errota hori Plentziako Udalaren jabe -
tza izan zen 1810era arte, frantsesen aur-
kako gerran saldu egin behar izan zuten.
Ha rrezkeroztik, familia beraren eskuetan
ge ratu zen 1924ra arte. Ordutik au rre ra

A meriketatik etorritako pertsona ba ten
es ku geratu zen: Felix Etxeita; hura i zan
zen Gazteluondoko azken errotaria. Ho -
 nek 1960ra arte ustiatu zuen errota, bere
se meagaz batera. Azkenik, 1988an, Plen -
tzia ko Udalak bota egin zuen. Bestalde,
errota honek zazpi errota-harri izan zi -
tuen, eta hori oso berezia da, normalean
ur-errotek bat edo bi zituztelako. Zergatik
hain beste? Urtegia urez betetzen zenean,
arin-arin husten zelako, ordu batzuetan,
ho ri dela eta hainbeste errota-harri. m

«Plentziako itsasadarrean
hiru marea errota
egon ziren guztira»

1506tik 1960ra arte jardun zuen Gazteluondo errotak; 1988an eraitsi zuten

Josu Larrañaga Arrieta > historialaria

“Gazteluondo marea-errotak
Plentziako historia islatzen du”

Plentziako Jaiak
• Abuztuak 22, barikua

-Herri bazkaria (Astilleron, 14:00)
-Antolintxu eta Madalentxuren harrera
(Astilleroko arrapalan, 17:45)
-Txupin jaurtiketa (18:00)
-Dantza erakustaldia (20:00)
-Gaujai zuria Boston Jai taldeagaz (23:00) 

• Abuztuak 23, zapatua:
-Marmitako lehiaketa (10:00)
-Koadrillentzat olinpiadak (18:00)
-Umeentzako mozorro desfilea (19:00)
-Plentzia kantari (Plazatxoan, 20:00)
-DJ saioa (23:00)
-Euskal gaujai Haitzama taldeagaz (Eliza
enparantzan, 24:00)

• Abuztuak 31, domeka:
-Helduentzako mozorro desfilea (19:00)
-Kontzertuak La Talkiband, Doctor 
Flashback eta DJ Nihil-Fiesta Funky 
taldeegaz (21:00)

• Irailak 1, astelehena:
-Nekazal eta abeltzain azoka (09:00)
-Euskal jantzien desfilea (12:00)
-Herri kirolak (18:00)
-Helduentzako play-back lehiaketa 
(21:00)

• Irailak 2, martitzena:
-Koktelak (14:00)
-Umeentzako play-back lehiaketa (18:00)
-Eletrotxaranga TTEK taldeagaz (20:00)
-Kontzertuak talde lokal, Txapel Punk eta 
Moon Shakers taldeegaz (22:30)

• Irailak 3, eguaztena:
-Arraun eta tortilla lehiaketak (10:00)
-Barbakoa (20:00)
-Antolintxu eta Madalentxuren agurra 
(20:30)



Gorliz

Jaien maratoiak lau eguneko geldialdia
egingo du Gorlizen santiagoetan

[herriak]
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Info+: www.gorliz.eu

Udako jaien maratoiari jarraituz, San ti a -
go egunaren bezperan hasiko dira festak
Gorlizen; hala, uztailaren 24an hasi eta
lau egunez dantzan eta alai ibiliko dira
gorliztarrak han eta hemen...
Uztailaren 24an, parrandazaleek da -

to zen egunei aurre egiteko tripa beteko
dute herri-bazkarian, eta arrastiko
19:45ean, botako den pregoiagaz eta
txu  pinagaz santiagoei hasiera ofiziala e -
man   go diete. Segituan herriko taldeek
jai  tsiera egingo dute, eta iluntzean, hain-
bat abesbatza XX. Habanera eta Euskal
Po lifonia Jaialdian arituko dira. Santiago
e gunean, hilak 25, nekazaritza azoka har-
tuko du goiz osoan Ar tzelu plazak. Ho -
rregaz batera, gorliztarrak baserritarrez
jantzi eta kalejiran arituko dira he rri ko
kaleetan. Eguerdian, ohorezko aurreskua
eta dantzaldia izango da eta ondoren
kro  noeskalada txapelketa egin go dute.
A rrastian, ordea, u meen tzako ur jo lasak
eta bigantxak izango dira; eta hain gazte

ez direnentzako kupela ibiltaria, antzerki
emanaldia eta play ba ck lehiaketa. Ilun -
tze an, O xabi erromeria taldea arituko da.
Zapatuan, barriz, gastronomiaren or du a
helduko da, bakailao eta tortilla txapel-
ketakaz. Horrez gainera, goizean biga-
rren eskuko azoka eta umeentzako jola-

sak izango dira; arrastian, dan tzaldiak,
ginkana, mozorro lehiaketa eta e rre zi -
taldi musikala, besteak beste. I lun  tzean,
musikak eta dantzak hartuko du te pro -
tagonismoa: folk jaialdiagaz eta Go  ver -
nors, Zea Mays eta DJ Merkell tal de a -
kaz. Uztailaren 27an, domekan, amaitu-
ko dira santiagoak, baina ekitaldiz lepo e -
gongo da Gorliz: eskulangintza azoka,
bi zikleta ibilbideak, herri kirolak, play
ba cka eta bertso saioa, etab. m

«Oxabi erromeria,
Governors, Zea Mays eta

DJ Merkell taldeek
hartuko dute oholtza»

Urdulizko Jaiak
• Irailak 5, barikua:

-Txupin jaurtiketa (19:00)
-Kale antzerkia (Lehendakari Agirre   
plaza, 20:30)
-Kontzertuak Madkichen, DJ Novato eta 
DJ Dani M taldeegaz (Landa, 23:00)

• Irailak 6, zapatua:
-Umeentzako parkea (11:00)
-Goitibehera jaitsiera ( Santa Mariñeko 
malda, 16:00)
-Kontzertuak Dabelyu eta Garilak 26
taldeegaz (Landa, 23:00)

• Irailak 7, domeka:
-VII. Kotxeetako Urdulizko Slalom-a
futbol zelai zaharreko aparkalekua, 16:30)

• Irailak 8, astelehena:
-XXXVIII. Andra Mari Txirrindularitza sari 
nagusia (16:30)
-Dantza emanaldia (Landa,20:00)
-Suziriak (Landa, 22:30)

• Irailak 12, barikua:
-VI. Skate Xpression (skate pistan, 18:00)
-Kontzertuak Entxufaus, Ukan eta 
Betagarri taldeegaz (23:00)

• Irailak 13, zapatua:
-Iratxo Gorri dantza taldea (11:30)
-Esku pilota partida profesionalak (17:00)
-Kick boxing erakusketa (21:00)
-Kontzertuak Papa Blues Band, Sin

Rumba Fija eta Urrats taldeegaz (23:00)
• Irailak 14, domeka:

-Mus txapelketa (16:00)
-Areto-dantzak (Iparralde kiroldegia, 
18:00)
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Zuon ekitaldiak iragartzeko • Posta elektronikoa: agendauk@aldizkaria.biz • Tf. 944 911 337

ERAKUSKETAK

GORLIZ
4Gonzalo Bartolome Tierraren
argazkiak. Abuztuaren 6ra arte.
Erakustaretoan. Doan.

GETXO
4Adolfo Martinen margoak: irudi
geometrikoak. Abuztuaren 8ra arte.
Algortako erakustaretoan. Doan.

PLENTZIA
4Paul Ygartuaren margoak.
Abuztuaren 4tik 14ra. Goñi Portalen.
4Asia Bihotzean: Javier Belasko
eta Mikel Lopez de Vergararen
argazkiak. Abuztuaren 18tik 29ra.
Goñi Portalen.

ANTZERKIA

GETXO
4Tor magoaren ikuskizuna.
Abuztuak 14, 19:30ean. Algortako
Geltokia plazan. Doan.
4Irakurriz. Abuztuak 29, 19:00etan.
Neguriko Gernika parkean. Doan.
4Nazioarteko Folk Jaialdia.
Irailaren 4tik 7ra. Areetako Geltokia
plazan eta bertako aparkalekuan.

MUSIKA

SOPELA
4Nazioarteko Folklore Jaialdia.
Uztailak 27, 20:30ean. Urgitxieta
plazan. Doan.

GORLIZ
4Beau Geste. Uztailak 31, 21:30.
Xurrut tabernan. Doan.
4Lee Pert trio. Abuztuak 7, 21:30.
Xurrut tabernan. Doan.
4Igelaren banda. Abuztuak 14,
21:30. Xurrut tabernan. Doan.

4Joseba Irazoki. Abuztuak 21, 21:30.
Xurrut tabernan. Doan.
4Maracas para dos eta Velas Barru.
Abuztuak 28, 21:30. Xurrut tabernan.

GETXO
4Pottoka disko-jaia umeentzat.
Abuztuak 4, 19:30ean. Algortako
Geltokia plazan. Doan.
4Biotz Alai abesbatza. Abuztuak 10,
22:00etan. Algortako Biotz Alai plazan.

PLENTZIA
4Bilboko Orkestra Sinfonikoa.
Abuztuak 11, 20:30ean. Elizan.

Getxophotok Borrokak erakutsiko ditu
“Libertateen, duintasunaren eta gizakiaren aldeko borrokak”
erakutsiko dituzte Getxophoto argazki-jaialdiko irudiek, abuztuaren
28tik irailaren 28ra. Mundu osoko hamazortzi argazkilariren lanak ikusi
ahalko dira Ereagatik Portu Zaharrera bidean, eta Algortan, batzuk
kalean, besteak aretoetan; Christian Caujolle komisario frantsesak
aukeratu ditu. Gainera, hainbat jarduera prestatzen ari dira
antolatzaileak eta, batez ere, abuztuaren 28 eta 31 bitartean izango
dira garrantzitsuenak. Horien artean, herritarren argazki-proiekzioa
egingo dute: zaleek eta profesionalek beren irudiak igor ditzakete
ondoko helbidera, uztailaren 31 baino lehen: getxophoto@gmail.com.

