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Autore intelektualen giza eskubideen inguruan, bi arazo as-
ki desberdin planteatzen da gaurko munduan.

Batetik, Internet dela eta, aztertzaileek ondo zorroztu
behar izaten dituzte begiak ikasleen edo aurkezleen zein
lan diren kopia huts eta zein jatorrizko egiaztatzeko. Adibi-
dez, begiak zorrotz samar erabilita, Goierriko HITZA-n,
2009-06-06an, 8. orrian, ageri diren hiru txisteetarik, zein
eman daiteke hor berean aipatzen diren egileen jatorrizko
lantzat?

Bestetik, zenbateraino errespetatzen dira autore intelek-
tualei, beren lanekiko, dagozkien giza eskubideak? Badiru-
di, askotan, besteren lanak kopiatzea, aldatzea, plagiatzea...
gauza arruntzat ematen direla.

Horiek horrela, liturgiako testuen inguruan dakusadan
arazo txiki/handi bati lotu nahi natzaio.

Liturgiako testuek ez omen autorerik
Inoiz arazo hau harrotu izan dudanean, hala esan didate:
Liturgi liburuetan ez da zilegi testuen autoreak aipatzea.
Halere, bada salbuespenik. Mezako irakurgaietan Bibliako
testuen autoreak aipatzen dira, historikoenak nahiz tradi-
ziozkoenak. Orduen liturgian ere aipatzen dira bai Bibliako
testuenak, baina bestelako irakurgai luzeenak. Baina ez
kantuenak.

Neure buruari galdegin izan diot: zergatik ez beste tes-
tu labur eta kantuenak? Gauza bera: zergatik ez: musikaren
autoreenak? Ez dut erantzun arrazoizkorik aurkitu. Soil-soi-
lik: Roma locuta, causa finita (Erromak hitz egin du, buka-
tu da arazoa).

Agian, norbaitentzat balio duen «arrazoibidea». Niretzat,
aldiz, giza eskubideen beste urraketa handi bat gehiago.
Egileak bere eskubideak ditu. Irakurleak ere bai. Egileak
eskubidea du bere obra aitortu diezaioten. Irakurleak esku-
bidea du egilea zein eta nor den jakiteko; irakurtzen eta
kantatzen ari den testua edo/eta musika zein testuingurutan
egina den jakiteko.

Eliz hierarkiaren delako ‘lege’ hori ez da legea, ez da
zuzena, ez da gizabidezkoa. Gizabidearen aurka doa. Dela
Elizaren Zuzenbide Kanonikoan datorrela (ez dakit hala ote
den), dela ohiturazko sasi-tradizioan datorrela, dela... ez da
gizabidezkoa; beraz, ez da lege.

Besterik ezean, egin beharrekoa
Askotan beharturik eta ohiturik gertatu ohi gara lege ez di-
ren «legeak» ezinbestean jasan behar izaten. Eman dezagun
horietakoa dela gorago aipatu dudan kasua.

Besterik gabe, besoak gurutzaturik utzi behar ote dugu
barrabaskeria horrek nagusi izaten jarrai dezan.Ez, ezin ge-
ra gintezke esanez: nik ezin aldatu dut hori esanez.

Ez. Ezin gera gintezke planto eginik. Gutxienez, bi mai-
latan dakusat derrigorrez egin beharrekoa.

Batetik, Erromako instantzia zurrunak baino sentiberago
diren –izan beharko luketen– tokian tokiko elizetako goi-
instantziek egin beharrekoa. Alde batetik eta bestetik Erro-
mako instantzia zurrun horietan jo beharko lukete. Bakar-

ka nahiz taldeka. Eta ez ins-
tantzia hierarkikoek soilik,
baita, eta batez ere, instan-
tzia liturgiko, teologiko,
pastoral, kanonikoek ere
bai. Jakina, giza eskubidee-
kiko sentiberatasuna –ez
soilik, kasu baterako, ETAren biktimekikoena– jakintzat eta
gauza errealtzat ematen dut.

Bestetik, autoreen izena liburu ofizialetan ez jartzearen
zuzengabekeria, neurri batean konpontzeko balegoke bi-
derik. Zergatik ez argitara eman izen horiek liburu ofiziale-
an separa bezala. Edo, bestela, Gotzaindegiko Aldizkarian
edo tirada handi samarreko beste euskal aldizkari batean?
Horretarako ez da aitzakiarik, ez da eragozpenik. Aski da
giza eskubideekiko sentiberatasun-apur bat. Besterik ez.
Hori eta gehiago zor zaio egileari, irakurleari.

Arazo larriagoa
Liturgiako testuen autoreekiko errespetu-falta, eskubide-
urraketa, ez da bukatzen esandako puntu horrean. Hau da
larriagoa den hori: inolako begiramenik gabe, autoreen tes-
tuak aldatu egiten dira. Ez soilik ortografiari dagokionez.
Edukia bera aldatzen da hainbat kasutan, neurri handian. 

Arazoa ez litzateke izango hain larria, baldin eta adiera-
ziko balitz zein aldaketa egin den, zergatik eta zeinek. Bai-
na testuaren autorea aipatzen ez bada, askoz gutxiago adie-
razi ohi da egin ohi d(ir)en aldaketa(k).

Arazoa puzten ari naizela inork pentsa ez dezan, hona
Orixeren gorazarre bati egin zaion mutilatzea. Orixeren Go-
razarre batez ari naiz. “Urte Guziko Meza Bezperak” libu-
ruan dakar Orixek, 444. or.; eta horren ordaina “Orduen Li-
turgia” delakoan dator, 586. or.:

Orixe Orduen liturgia
Odola atean zirtatuz Aldendu zen Aingerua
Aingeru-ezpata auldu zun, ate odolduetatik;
itsas-ura lekutu zan lekutu zen itsasoa,
etsaiak iretsi zitun. etsaiak urperaturik.

Gure Orixek burua altxatuko balu! Arrazoi osoaz harro-
tuko lituzke tximistak eta trumoiak!

Zoritxarrez, testuak inolako adierazpenik gabe aldatze
hau ez da liturgiaren mundukoa soilik. Horrelako edo an-
tzeko bat baino gehiago eginak gara, inondik ere, jende as-
ko. Duela gutxi, adibidez, Xabier Leteren poesia batekin
–“Sinesten dut egun batetan hilen naizela” delakoarekin–
egin nuen horrelako esperientziarik. Nik, arazo jakin bate-
rako, poesia hori nahi, Internetara jo eta, gutxienez, bi for-
ma desberdinetan agertu zitzaidan. Jatorrizko liburuaren bi-
la joan, eta Internekoetan hainbat aldaketa eginak zituztela
egiaztatu nuen.

Bai. Askotan agertu ohi dugu sentiberatasun koxkorra
giza eskubideekiko. Eskubide batzuekiko, bai, mila irrintzi
eta mila oihu. Baina sentiberatasun globala urrun.

Dena den, gaurkoan, Liturgiaren munduko aldrebeske-
ria azpimarratu nahi nuen.

Iritzia

Euskal Herriko liturgian kantu
berriak eta berrituak eta 

giza eskubideak

Dionisio Amundarain
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Ingurugiro txokoa

Landarlan taldeak egindako orrialdea
Taldean parte hartu, gairen bat aportatu 
edo albisteren bat bidali nahi baduzu:
☎ 943 16 12 44 - landarlan@yahoo.es

Peruko Indigenak Napo
ibaia, Amazonasen
ibaiadarra moztu dute
beraien eskubideen
urraketei erantzunez.
Ibaia kanoa eta kable ba-
ten bidez oztopatu dute
itsasontziak ibaian gora ez
pasatzeko. Petroleo enpre-
sak eta gobernuak beraien
lurra mehatxatzen duten
erabakiak hartu dituzte.
Amazonas osoan protesta
ugari daude beraien esku-
bideak zapaltzen dituzten
legeak bertan behera gera
daitezen.

Baiona-Hendaia AHTpe-
nintsularekin egin be-
har zuten lotura garatze-
ko azterketa bertan be-
hera utzi  dute. Michele
Alliot-Marie ministroak
esan duenez,  ingurugiro
eta paisaia arazoak izan di-
ra proiektua gelditzeko
arrazoiak. Dagoen trenbi-
dea hobetzearen alde
egingo dutela adierazi du.

El Soplao, Kantabriako
kobazuloaren ondoan
Kretazikoko anbar meato-
kia aurkitu dute obra ba-
tzuen ondorioz. 25 m luze-
ran ditu, bertan orain dela
110 milioi urteko intsektu
eta artropodo espezieak
aurkitu dituzte. Honez
gain, oso bitxia den anbar
urdin purpura ere azaldu
da.

Papua Ginea Berrian 50
espezie berri deskribatu
dituzte. Gehienak armiar-
mak dira, hiru igel berri
eta salamankesa espezie
bat.

JAKIN BEHARREKOAKBegi-niniak zabaltzen
direnean (I)
Astronomiaren urtea ospa-
tzen ari garela eta… artiku-
lu bat idaztea gonbidatu
ninduen lagun batek.

Zerura begira jartzen ga-
ren bakoitzean gauza bi-
txiak ikus ditzakegu. Ani-
matzen zaituztet edozein
mendi edo toki ilunetara jo-
atera (Nafarroa, Errioxa, Pi-
rinioak..). Astronomiako gi-
da, esku-planisferioa, pris-
matiko batzuk hartu (teles-
kopioren bat baduzue ere
eraman daiteke baina dis-
frutatzeko nahikoa da au-
rrez esandako objektuekin),
eta gogoa jarriz gero, prest
gaude.

Lagunekin  egiteko akti-
bitate polita da, baina ba-
kardadean ere disfruta dai-
teke. Are gehiago, uda ga-
raian. Inoiz baino apropo-
sagoa da, tenperatura eta
ikuspenagatik.

Begiak iluntasunera ohi-
tu behar dira, iluntasunean
ikusten baitira, argitan ikus-

ten ez diren gauza harriga-
rriak. Orduan honako es-
pektakulua ikusi ahal izan-
go dugu, bereizgarrienak
esaterako:

Hartza Nagusia, Hartza
Txikia (Iparizarra bere er-
tzean dago eta Iparra non
dagoen esaten digu), Cas-

siopeia, 7 Ahuntzak, Pleya-
deak, Andrómeda galaxia
eliptikoa (Gure galaxia an-
tzekoa da eta begi bistaz
ikus daiteke), Esne bidea
(zoragarria da)…

Hari beretik, ekainean
ikusiko diren Planetak,
hauek izango dira: Merku-
rio nahiz eta zaila izan,
egunsentian ikusiko da
ipar-ekialdeko zeru-ertzean
Artizarra, arratsaldeko ze-
ruan ikusiko da, ipar-men-
debaldeko zeru-ertzean.
Martitz, gorrixka da, Cancer
konstelazio ondoan ikusiko
da, gero Leo eta Saturnora
hurbilduko da. Jupiter teles-
kopio batekin bere orban
gorri handia ikus daiteke
eta honen sateliteak. Satur-
no nire begiko planeta da,
bere eraztun lirainarekin,
Leo konstelazioan egongo
da. Urano Aquarius konste-
lazioan ikusiko da. Neptu-
no, bi azken hauek gutxi
ikusten dira.