• Non: Algortan  • Noiz: Abuztuaren 28tik irailaren 28ra

ZINEMA

BARRIKA
4La pandilla: los heroes del dia.
Abuztuak 1, 22:00etan. Pilotalekuan.
4El lobo de Wall Street. Abuztuak
8, 22:00etan. Pilotalekuan.

SOPELA
4Surfak zoratuta. Uztailak 26,
22:15ean. Udaletxe-plazan. Doan.
4Asterix eta Obelix. Maiestatearen
zerbitzura. Abuztuak 9, 22:00etan.
Urgitxieta plazan. Doan.

4Chef. Abuztuak 23, 22:0etan.
Urgitxieta plazan. Doan.

BESTEAK
SOPELA
4ASP PRO Junior Sopela Surf
Txapelketa. Uztailaren 24tik 27ra.
Arriatera hondartzan.
4Lasterketa nudista. Uztailak 26,
10:30ean. Barinatxe hondartzan.
4Geologia tailerrak umeentzat.
Uztailak 26 eta abuztuak 23,
11:00etan. Arriatera hondartzan. 3
euro.
4Bisita gidatua itsaslabarretara.
Abuztuak 30, 11:00etan.
Larrabasterrako Turismo Bulegotik. 3
euro.

GETXO
4Tailerra: surik gabeko
gozogintza. Uztailak 29, 19:30ean.
Neguriko Gernika parkean. Doan.
4San Lorentzo azoka. Abuztuak
10, 10:00etatik aurrera. Algortako
San Nikolas eta Biotz Alai plazetan.
4Letren terrazak. Uztailaren 30era
arte, Gernika parkean (Neguri),
Iturgitxi plazan (Algorta) eta Sarri
plazan (Andra Mari). Abuztuaren 4tik
29ra, barriz, Geltokia plazan (Areeta),
eta Aldapa eta Geltokia plazetan
(Algorta).

PLENTZIA
4Diseinu eta artisautza azoka.
Abuztuak 3. Ontziola plazan.
4Plentzia kantari. Abuztuak 31,
20:00etan. Plazatxotik.

ERANDIO
4Olgetan euskaraz. Abuztuaren
9an, Astrabuduan (17:00); 18an,
Santimamin (17:30); eta 28an,
Altzagan (17:00).
4Piraguen doako mailegua.
Uztaileko eta abuztuko aste
akabuetan, 10:00etatik 14:00etara.
Altzagako ontziralekuan.

Info+: www.getxophoto.com

4Argazkilaritza
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A ze fauna ederra!

Argazkiak: Asier Mentxaka

Flora izan zen gaia Algortako Bertso Saio Mundialean, baina fauna
ederra batu zuten oholtza gainean: Jone Uria, Andoni Egaña, Amets
Arzallus, Fredi Paia, Maialen Lujanbio eta Jon Maia, eta Aitzol de Castro
lorezain. Landareak ikutu, usaindu eta dastatu zituzten, askotarikoak;
loreak ere bota zituzten, denetik eta denen gusturako; bitxiloreei orriak
kendu zizkieten dotoreziaz... lorategi polita gau hartakoa!



[UKirudia][argazkia]
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PLASENTIA BUTROE MUSEOA

Bigantxak
Plentziako plazan
Atzera eta aurrera, alde batera eta
bestera. Korrika. Bigantxagaz
harrapaketan olgetan. Antzina
ohikoa zen bigantxakaz jolasean
ibiltzea herriko ospakizunetan,
animaliek horretarako umorerik
izan ez arren. Herriko festak heldu
orduko, zezen-plaza inprobisatu
bihurtzen ziren herriko plazak; XX.
mende hasierako irudi honetako
Plentziako Eleiz enparantzaren
antzera. Bertara joaten ziren
auzokide guztiak, batzuk
animaliaren aurretik korrika egitera,
bigantxaren adarrei ihesi; beste
batzuek, hesiaren osteko
segurtasunean geratzea nahiago
zuten, lagunei begira. Zezen-
plazaren harea zapaltzerako, ezin
begirik kendu bigantxari! Ez
bizkarrik eman! Konturatu orduko,
argazkiko gaztea legez harrapatzen
zaituelako! Hala ere, adarkadetatik
salbu egoteko leku aproposa
bazegoen plazaren erdi-erdian...
Gaur egun ez dagoena.
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CharoRoquero

[berbetan]

Testua: I. Sagarminaga / Argazkia: ArgazkiPress

Orain dela hilabete gitxi batzuk plazaratu zuen Charo Roquero Ussia historialariak (Donostia, 1954) Historia de la
prostitucion en Euskal Herria (Txalaparta) liburua. Historia Modernoan lizentziaduna (Deustuko Unibertsitatea) da Roquero
eta Zientzia Politikoak eta Soziologia ikasketak egin zituen Madrilgo Complutense Unibertsitatean. Euskal Herriko Historia
Garaikideari buruzko zenbait entziklopediatan parte hartu du, baita soziologian espezializatutako beste batzuetan ere. Do -
nos tiako Historia Ikasketen Aldizkarian hamaika argiltapen egin ditu, besteak beste, karlistaldiez idatzi du eta Donostiako
be nefizentziaren historia liburua ere plazaratu zuen.

—Zelan sortu zen Euskal Herriko prostitu-
zioaren historiaz liburu bat kalera tze ko
ideia? Entzun dugunez, Nafarro a ko elizba-
rrutiko agiritegia arakatzen ari zinela,
hemen birjintasunak izan dako itzelezko
balioaz konturatu eta…
—Argitaletxeari aurkeztutako proposamena
bes te bat zen: Euskal He rri ko XVII-XVIII.
men deetako emaku me en bizimoduari bu -
ruz ko lana osatzea zen as moa; nola bizi ziren,
nola diberti tzen, zer irizpide moral eta presio
so zi al bizi zituzten, gizarteak zer zuen on tzat,
zer gaitzesten, emakumeek egu ne roko tasu -
ne  an zeri egin behar zioten au rre e.a. Apai zen
predikuak, aitortzak, so zialki onartzen zena,
amen go mendi o ak eta halakoei erreparatuz,
orduko mo ra la nolakoa zen aztertzea zen nire
helburua. Ondorio nagusia da birjintasunak
eta izen ona izateak eta gordetzeak berebiziko
garrantzia zuela; eta ohore horrek, are gehia-
go, nolabaiteko prezioa zuen: galduz gero
neskatoa ezingo zen ezkondu, ez “aukera”
berekin... Birjintasunari ematen zi tzaion
neu rri gabeko garrantzia be netan harrigarria
iruditu zitzaidan; hortaz ari ginela, prostituzi -
o aren gaia atera zen, eta horren ga ra pena az -
ter tzeko aukera; Euskal Herrian emakume

bat halako egoerara heltzeko baldintzak...
—Ikerketa zabalago ba ten zati bat, beraz
—Bai. Egia da, prostituzioaz zehatz-me hatz
diharduen dokumenturik ez dagoela. Pros ti -
tuta pertsona anonimoa zen, ia klandestino,
isilpekoa, ezkutukoa; beraz, do ku mentuetan
beti zeharka aipatzen da, “bazekitela hura
zela... Har taz esaten ze la...”, hala beti; ez badi-
ra, noski, diziplina-neurriei edo epaiei zegoz-
kienak, horiei buruzko dokumentazioa bada,
esa terako: Gipuzkoa ko Batzar Nagu siek
“ema kume arruntekin” ez na has teko, nola zi -
gortu, elizak nola baztertu eta halakoak ja -

sotzen dituztenak; beti ere zigor-neurriei
loturikoak, ikuspuntu horretatik ba da doku-
mentazioa; ikuspuntu sozialekorik ez.
—Zelako terminologia erabil tzen zen?
—‘Puta’-rako eus ka razko baliokiderik, nik
behintzat, ez dut aurkitu; harrigarria da.
‘Emagaldu’ hi tza ba da, itsusia izateaz gain,
itxurakeria hu tsa da, “kursia”! “Emagaldutara

joan” edo halakorik nik ez dut inoiz en tzun!
Termi nolo giarik ere ez dago! Gaz te le razko
dokumen tuetan, besteak beste: ‘mujer alegre,
liviana, ligera’ (emakume alaia, kaskarina, bu -
ru arina) eta halakoak agertzen dira; badirudi
jauzika eta pozik zebilena zela, ezta?! Eta
berak erabakitako aukera pertsonal eta bolun-
tarioa balitz be zala... Aitzitik, garai hartan,
gaur egun ere askotan, hautu hori ez da nahi-
ta hartutakoa, baizik eta egoera zein baldin -
tzek behartutakoa: miseria, txirotasun, pre-
mia gorriak eragindakoa. Nik aztertu ta ko le -
henengo garaian, hautu pertsonal tzat jotzen

zen, gizartearentzat emakume hark gogoko
zuelako prostituitzen zuen bere burua; sexua,
“lizunkeria, haragikeria, lohikeria” gogoko zi -
tu elako... ‘de vida alegre’ bezalako terminoak,
benetan, a ze nolako kutsua duten!
—Goraipatzen duzunez, prostituzioan jar-
duteko arrazoi nagusiena beharra, ego era
ekonomiko larria zen...