Maribel Zufiaur

Kronologikoki ikusi daitekeena
Ekainak 19: Ilargia Artizarren aurretik igaroko da, (honi
konjuntzioa deritzo): 4:45ean. Merkurio eta Pleyadeak le-
rrokatuta ikusiko dira: 6:10ean
Ekainak 20: Ilargiaren alde iluna, errauts-argiak, argituko
du: 5:15ean. 5:45ean  Artizar, Martitz, Ilargia, Pleyadeak
eta Merkurioa. Lerrokatuta ikusiko dira.
Ekainak 21: Udarako Solstizioa .Urtearen gaurik motze-
na. 00:46ean. Artizar eta Martitzen planeten arteko distan-
tzi motzena (perigeoan). Ilargi “zaharra”, fina eta lirain,
ekialdeko horizontean. 5:55.
Ekainak 22: Ilargia ilberrian. 14:36ean.
Ekainak 23: Ilargia perigeoan. Lurretik distantzi motzena:
358.018 Km-tara. Handia kusiko da: 6:00tan.
Ekainak 24: Ilargiaren errauts argia ikusiko da. Mende-
baldeko horizontetik aterako da: 21:45ean. San Joan Sua.
Ekainak 26: Ilargia Regulus (Leoren izar argitsuren) au-
rretik igarotzen da: 21:45ean.
Ekainak 29: Ilargia ilgoran: 6:25ean.

Elhuyar Zientzia eta Teknika
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Euskara txukuntzen

“Gudari askok galdu zuten bizitza Intxortetan”
Egia da, bai, Gerra Zibilean gudari asko aritu zirela borro-
kan matxinatu ziren Franco eta Mola jeneralen soldaduen
aurka; egia da, era berean, Elgeta eta Elorrio artean dago-
en Intxorta mendian (Hirutontorreta ere esaten diote, hi-
tzak berak dioen bezala, hiru tontor ditu eta) borroka go-
gorrak izan zirela eta hortxe lortu zutela gudariek aurkarien
erasoari ondo baino hobeto eustea. Baina, zoritxarrez, as-
kok galdu zuten bizia… eta “bizia” diogu, ez baitugu, inon-
dik inora, “bizitza galdu zutela” esaterik!

Nola bereizi behar ditugu, beraz, bizia, bizitza eta bi-
zimodua? Guztien itzulpena (adieraren arabera, noski) “vi-
da” da gaztelaniaz, baina garbi dago ezin ditugula edono-
la (nahierara) erabili. Hona hemen, zalantzaren bat badu-
zue, horixe argitzen lagunduko dizuen azalpena:
● Bizitza, kronologikoa da. “Pierre Topet “Etxahun”en bi-

zitza nahigabez betea izan zen” edo “Bizitza honetan
tokatuko zain gogotik lan egin beharra, Pakita!”.

● Bizia, biologikoa da. “Mexikoko haurtzaindegi batean
38 haurrek galdu zuten bizia joan den astean”.

● Bizimodua, ogibidea edo bizitzeko modua. “Hau bizi-
modu tristea, Antselmo! Gogor lan egin eta xentimorik
ez!” edo “Agureak zainduz ateratzen du bizimodua Au-
ra Maria kolonbiarrak”.
Saiatu beharko genuke lagunei, familiartekoei...  gaizki

erabiltzen badute, zuzentzen, azken batean, gure euskara-
ren onerako izango da eta!

Denetik (XXII) Maizpide
euskaltegia

Zuzendu, behar izanez gero...

1. “Hau bizimodu tristea” zioen txurro-saltzaileak ber-
tsoren batean.

2. Joxantoniori Eroskin eman diote eskuan daraman
“poltsa ekologiko” hori.

3. Raxoi eta Rosa Diez oso ondo konpontzen direla en-
tzun diot kazetari bati.

4. “Horrelakoa da bizitza, egin ezazu behar duzuna!”
kantatzen zuen Fermin Muguruzak duela urte ba-
tzuk.

Ondo konpontzen diren bi neska gazte,
Larrunarri begira dutela

“Patxi eta zu ondo eramaten zarete”
Zuzenketa bat baino gehiago behar du goiko esaldi horrek.
Hasteko, Patxi eta biok behar du… eta “eramaten zarete”
hori, berriz, erdarakada garbia da! Nola behar du? Bada,
honela:
✔ Patxi eta biok ondo konpontzen zarete. (egokia)

Ondorengo esaldietan ere ez da batere txukuna “era-
man" aditzaren erabilera:
✘ Liernira daraman bidea konpontzen ari dira. (desego-

kia)
✔ Liernirako bidea konpontzen ari dira. (egokia)
✔ Liernira doan bidea konpontzen ari dira. (egokia)
✘ Kasu hori daraman epaileak Baltasar du izena. (desego-

kia)
✔ Auzi hori duen epaileak Baltasar du izena. (egokia)
✔ Auzi horren ardura duen epaileak Baltasar du izena.

(egokia)
✔ Auzi horretako epaileak Baltasar du izena. (egokia)
✘ Espainiako Alderdi Popularrak Europan daraman politi-

ka Berlusconiren gustukoa omen da. (desegokia)
✔ Espainiako Alderdi Popularrak Europan duen politika

Berlusconiren gustukoa omen da. (egokia)
✔ Espainiako Alderdi Popularraren Europako politika Ber-

lusconiren gustukoa omen da. (egokia)

“Prakak ondo geratzen zaizkizu”
Beste hau ere ez da, bada, batere herrikoia, nahiz eta de-
nok ondo baino hobeto ulertu. Horrela behar du:
✔ Praka horiek ondo (ederki) ematen dizute eta, gainera,

ondo doazkizu alkandorarekin. (egokia)
Ondorengo esaldian ere “geratu” sobera da:
✘ Gonbidatuta geratzen zarete gure alabaren ezkontzara.

(desegokia)
✔ Gure alabaren ezkontzara gonbidatuak zaudete. (ego-

kia)
✘ Robin Soderling Roland Garros-eko fi-

nalerako sailkatuta geratu da. (desego-
kia)
✔ Robin Soderling Roland Garros-eko fi-

nalerako sailkatu da. (egokia)

OHARRA: denak zuzenak, alajaina!

Hiri ere ez doakin, bada, batere
gaizki blusa zuri hori ilearen

kolorearekin!

Ederki ematen din soineko horrek,
neska!
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Erreportajea

Z
eerraaiinnggoo  BBuurrddiinnaarreenn  mmeennddiiaann  bbaarrnneerraattuu

ggaarraa  AAiittzziibbeerr  MMaakkaazzaaggaa  zzeerraaiinnddaarrrraarree--

kkiinn..  MMoonnuummeennttuu  MMuullttzzoo  iizzeennddaattuu  dduu

EEuusskkoo  JJaauurrllaarriittzzaakk..  AAiizzppiittttaa  aaddiieerraazztteeggiiaa,,  PPooll--

bboorriinnaa,,  llaabbeeaakk......  bbuurrddiinnaarreenn  pprroozzeessuuaa  bbeerrttaattiikk

iikkuuss  eettaa  iikkaass  ddaaiitteekkee,,  pprrooiieekkttuu  oossooaa  oorraaiinnddiikk

bbuukkaattzzeekkoo  bbaaddaaggoo  eerree..  TTeekknnoollooggiiaarriikk  aauurrrreerraa--

ttuueennaazz  bbaalliiaattuurriikk,,  iirraaggaanneerraa  ssaallttoo  eeggiinn  dduugguu..

Burdinaren
mendiaren
erraietan
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“Ondorioak, kalteak ere izan zituen:
mendia erabat apurtu zen. Bertan la-
nean ibilitakoek ere esaten zuten, ez
zutela uste inguru honetan zuhaitzik

ere ez zela aterako, dena kiskalita eta
txikituta zegoelako. Baina 50 urte
hauetan, bere onera bueltatzen hasi
da, ziklo berri bat hasi du. Urkia eta

hagina dira adibiderik garrantzisue-
nak. Urkia, burdin asko dagoen lurre-
tan ateratzen den zuhaitza da. Hagina,
Gipuzkoako armarrian azaltzen den
zuhaitza da, erromatar garaian eza-
guna zen, aurkariak pozointzeko,
oso pozointsuak direlako. Ganaduak
ere janez gero, orduerdi batean hil
egiten dira. Desagertzear dagoen
zuhaitza da baina inguru honetan
ugaria da. Animaliak ere asko dira.
Mendi ibilbideetan aipatu ditugunak,
okila, saguzaharra (galeriatan bizi di-
ra gaur egun) eta arkanberea edo ka-
kalardoa da. Basoa garbia manten-
tzeko beharrezkoa da. Hildako
zuhaitzetan bizi da eta bera ardura-
tzen da basoa garbia mantentzen. Gi-
zakia basoa garbitzen hasi denetik,
desagertzear dagoen intsektua da.
Garrantzitsua dela azalduz, etxetxo
bat prestatu diogu”.

“Zergatik ustiatu da burdina inguru
hauetan eta zergatik ez beste toki ba-
tean? Horretarako 115 milioi urte atze-
ra egiten dugu. Pentsatzen jartzen ga-
ra, ea nolakoa izango ote zen. Inguru
hau dena, itsasoa izango zen. Ur az-
pian egongo zen hau dena eta ur az-
pian biziko ziren izakiak oskoldunak
izango ziren. Horiek hiltzen ziren ga-
raian, azalean daukaten karearekin,
plataforma bat sortzen joango zen. Pla-
taforma hori sortuko zen, puntu altu
batean, azpian magma bat zeukalako.
Geologiaren munduan ezaguna da
magma hori Mutiloako Domoa bezala
eta erdigunea hementxe omen zen.
Orain dela 60 milioi urte, puntu garai
batean zegoen magma horrek kanpora
atera nahi zuelako, goraka bultzaka-
bultzaka, horregatik zegoen puntu ga-
rai horretan plataforma hori. Kanpora
atera nahi horrekin, orain dela 60 mi-
lioi urte pixkanaka dena kanporatzen
hasten da eta magma horrek daukan
minerala kareharriarekin nahasten has-
ten da. Hortik sortzen da burdin kar-
bonatoa, labeetan erretzeko erabiltzen
zen mineral hori. 

Beste alde batetik, kareharri horrek
pitzadura batzuk dauzka. Eta pitzara
horietan ere minerala sartzen joango
da eta hortik sortutako burdin betak,
beraiek hemen aurkitu nahi izango zi-
tuzten burdin beta horiek. Halako ba-

tean, dena kanpora aterako da. Kan-
pora ateratzen denean, plataforma ho-
ri bitan hausten da eta hausten den ga-
raian, erdiguneak behera egiten du.
Orduan, Aizpuru mendia eta Burdina-
ren mendia sortzen dira. 

Kareharritan nahastuta zegoen bur-
din karbonatoaren bila ibili ziren. Bai-
na aldi berean, baita beta horien bila.
Horiek askoz ere aberatsagoak zirela-
ko burdinetan eta tratamendu handie-
girik gabe burdinola batean sartzeko
aukera zeukatelako. Erromatarren ga-
raitik hasi ziren burdin bila. Erromata-
rren garaian, zein landare zegoen be-
giratzen zuten, zein motatako lurra ze-
goen arabera, burdin bila hasten ziren.

Baina geroago, Erdi Aroaren hasie-
ratik, edozein tokitan hasten ziren bur-
dinaren bila. Gero, ingelesak eta ale-
maniarrak teknologia handiagoarekin
etorri ziren. Bi teknologia ezberdinak
ibili zituzten. Geroago, nahiz eta jen-
deak ez duen askotan lotzen, Patricio
Etxeberriaren garaia etorri zen eta en-
presa finlandiar bat ere ibili zen ingu-
ruan. Ingelesen eta alemaniarren ga-
raian, pentsatzen zuten, hemen biga-
rren Bilbo bat zegoela. Ez zuten aurki-
tu beraiek nahi zutena. Burdinaz apar-
te beste material batzuk daude eta ga-
rai hartan beraiek ez zituzten ezagu-
tzen. Material hori zen, sulfuroa atera-
tzen zuten zinka ateratzeko”.

Denboran atzera

Naturaren ziklo berria

Aurreko mende hasierako
argazkian ikus litekeen bezala,
garai hartan  mendia erabat
soilduta zegoen.
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Hasiera batean, meatzariek, ur azalean
lortzen zuten burdin karbonatoa. Ho-
netarako harrobi handiak zulatu zituz-
ten. Meatzariek pikatxoi eta porraz egi-
ten zuten lana harrobietan. Geroago,
dinamitaren laguntza ere izan zuten.
Bertan lortutako materiala, animalien
laguntzaz, herrestabidez, trenez kiskal-
keta labera eramaten zuten.

Lur zoruko minerala bukatu zene-
an, barrubideetatik, galerietatik hasi zi-
ren burdin karbonatoa ateratzen. He-
men ere, pareta zulatu ondorenean, di-
namita erabiliko dute pareta txikitze-
ko. Dena den, behin sarrera irekita, ai-
tzur eta palarekin irekiko zituzten lu-
rrazpiko bideak. Oraindik ere aitzur
arrastoak garbi ikus daitezke galerieta-
ko ormetan. Bertan lortutako minerala
labeetara garraiatzen zuten bertan kis-
kaltzeko. “Sarrera dinamitarekin pus-
katzen zuten baina handik aurrera, ai-
tzurrarekin eta palarekin. Aitzur mar-
kak ugariak dira”.

Zeraingo Burdinaren mendian, Pol-
borina izeneko galeria berreskuratu
eta jendea bertan barneratzeko presta-
tu dute zeraindarrak. Monumentu mul-
tzo honetan, ikerketak egiten ari dira
Aranzadikoak. Aitziber Makazagak
adierazi digunez, “gauza asko atera-
tzen ari dira. Labe bat aurkitu dute eta
pentsatzen dugu, Gerra Karlista ga-

raian beruna ateratzeko erabiltzen zu-
tena. Seguru ez gaude oraindik. Inge-
lesen garaiko karrilak azaldu dira…
Lan asko dago egiteko oraindik”.

Galeriak, ingelesen garaikoak dire-
la uste dute, nahiz eta alemaniarrek in-
gelesek zabaldutako bideak aprobe-
txatu zituzten, hormigoia baitago gale-
riaren zati batean. Eta hormigoia, ale-
maniarren ekarpena izan zen. Alema-
niarrek, hormigoiz babestutako zatian,

polbora gordetzen zuten. Hortik dator-
kio izena: Polborina.

Galerien segurtasuna bermatzea-
rren, ingelesek egin zuten bezala, zu-
rezko habeez indartu dute galerien
egitura. 

Makina bat zeraindar galerietan lan
egindakoa da. “Hiru egunean galeria-
tik atera gabe lanean aritutakoak badi-
ra. Lo, jan eta lana”, gogoratu du Aitzi-
ber Makazagak.

“Burdin karbonatoa, egur ikatza eta
burdin kiskalia. Horiek dira gure al-
txorrak. Burdin karbonatoa galerieta-
tik eta harrobietatik ateratzen zuten
minerala da. Egur ikatza erabiltzen
zuten labeetan erretzeko eta labetik
ateratzen zena, burdin kiskalia zen,
burdinoletara eramaten zutena. Bur-

din karbonatoz aparte, beruna ere
ateratzen zen, batez ere gerra garaian.
Balak-eta lortzeko, berun bila ibiltzen
ziren Lehen Gerra Karlistan. Presoak
ibili ziren lanean, berunaren bila”. 

Azpitta adieraztegian, garai batean
ingenierien etxea izan zen etxean,
meatzariek ibiltzen zituzten tresnak,

baserri giroa, garai hartako bizimodua
ikus daitezke. “Gaur egun ezinezkoa
denez burdina ateratzen lan egitea,
gure helburua, garai batean nola lan
egiten zen jendeari azaltzea da. Ha-
siera batean, burdin karbonato hori
harrobietan aterako zuten”, argitu du
Aitziber Makazagak.

Lurpeko bizia: Polborina

Hiru altxor: burdin karbonatoa, egur ikatza eta burdin kiskalia
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XX. mendearen lehen ha-
markadan, meategien ustia-
pen biziagoa ahalbidetu zu-
ten eraikinak egin ziren:
mineral eta ikatz biltegiak,
kiskaltzeko labeak, kable
bidezko garraio sistema...
Meategi osoan erauzitako
minerala labeetaraino ekar-
tzeko garraio-sistema kora-
pilatsua ezarri zen: herres-
tabideak, meatze-trenbide-
ak, abereentzako errail-sis-
temak... Kiskaltzeko labee-
tan, minerala kiskaliz bere
burdin proportzioa handi-
tzen zen. 

Hala ere, Zeraingo Mea-
tegietako ibilbidea ulertze-
ko, garaikide ziren Mutiloa-
ko eta Ormaiztegiko eraiki-
nak ere kontutan hartzea
ezinbestekoa da. Garai be-
rean, Mutiloan ere konpai-
nia berak ustiatuko zituen
bertako meategiak. Bertan
lortutako burdina Ormaiz-
tegiraino garraiatuko zen.
Hemendik, trenez Gipuz-
koako burdinoletara edo
eta Pasaiako portura era-
mango zen. Pasaiatik Euro-
pa osoan banatuko zuten
itsasontziz lortutako burdi-
na. Irudian, burdinaren
prozesua ikus daiteke:
1.- Mineral gordinaren
biltegia: bagoneta bidez
ekarritako minerala biltegi-
ra deskargatzen zen. He-
mendik, bagoneta bidez
minerala labeen gaineko
zulo edo atera eramaten
zen.

2.- Kiskaltzeko labeak:
burdin mineralaren karbo-
natoa kiskaltzen zuten he-
men 900 gradu inguruan.
Burdina kiskaltzeko erregai
gisa ikatza erabiltzen zen.
Labea bi burdin mineral ge-
ruza artean ikatz geruza bat
jarriz betetzen zen. Labeek
etengabe lan egiten zuten,
beheko ateetatik burdin
kiskalia atera ahala, goitik
labea betetzen zen.
3.- Kiskalitako minerala-
ren biltegia: labetik atera-

tako mea bagoneta bidez
azpiko biltegira eramaten
zen. Biltegiak dauzkan 8
ahoetan mineral-baldeak
betetzen ziren eta kable ba-
tetik zintzilik Mutiloaraino
garraitzen zen burdin kis-
kalia. Egunean 40-50 tona
mineral kiskaltzen zen.
4.- Garraioa: hasiera bate-
an minerala Mutiloaraino
garraiatzen zen, handik me-
atze-trenean Ormaiztegira
eramaten zen eta hemen,
Norteko Trenean Pasaiako

portura bideratzen zen. Pa-
saiatik itsasontziz Europako
merkatuetara eramaten zen.
Gerora, zuzenean Ormaiz-
tegiko trenarekin zuzenean
lotzen zituen kable sistema
eraiki zen.
5.- Aizpitta: 1900. urtean
ingelesek eraiki zuten erai-
kin hau ingeniarientzako
eta administraziorako bule-
go bezala erabiltzeko. Gaur
egun burdinaren mendi ho-
netako paisaia, ondare, his-
toria... dago bertan.

Pausoz pauso

Intxausti eremua, 14G-14H nabeak
☎☎ 943 80 10 66   ZEGAMA

SALMENTA PUNTUAK:
Beasain: Oskarbi, Osiña, Natxo dietetika, Ekilore. Ordizia: Sabino, Muño,
Osasun eta Gorosti. Lazkao: Lasa, Viaña eta Ainhoa dietetika. Legorreta:
Dorronsoro. Zegama: Kooperatiba eta Maria Jesusen denda. Segura: Erosle.
Idiazabal: Joxan harategia. Ormaiztegi: Iñaki Erosle. Zumarraga: Rueda
dendak,Centro 100.Urretxu: Dia.Legazpi: Jabi harategia, Izkuntza eta Patxo.

Eskuz egindako ogi naturala
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Manuel Laborderen piezak
“Tolosarra bera, baina Zerainen udako etxea zeu-
kan. Bilduma osatzen ari zen. Pieza mordo bat bil-
du zuen. Hil zenean, Diputazioari eman zizkioten
eta zati bat hona ekartzea lortu dugu. Dena ekartzea
ezinezkoa zen, izugarrizko bilduma delako. Neurri-
ra eginda omen zituen hainbat pieza. Barandiaranek
ineta Pio Barojarekin asko ibili zen eta etnografian
lan asko egin zuen. Alemaniako; Nurenbergeko
epaiketa irrati bidez jarraitu omen zuen eta Zerain-
go meategia aipatzen omen zen behin baino gehia-
gotan. Historikoki gauza asko falta da ikertzeko.
Esaten da, alemaniarrak espioi lanak egitera etorri
zirela eta espioi lan horiek ezkutatzeko Gipuzkoa-
ko burdinola guztiak hartu zituztela. Gerra garaia
zen. Hemen ibili zirenak, soldaduak zirela esaten
da”.