30UK

“Birjintasunaren neurri gabeko ga rran -
tzia harrigarria zen; hortik sortu zen
prostituzioaren gaia lantzeko haria”



—Hala da; bereziki, emakumeek ez zutelako
lan-esparrurako sarbiderik, gizonaren menpe
egon behar zuten, adibidez: birji n tasuna galduz
gero, haurra bazuen are okerrago, ez zuen beste
lan-aukerarik... Ga rai hartan emakumeek lor
zitzaketen lan mota oso gutxi zeuden: os ta lari
edo os ta lertsa, tabernaria... Eta horietan jar -
duten zutenen ohorea ere nahiko za lan tzaz koa
izan ohi zen, emakume “errazak” omen... 
—Landa-eremuetan bizi zuten egoera ala
hirietan bizi zutena nabarmen desberdintzen
ziren... 
—Ez dute zerikusirik! Estatistikaren arabera,
jatorriari dagokionez, lehenengo eta behin,
prostituta gehienak etxeko lanetan zebiltzanak
ziren, neskameak. Baserrian, familiarentzat za -
ma izateari utzi zion neskatila hirira joan eta
neskame aritzen zen, or duan, ia beti, “gaizki
ulertutako” nola bai teko obedientziaren izene-
an, etxeko jau na edo jauntxoa bere logelan
sartu eta... Horiek izaten ziren lehenengo pau-
soak. Gainera, ezin ahaztu, askotan ez zutela
hizkuntza menderatzen, eta gehienetan nes -
katilak zirela, oso xalo eta inuzenteak; 12-14
urterekin hasten ziren zerbitzu-la netan. Ho ri
da prostituten jatorriari da go kionez, hi ri etan,
lehenengo multzoa; ge ro, artekari edo ez ku -
tatzaileen eskuetara pa sa tzen ziren... Bes tal de,
baserri-giroko ere mu etan, lehenengo mul tzoa,
gehienak os talari-tabernariak ziren, mandazai-
nen gel to kietan eta mendateetan ere na hiko -
txo ibiltzen ziren, eta oro har, jornalariak bil -
tzen ziren tokietan, adib.: Na fa rro an. 
—Bertokoak edota atzerritarrak ziren?
—Atzerritarrak ez horrenbeste. Do nos tian
agian gehixeago; asko Ipa rral de ko ak. Hori
bai, asko mugitzen ziren, askotan al da tzen zi -
tuz ten lekuz; burdeletan aldiro berriak nahi
zituztelako, eta dituztelako, “produktu fres-
koa”... Horren atzean, ema ku me a ren gau za
bi hur tzea, gauzatzat hartzea.  
—Gizarte-klase bereizketa handia dagoela
aipatzen duzu; ondorioz, prostituziorako
baldintza eta leku ezberdinak... Hasi elizgi-
zonen “manzebetatik” eta...
—Trentoko Kontzilioa baino lehen erlijioso-
zelibatua anekdota edo bitxikeria baino ez
zen, ez zuten betetzen. Herritarrek ere onar -

tzen zuten, ez ikusia egiten zuten, ez zuten
gaizki ikusten; gerora bai... Maila ezberdineta-
koak daude bai, hasi ostalaritik eta, oro har,
be re etxean jendea hartzen duten emakumee-
taraino... horiek ere ez ziren gaizki ikusiak,
esaterako: jostuna, lisatzailea, eta horiek euren
etxean hartzen zituzten gizonezkoak susmo
“arrarorik” eragin gabe... Hori herrikoei dago-
kienez, gero maitale, amorante, ohaide edo

mantenduak baziren, eta horiek garai batean
prestigioa adierazten zuten, gizonaren ahal -
menaren adierazle ziren, alegia... 
—Bilbo, Barakaldoko adibideak dituzu...
—Bai. Aurretik aipatutako horiek industria-
iraultza baino lehenagokoak dira. Ge ro, XIX.
mendeko Bizkaian, industria-iraultza garaian,
hainbat aldaketa antzeman daiteke. Immi gra -
zio handia izan zen, lanera etorritakoak... Ba -
rakaldo zein Ez kerraldera etorritako langileen
gehiengoa gizonak ziren, etxebizitza eta higie-
ne baldintza oso txarretan bizi ziren... Beraz,
ga raiko prostituzio-baldintzak ere benetan
kas karrak ziren; sifili zein gaixotasun be neroen
hedapen, kutsadura handiko epea izan zen, ez
zegoen inolako kontrolik, ez garbiketari ze -
goz kionik ez besterik ere... Bilboko egoera bi -
txia da, arreta deitzen du: alde batean baziren,
prostitutarik eta pobreenak, baldintzarik eta

txarrenetan aritzen zirenak, higiene eta osasun
arazo la rriak jasan behar izaten zituztenak...
Hori, az ken finean, industrializazioaren, me -
atzari tza ren, boom haren, historia so zi a la ren
isla baino ez da...; beste ertzean, kapitalistaren,
di ru dunaren, amorantea dago, Kale Nagusian
hark jarritako etxean bizi dena... Burdelak
gizartearen ispilu dira: putetxerik eta zikinene-

tik, txanpaina zerbitzatzen eta piano jotzailea
zuen burdeleraino... 
—Eta ibaiaren beste aldeko, Uribe Kos ta ko,
informaziorik aurkitu duzu?
—Uste dut badela zerbait, baina ez dut go -
goan... Ez zu ten gogoko nahas zi tzaten, ez ze -
goen ge nero el kar tasunik... Nonbait irakurri
dut, Neguriko-eta txaletetara joaten zi ren jos -
tu nak, kortse edo gerruntzeak-eta era ma ten

zituzten, baina beti arreta jarri ohi zuten pros-
titutekin nahastu ez zitzaten...
—Non arakatu duzu eta zelako iturriak era-
bili dituzu lan honetan?
—Batez ere elizbarrutiko agiritegia eta hain-
bat herritako udal-agiritegiak begiratu ditut.
Egia esan, asko eta asko legedi kon tuak dira;
Gipuzkoako Batzar Na gu si e nak, eta Tolosako
agiritegikoak, Ko rre ji men du-artxibokoak…
Gai hauen ikuskaritza, noski, hiru estamen-
tuei ze go ki e la ko ikuskaritza: udalari, elizari eta
korrejimenduari. Bizkaiko kontu gutxi ditut,
nor malean Iruñera joaten naizelako, Donostia
Iru ñe ko elizbarrutian zegoelako, eta uste dut
Bilbo Calahorrakoan ze go ela; halere an tze ko
kontuak egongo dira... 
—Liburua zati bitan banatzen da; batez ere
XVIII. eta XIX. mendeetan oinarritzen da... 
—XVII. mendekoa ere bada. Aurreko gu txi

dago, bitxienetakoa esaterako: 1500 eta pi ku -
an, Iruñean, harresira heldu baino le hent xe a -
go, Arrotxapean, merkataritza gu ne indartsua
zena, mandazain asko gel di tzen ziren lekua,
bazela putetxe bat, or du ko “errepideko mote-
la”; udala prostitu ten tzako etxe bat jartzeko
beharraz konturatu zen, hala lehenetakoa edo
zitekeen putetxe horren arduraduna udala

izan zen, udala zen proxeneta: eraikina aloka -
tzen zu en, zenbateko bat kobratuz, zehazki
no la bait prostituten “egoera” antolatzeko,
kon trolatzeko. Beraz, datatutako lehenengo
putetxearen jabetza udalarena zen.
—Ondorioztatzen duzunez, le he nengo arau-
di-legeak higiene eta osasun kalteak saiheste-
ko asmoz egin ziren, ezta?
—Hala da. XIX. mendean jakinmin eta ardu-

ra zientifikoak indarra hartu zuen, Ilustra -
zioaren ondoren. Garbiketa kontuetan arreta
jartzen hasi ziren, izan ere medikuntzako lehe-
nengo aurrerapausoak ere ordukoak dira.
Orduan konturatu ziren infekzio-foku izuga-
rriak zirela, eta arduratzen hasi: emakume
horiek mediku-azterketak egin zitzaten arau-
dia ezarri zuten, txartel bat bete eta hori ikus-
gai jarri... “Garbi zeudela” edo “garbiak zirela”
erakusteko! Hori bai, betikoa, guztiz diskrimi-
natzailea: emakumeek bakarrik pasatu behar
zuten osasun-kontrola; hala, goizean “garbi”
egon arren, arratsaldean gizonen batek kutsa-
tuz gero... Halaber, azkenean, kontu horren
eragin zuzena izan zen nolabaiteko klasdesti-
nitatea sortzea: agiri horiek sal-erosi, trukean...
—Arauak, jazarpena eta gero zigorrak,
garaian garaikoak, berbarako? Beti ere
andrazkoei begirakoak...
—Noski! Emakumea jo izan da prostituzioa-
ren erruduntzat. Badakizu, “Gaitz er di” teoria
famatuari jarraiki: gizonak be rebiziko beharri-
zanak dauzka, horiek ase tzea beste erremedio-

rik ez duenez, be hintzat “kontrolatzen” ahal-
gindu be har... In darkeria, bortxaketak e.a.
Euren ustez homosexualitatea ere bai. Hala,
orden so zi a laren parte denez, saihetsezina eta
halabeharrezkoa, besterik ezin bada, legeak
egin eta arautze-bideari ekin... 
—Diozunez, zurikeria eta hipokrisia al dez -
tea; ezarritako gizarte-sistema sos ten ga tzeko,
ezkontza-erakundearen fun tzi o na mendua

mantentzeko... 
—Gizarte-batasunerako sostengutzat... Se na -
rrari “irtenbide baketsu eta erosoa” es kai niz
gero, “etxeratzean familia eztabaidak egotea
saihestuko dugu; ez dio emazteari egotziko
besterik, ez da berarengan hustuko... Emaku -
mearen benetako betebeharra amatasuna,
etxea eta familia izanik, gehiagorik ez dio eska-
tuko... horretarako sortu baita emakumea...”
Inola ere ez dute kontuan hartzen emakume-
ek sexuaz gozatzeko aukera, pentsatu ere ez!
—Jazarpenei dagokienez, hamaika zigor:
desberdintzeko janzkera berezia, kaskamotz
utzi, bekainak kendu, galerara (emakume-
kartzela) zigortu e.a.
—Prostituta zigortzeko moduen bilakaera
horiekiko zegoen pentsaeraren edo jarreraren
arabera paralelo garatu da. Erdi Aroan, XVII-
XVIII. mendeetan, biziotsutzat zi tuz tenez,
emakume zintzoetatik bereiztea zen eginbeha-
rrekoa (luma “azafraitua”, ho rixka eraman be -
har zuten; gona gainean puntak zituen oihala
jarri, hortik dator “picos pardos” esamoldea,

euskaraz ‘pa rran dan ibili’ itzuli da; balkoian
zuhaitz adar bat jarri, hortik ‘ramera’; galera
esaten zitzaien eramaten zituzten etxeei, ema-
kume-kartzela alegia, gizonezkoak galeretara
zigortzen zituzten bezala, Bilbon ere bazegoen
e.a.)... Irakurri dut, adibidez, Do nostian, asto
gainean jartzen zituztela bularrak agerian eta
eztia botatzen zietela gainetik, eta hiriko ha -
rresietatik kanpora hala nola irteten ziren
ikusteko biltzen omen zen jendea... Gerora,
kartzela-zigorra nolabait kendu zuten; eta osa-
sun kontuen ardura hartu zutenean, ospitale-
tan bereizten zituzten, gela ezberdinetan...
Pixkanaka jartzen zitzaien zigorra ez zen hain
zurruna edo zorrotza; halere, beti, bereiztea
eta baztertzea zen helburua. Ez zieten uzten
paseatzera irteten, eta Bilbon, hain zuzen ere,
gaueko 20:00ak arte ezin ziren irten; Bilboko
udal-araudia nahiko zorrotza zen, egia esan...
Ez zuten nahi jendeak ikus zitzan, leihoetan
gortina luzeak jarrazi, e.a. 
—Zein da lan honetako ondorio nagusia?
Zein helburu bete nahiko zenuke?
—Egia esan, lana 1970 ingurura arte edo
heltzen da; nolabait gizartea hasi zenean pros-
titutak hain “arrarotzat” hartzeari uzten. Jen -
dea konturatzen zenean ziurrenik behar
gorriak eraman dituela horretara, edo dirua
poltsikoratzeko beste aukera bat besterik ez
dela... Nire ustez, zurikeriarekin, “moral
bikoitz” horrekin amaitu behar da, baliabide
ekonomikoak lortzeko egiten badute, beste
aukera batzuk eskaini beharko litzaieke, gizar-
te-segurantza, eta lan-aukera izan daitekeela,
beste edozein bezalakoa... Eta ez bereiztea,
auzune baztertu jakin batzuetara bidaliz... Eta
behartuta egiten badute bestelako lan-eskain -
tza bat eskainiz... m

“Datatutako lehen putetxearen jabetza
udalarena zen; Iruñean zegoen, Arro -
txa pean, harresiaren kanpo aldean”

[berbetan] [charoroquero]
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“Estatistikoki, hirietan, prostituta
gehienak neskame ak ziren; baserri-
giroko eremuetan, ostalariak...”

“Bilbon, esaterako: putetxerik eta zi -
ki ne netik, txanpaina zerbitzatzen eta
piano-jotzailea zuen burdeleraino... ”

Ikerketa berria esku artean 

—Bestelako argitalpenen bat baduzu
esku artean?
—XVIII. mendearekin lanean jarraitzen
dut... Laster aurkeztuko dut beste az -
ter keta bat; hori XVII. mendeko kontu
bati buruzkoa da: Donostiako burges
handien alabek senargaia bilatzeko au -

kerarik, maitea hautatzeko aukerarik ez
zutela ondorioztatzen duten dokumen-
tuak aurkitu ditut, nola emakumea ha -
rre man ekonomikoetarako bitartekoa
zen; burges handi horiek, oro har, mer-
katariak ziren, asko frantsesak, eta ze -
ra bilten merkataritza-politikaren baitan

alaba ezkontzea ere bazegoen... Eta
alabek gurasoengandik ihes egiten zu -
te la kontatzen dute idatziek, eta harra-
patuz gero komentura sartzen zituela,
adib.: Baionako klaratarrenean; gutu-
nak ere badira, senargaiari bidalitako-
ak, hark bahitu nahi duela eta...
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[asiermentxaka]
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[fotografia]

Lomografiak

Argazkiak: Asier Mentxaka

Bitxiak eta ederrak dira irudiok, kutsu erromantikoa, nostalgikoa darie... Argazki hauek,
ordea, mugikorragaz egin ditu Asier Mentxaka UK-ko argazkilariak, aplikazio berezi bati
esker: Lomo argazki-kamera errusiar mitikoaren teknika berezia darabilen aplikazioa da,
hain zuzen ere. Horrela, Mentxakak antzinako bihurtu du Uribe Kostako hainbat txoko.
Lurralde urrunetatik, barroteen atzetik, erietxeko ohetik... Herrimina sentitzen duenak

halaxe ikusiko ditu, agian, gure bazterrak. 



[fotografia]

36UK UK37

[asiermentxaka]



[fotografia]
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[asiermentxaka]



“Rufinoren atzamarrek, soinua jo baino gehiago, mailukatu
egiten zuten”

Xabier Amuriza Zarraonaindia > bertsolaria eta idazlea

—Zerk eroan zintuen Rufino A rro la -
ren  inguruko liburu bat idaztera?
—Euskal Herriko Trikiti Elkartearen
pro posamena izan zen ea Rufino A rro la -
ri buruz liburutxo bat egingo nuen. Gai a
gustatu zitzaidan, onartu nuen, li bu rua
egin zen, eta hor dago Rufino, Vul ka no -
ren atzamarrekin. 
—Gogoratzen duzu hura ikusi zenuen
lehenengo aldia?
—Lehenengo aldia uste dut Azkoitiko

fron toian izan zela. Euskal Herriko Tri -
kiti Txapelketako bikote batzuen ekital-
dia zen. Rufino Arrola eta Kepa A rri za -
ba laga agertu ziren. Arrakasta itzela izan
zu ten finalean, eta Azkoitian agertu zire-
nean, publikoa gora-goraka ipini zuten.
Ke pa Arrizabalaga kopla-kantaririk one-
netakoa izan da. Neuretzat, onena. Eta
Ru finoren irudia, ba, ikaragarria. 
—Rufino Arrola, Vulkanoren atzama-
rrak lana aurrera ateratzeko haren in -

gu ruko familiagaz eta lagunakaz berba
egin zenuen, haren pertsona ezin ho be -
to ezagutzeko aukera izanda. Zer-zela-
ko per tsona zen?
—Nik neuk Rufinogaz ez nuen tratu
per tsonal handirik izan. Sasoi diferente-
etakoak ginen. Jairen batzuetan gertatu
i zan ginen elkarrekin, baina okasio ho -
riek ez dira izaten harremanerako one-
nak. Ni bertsolari, bera trikitilari, ba koi -
tzak gune ezberdinak izaten genitu en.

Na hiz eta berba batzuk egin, jende ar teko
kontua izaten da, eta pertsonak ezagutze-
ko, jai giroan burrundada lar izaten da.
Denborarik luzeena beragaz Elorriora e -
torri ziren batean egin nuen. Ni bertsola-
ri, beste batzuegaz batera, eta bera trikiti-
lari, bakoitza bere zereginean. Baina gero,
gu re saioaren ostean, gelditu egin nintzen
tri kitilariekaz, eta denbora luzea egin ge -
nu en tabernarik taberna, musikan eta
kan tuan. Ni Elorrioko plazara heldu au -
rre tik (goizeko hamaikak aldera), trikitila-
riak martxan zebiltzan. Hirurak eta erdie-
tan edo alde egin nuen Elorriotik. Ba,
den bora horretan guztian (sei bat ordu),
Ru fino ez zen jesarri. Jo eta jo, eta tira
mu  tur ertzeko zigarroari. Laurogeita lau

ur te zituen orduan! Harrigarria. Itaundu
ni on: “Rufino! Ez al zara kantsaten?”. Eta
be rak: “Des kantsateko, beste munduan da -
go denporea sobra”. 
—Zelakoa estiloa zuen taula gainean? 
—Taula gainean berotu egiten zen. Jen -
deak ere halaxe hartzen zuen. Berak baze-
kien tipo diferentea eta espeziala zena, eta
irudi horri sua ateratzen zion. Urguilu
handiko gizona zen. Eta gogorrean, burdi-
na baino areago. 
—Trikitia jotzen bueltatu eta urte batzu -
e tara Rufino Arrolaren figura oso ezagun
egin zen, ezta?
—Duda barik. Rufino, soinulari moduan
baino gehiago, figura eta espiritu moduan
ulertu behar da. Ikuskizun bat zen haren

aurpegikera eta haren soinu jokera, gar -
tsua eta jeniozkoa. Soinuagaz eta gorpu -
tza gaz osatzen zuen figura ikusgarria
zen. Eta zeukan adinagaz! Oso popular
e gin zen, eta harritzekoa ere ez da. Hura
be hin plazan ikusita, gehiago ez zitzai-
zun haren estanparik ahaztuko.m

[sakonean]