Meategiko lanbideak eta soldatak 1938an (pezeta/egunean)
Laguntzaileak (14-16 urte) 5,50 pezeta
Laguntzaileak (16-18 urte) 6,75 pezeta
Peoi erdia (18-21 urte) 8,00 pezeta
Emakumeak, kantinerak eta mineral garbitzaileak 6,00 pezeta.
Zaindaria 9,00 pezeta
Peoia 9,00 pezeta
Makinista 9,50 pezeta
Errementaria 9,50 pezeta
Konpresorearen mantentze lanak 9,50 pezeta
Harri zulatzailea 10,50 pezeta
Artillaria 9,75 pezeta
Arotza 9,75 pezeta
Argiketaria 10,00 pezeta
Meatzeko arduraduna 12,50 pezeta
Langileburua 12,50 pezeta
Ingeniaria 12,50 pezeta

Langile kopurua
1810. urtean 17 gizonezko, emakumezko 1
1837. urtean 26 gerra preso (I. Gerra Karlista)
1851. urtean 8 meatzari
1863. urtean 31 meatzari
1873. urtean 23 soldadu (II. Gerra Karlista)
1907. urtean 173 meatzari
1911. urtean 162 meatzari
1921-1923 18 meatzari
1938-1942 142 meatzari
1956. urtean 6 meatzari

Bildumak eta datuak

GARAJE INDUSTRIA ETA FAMILIARTEKO
ETXEBIZITZETARAKO ATE METALIKOETAN

ESPEZIALDUA, ESKUZKOAK ETA AUTOMATIKOAK

E-mail: ondoeta@ondoeta.com          www.ondoeta.com
✆ 943 88 31 02 - 943 88 74 51 Faxa: 943 88 08 72

201 Industrialdea, 18. pabilioia OLABERRIA

oonnddooeettaaL
SOLOZABAL
AUTO-ESKOLA

Aita Urdaneta
ORDIZIA

☎☎  943 88 72 76

Mota guztietako
gida-baimenak
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Historia luzea dute Zerain-
go Aizpeako meategiek.
XI. mendeko datuak ba-
daude. Azkenekoz burdina
1951. urtean ustiatu zuten
burdina. Burdina ustiatze-
ko teknologia ezberdinak
erabili izan dituzte. Esate
baterako, hasierako garaie-
tan, haizeoletan erretzen
zuten burdin karbonatoa
burdin oxido bihurtzeko.
Haizeolak, bi zulo besterik
ez zituzten egitura mugiko-
rrak ziren.

1512an, Errege Katoli-
koak, Aretxabaletako Ota-
loratarrei eman zien meate-
gi hauek ustiatzeko eskubi-
dea. 1671an Felipe II. ak
bere oinordekoen esku
utzi zuen 200 galeria baino
gehiagoren ustiaketa.

1825era arte egin zuten
lan meategi hauetan Otalo-
ratarrek. Garai haietan, me-
ategiak ustiatzeko eskubi-
dea ematen zien dokumen-
tua aurkezteko eskaera
egin zitzaien. Hauek doku-
mentu hori ez dutenez,
meategiak ustiatzen jarrai-
tzeko eskubidea kendu
zieten. Otaloratarren ga-
raian atera zuten burdina,
Deba Garaiko eta Urola
Garaiko burdinoletara era-
man zuten.

Bertako eta kanpoko
konpainiak

Otaloratarrei ustiaketa
kendu ondoren, 1826an,
Lorenzo Gastoni eta Fran-
cisco San Martini eman zi-
tzaien meteategiak ustia-
tzeko baimena.

Lehen Gerra Karlistak
iraun zuen bitartean, mea-
tegiak ejerzitoaren esku
egon ziren eta ‘Reales Mi-
nas de Cerain’ izena eman
zitzaien meategiei. Gerrara-
ko balak egiteko behar zu-
ten berun sulfuroa atera-
tzen ejerzitoko kideak eta
presoak ibili ziren.

XIX. mendearen erditik
aurrera, burdin ustiaketa
geroz eta indar handiagoa
hartzen joan zen.

1856an ‘La Unión de
Cerain’ agertu zen. Elkarte
honen helburua, Zerainen
zeuden burdin, berun eta
beste metal batzuk atereaz,
meategiak ustiatzea zen.
Lortzen zen burdina Bea-
saingo eta Aguraingo Aju-
ria galdaregietara eramaten
zuten.

1892an ‘The Cerain Iron
Ore Company Ltd’ konpai-
nia ingelesaren esku geldi-
tu zen meategien ustiaketa.
Hauek eraiki zituzten gaur
egun Burdinaren Mendi
honetan dauden labeak,
minerala garraitzeko bapo-
re trena, airetiko kablea eta
abar.

30eko hamarkadaren
hasieran, alemanari kapita-
la duen ‘Compañia Monta-
na S.A.’ agertu zen Aizpea-
ko meategietan. 1938an,
konpainia hau kapital es-
painoleko ‘Compañia de
explotaciones mineras Ara-
lar S.A.’-an bihurtu zen.

Espainiako gerra ondo-
rengo urteetan, autarkia

ekonomikoa erabatekoa
zen garaian, burdingintza-
metalgintza alorreko Patri-
zio Echeverria S.A. enpresa
legazpiarrak lantegia horni-
tzeko autonomia bermatu
beste biderik ez zuen izan.
Txatarraren prezioak goia
jo zuen 1940ko urte haie-
tan ea, egoera hartan Ze-
rain eta inguruko herrieta-
ko minerala ia urre bihurtu
zen, lehengai gisa erabil-
tzeko. “Alemaniarrek egun
batetik bestera alde egin
zuten Zeraindik eta labea
erdi beteta utzi zuten. Eta
utzita bezala dago”.

Zeraindarren lan lekua
Zeraindarrek baserrietan
egiten zuten lan mendee-
tan zehar. Baina familia au-
rrera atera nahian, baserria-
ren osagarri beste lanbide
batzuetan ere aritzen ziren,
tartean, burdinaren ustia-
ketan.

XX. mendetik aurrera,
asko aldatu zen zerainda-
rren bizimodua. Baserria
aurrera ateratzeko diru itu-
rri garrantzitsu bihurtu zen
burdinaren ustiaketa. Gizo-
nezkoa zen meatzeetara la-

nera joaten zena eta ema-
kumea gelditzen zen base-
rriaren ardurarekin.

Herritarrez gain, ingu-
ruetako eta kanpotik lanera
etorritako jende ugari ibili
zen meategietan lanean;
asturiar, gaztelar, eta batik
bat galiziarrak. Aizpe au-
zoa, dena jendez bete zen.

Zeraingo baserriak apo-
piloz betetzen joan ziren.
Apopilo hauek baserrian lo
leua eta otorduak izatearen
trukean, meatzeetako la-
nak amaitu ondoren, base-
rriko lanetan laguntzen zu-
ten.

Herriko biztanleriak go-
ra egin zuen eta 600 biz-
tanle baino gehiago izate-
raino iritsi zen.

1950. urtetik aurrera,
ordea, herriaren beheraka-
da etorri zen. Industrializa-
zioaren ondorioz, merkea-
go zen burdina kanpotik
erosita ekartzea meategie-
tan lanean ibili eta burdin
gutxi lortzea baino. Horre-
gatik meategiak itxi eta
bertakoak inguruko herrie-
tako industrian hasi ziren
lanean, eta herriko biztan-
leria gutxitzen joan zen.

Zeraingo meategien historia
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Javier Elzo soziologo
beasaindarra, gizarteko

balioen ikertzailea

“Emakumea
etxetik irten da,
baina gizona ez
da etxean sartu”

Elkarrizketa
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Deustuko unibertsitateko
irakasle lana utzia duzu,
baina oraindik ere lane-
an jarraitzen duzu.
Irakasle bezala jubilatuta
dago bai. Duela hiru urte
erretiratu nintzen. Baina lan
asko daukat, ikerketarekin.
Momentu honetan, ez dakit
zenbat ikerketa ditudan es-
ku artean, lau, bost… den-
bora asko eramaten dit. Hi-
tzaldiak ere ematen ditut.
Irakaskuntza utzi nuen, ur-
tean, 75 hitzaldi eman ni-
tuen, urritik ekainera. Duela
bi urtetik 60 hitzaldira jaitsi
nuen eta aurten ez naiz pa-
satuko 40tik. Eta hurrengo-
an ea 30ekin gelditzen nai-
zen.
Hitzaldiak zeri buruzko-
ak?
Lau edo bost gaietan lan
egiten dut beti. Gai horietaz
eskatzen ez badidate, ezez-
koa esaten dut. Gaztedia da
gai horietako bat. Gaztedia-
ri buruz lan asko egin ditut,
gizarteko baloreei buruz …
ikerketa asko egin ditut
drogomenpekotasunari eta
alkoholismoari buruz. Az-
ken hamar urteotan, fami-
liari buruzko ikerketak egin
ditut batez ere. Erlijioari bu-
ruz. Horiek dira nire gaiak.
Baloreetan gero eta gehiago
sakondu nahi dut.

Lotsa ematen dit gazteei
buruz hitz egitea. 67 urte di-
tut eta nire arrebak esaten
didan bezala, nola da posi-
ble gazteei buruz galdetzea
eta hitzaldietara zu entzute-
ra joatea. Egia esanda, arra-
zoi pixka bat ere badauka.
Nik neuk ere nabaritzen
dut, orain dauden gauza ba-
tzuk ulertzea zaila egiten
zaidala. 
Zein adibidez?
Teknologiari buruzkoak,
zein harreman sortzen di-
ren… Oso gai garrantzitsua
da. Beraz, nahiago dut ba-
loreetan gehiago sakondu.
Komunikazio birtual siste-
ma dago gaur egun. Birtua-
la izatean, zein ondorio
daukaten baloreak eraiki-
tzerakoan. Pentsa, tradizio-
nalki baloreak nola transmi-

titu izan dira? Familiaren bi-
dez. Oraindik ere hor dago.
Orain dela 40  urte, erlijioa
zegoen, eta hori gero eta
gutxiago dago familia. Poli-
tika, hori ere gero eta gu-
txiago. Geroago, zer sortu
zen indar handiarekin? La-
gunak eta lagun giroa. Gure
garaian ere hor zegoen bai-
na beste indar batekin.
Orain dela 30 urte, telebista
sartu zen. Orain berriz, due-
la 5-8 urte, interneta sartu
zen. Interneta, telefono mu-
gikorrak, teknologia berri
hauek. 

Non dago aldaketa? Te-
lebistan, sozializazioa pasi-
boa zen. Telebistaren aurre-
an jarri, eta “botatzen dute-
na” ikusten da. Teknologia
berriekin ez. Interakzio bat
dago. Norbera sartzen da
interneten eta norberak era-
bakitzen du zer ikusi nahi

duen. Eta ez hori bakarrik!
Zu jartzen zara harremane-
tan beste pertsona batekin
eta askotan ez dakizu zein
den pertsona hori. Eta zuk
ere zure burua izkutatzen
duzu. Hor komunikazio bir-
tuala dago eta horrek esan
nahi du, sozializazio birtua-
la dagoela. Oso berria da
eta asko interesatzen zait
gai hau. 
Helduei buruzko ikerke-
tak ere egiten dituzu, ez-
ta?
Bai. Espainia mailan eta
Euskadi mailan ikerketa as-
ko egin dut baloreei buruz.
Momentu honetan, hil ho-
nen bukaeran, ‘Españako
baloreak 2008’ aurkeztu be-
har dugu. Euskadi mailako
datuak ere badauzkagu eta
nire Deustuko taldea Euska-
dikoa ere egiten da. Nafa-
rroako datuak ere baditugu,

beraz, Iparraldekoak falta
zaizkigu.

Baloreei buruzko beste
ikerketa bat koordinatzen
ere naiz Katalunian. Katalu-
nian nahiko ezaguna naiz
eta lan asko eskatzen dizki-
date. Gero eta gehiago lan
egin nahi dut arlo horretan. 
Aspalditik ari zara gizar-
teko balioak aztertzen.
Asko aldatu al dira?
Aldaketak badaude, garran-
tzitsuak gainera. Joan den
astean Bartzelonan hitzaldi
bat eman nuen, ‘Persisten-
cia y evolución de los valo-
res de los españoles 1908-
2008’. Horrekin dena esaten
dizut. Balore batzuk hor
daude, ez dira aldatu, eta
beste batzuetan aldaketa
handia izan da. Zer ez da
aldatu? Orain dela 60 urte,
orain dela 30 urte eta gaur
egun ere bai, familia denon-

Eusko Ikaskuntzaren saria
Deustuko Unibertsitateko Sozio-
logia doktore eta katedradun
emeritua. Soziologian eta Erlijio
Zientzietan lizentziaduna Lovai-
nako Unibertsitatean.

Forum Deustuko lehendaka-
ria da eta Deustu Gizarte Balioak
proiektuko zuzendaria.

“Ikerkuntzaren eta hezkuntza-
ren alorrean egindako lanagatik”
Javier Elzo soziologoak, Eusko
Ikaskuntza saria jaso du. Bi izan
dira bere ikerketa lanean arda-
tzak: gazteak eta gizarte balioak.
Irakasle lanetik erretiratua baldin
badago ere, ikerketa lanetan ja-
rraitzen du, eta baita hitzaldiak
ematen ere.

Gustura jaso du saria beasain-
darrak. “Pozgarria da benetan. Ez
dizute egunero horrelako sari bat
ematen. Niretzat garrantzitsua sa-
ri hori, unibertsitateek eman di-
dalako, nire ofizioko jendeak.
Zazpi errektoreak ziren epaima-
haikoak, Euskal Herriko uniber-
tsitate guztietakoak. Deusto,
EHU, NUP, Mondragon, Uned,
Opus Dei eta Baionakoa. Nire la-
na asko gustatzen zait. Jendea ju-

bilatzeko gogoz egoten da, ni ez. Nik nahiago nuke, ordenadorean idazten ari naizela,
hilko banintz. Horrela hiltzea nahiko nuke. Oraintxe sinatuko nuke”.



16 Goierritarra 363 [ 2009-VI-19 ]

tzat garrantzitsuena da,
arrakasta duen familia, ha-
rreman ona duen familia. 

Zein aldaketa egon da
adibidez? Gizartea gero eta
indibidualistagoa da. Segu-
rasko, hori da aldaketarik
handiena. Espainian eta bai-
ta ere Euskal Herrian,
proiektu kolektiboek inda-
rra galdu dute. Proiektuak
gero eta indibidualagoak di-
ra. Izugarrizko aldaketa da
hori. Europako hauteskun-
deak ditugu horren adibide.
Europa ez zaigu interesa-
tzen, gure herria interesa-
tzen zaigu, gure auzoa.
Egunkarietan gero eta
gehiago sartzen dituzte he-
rrietako berriak. Momentu
honetan, mundializazioan
bizi garela esaten da. Hori
egia da, baina hori baino in-
portanteagoa dena da,
mundu lokalistan bizi gare-
la.  Proiektu kolektiboak
galdu ditugu. Gertutasuna-
ren logika daukagu.

Aldaketa horrekin, ideo-
logia nagusiak aldatu dira:
bai ideologia politikoak, bai
ideologia erlijiosoak, bai
ideologia sozialak. Ez dute
orain dela 20-40 urte zuten
indarrik. Objektu aldaketa
gertatu da. Lehen jendea
kezkatuta zegoen, hilda ge-

ro zer izango zenaz. Orain
ez, nola iritsiko garen azken
momentura. Izpirituaren er-
lijiotik, gorputzaren  erlijio-
ra pasatu gara. Aldaketa na-
gusienetariko bat hor dago. 

Politikan, guk frankis-
moaren ondoren genuen
ilusioa asko galdu da, asko
apaldu da. Hala ere, Euskal
Herrian handiagoa da orain-
dik bere indarra.

Sozialean, jendea ez da-
go beste gizarte bat lortzea-
ren alde. Gu gazteak gine-
nean, gutxigorabehera de-
nok ginen sozialistak. Alka-
daketaren sozialistak. Pen-
tsamentu Bakarra dago
orain. 

Zer gertatzen da orduan?
Nire familiaren proiektua,
nire lagunaren proiektua
eta kitto.
Familia bera ere aldatu
da. Gaur egun, familia
mota asko dauzkagu. Ho-
rrek ere eraginik ba al
du?
Nik ez nuke esango familia
eredua. Familia nukleo ere-
duak aipatuko nituzke. Zein
aldaketa daude? Inportante-
ena da, emakumea etxetik
atera dela baina gizona ez
dela etxean sartu. Eta ez ho-
ri bakarrik: gero eta gehia-
go gaztetxoak eta haurrak

bakarrik hazten ari dira.
Hori bai, pedagogoak dauz-
kate, kaleko hezitzaileak…
Sozializazioa beraiek baka-
rrik egiten dute, etxean ez
dago inor. Eta etxean nor-
bait baldin badago, oso ne-
katuak egongo dira, zortzi
ordu lan eginda. Etxera iritsi
eta lasai egon nahi dute.
Hori normala da, pertsonak
dira eta. Play stationa hartu,
telebista ikusi… nahi duzu-
na egin baina utzi nazazu
pakean esaten dute guraso-
ek. Hori ulertzekoa da. Nik
ez dut esaten krititika bat
bezala. Gizartea aldatu da.

Gure gizartean gero eta
gehiago eskatzen diogu bi-
koteari. Hori ere oso gauza
garrantzitsua da. Hor zer
gertatu da? Emakumearen
bidetik etorri da aldaketa.

Datu teknologiko oso ga-
rrantzitsu bat dago hor: pi-
lula. Pilularekin, lehenengo
aldiz, emakumea bere gor-
putzaren jabe izan da.
Orain arte ez, gizona zen ja-
bea. Emakumearen eskutan
dago noiz gelditu haurdun.
Aldaketa izugarria izan da
emakumearentzat. Hortik
etorri dira aldaketa soziolo-
giko asko. Hortik etorri da,
independentziaren aukera.
Pilula izan da lehenengo
arrazoia, emakumea uniber-
tsitatean, lan munduan sar-
tzeko… Lehen esan dugun
bezala. Aguantatu? Zure ai-
tak aguantatuko zaitu! Ema-
kumea bere biziaren jabe
da eta hori izugarrizko kon-
kista soziala da. Horrek
noski, ondorioak ekarri di-
tu: alde batetik, gero eta
haur gutxiago daudela eta

beste aldetik, haur hori as-
kotan bakarrik hazten dela. 
Ondo esplikatu nahi dut.
Horrekin ez diot emakume-
ari errua bota nahi. Hori da-
tu soziologiko oso garran-
tzia da eta horrekin aldake-
ta asko etorri dira: dibor-
tzioa adibidez. Lehen per-
tsona batekin ezkontzen zi-
nen eta lotuta zinen, ezin
zenuen aldatu. Momentu
honetan, zure bikotearekin
gelditzen zara, lotura psiko-
logikoa baldin badago. Ge-
ro eta dibortzio gehiago
egongo dira. Izugarrizko al-
daketak sortu dira familie-
tan. Euskadi mailan iritsiko
gara bitik bat apurtuko den
bikotera. Oraindik ez gaude
hor baina nik uste dut bere-
halaxe iritsiko garela.
Emakumearen iraultza
honek ondorio batzuk
izan ditu. Zein irtenbide
planteatzen duzu?
Hori asmatuta dago, ez du-
gu asko pentsatu behar. Nik
pentsatzen dut, feminismo-
tik feminitatera pasatu be-
har garela. Orain momentu
honetan, ideologia nagusia
da, berdintasuna da. Ber-
dintasunaren Ministerio bat
daukagu Espainiako Gober-
nuan. Ni aurrerago noa.

Ekitatearen Ministerioa be-
har genuke. Ekitateak esan
nahi du, ez garela berdinak.
Horrek ez du esan nahi, bat
bestearen jabe izan behar
duenik. Hori, patriarkalis-
moa da. Gizonezkoek eta
emakumezkoek, funtzio ez-
berdinak ditugu. Nik gero
eta gehiago pentsatzen dut,
urtebete eta bi urte bitarte-
an, emakumeek haurrak, gi-
zonezkoek baino hobeto

Orain dela 60 urte, orain dela 30 urte

eta gaur egun ere bai, familia denontzat

garrantzitsuena da, arrakasta duen

familia, harreman ona duen familia.
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zaintzen dituztela. Hori
mundu mailan horrela izan
da eta animalietan ere bai.
Datu biologiko nagusi ba-
ten aurrean gaudela ikusten
dut. Orain ulertzen da datu
biologiko hau zergatik ez
den ondo hartzen. Batzuk
ez dute ondo hartzen. Ba-
tzuk uste dute, emakumea-
ren kontrako diskriminazioa
dela. 
Urte bat edo bi urte beraz
emakumea haurraren
zaintzan jarriko zenuke.
Bai, baina ez dauka zertan
etxean egonik. Sistema asko
daude, eta asmatua dago.
Ipar Europan aplikatzen da.
Frantzian ere bai. Horrek
esan nahi du, bere balorean
jartzea, zein garrantzitsua
den haurrak pozik haztea.
Argi eta garbi dago, familia
ondo baldin badago, leku-
rik inportanteena dela. Ho-
rretan egin behar da lana.
Emakumeak lagundu behar
dira. Agian ordu batzuk
egin beharko lituzke kan-
poan, baina etxean ere bai.
Eta hori, ordainduta. Or-
daindu behar da etxean egi-
ten den lana. Ez ordaindu
limosna bat izango balitz
bezala. Soldata bat bezala
ordaindu behar da. Eta ez

bakarrik dirua eman. Lan-
postua bermatu behar da.
Adibidez: Unibertsitatean
irakaslea baldin bada ema-
kume bat. Irakasleek lanak
egin behar dituzte, ikerke-
tak egin behar dituzte bere
curriculuma osatzen joate-
ko. Bi urtean geldi egoten
baldin bazara, zure curricu-
lumean bi urte horiek gal-
duko dituzu. Hori garbi da-
go. Baina kontuan hartu be-

har da, hori baloratu egin
behar da, promoziorako
momentuan. Etxean egotea
ere baloratu egin behar da.
Unibertsitatean, katedradu-
na izateko puntuak behar
dituzu. Emakumea etxean
egoten bada, hori ere pun-
tuak bezala hartu beharko
litzateke. Hori ez da diskri-
minazio positiboa. Hori da
kontuan edukitzea, zein ga-
rrantzitsua den umeak be-
har den bezala haztea.
Munduan, gizarte guztietan,
ama izan da. Feministek ez
dute teoria hau onartzen.
Haurra, lau hilabeterekin
eskolan sartzen da.
Gauza bat da haur bat lau
hilabeterekin eskolan sar-
tzea eta beste gauza bat da,
etxera etortzen denean, zer
nola dauden bere gurasoak.