Rufino Arrola > Andrakako errementaria

Laurogeita sei urte bete arte jo zuen
trikitia, estilo zahar eta basatiagaz

Urte luzez soinua jo barik egon ostean,
58 urtegaz trikitiaren mundura bueltatu
zen soinu-jotzailea izan zen Rufino Arrola.
1909ko maiatzaren 29an jaio zen Le moi -
zen, Atauneta baserrian, Mungiatik gertu
dagoen Andraka auzoan. Ume zela hasi
zen trikitia jotzen, hamar bat urte zituela;
eta hamabost urte zituenean ia pla zarik
plaza ibiltzen zen bere doinuak aurkezten.
Hala ere, hamazortzi urte bete zituenean,
familia aurrera ateratzeko be ha rra ikusi,

eta errementari hasi zen. Hala, lan arazo-
ak direla eta, trikitia al de batera utzi behar
izan zuen denbora lu zez, 58 urtegaz jubi-
latu zenera arte, hain zu zen ere. Momentu

horretan, bihotzean hain beste urtez gil -
tzapean gordetako mu si ka ren ga na ko zale-
tasunak gainezka egin eta gogor ekin zion

barriro ere, herriz he rri eta plazaz plaza,
trikitia astintzeari.
Ru fino Arrolak errementaritza utzi

zue nean, gutxik sinetsiko zuten hogeita
sei ur  te tan bizitako martxari helduko zio -
nik. 58 urtegaz mai lua su tean utzi e ta
aspaldian alde batera utzitako trikitia jo -
tzen hasi zen... “Handik men de erdira,
ohapean gordeta egondako soinu a ri, edo
soinuaren gomuteari, hain gorputz ne katu
batek barriro hel tzea pen tsetako, gri  na

[Andrakakoerrementaria]

demoninoren baten txingarrean egon be har
eban nonon”, azaltzen du Xabier A mu rizak
Rufino Arrola, Vul ka no ren atzamarrak
liburuan.

Plazaz plaza, oholtzaz oholtza
Trikitiagaz gogor aritu zen Rufino, pla  zaz
plaza. Haren alboan panderojole ugari ari -

tu ziren, tartean Kepa A rri za ba la  ga plen -
tziarra. Xabier Amurizak bikote hori
zuzenean ikusi zu  en lehen aldia gogora -
tzen du: “Euskal Herriko Trikiti Txa  pel ke -
ta ko bikote batzuen ekitaldia zen. Ru fino
Arrola eta Kepa Arrizabalaga a ger tu ziren.
Arrakasta itzela izan zuten fi na le an, eta
Az koitian agertu zirenean, pu blikoa go ra-

goraka ipini zuten”. Estiloari dagokionez,
oso estilo zaharrekoa zen, “baina zaharre-
an, basatia”, dio Amurizak, “estiloak eta
pertsonak ikuskizun bakarra osatzen zuten.
Haren espiritua indarra zen. Sua. Soinuari
tripak atera. Eta horixe transmititzen
zuen”. 
Urguilu handiko pertsona zen Arrola,

“berak bazekin diferentea eta espeziala zela,
eta irudi horri sua ateratzen zion”, azaltzen
du Amurizak. Taula gainera igotzen zene-
ean, berotu egiten zen, “eta publikoa gora-

ka jartzen zuen”. Adinak ez zion trabarik
jar tzen, eta trikitilari gazteenen antzera,
or du ak eta orduak eman zitzakeen jesarri
barik trikitia jotzen. 
Hogeita sei urte eman zituen Arrolak

eten barik soinua jotzen. Denbora tarte
horretan, hainbat sariketa irabazi zituen,
baita hainbat disko grabatu ere, osasun
arazoengatik trikitia alde batera utzi behar
izan zuenera arte, 86 urtegaz. Handik hi -
ru hilabetera zendu zen, 1996an. m

Jubilatu ostean,
26 urte eman zituen
trikitia jotzen 
plazaz plaza

Urguilu handikoa zen,
eta orduak eman

zitzakeen jotzen eseri
barik

Arrizabalagagaz Leioan, 1980

Rufino Arrola eta Kepa Arrizabalaga urte askoz aritu ziren elkarregaz

Jubilatu ostean bueltatu zen
Rufino Arrola trikitiaren mundura,
58 urte zituela. Ordutik, Euskal
Herri osoan ibili zen soinua
astintzen, eta sariketa ugari
irabazi zituen. Beragaz, hainbat
panderojole eta kopla-kantari aritu
ziren, tartean, askorentzat onena:
Kepa Arrizabalaga.
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[zinema]

Hirugarren biderrez ipini du martxan
Kon tsei luak "Euskaraz Bizi Nahi Dut"
film labur lehiaketa, Donostiako Zine -
mal diagaz alkarlanean. Anto la tzai le en
esanetan, euskaraz bizitzeko gura za bal -
tzeko eta euskarazko film laburren sor -
kuntza aberasteko helburuak ditu le -
hiaketak. Azaldu dutenez, “Mundua
mu gi dezaketen pentsamenduak daude.
Erre a li tateak desberdinak izan daitezen
era giten duten pentsamenduak daude. Ez
da go portaerarik aldez aurretikako pentsa -
men durik gabe. Portaera-aldaketa pentsa-
mendu-aldaketa da. ‘Euskaraz bizi nahi
dut’ pentsatzera iristen garenean bihur -
tzen ga ra euskararen normalizazioaren
al de ko era gile. (...) honako eduki hauek
lan du nahi ditugu: ‘Euskaraz bizi nahi
dut’ pen tsamendua hedatzea, herritarrei
eus ka raz bi zitzeko arrazoiak eskaintzea;
Eus ka raz bi zi nahi duten herritarrek pai -
ra tu be har izaten dituzten egoerak agerian
uz tea; ho ri ek era giten dieten egonezina is -
la tzea; euskaraz bizitzea erabaki dutenen

Euskaraz bizi nahi dut
Kontseiluak sustatzen duen film labur
lehiaketa martxan

Baldintzak eta betebeharrak ondo ezagutzeko, info+: euskarazbizinahidut.org

adorea eta jasotzen duten elkartasuna adi -
e raztea; euskaraz bizitzeko hautua egin
on doren sortzen eta jasotzen diren es ti mu -
lu positiboak erakustea; etorkizuna ira baz -
te ko ‘Euskaraz bizi nahi dut’ pen tsa men -
dua iraultzailea dela azpimarra tzea”. La -
nak film laburren irau pen estandarretara
mu gatuko dira; masterra gutxienez 1920

x 1080p (Full HD) erresoluzioan egongo
da eta konprimitu bako formatuan; la -
nak helarazteko: lehenengo, In ter ne te ko
plataforma batera igo (ze haztutako pu -
bli koarentzat ikus gai) eta, gero, lo tura
info@euskarazbizinahidut.org helbidera
bidali egilearen datuakaz. Atal bi daude:
profesionalena (1. saria: 2.000 eu ro; 2.
saria: 1.000 eu ro; 3. saria: 500 eu ro), eta
amauterrena (1. saria: 1.000 eu ro; 2. sa -
ria: 500 eu ro; 3. saria: 250 euro). m
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«‘Euskaraz bizi nahi dut’
hedatzea helburu duten
lanak bidaltzeko azke ne ko
eguna irailaren 8a da»
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Irailera begira

[musika]

Info+: www.getxo.net

Oreka Tx, Kalakan, Fernando Egoz -
cua, Jose Luis Monton eta, goiburuan ai -
pa tutako, Ara Malikian musikari eta tal-
deak izango dira Getxoko XXX. Na zi o ar -
te ko Folk Jaialdia abiatuko dutenak, irai-
laren 4an (sarrera 10 euro). Jaialdiko bi -
garren egunean, hilak 5, Chambao tal de -
arena izango da kontzertu nagusia (20 eu -
ro); biharamunean, hilak 6, zapatua, Osi -
bisa taldearen emanaldia izango da kartel-
buru (sarrera 10 euro); eta azken egune-
an, hilak 7, domeka, Capercaillie tal deak
emango dio amaiera jaialdiari sa rrera 15
euro). Kontzertuok Areetako Geltokia

pla zan izango dira, 21:00etan; domekakoa
izan ezik, azkeneko hori 20:00etan hasiko
da-eta. 
Emanaldi nagusi horiez gainera, arras -

tiko saioak ere izango dira, horietan joko
dute ondorengoek: Garikoitz Men di zabal
(irailak 4), Hexacorde & Vanesa Muela
(irailak 5), La Bazanca (irailak 6) eta Exi -
lio New Tango (hilak 7). Horiek apar ka le -
kuan izango dira, 19:00etan (do me ka koa
18:00etan) eta doan. Ha la ber, ohi den le -
gez, Munduko Terrazak eta haurren tza ko
ikuskizunak ere ba dira Getxoko Folk jaial-
diko egitarauan. m

XXVIII. ekitaldia beteko du aurten
Getxoko Habanera eta Itsas Abesti
Jaialdiak. Iraileko bigarren aste akabuan
izango dira emanaldiak, barikuan hasi
eta domekara bitartean. Arrastiko
19:30ean ipini dute hitzordua Areetako
Geltokia plazan eta sarrera doan da.
Egitarau aurrerapenaren arabera,
ondorengoek abestuko dute: lehenengo
egunean, irailaren 12an, barikua,
Gironako Peix Fregit; bigarren egunean,
irailaren 13an, zapatua, Gironako Neus
Mar Grup; eta azken egunean, irailaren
14an, domeka, Getxoko Ondarreta
Abesbatza. 