Bere gurasoek, lana egin
baldin badute, normalean,
nekatuta egongo dira. 
Espainiako Gobernuari
aurkeztu behar diezun
ikerketa lan horretan,
proposatu behar diezue
neurri hauek hartzea?
Bai, bai. Poliki-poliki ari
naiz hori esaten. Orain dela
40 urte, emakumeek, bost,
sei, hamar haur zeuzkaten.
Nire sistemarekin ez litzate-
ke posible. Baina momentu
honetan ez. Momentu ho-
netan, Euskadin, emakume-
ek normalki, haur bat edu-
kitzen dute, gehienez bi.
Ezin dugu konparatu orain
dela 50 urteko historiarekin.
Noski, gizonak ere aldatu
behar dutela. Aldaketak ba-
daude horretan, baina gizo-
nek ere etxeko lanak egin
egin behar dituzte, ez orain

40 urte bezala. Etxera joan
eta zer dago bazkaltzeko
galdetzen zuen. Hori orain-
dik ere ikusten dugu kultu-
ra batzutan. Baina hor alda-
keta handiak egon behar di-
ra. 

Oso interesgarria da, ge-
neroaren ideologia. Gizarte-
an emakumeek eta gizonek
zein eragin daukaten eta ai-
tak eta amak familietan zer

eragin daukaten. Pil-pilean
dagoen gaia da. 
Genero indarkeria asko
entzuten dugun azkenal-
dian.
Ni ez nago ziur, gaurko bio-
lentzia orain dela 40 urteko
biolentzia baino handiagoa
denik. Bai helduetan, bai
gazteetan eta bai familia ba-
rruan. Ez nago ziur.
Gaur egun, jakin egiten
da.
Gaur egun jakin egiten da
bai, eta beste kontzientzia
bat dago. Zenbat gizonek
ez dute jo bere emaztea
orain dela 40 urte? Inork ez
zuen ezer esaten. “Hil nuen,
nirea zelako”. Ez hori baka-
rrik. Zenbat bortxaketa
egon dira gure herrian? Gi-
zona mozkortuta iritsi etxe-
ra. Jaitsi kuleroak, bero-be-
ro nator eta! Lehen ez zen

esaten. Beraz, ez nago ziur
gaur egun biolentzia gehia-
go dagoenik. Zabaldu egi-
ten da, ikerketak egiten dira
eta abar.

Beste gauza bat ere
esango dizut. Niretzat, ge-
nero indarkeria gehiegi
azaltzen da komunikabide-
etan. Gehiegi zabaltzen da.
Hor datuak baditugu, asko-
tan gertatzen da: biolentzia
genero kasu bat egon bal-
din bada, hurrengo hiru-
bost egunetan beste biolen-
tzia kasu batzuk egoten di-
ra. Zergatik? Kontzientziatik
ekintzarako pausoa dela
esaten da. Hau egingo nio-
ke, bestea egingo nioke…
pentsatzen duen gizonak
egunkarietan irakurtzen
edo telebistan ikusten due-
nean, nik ere berdina egin-
go dut pentsatzen du. Imita-
zio efektua da. 

Gai hori oso landuta da-
go beste biolentzia batekin:
suizidioarekin. Frantzian,
oso kezkatuta daude gazte-
en suizidioekin eta kanpai-
na bat egin zuten, suizidio-
aren inguruan, orain bost-
sei urte. Gazteei azalduz,
suizidioak zein eragin zuen,
beste sistema batzuk badau-
dela beraiei laguntzeko…

Pilularekin, lehenengo aldiz,

emakumea bere gorputzaren 

jabe izan da. Ordura arte ez, 

gizona zen bere jabea.
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Zer gertatu zen? Suizidio
kopurua handitu egin zen.
Orduan erabaki zuten, sui-
zidioaren gaiei, tratamendu
baxua ematea komunikabi-
deetan, gehiegi ez azaltzea.
Esan bai, baina zehaztasun
gehiegirik gabe. Nik uste
dut, teoria horrek, seguras-
ko, genero indarkeriaren-
tzat ere balioko duela. Ez
dut esaten, albiste hori ez
dela eman behar. Ez ireki
albistegiak gai horrekin.
Horrek benetan, laguntzen
du genero indarkeriaren
kopurua murrizten? Nire us-
tez, ez. Legea aldatu behar
da, baina ez hainbeste azal-
du komunikabideetan. Imi-
tazio efektua sortzen du ho-
rrek. Teorikoki demostratua
dago hori.
Gazteen arteko indarke-
ria ere albiste izaten da
sarri.
Nire azken liburuan, ‘La voz
de los adolescentes’, mo-
mentu batean kontatzen
dut, nolakoa zen gure bio-
lentzia gu gazteak ginene-
an, Beasainen bertan. Bea-
saingo lagunekin elkartzen
naiz oraindik ere eta duela
urte batzuk, bazkari batean,
gogoratzen egon ginen, zer-
tan jolasten genuen. Gerra-
tara jolasten genuen. Eta
hori kontatzen dut nire libu-
ruan. Ni Beasaingoa naiz,
Geltokiko auzokoa. Gerrak
egiten genituen, Plazako
gazteen aurka. Gerra zer
zen? Gerra gunea, herri guz-
tia zen. Makilarekin ezpata
egiten genuen eta elkarre-
kin borrokan aritzen ginen.
Guk bagenekien, hura, joko
bat zela eta muga batzuk
zeudela. Behin gogoratzen
naiz, borrokan ari ginela,
behin harri batekin buruan
jo eta odoletan gelditu zen.
Berehala bukatu zen gure
gerra! Medikuarengana joan
ginen korrika, Cesareo
Ugarte zen bera. Bere se-
mea ere gurekin ari zen ge-
rran. Cesareo Ugartek zau-
ria ikusi zuenean, hori ez
da ezer ez! esan, sendatu
eta hala esan zion: jarraitu
baina kontuz ibili! Hor bu-

katu zen dena. Zer esan
nahi dut horrekin? Guk ba-
genekien jolasa zela eta
mugak ere bazeudela. Eta
horretan badago aldaketa.
Gaur egun gazteek, biolen-
tzia ez dute joko bat bezala
hartzen, espektakulu bezala
baizik, eta mugarik gabe.
Nire ustez, biolentzia gu-
txiago dago, baina dagoena
gogorragoa da. Orain ikus-

ten da, gazteak eskaleak jo-
tzen, gurasoak jotzen… ho-
ri gure garaian ez zegoen.
Aldaketa badago beraz. 

Galdera da, zergatik?
Horretan ere badaukat nire
teoria: ni gogoratzen naiz,
gaztetan, klasea bukatu, fut-
bolean hasi eta elkar jotzen

genuela. Orain hori egitea?
Espedientea! Gazteek asko-
tan bere agresibitatea, fogo-
sitatea ezin dute azaldu.
Beste aldetik, telebista ikus-
ten baldin badute, bideo jo-
koak… biolentzia besterik
ez dago. Espektakulu bat
bezala ikusten dute eta imi-
tazioa egiten dute. Kontra-
dizio handia dago gure gi-
zartean. 

Orain ikusten dugu, guraso-
ek haurrari zaplazteko bat
ematen baldin badiete… Ja-
enen gertatu zen duela hila-
bete batzuk: emakume ba-
tek semeari zaplazteko bat
eman zion, erori zen eta
mina hartu zuen. Hurrengo
egunean maisua konturatu

zen eta parte eman zuen
epaitegian. Epaile batek, bi
urte pasatuta gero, esan
zuen, urte eta erdian ezin
zela semearengana gertura-
tu. Baina burutik jota al
gaude? Epaileak ondo egin
zuen, horrela dago legea.
Eta lege hori parlamentutik
pasa da eh? Biolentzia onar-
garria badago. 
Gaur egun ezin zaio ume-
ari ipurdiko bat eman.
Ez da posible hori. Niri
behin maisuak, zaplazteko
bat eman zidan. Arrazoia
zeukala pentsatzen dut. Eta
hemen nago ni. Gaur egun,
mimokeria da nagusi. Gi-
zarte aseptiko bat nahi du-
gu eta hori ez da posible.
Gauzak bere neurrian egin
behar dira.
Haurrei ezetz ere ez zaie
esaten.
Hori beste gauza da. Uler-
tzekoa da zergatik gertatzen
den. Gaur egun oso zaila
daukagu ezetz esatea. Hori
zergatik? Frankismoa urruti
dago baina hor dago orain-
dik: 68ko maiatzeko esloga-
na sortu zen: debekatuta
debekatzea. Denbora asko-
an, permisibitate handia
egon da. Eskubideak baka-
rrik, beharrik ez. Ideologia
hori izugarrizko indarrare-
kin sartu zen Espainian eta
Euskadin, frankismoaren
ondoren. Horri atzera mar-
txa sartzea ez da erraza.
Galdetu irakasleei nolako
zailtasunak dituzten klasea
kkontrolatzeko. Izugarrizko
aldaketa egon da horretan.
Ez da bakarra, baina hori da
azalpen bat.  Baina jendeari
ez zaio azaldu, frustrazioa
ere garrantzitsua dela. Ez
frustrazioak bilatzea, baina
jakitea batzutan, bizitzan,
ezin dugula nahi duguna
egin. Oso garrantzitsua da
bizitzaren ikuspegia eduki-
tzeko. Bizitzan gauza ba-
tzuk onak daude eta beste
batzuk ez. Gauza batzuekin
ados gaude eta beste ba-
tzuekin ez. Jakin behar du-
gu hori dena kontrolatzen
eta horrekin gure bizitza
egiten. 

Orain momentu honetan, ideologia

nagusia berdintasuna da. Berdintasunaren

Ministerioa dago Madrilen. Baina ni

aurrerago noa: Ekitatearen Ministerioa

behar genuke. Ektiateak esan nahi du, ez

garela berdinak.

Gaur egun gazteek, biolentzia ez dute

joko bat bezala hartzen, espektakulu

bezala baizik, eta mugarik gabe. 

Gaur egun gaztek materialki aberatsak

dira, baina pobreak erreferenteetan.

Gaztea izatea oso zaila da, gure garaian

baino askoz ere zailagoa.
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“Ez nuke
gaztea izan

nahi”
Askotan esan izan da, 18 urte
izango banitu… Gaur egun
gaztea izatea erraza al da?
Ez, konplikatua da. Gure gizar-
tean baino askoz ere zailagoa.
Guk errazagoa izan genuen.
Orain gauza gehiago daukate
eta denetatik, materialki. Baina
bere etorkizuna oso iluna dago.
Hain zabala da, iluna da! Gure
garaian, institutu bakarra zego-
en, Donostian. Orain, Beasai-
nen ere badago, Tolosan, Ordi-
zian, Zumarragan... gauzak ba-
dituzte. Zer falta zaie? Gizarte
bat, erreferente batzuekin. Be-
raiek egin behar dituzte beraien
erreferenteak. Gaurko gazteak,
autonomoak dira. Autonomo hi-
tzak zer esan nahi du? Berak be-
re legea egin behar dutela. Hori
oso zaila, izugarri zaila. Horre-
gatik, nik pentsatzen dut, mate-
rialki oso aberatsak direla, baina
oso pobreak erreferenteekin.
Gaztea izatea oso zaila da, gure
garaian baino askoz ere zaila-
goa. Jende askok esaten du: ez
nuke gaztea izan nahi! Hori go-
gorra da eh! 
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Kirola

J
osu Sarriegi

lazkaotar fut-

bolariak,

Greziako Ligan jo-

katzen du Panathi-

naikos taldean. Hi-

ru urterako kontra-

tua sinatu zuen eta

dagoeneko bi urte

egin ditu. Gustura

dabil Grezia alde-

an, nahiz eta orain-

dik Liga irabaztea

ez duen lortu.