Info+: getxo.net

Gorlizko Xurrut taberna-aretoak udako
eguenetarako egitaraua helarazi digu;
terrazan izango dira doako musika-
emanaldiak, eta hurrenez hurren joko
duten talde zein bakarlariak hauek:
uztailaren 31n Beau Geste; agorrilaren
edo abuztuaren 7an Lee Perk Trio;
hilaren 14an, Igelaren Banda (Bixente
Martinez, Hasier Oleaga eta Amaiur
Cajaravilee); hilaren 21ean Joseba
Irazoki; hilaren 28an zelanbaiteko
topagunea antolatuko dute, eta horretan
parte hartuko dute Maracas Para 2
(Hasier Oleaga eta Raul Romo) eta
Velas–Barru (Carlos Velasco eta Borja
Barrueta) musikariek, MR. Boss-en
ekarpenagaz; irailaren 4an Wolf Saxon
eta Twin Raptors; azkenik, irailaren 11n
Victor De Diego Trio.

Info+: xurrut.com

zuzenekoak >
eguenak Gorlizen

Ara Malikian, Chambao, Osibisa eta
Capercaillie Getxo Folk jaialdian

kantaldia >
habanerak

Urte biren ostean, Hasier
Oleaga bateria-jotzailea
buru, Mikel Andueza (saxoa)
Julen Izarra (saxoa), Iñaki
Salvador (pianoa, teklatuak);
Jon Piris (kontrabaxua),
Jorge Abadias (gitarra) eta
Fernando Neirak (baxu
elektrikoa) osatzen duten
“melodiaren taldeak”
bigarren lana kaleratu du, 8
soinu-historio jasotzen
dituena.

Cantus Caterva II
Hasier Oleaga
Errabal jazz / Hotsak

Euskaraz bizitzeko eskubi -
dea ozen aldarrika tuz, Na fa -
rro ako 14 taldek kantu bana
jarri eta Euskaraz bizi nahi
dut diskoa plazaratu dute; 5
euroko salneurrian. AEK eta
IKA euskaltegietan, EHEn,
Sortzen eta Nafarroako Ikas -
to len Elkartean eskura dai te -
ke, eta Elkarren ere bai.
Diskoaren irabaziak Iruñeko
Euskalgintzaren Bilgunera
bideratuko dira.

Euskaraz Bizi Nahi Dut
Hainbaten artean
Hainbaten artean

Oihane Abarrategi, Patxi Agi -
rre, Ilargi Agirre eta Maite Mar -
tiarenak osatzen duten taldea
pasa den urtean sortu zen Za -
rautzen. Taldearen izen bereko
estreinako diskoko zaz pi abes -
tiak Mungiako Gaua estudioan
grabatu zituz ten; Aitor Abio
izan dute pro duktore, eta Jon
Asier Zubel zuk egin du maste -
ri za zioa. Adi tuek diote nez,
80ko ha mar kadako post-punk
soinuak antzeman dakizkieke. 

Perlak
Perlak
Autoekoizpena

diskoak



[literatura]

Ignacio Aldecoa lehiaketa
Euskaraz zein gaztelaniaz, ipuinak bidaltzeko
aukera irailaren 2ra arte

Ignacio Aldecoa XLIII. Ipuin Lehiaketako kartela

Idazle gasteiztar Ignacio Aldecoa Isasi -
ren (Gasteiz, 1925-Madril, 1969) ome -
nez ko ipuin-lehiaketak XLIII. ekitaldia
be teko du aurten. Lanak euskaraz ala gaz-
telaniaz aurkeztu ahal dira, eta sariei da -
go kienez, hizkuntza-kategoria horietako
bakoitzeko irabazleek 6.000 euro jasoko
dituzte. Ara ba ko Foru Aldundiak antolat-
zen du lehiaketa eta lanak bere egoitzara
bidali behar dira: Ara ba ko Fo ru Al dun -
diko Euskara, Kultura eta Kirol Sailera,
alegia; Probintzia plaza 5, 3. solairua,
01001 Gasteiz.
Ipuinen betebeharrei dagokienez, on -

doko hauek dira: gitxienez 10 eta ge hie -
nez 25 orrialdeko luzera izan beharko du
(inprenta letraz, Arial 12 edo an tzekoa;
lerro artean espazio bikoitza), eta ezingo

da lan bera hizkuntza bietan aurkeztu;
esan barik doa argitaratu bakoa izan
behar duela. Lanen kopia bi aurkeztu
beharko dira, sinatu barik, eta horietako
bakoitzean izenburua eta izengoitia baka-
rrik ipiniko dira. Horrekaz ba te ra gutun
azal itxi bat aurkeztuko da, barruan
hurrengo hauek jasoko dituena: egilearen

«Hizkuntza-kategoria
bakoitzeko irabazleek

6.000 euro jasoko dituzte»

izen-abizenak, NANaren fotokopia edo
(atzerritarra izanez gero, horren baliokide-
aren fotokopia), helbidea eta telefonoa;
eta gutunazalaren kanpoaldean izenburua,
izengoitia eta zein lehiaketatara aurkezten
den zehaztuko dira.
Hala bada, ipuinak aurkezteko epea

on do gordetzea besterik ez zaizu falta; az -
ken eguna irailaren 2a izango da, eta da -
borduko bidal ditzakezu. Oporraldia  ba -
lia dezakezu ipuina sortu, egituratu eta
idazteko, beste hainbat onura artean, sa ri
potoloa eskura dezakezu... Sormena as ke
utzi, burua astindu, atzamarrei eragin... m

Info+: www.alava.net

Poeta katalan garaikideak
Hainbat egile
Elkar

liburuak

Urrezko Bibliotekan sartzeko
as moz, orain 17 urte Ibaizabal
argitaletxeak plazaratutako la -
na ri azal eta hitzaurre be rri ak
jarri, orraztu eta okerrak zu -
zen  du ostean, ber rar gi taratu
da Gerardo Mar ku letak itzu li ta -
ko Poeta ka ta lan ga rai ki de ak,
an  to logia: XX. mendeko 9
poe taren zortzina poema.

Laboagaz parteka tu ta ko lan -
bi de- eta bizi-ibilbidea ja so
di tu Bastidak Me mo riak,
Mikel Laboaren bi o gra fia bat
lanean. Oroi tza pe nez gai nera,
hainbat agiri eta le ku kotzaren
zehaz ta su nak dira oinarri.
“Memoriak eta his to ri ak, es -
pa rru sozio kul tural nahiz per -
tso nalean, bat egiten dute...”

44UK

Memoriak, Mikel Laboaren...
Mari Sol Bastida
Elkar

Diego Izquierdo > hondartzako eskubaloia

“Arauak bere horretan jarraitzen duen
bitartean, ez dugu lehiaketetan parte hartuko”

[kirola]

Espainiako Eskubaloi Federazioak
hon dartzako eskubaloi jokalarien janzke-
ra a rau tu gura du. Proposamenaren a ra -
be ra, neskek bikinia eroan beharko du te,
bai ala bai. Eus  kadiko Eskubaloi Fe de ra -
zioaren hon dartzako eskubaloiaren ardu-
radunagaz izan gara.

—Zelan hartu duzue Es pai nia ko Es ku ba -
loi Federazioak esan berri duena?
—Europatik datorren araudi bat da, eta
Es painian zuzenean ezarri nahi dute, nes-
kak bikiniagaz jolastea derrigortzen du en
araua kontutan hartu gabe. Suancesen
(Kan  ta br i a) egin zen lehiaketan parte har -
tu zu ten taldeei esan zieten bikinia janz  ten
ez bazuten ezin i zan  go zutela gehiago jo -
ka tu. Gure al de tik, pentsatzen du gu a ra u
horrek jarraitzen du en artean ez du  gu  la
Es painiako Fe de ra zi oaren hondar tzako es -
ku baloiko lehiaketetan parte hartuko.
—Zergatik ikusten dute beharrezkoa
hon dartzan bikiniagaz jokatzea?
—Nire ustez, emakumezkoen hondartza-
ko boleian oinarritu dira, baina alde han-

dia dago kirol batetik bestera. Eskubaloian
kontaktu handia dago, eta boleian, berriz,
ia ezer ere ez. Gainera, boleiaren kasuan,
soilik profesionalak daude behartuta biki-
nian jokatzera, eta eurek erabaki zuten
hala izatea, publizitate kontu batengatik
edo. Gure kasuan, berriz, amateurrak dira,
dibertitzeko jokatzen dutenak, eta erabaki
hori gehiegikeria dela uste dut.

—Erabaki horrek Euskal Herriko talde
guz tiengan eragingo du? Lehiaketa guz-
tietan?
—Bai, estatu mailako lehiaketa guztietan
eragingo du. Kirol Kontseilu Gorenarekin
bil  du ziren aurreko egunean, eta iragarri
zu tenez, egungo araudiarekin jarraituko
du te, hau da, mangarik gabeko kamiseta
eta praka motzean jokatu ahal iza tea man-
tenduko dute. Hala ere, talderen batek
Eu ropako lehiaketa batean parte har tu na -
hi badu, bikinian jokatu be har ko du.m
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Espainiako Federazioak hondartzako eskubaloi jokalariak bikinian jokatzera behartu gura ditu

«Hondartzako boleian
oinarritu dira, baina horrek

ez dauka zentzurik»



Igotz Zubizarreta > kultura, euskara eta hirigintza zinegotzia 

“Udal zerbitzu guztiak euskaraz
eskaintzen ahalegintzen gara”
Igotz Zubizarreta Uribarri
(Plentzia, 1972) jatorriz plentziarra
izan arren, inork baino hobeto
ezagutzen ditu Lemoizko egunero -
ko kontuak. Izan ere, orain dela
hamaika urte bere jaioterria utzi
eta Armintza auzoa hartu zuen
bizileku. Bizitzaren kontuak direla-
eta, politikan aritzea erabaki zuen
Zubizarretak, eta daborduko hiru
urte daroatza Kultura, Euskara eta
Hirigintza zinegotzi lanetan
Lemoizko Udalean. 