Championsen ere

jokatzeko aukera

izan du eta Inte-

rren zelaian, gol

garrantzitsua sartu

zuen lazkaotarrak.

Bakarra, baina ga-

rrantzitsua. Opo-

rretan Lazkaora

etorri da eta tarte-

txo bat kendu dio-
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eta futbolaz hitz
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Josu Sarriegi,
Greziako 
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Zer moduzko denboral-
dia egin duzue?
Liga irabazi egin behar da
eta ez dugu irabazi. Azke-
neko urte pila batean,
Olimpiakos ari da dena ira-
bazten. Olimpiakos eta Pa-
nathinaikos, txakurra eta
katua bezala konpontzen
dira. Bat gaizki baldin ba-
doa, bestea kontentu dago.
Azkeneko 13 bat urteetan,
behin bakarrik irabazi du
Liga Panathinaikosek. Ea al-
datzen den hau behingoz.
Bigarrenak gelditzeak ez du
balio. Nahiz eta Champion-
sen ondo ibili, falta zaigu.
Liga bat irabaztea handia
izango da ezta zuretzat?
Hemen zaila da irabaztea
eta Greziara joan eta aukera
edukita, nahi izaten da. Iku-
siko dugu. Momentuz, az-
keneko urtea gelditzen zait
eta ikusiko dugu ea erama-
ten dugun.
Championsen jokatzeko
aukera behintzat izan du-
zu aurten eta datorren
denboraldian ere izango
duzu.
Bi kanporaketa pasatu be-
harko ditugu lehenengo, A
taldera sartzeko. Ez da erra-
za izaten baina iaz lortu ge-
nuen. 
Denboraldia garaiz hasi-
ko duzue orduan.
Bai, uztail bukaeran lehe-

nengo kanporaketa eduki-
ko dugu. Ekain bukaeran
beraz, berriz ere entrena-
tzen hasiko gara. Aurten,
opor motzak ditugu. Den-
boraldi luzea egiten da. Iaz
ere ekain bukaeran hasi ge-
nuen eta maiatzaren 31ra
arte. Ia 11 hilabete. Luze
egiten da.
Pertsonalki, zer moduzko
denboraldia egin du Josu
Sarriegik?
Normalean jokatu egin dut,
ia partidu gehienak jokatu
ditut. Jokatzen duzunean,
normalean ona izaten da.
Betikoa, tituluren bat falta
da, norbera ere gusturago
sentitzeko. Pertsonalki egia
esanda, orokorrean, gustu-
ra.
San Siroko gola berezia
izango zen.
Egia esanda, gol bakarra
sartu dut eta han izan zen.
Suertea. Batzutan horrelako
gauzak gertatzen dira. Klu-
barentzat, jarraitzaileentzat
eta niretzat ere bai, oso gol
garrantzitsua izan zen. Pa-
nathinaikosek lehenengo
aldiz irabazi zuen Italian eta
Championseko taldean au-

rrera egiteko balio izan zi-
gun. 
Gol haren ondotik, elka-
rrizketak-eta izango zeni-
tuen komunikabidee-
tan….
Bai, baina han entrenamen-
du guztiak ateak itxita egi-
ten dira. Alde horretatik, as-
koz ere lasaiago bizi gara.
Prentsa ezin da sartu, onar-
tuta ez badago. Elkarrizke-
tak egiteko ere itxita eduki-
tzen dituzte ateak. Alde ho-
rretatik, lasai. 
Hemen bezala, egunero-
ko prentsaurrekoak ez
dituzue izaten beraz.
Ez. Partiduaren ondoren,
nahi duenak hitz egiten du,
norberaren esku dago. Alde
horretatik lasaiago. Hizkun-
tza ere ez dugu ulertzen eta
paso egiten dugu. Onerako
edo txarrerako, ez gara en-
teratzen zer esaten duten
gutaz.
Hemen bezala, kirol
prentsarik ba al dago?
Pilo bat. 
Informazioa nola lortzen
dute orduan?
Azti egoten dira denerako.
Adibidez, Diario Vascon el-

karrizketa bat egiten badu-
zu, enteratuko dira eta han-
dik aterako dute informa-
zioa… ahal duten lekutatik
informazioa ateratzen ibil-
tzen dira. Edo saiatzen dira
jokalarietatik ahal dutena
ateratzen edo filtrazioren
bat… Ahal duten guztia egi-
ten dute, askoz ere zailagoa
baitaukate. Arratoiak bezala
ibiltzen dira.
Zaleen aldetik, beroak di-
rela esaten da.
Batez ere, futbol-zelaian eta
saskibaloiaren kasuan, kan-
txan. Kontuz ibili behar da
horiekin, edozer gauza egi-
teko gai dira. Elkartuta dau-
denean, askoz ere sutsua-
goak dira. Banaka daudene-
an, lasaiago ikusten dituzu
eta kalean ibiltzeko garaian
nahiko lasaiak dira eta ez
dago inongo arazorik.
Josu Sarriegi, futbolari
bezala, asko aldatu al da?
Bai, beharbada bai. Han
beste gauza batzuk eska-
tzen dira eta hango ohiture-
tara edo futbolera moldatu
behar zara. Beste ezaugarri
batzuk hartzen dira. Baina
ez da gehiegi ere.

Egia esanda, 

gol bakarra sartu

dut eta hura 

San Siron izan zen.

Klubarentzat,

jarraitzaileentzat

eta niretzat ere bai,

oso gol

garrantzitsua 

izan zen.
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Zein dira aldaketa ho-
riek?
Liga irabazi nahi duen talde
batera joaten bazara, ondo
jokatu behar da… Mentalki
txipa ere aldatu behar da:
beti irabazi behar duzu. He-
men, zauden taldearen ara-
bera, beste behar batzuk
daude. Berdinketa bat be-
harbada ona da… han beti
irabazi behar da. Txip alda-
keta hori egin behar da.
Greziako Ligan taldeen
artean maila aldetik, alde
handia al dago? 
Bai. Lau-bost talde ibiltzen
dira aurrean. Normalean,
Olympiakos, Panathinaikos,
AEK, aurten adibidez Paok
sartu da oso fuerte… Nor-
malean Salonikako taldeak
oso fuerteak izaten dira. Bi-
garren mailatik igotako tal-
deak, ekonomikoki ez dira
oso fuerteak izaten, ezin
dute talde indartsu bat egin
eta arazo asko izaten dituz-
te. Normalean, nahiko ahu-
lak izaten dira, hemengo le-
henengo mailakoekin kon-
paratuz. Gerra ematen dute
bai, irabaztea beti da zaila.
Diferentzia handia dago he-
mengo lehenengo mailare-
kin alderatuz.
Taldean, mundu guztiko
jokalariak zaudete ezta?
Bai: Kroazia, Austria, Sue-
dia, Polonia, Mozambique,
Hego Afrika, Senegal, Nige-
ria, Portugal, Argentina,
Brasil… gehiago egongo di-
ra baina bi urte hauetan he-
rri horietako jokalariekin jo-
katu dut. Alde horretatik,
oso aberasgarria da. Espa-
ñolekin eta euskaldunekin
ohituta, gehiago landu be-
har duzu beraiekin, zu ere
kanpotarra zarelako. Oso
aberasgarria da.
Taldean atzerritarra zara.
Hemengo talde batzutan,
bertakoei gehiago eska-
tzen zaie atzerritarrei bai-
no.
Bai, batez ere norberaren
aldetik. Etxean zaudenean,
erosoago zaude, bertako bi-
zitzara, bertako kulturara.
Han kanpotarra zara eta zu
moldatu behar zara aldage-

lara, hizkuntzara… mila al-
daketa daude.
Askotan etxekoak ez dira
baloratzen.
Askotan hala izaten da. Jo-
katzen duzun lekuaren ara-
bera izaten da baina batzu-
tan hala izaten da. Askotan

etxekoei gehiago eskatzen
zaie, erantzunkizun gehia-
go. Nik uste dut, alde ho-
rretatik, etxeko futbolariak
presio gehiago izaten duela.
Eta nire ustez, ez da justua.
Etxekoari gehiago eman be-
har zaio. 

Zure izen-abizenak ondo
ahoskatzen al dituzte?
Ez, bi r-rekin ez dira ondo
moldatzen. Sariegi edo esa-
ten didate. Josu, ondo esa-
ten dute. 
Zer moduzko giroa dau-
kazue aldagelan?
Ona. Lehenengo egunetik
ondo. Suertea eduki nuen,
argentinar pare bat zeudela
eta asko lagundu zidaten,
batez ere lehenengo egune-
tan. Hasiera-hasieratik, oso
gustura, inongo arazorik ez.
Gure klubean denak dira
ongietorriak eta denak on-
do konpontzen gara. 
Hemengo futbola jarrai-
tuko duzu ezta? Alaves
jaistera doa, Reala ezin

Greziera
ikasten

Greziera ikasten ari al zara?
Saiatzen ari gara emaztea eta
biok. Ahal duguna egiten ari ga-
ra, baina zaila da. Oso ezberdi-
na da. Idatziz ere bai… Irakur-
tzen hasteko ere arazoak, pentsa
hortik hizkuntza ikasteko. Hitz
batzuk, agurrak, ohiturak… ari
gara ikasten.
Zein bizimodu egiten duzue?
Azkeneko urtea hemen pasatu
genuenaren, Atlheticen ibili nin-
tzenean, oso antzekoa. Orduan
Berangon bizi ginen. Alde ho-
rretatik ez dugu diferentziarik
nabaritu. Herria urrutiago dago-
ela, familia eta lagunak ezin di-
tugula egunero ikusi, baina bes-
tela bizia ez zaigu aldatu. Egu-
raldia bai, neguan hobeto gau-
de.
Erraza izan al zen Greziara jo-
ateko erabakia?
Hiru urterako joan baina azkar
pasatu dira bi urteak. Athletice-
kin aurredenboraldian Holandan
nengoela hartu nuen erabakia.
Berehala hartu behar izan nuen.
Neskalagunarekin hitz egin, fa-
miliarekin… telefonoa sutan
eduki nuen. Azkar erabaki be-
har nuen. Athletic-en ere ez
zuen nirekin kontatzen Caparro-
sek eta batez ere horregatik joan
nintzen.

Euskal futbolean laburbildu egiten da

futbola nola dagoen. Euskal Herrian talde

mordo bat dago maila altuan eta ez da

erraza hainbeste talde mantentzea.
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igo, Osasuna ia jaitsian,
Bilbo ere hortxe…
Athleticek Kopako finala
hortxe eduki duela baina
gainerakoan albiste on gu-
txi. Atlhetic nahiko ondo
salbatu da. Realaren eta
Alavesen kasuak antzekoak
dira. Arazo ekonomikoak
nabaritu egiten dira. Alda-
keta asko egin behar dira,
taldea ezin duzu nahi du-
zun bezala indartu eta hel-
mugara iristeko zaila izaten
da. Alavesen kasuan, nik
uste dut zuloa eta arazoa
hain handia dela... pena da.
Azkeneko urteetan egia
esan, poztasun handirik ez
da izan.

Euskal futbolean labur-
bildu egiten da futbola nola
dagoen. Euskal Herrian tal-
de mordo bat dago maila
altuan eta ez da erraza man-
tentzea hainbeste talde.
Ikusten da talde guztiak
ekonomikoki arazo handie-
kin daudela. Lehen Biga-
rren mailan zen arazorik
handiena, eta orain Lehe-
nengo mailako talde han-

diak ere bai. Valentzia pen-
tsa ze indartsua den eta ara-
zo handiekin dabil. Ekono-
mikoki zailtzen ari da eta
azkenean horrek arazo asko
ekartzen ditu, oraintxe eus-
kal taldeak sufritzen ari di-
rena.
Beste batzuk berriz, fitxa-
ketetan, diru piloa gasta-
tzen. Real Madriden ka-
sua dago hor.
Nik ez dakit nola egiten du-
ten baina… Futbola ikuste-
ko beste era bat da. Madri-
lek jende asko dauka atze-
tik eta beharbada horre-
lako fitxaketak egin
ditzake, badakiela-
ko berreskura-
tuko duela
marketingare-
kin.
Zur etzat ,
i r u d i k a
ezinezko
kopuruak
izango di-
ra ezta?
Gure futbol
mailatik al-
dendu egiten
da, gu dezen-
te umilagoak
eta normalago-
ak gara.
Bartzelonama-
niarik iritsi al
da Greziara?
Han asko ikusten
dute Europako fut-
bola. Batez ere, apus-
tuzaleak dira eta Liga
guztietan jokatzen dute.
Austriako talde guztiak
zeintzuk diren jakingo

dute, Suediakoak… Izuga-
rria da. Espainiako Liga ere
jarraitzen dute. Telebistan
ere liga pilo bat ematen di-
tuzte. Bartzelona nola dabi-
len denek dakite. Azkenean
nor ez da liluratu aurten
egin duenarekin.
Barçak, jendea, futbola
ikusten jarri du.
Egia da. Azkeneko urteetan
ez zegoen talde bat hain
erraz eta hain ikusgarria jo-
katu duenik.
Ume askok futbolaria

izan nahi dute handitan.
Zer esango zenieke?
Gogorra dela. Azkenean,
guk lan bezala daukagu eta
lan guztiak bezala, gogorra
da. Gauza hobeak, gauza
okerragoak… Nik noski,
gozatu egin dut baina alde
txar asko dauzka. Lan asko
egin behar da eta zorte han-
dia eduki behar da. Ona za-
relako bakarrik ez zara iris-
ten. Borroka asko egin be-
har da eta zorte handia edu-
ki behar da. 
Urtebete falta zaizu Pa-
nathinaikosen. Nola ikus-

ten duzu etorkizuna?
Normalean bukaerara
arte ez dute ezer esa-
ten, nola eta oso
ziur ez dauden.
Itxoin egin behar.
Ikusi egin behar
denboraldian jo-
katzen ari zaren
ala ez… Askotan
buruak aldaketa
bat ere eskatzen
du…
Datorren urte-
ko oporretan
beharbada, ma-
leta guztiekin
etorri beharko
zarete.
Igual, eta badira
makina bat! Ikusiko
dugu zer gertatzen
den. 31 urterekin
bukatuko nuke. Hor-

tik aurrera, gauza
gutxi. Hori

onartu be-
harra da-

go. 

Urtebete falta

zait Panatinaikosen

kontratua

bukatzeko. 31 urte

izango ditut.

Gurpil lanak,

alineazioa,

aluminiozko llantak

Filtroak, olioa,

engrasea

Frenu pastilak, tubo

eskapeak, bateriak

Harezko txorrotadak

MICHELIN zerbitzu ofiziala

EErrrroottaa  PPoolliiggoonnooaa    IIDDIIAAZZAABBAALLggoo  ssaarrrreerraann    ☎☎ 994433  1188  7722  5577

K. Nagusia 35   BEASAIN

☎ 943 88 77 58

Elosegi, 14   LAZKAO

☎ 943 88 72 79

Sta. Maria, 19   ORDIZIA

☎ 943 16 00 44

“Eguneroko ogia, ogi bereziak
eta pastel ezin hobeak”



Beasain
Arriarango festak

Ekainak 27, larunbata:
19:00etan: Suziriak eta buruhandiak. 
20:00etan: Herri poteoa.
21:00etan: Herri afaria. Ondoren, dantzaldia Xapre eta
bere taldearekin.

Ekainak 28, igandea:
12:00etan: Pilota partiduak.
16:00etan: Haur jolasak.
18:30ean: Herri kirolak: aizkora.
21:00etan: Herri afaria. Ondoren dantzaldia,  Xapre eta
bere taldearekin.

Ekainak 29, astelehena:
11:00etan: Suziri eta buruhandiak.
11:30ean: Meza Nagusia.
12:00etan: Hamaiketakoa herritarrentzat.
14:00etan: Herri bazkaria. Ondoren bertsolariak eta
dantzaldia Kupela taldearekin.
17:00etan: Mus eta punttu txapelketa.
21:00etan: Herri afaria. Ondoren dantzaldia, Xapre eta
bere taldearekin.

Ezkiagako festak
Ekainak 27, larunbata:
14:30ean: Paella herrikoia.
18:00etan: Musika jaialdia.

Ekainak 28, igandea: 
10:00etatik 13:00etara: Puzgarriak.
16:30etik 18:30era: Puzgarriak.
19:00etan: Buruhandiak eta Txistulariak.
20:00etan: Txistorra eta sardina jana.
22:00etan: San Pedro bezperako sua.

Ordizia
Otegienea-Majoriko festak

San Joan jaiak ospatuko dituzte ekainaren 19tik 23ra bi-
tartean, Ordiziako Otegienea eta Majori auzoan. Jarraian
duzue egitaraua:

Ekainak 19, ostirala:
18:00etan: Suziria.
18:00etan: Haur krosa.
19:30ean: Buruhandiak.
22:00etan: Musika.

Ekainak 20, larunbata:
11:00etan: Marrazki lehiaketa.
11:00etan: III. Sukaldaritza txapelketa.
12:30ean: Euskal dantzak.
13:30ean: III. Sukaldaritza txapelketaren sari banaketa.
16:30ean: Otegienea-Majoriko I. Mus txapelketa.
16:30ean: Haur jolasak, marrazki lehiaketaren sari ba-
naketa.
19:30ean: Buruhandiak.
22:00etan: Dantzaldia.
23:30ean: Mozorro lehiaketa.

Ekainak 21, igandea:
11:00etan: Ipuin kontalaria.
12:00etan: III. Patata-tortilla lehiaketa.
13:00etan: Oroith Txiki eta Alaitasuna abesbatzak.
13:30ean: III. Patata-tortilla lehiaketako sari banaketa.
16:30ean: Toka lehiaketa.
18:30ean: Gorriti eta bere animaliak.
20:30ean: Buruhandiak.

Ekainak 23, asteartea:
19:30ean: Sardina jana.
22:00etan: San Joan sua.
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Segura
XVI. mendeko arropen

erakusketa
Segura bere erroetan murgilduz I. Aste Kulturalaren ba-
rruan, XVI. mendeko arropen erakusketa ikusgai dago
Ardixarra etxean, abuztuaren 1era bitartean. Euskal He-
rriko hainbat lekutan erabilitako jantzien kopiak dira.
Horretarako, garai horietako grabatuak arretaz aztertu
dira. Guztira emakume eta gizonezkoen 10-15 maniki
ezarri dira. Garai honetako jantzien ezaugarri nagusie-
netariko bat, emakumeek eramaten zuten burukoak di-
ra. Hauek buru gainean jartzen zuten zumezko armazoi
batez osaturik zeuden eta oihal batekin forratzen zituz-
ten. Kasu batzuetan, armazoiaren ordez, bere ilea era-
biltzen zuten forma emateko.

Erakusketaren ordutegia: astelehenetik ostiralera,
11:30etik 13:30era eta 15:30etik 17:30era; eta asteburu
eta jaiegunetan: 11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik
19:00etara.

Legorreta
San Joan sua eta

sardina erreak
2009ko herri jaietan dantza emanaldirik izan ez zenez,
ekainaren 23an, 21:00etan, San Joan bezpera festarekin
batera Dantza taldearen emanaldi nagusia izango da.
Horrekin batera, sardinak erre eta salduko dituzte, he-
rriko plazan. 

Lazkao
Kutur ekintzak

Ekainak 20, larunbata:
20:00etan: Opera tailerraren emanaldia, Areria Kultur
gunean. 

Ekainak 23, asteartea:
17:00etan: Txindoki gerontologikoan San Juan sua. 
Txindoki gerontologikoan autonomien eguna.
22:00etan: San Juan sua, Oin Arin dantza taldea eta
Lazkao Txiki musika eskolako trikitixa taldearekin, Pla-
zan.

Ekainak 27, larunbata:
16:00etan. III. Goierri Beheko eskolaumeen pilota txa-
pelketa, azkenak, Plazako pilotalekuan.

Ekainak 29, astelehena:
19:00etan: San Benito ikastetxeko antzerki taldearen
emanaldia: ‘Gurasoak’, Areria Kultur Gunean.

Beasain
San Joan sua

Ekainak 23, asteartea San Joan bezpera ospatuko da Ba-
rrendain plazan.
21:30ean: Txistularien igoera Barrendain plazara.
22:00etan: Neskatxen esku-dantza. Aurtzaka eta Osta-
dar dantza-taldetako neskatxen eskutik.
22:30ean: San Joan suaren piztea.
22:30ean: Dantzaldia “Koskola” txarangarekin.



Argazki zaharra
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Ormaiztegiko eta Gabiriako lagun taldea Arantzazun, 1955. urte inguruan
Ezkerretik eskuinera: Pablo Gurrutxaga (Zesterone, Ormaiztegi), Juan Elorza (Aranguren Txiki, Ormaiztegi), Hi-
lario Goiburu (Pitxarrondo, Ormaiztegi), Txomin Urkiola (Aunditegi, Gabiria) eta Joxe Antonio Apaolaza (Olalkia-
ga, Gabiria).

Kale Nagusia 42, behea  BEASAIN

Tel.: 943 80 40 15  Faxa: 943 80 55 79

urraki@over.es     www.over.es Zubierreka,9    ✆✆ 943 16 25 23    LAZKAO

Erretegi bezala
zabalik

❋❋ Eguneroko menuak

❋❋  Karta zerbitzua

❋❋  Ospakizunak

❋❋  Plater konbinatuak

San Inazio, 14 BEASAIN
☎☎ 943 889 390

Garagartza pl., 1 ORDIZIA
☎☎ 943 805 327

San Franzisko, 8 TOLOSA
☎☎ 943 650 239

PSIKOLOGI KLINIKOA
Jose Ramon Pato Prieto

Psikologian lizentziatua
Elkargokide zenbakia: E-2644

RPS: 420/01

Helduen,
umeen,

bikoteen eta
sexologi

tratamenduak
AURRE ZITA ☎☎ 943 887 221  ☎☎ 610 020 041

JM Arana, 1 - 2. esk. esk.     BEASAIN LLuurrrriinnddeeggiiaa  eettaa  ooppaarrii  ggaaiiaakk
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