—Zeintzuk dira euskararen ahuleziak,
indarguneak eta erronkak Lemoizen?
—Lemoizen euskararen berbakeraren
transmisioak beherakada nabarmena jazo
due la eta gutxiago erabiltzen dela ai patu
be harko nuke. Hori da gure euskararen
ahuleziarik nagusiena. Indarguneen ar -
tean, berriz, esango nuke lemoiztar ugarik
badakitela euskaraz, eta beste askok u ler -
tzen dutela. Horrenbestez, ho ri en gan
guztiengan erabileran eragitea eta hura
susta tzea dugu erronka nagusia.
—Hori lortzeko zeintzuk egitasmo jarri
dituzue martxan?
—Lemoizko Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusiaren (EBPN) barruan hainbat arlo
jo  rratzen gabiltza: haurrak, gazteak eta gu -
 rasoak, bereziki. Adin tarte horietan e ra -
 giteko hainbat egitasmo jarri ditugu mar -
 txan, hala nola, umeentzako udaleku ak,
Beharsarea eta euskaraz olgetan. Gai ne  ra,
Lemoizko Udalak dituen bestelako zer -
bitzuetan ere euskarazko zerbitzua es kai n -
tzen saiatzen ga ra.
—Eta erabilerari dagokionez, baduzue e -
kimenik edo proiekturik martxan?
—Udalean erabilera plan bat jarri dugu
martxan euskararen erabilera sustatzeko.

Hala, tokiko langileak euskalduntzeko eta
euren lana, ahal den neurrian, euskaraz
egiteko ahalegin bereziak egiten gabiltza.
Bestalde, Uribe Kostako Zer bi tzu Man -
ko munitateak bideratzen duen Ber  ba la -
gun-proiektuan ere modu aktiboan parte
har tzen dugu. 
Etorkizunera begira, udalerriko ber-

bakeraren transmisioa sustatzeko ahalegin
berezia egin gura genuke. Izan ere, eus -

karazko ondare izugarri handia dugu
udalerri hontan, eta hori jendarteratzeko
beharra eta nahi a du gu, jendeak gure ber-
bakera ezagutu de zan. Horrez gain,
belaunaldi berriei trans mititu beharko
genieke, on doren eurek ere etorkizunean
erabil dezaten.

Igotz Zubizarreta, Lemoizko zinegotzia

“Gure berbakera
belaunaldi berriei

transimitzeko ahalegina
egin behar dugu”

Biztanle kopurua 
2006an 981 biztanle.

2011n 1.081 biztanle.

Euskaldunak 

564 euskaldun, %57,7 (2006)

605 euskaldun, %56 (2011)

Ia-euskaldunak
211 ia-euskaldun, %21,5 (2006)

268 ia-euskaldun, %24,8 (2011)

Erabilera-datuak 

Datu fidagarrienak kale
erabilerari dagozkionak dira:
%11,4 (2006)

Harremanetarako:
946 579 276

euskara4@uribekosta.org

Info+:
www.lemoiz.eu

Lemoiz

[euskaraetaerakundeak]
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[zientzia]

Arrautza edo oiloa? (II)

Charles Darwin (Ingalaterra, 1809-1882)

Eduardo San Andres
Zientzia atala abiatu dugu, Jentilkoba atalagaz txandakatuko dena; hilean behin.

Bertan agertuko diren testuak Eduardo San Andres matematika irakasle sopeloztarrak
idatziko ditu; zientziaren eremu luze-zabalean murgilduko gaitu

Aurreko zenbakian izaki bizidun
berri bat zelan sortzen den
aztertu genuen. Prozesu
horretan, enbrioi garapenean,
akatsen bat suerta zitekeela ere
aipatu genuen, eta akats edo
mutazio genetiko horrek
indibiduoan eduki zitzakeen
ondorioak ere buztartu genituen.
Jarrai dezagun bada...

Mutazio genetiko bat ausa hutsaz ager -
tzen da, eta izan daiteke hilgarria, kaltega-
rria, garrantzi gutxikoa ala onuragarria
indibiduoarentzat. Adibidez, homo sa pi -
ens batentzat sei hatzamar edukitzeak es -
ku batean ez du ezelako garrantzirik, bai -
na begiko zelulen sortze-prozesuan parte
hartzen duen gen batean mutazio bat oso
kaltegarria da, ezpairik gabe. Gainera mu -
tazio genetiko ba ten balioa ingurumena-
ren arabera dago, esate baterako: klima
oso hotz batean gorputza hilez betetzen
duen mutazio bat ona da. Beste aldetik in -
gurumenako baldintzak aldakorrak dire-
nez, momentu batean onuragarria den
mu tazio bat, kaltegarria izan liteke beste
momentu batean.

Imagina dezagun zaldi talde bat
Afrikako lautada batean orain dela milio-
ka urte. Egun jakin batean zalditxo bat
jaiotzen da mutazio genetiko batekin.
Ho rren ondorioz, bere lepoak ohikoa ez

den luzera handia dauka. In gu ru menaren
arabera mutazio hori positiboa izan daite-
ke, adibidez: zuhaitzen adarrak nahiko altu
baldin badaude, beste zaldiak baino hosto
gehiago jan ahal izango ditu, osasun hobea

edukiko du eta besteak baino kume gehia-
go edukiko ditu, gai nera bere ondorengoei
lepo luzeko gen hori transmitituko die. Eta
horrela, belaunaldi batzuk geroago, talde-
ko zaldi guztiak lepoluzedunak izango di -
ra. Eta ‘jirafa’ deituko diegu. Eta hona

hemen, laburtuta, zelan sortzen diren es -
pezie berriak, aurreko beste ba tzuetaz abi -
a tuta eta eboluzionatuz. Dar win-ek bere
1859ko Espezieen jatorria liburu ospe -
tsuan deskribatu zuen lehendabiziko aldiz
prozesu hau. 

Oilo baten antzeko txoria
Orain dela milaka urte oilo baten antze-
koa zen txori batek (bere aintzindari ebo-
lutiboa) arrautza bat ipini zuen. Horren
barruan, txitaren enbrioi garapena aurrera
joan ahala, mutazio bat gertatu zen, eta
txoritxo mutante bat jaio zen. Txori horri
‘oilo’ deitzen diogu. Hala bada, badauka-
gu irabazlea: arrautza izan zen lehenago.
Eta arrautza hori oiloa ez zen hegazti ba -
tek ipini zuen! m

«Txori batek arrautza jarri;
barruko txitaren enbrioi
garapenean mutazio bat...
txoritxo mutante bat jaio,
eta horri ‘oilo’ deritzogu»
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Taberna eta jatetxe asko ditugu gurean. Gida honetan aukeraketa xumea aurkeztu
gura dizugu, aniztasuna albo batera utzi barik, eta gozatzen has zaitezen.

[badaukazu non aukeratu]

Zure taberna edo jatetxea
hemen agertzea

gura baduzu
ipini gugaz harremanetan:

94 491 13 37
publiuk@aldizkaria.biz

J A T E T X E A

Menu ederra itsasoari begira

Tf. 94 677 41 33
Txurrua kalea zenbakirik gabe - PLENTZIA

www.restaurantekaieder.com

Zure publia
hemen agertzea

gura baduzu

94 491 13 37
publiuk@aldizkaria.biz

[pintxotan]

Hanburgesa faltsua
Hirugiharra eta arrautza frijitua ogi artean

Uda hasiera euritsua izan da aurtengoa,
eta uztailean ez da hondartzetako txos -
netara joateko aukera ugari egon. Ha la
ere, ez kezkatu egun euritsu horiek ja -
rraitzen dutelako, goiza zein arrastia pa -
satzeko leku aproposak aur ki  baitaitezke
gurean, hala nola, aurrekoan aurkeztuta-
ko Abian kultur elkartearen taberna.
Lokal honek asteburuetan afaltzeko au -
kera ematen du, hainbat bokata eta plater
konbinatu eskaintzen baititu. Hala ere,
orrialde honetara dakarkizuguna ez da
horrelakoa, ohi bezala egunero ba rra gai-
nean egoten da pintxo ho rie tako bat bai-
zik. Zein den jakin gura duzu? Jarraitu
honako pausoak eta etxean bertan dasta -
tzeko aukera izango duzu! 
Hasteko, molde-ogi xerra bi hartu

eta forma biribila emango diegu. Ho -
rretarako, nahikoa da katilu bat har tzea
eta horregaz ogia moztea, han burgesa
itxura har dezan. On doren, zartaginean
olio apur bat berotu eta bertan ogiak alde
batetik txi gortuko ditugu. Behin hori
eginda, maio nesa jarriko dugu ogien alde
batean, eta gerorako baztertuko ditugu.
Jarraian, a rrautza bat eta bi edo hiru hiru-
gihar-xerra frijituko ditugu. Hori e gin da,
aurretik prestatutako ogi bat hartu, eta
maionesa daraman aldean arrautza eta
hirugiharrak jarriko ditugu. Azkenik,
beste ogia horren guztiaren gainean jarri-
ko dugu tapa moduan. Zer iruditzen? m

Osagaiak: molde-ogia,
maionesa, arrau tza,
hirugiharra eta olioa.

Pintxoez gain, afariak ematen dituzte aste akabuetan Abian kultur elkartearen tabernan
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uk zure 
publizitatea 
hemen !

94 491 13 37 - publiuk@aldizkaria.biz
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[komikia][horoskopoa]

URA
t

OTSOA
t

ADARRA
t

EGUZKIA
t

HOSTOA
t

AITZURRA
t

GARIA
t

LASTOA
t

IRATZEA
t

NEGUA
t

HAZIA
t

META
t

(Abenduak 21 urtarrilak 19)(Abenduak 21 urtarrilak 19)
San Fermin jaietako txupinazoa
udaletxe-plazan bizi izan zenuen eta
jarraian kristoren parranda egin
zenuen. Oraindino ez duzu lortu
biharamuna gainditzea...

(Abuztuak 18 irailak 16)(Abuztuak 18 irailak 16)
Goiz osoa uretan ibili ostean zimurtuta
aterako zara itsasotik eta kristoren
goseagaz. Poltsa azkar zabalduko duzu,
txorizo-bokata dastatzeko gogoz, baina...
Etxean ahaztu duzu! Arraioa!

(Martxoak 21 apirilak 19)(Martxoak 21 apirilak 19)
Uda hau kirola praktikatzeko
baliatuko duzu. Aspaldiko partez,
gogotsu zabiltza. Bizikleta edo
patinak, berdin dizu, helburua sasoia
hartzea da-eta. Animo!

(Ekainak 19 uztailak 18)(Ekainak 19 uztailak 18)
Proposamen polita egingo dizute
egunotan: bidaia ederra bizikletaz.
Arazoa da ez dakizula bizikletan
ibiltzen. Agian auto-gidaria behar dute
janaria eta arropa eroateko...

(Otsailak 19 martxoak 20)(Otsailak 19 martxoak 20)
Gurasoek hilabete osorako paga
kendu dizute zigor legez, aurrekoan
berandu iritsi zinelako etxera. Udako
lanen bat bilatu beharko duzu edo
dirua lagunei eskatu. Zorte on!

(Uztailak 19 abuztuak 17)(Uztailak 19 abuztuak 17)
Igerilekuko trebeena zarela uste duzu,
bertako lamia zarela. Besteen begirako,
barriz, putzuko sardina freskue! Zu
egon lasai eta segi gozatzen, eta
besteak hor konpon! Ondo pasa!

(Azaroak 16 abenduak 20)(Azaroak 16 abenduak 20)
Ez da sasoirik onena laneko bilerak
egiteko, opor garaia da-eta. Beraz,
esaiozu nagusiari irailean gogotsuago
egongo zaretela eta orduan etekin
handiagoa aterako diezuela bilerei.

(Urriak 17 azaroak 15)(Urriak 17 azaroak 15)
Neka-neka eginda zaude eta zuretzako
denbora behar duzu. Onena izango da
ezer esan barik alde egitea leku urrunen
batera, telefonoa ere etxean utzita.
Horrela atseden hartuko duzu.

(Irailak 17 urriak 16)(Irailak 17 urriak 16)
Agure bat hurbilduko zaizu eta,
jaramonik egingo ez diozunez, begizkoa
botako dizu. Uda osoa larri ibiliko zara
zer gertatuko. Hurrengorako kasu apur
bat egin, besterik ez dizu eskatu.

(Apirilak 20 maiatzak 19)(Apirilak 20 maiatzak 19)
Datorren zapatuan familia osoagaz
bazkaria daukazu eta postrea eroatea
egokituko zaizu. Arazoa da ez zarela
oso trebea sukalde kontuetan. Baina
ez egizu erosi: tranparik ez, gero!

(Urtarrilak 20 otsailak 18)(Urtarrilak 20 otsailak 18)
Azterketak amaitu dituzu behingoz,
zorionak! Orain, gozatzeko unea iritsi
zaizu eta merezi bezala ospatuko duzu
irakasgai danak gainditu dituzula. Ziur
egon, ederto pasako duzu!

(Maiatzak 20 ekainak 18)(Maiatzak 20 ekainak 18)
Egun osoa emoten duzu hondartzan,
beti leku berean: soroslearen alboan.
Berak, ordea, itsasoari begiratzen dio.
Hurbildu eta beragaz hitz egingo ahal
duzu iraila baino lehen!
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Horrenbestez,
zer da lehenago
oiloa ala arrautza?

> Aurrekoaren erantzuna: Berango Karabiazpi Auzoa

> Irabazlea: Itziar Sagarminaga

*deitu telefonoz: 944 911 337

Zein herri auzkeztu digu
oraingo MundUKatuak?
• Islandia
• Asturias
• Mexiko

> Aurrekoaren erantzuna: Itsas zaldia

> Irabazlea: Ibai Agudo

*deitu telefonoz: 944 911 337

SARIA Oinutsik
kontsulta podologikoa

Zubigane 4, SOPELA. Tel: 944 047 420
oinutsik@euskalnet.net

denborapasa LUMA aldizkariaren eskutik

52UK

Bidali erantzuna eta zure izen-deiturak uk@aldizkaria.biz helbide elektronikora edo 944 911 337 telefonora deitu

HITZ GURUTZATUAK Ezker-eskuma

Goitik behera
1. Itzulbira eman, jirabira egin. 2. Guztira,
denera. ...egin, goitik ari. 3. Arrantzan egi-
teko leku aproposa. Poliki, goxoki. 4. Ar -
tse nikoaren ikur kimikoa. Ubidea. 5. Itsas -
baz terreko amildegi. Jakingarri. 6. Egiteko
era edo modua. Oinarrizko edari. 7. Erre pi -
ka tuz, barrearen onomatopeia. Pluralean,
ahotsaren edo hotsaren garaiera. 8. Haize
guztiz indartsuko ekaitzak. Bigarren boka-
la 9. Arto, hitz elkartzeetan. ...izan, bat eto-
rri, ados egon. 10. Arrazoiak, zergatiak,
zioak.

Soluzioa

1. Teatro-lanak jokatzen diren lekuak, agertokiak. 2. Udarearen antzeko frui-
tua, biribilagoa baina. 3. Marinelen zerrenda. Bira eman, jiratu. 4. Men diko
ateak. Koordinadora Abertzale Sozialistaren laburdura. 5. Bal din tze tan. Lau di -
o ko auzoa. Lehenengoko bokala. 6. Irendu aditzaren oina. Plu ra le an, pi raten
edari alkoholduna. 7. Pluralean, musulmanen baraualdia. 8. Bo ka la. Euskal
sindikatu nagusia. Ukapena. 9. Egokitua, egona. Radonaren ikur ki mi koa. 10.
Ukitu aditzaren oina. Lapurdi behereko udalerria, Aturri ibaiaren ertzean.

ez horren gaztetxoak < bilatu eta irabazi > gaztetxoak
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[flashback]

GEROA IKASTOLAKO GURASO-TALDEA PAELLETAN, 1980
Getxoko Geroa Ikastolako guraso-taldea duzue argazkian, 1980ko Paella Egunean. Irudian, aitak baino ez dira ageri, paella
egitea eurei otu zitzaien nonbait... Paella Egunean partzen zuten Itxas Argiakoakaz elkarlanean jarduteko, besteak beste,
txosnan txanda bat eginez. Batzuk ikastolako zuzendaritza batzordeko kide ziren, eta akorduan dutenez, sasoi hartan hartu
zuten Geroak ibilaldi propioa abiatzeko erabakia, San Nikolas ikastolatik bereiziz. LLanosek dioenez, “gure seme-alabak izan
ziren Algortatik pasatu barik, Geroako lehenengo ikasle-belaunaldia”. m

Zutunik: Pedro Lopez, Jose Luis Ruiz (GB), Karla Llanos, Luis Villagra, Jaunmi Saratxu
Makurtuta: Julito Uribetxebarria

KARLA LLANOS ETXABEK UTZITAKO  ARGAZKIA

Memorias de Getxo bloga

SARIA

Atxagaren 'Astakiloen abenturak'
ipuin bilduma



[publizitatea]
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[aitormenak]

“Basamortu baten erdian emon
gura dut kontzertu bat”

LABURREAN— Azkenaldian, Leioako eta Sopelako jaietan Usua de la Fuente, Ursula Strong ezizenaz ezagunagoa
dena, oholtza gainean bateria astintzen ikusteko aukera izan dugu. Izan ere, Zuloak taldean bateria jotzeaz gainera,
Niña Coyote eta Chico Tornado taldean dabil gaur egun Koldo Soretegaz batera. Oso eroso sentitzen da kontzer-
tuak ematen, eta emanaldi bat emateko lekurik onena zein den galdetzean, “nire bateriaren aulkian bertan” dela
aitortzen du.

USUA DE LA FUENTE > musikaria

Testua: Iker Rincon   Argazkia: Usua de la Fuente

Defini ezazu zeure burua berba bitan.
Niña Coyote.

Zein filmetan egingo zenuke protagonistaren papera?
Tarantinoren Death proof-en edo Kill Bill-eko edozein paper egingo
nuke gustura.

Zure haurtzaroko oroitzapen bat?
Gurasoen kotxeko atzealdean leihotik begira eta Led Zeppelin topera
entzuten soinu ekipoan.

Barriz egingo zenukeen bidaiarik badago?
Ezagutu ditudan ia leku guztietara bueltatuko nintzateke.

Eguna ala gaua? Zergatik?
Eguna, argiak asko laguntzen du gauzen alde ona ikusten.

Zein da zure ametsetako bat?
Neguak bero egiten duen nonbait pasatzea, beti uda balitz bezala bizi
ahal izateko.

Oihukatu duzun azken aldia?
Gehiegitan oihukatzen dut, kar kar.

Euskal Herriko zure txoko kuttuna? Zergatik?
Ezin bakarra aukeratu, kostaldekoa naiz, baina mendialdea ere ederra da
gurean. Aldatzeko aukera izatea ezinhobea da.

Non gura zenuke kontzertu bat emon? Zergatik?
Basamortu baten erdian, gure soinua besterik ez entzuteko.

Kontzertuak emoteko lekurik onena?
Nire bateriako aulkian, kar kar.

Kontzertuetan gertatutako bitxikeriaren bat?
Los Angelesen ezin izan genuenean jo, instrumentuak lapurtu
zizkigutelako kontzertuaren aurretik. m




