
PPPP UUUU LLLL UUUU NNNN PPPP EEEE

Anue, Atetz, Basaburua, Imotz, Lantz, Odieta eta Ultzamako  aldizkariaAnue, Atetz, Basaburua, Imotz, Lantz, Odieta eta Ultzamako  aldizkaria

118. zenbakia 2013ko  APIRILA118. zenbakia 2013ko  APIRILA



AurkibideaAurkibidea

3 3 AMETZABERRIAMETZABERRI

44 AGENDAAGENDA

6-76-7 ERREPORTAIAERREPORTAIA

55 SU PINTERRAKSU PINTERRAK

8-9 SAHARA8-9 SAHARA

10-11 ALBISTEAK10-11 ALBISTEAK

12-13 EKIMENAK12-13 EKIMENAK

14-15 ERAKUSKETA ETA CEDERNA14-15 ERAKUSKETA ETA CEDERNA

16-17 SALTSA-PURRUSTA 16-17 SALTSA-PURRUSTA 

18-19 BERDINTASUNA18-19 BERDINTASUNA
20-21 ASPALDIKO KONTUAK20-21 ASPALDIKO KONTUAK

22-23 BITXIKERITAN22-23 BITXIKERITAN24-25 LABURRAK24-25 LABURRAK
26-27 KULTURA26-27 KULTURA



PPuulluunnppeek ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzukizuna 
AArrggiittaarraattzzaaiilleeaa  AAmmeettzzaa  KKuullttuurr  EEllkkaarrtteeaa
PPuulluunnppee  SSaarreeaa::  Euskara Zerbitzua, Gurutze, Edurne, Jule, Laia, Ainara, Patxi, Oier, Goizargi, Inma, Izaskun, Ruben, Maitane, Lander,
Alazne, Javi, Bakartxo, Maialen, Iñigo, Irantzu, Josu, Arantxa, Iñaki, Jese, Ekaitz, Mentxu,  Facebooken parte hartzen duzuenoi, etab...
Barkatu aipatu ez zaituztedanoi.
ZZeennbbaakkii  hhoonneettaakkoo  kkoollaabboorraattzzaaiilleeaakk:: Sareko taldekideez gain,  Amaia Berdintasun teknikaria,Txurdan.
KKoooorrddiinnaattzzaaiilleeaa:: Iosu Martinez Urdaci
AArrggaazzkkiiaakk::  Txurdan, Facebook sareko jendea, Saltsa Purrusta eta Urtebetetzetara bidaltzen dituzuenak.
MMaarrrraazzkkiillaarriiaa:: Joxe Jabier
AArraazzoo  tteekknniikkooaakk:: Txin  
Tirada 1.600 ale - Banaketa: Anue, Atetz, Basaburua, Imotz, Lantz, Odieta eta Ultzama
Inprimategia: gertu - Maketazioa: AMETZA - Lege gordailua: NA 721/93

948 305134 Euskara Zerbitzua
948 503232 Esan Erran irratia
948 305353 Kultur Animatzailea

PULUNPe 3

Pulunpe 118Pulunpe 118
AM

ETZABERRI

Beramendiko Mitxeleneko bordan da gure gaurko
langile anonimoa. Inmaculada Fernandez Vicuña
dugu gaur hirugarren orrialde honetara dakarguna.
Orain 20 edo 21 urte etorria gure artera bizitzera
borda erosi eta. Hasiera-hasieratik, haragitarako be-
hiak jarri zituen eta oraindik ere hortik ateratzen du
bere bizibidea. Bordan bizi da bere senarra Jorgere-
kin, oilo eta ahatez inguratua, katu eta zakurrez,
baina esan dugun bezala, behizaina dugu joan den
20 urte honetan.
-IInnmmaaccuullaaddaa,,  zzuu  eeuusskkaalldduunn  bbeerrrriiaa  zzaarraa..  HHoonnaa  eettoorrrrii
zziinneenneeaann  eeuusskkaarraazz  mmoottzz  zzeennbbiillttzzaann,,  eezz  ddaa  hhaallaa??
-Oi, oi, ideiarik ere ez nuen. Ez euskaraz eta ez ne-
kazalgoan. Geroztik hasi nintzen euskaraz ikasten,
orain duela hamabiren bat urte edo. Hasi, utzi, hasi
utzi ibili izan naiz baina beti eutsi diot ikasteko nahi
horri. Gaur franko ongi moldatzen naiz baina beti
ikasten segituko dut. Eta nekazalgoan ere bai, beti
ikasten.
-IInnmmaa,,  zzuu  zzaaiittuugguu  aazzkkeenn  uurrttee  hhaauueettaann,,  hheemmeenn  BBaassaa--
bbuurruuaann,,  PPuulluunnppee  aauurrrreerraa  aatteerraattzzeenn  llaagguunndduu  ggaaiittuu--
zzuunnaa..  NNooiizz  hhaassii  zziinneenn  bbaannaakkeettaa  llaanneettaann,,  eettxxeezz  eettxxee

bbaannaattzzeenn??
-Ba, egia esateko ez nago seguru baina orain lauron
bat urte izanen da, eskoletako haurrak banatzez utzi
zutenean. Orduan herri guzietan norbait opatu behar
zen eta ni ibili nintzen jendea opatzen.
Bai, hala da, ez gara asko harritzen, Inmaculada
emakume irekia, eta adiskideak egiten abilidade
aparta baitu.
--ZZeeiinn  hheerrrrii ttaann  bbaannaattzzeenn  dduuzzuu??  NNoollaa  eeggiitteenn  dduuzzuu  llaann
hhoorrii??
-Ni Beramendin bizi naiz eta Beramendi eta Udabeko
banaketa lana egiten dut. Pulunpe Basaburura ekart-
zen dutenean herrietako banatzaile guziak deitzen
ditut bakoitzak bere herrietara eraman eta banat-
zeko. Nik gure bi herrietakoak hartu eta etxez etxe
joaten naiz, egunak pasatzea utzi gabe, lehenbaile-
hen egin behar baita berriak zahartzea utzi gabe.

Gaurkoz aski izanen dugu, Inma, berriz ere zure
berri izanen baitugu. Banaketan eta beste edozeine-
tan zure laguntza beti izan dugu. Izan ongi eta es-
kerrik beroenak PULUNPE familia guziaren partetik.
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U m o r e z

Ikastaroak
Ipuin IlustratuakLarraintzarren Liburute-gian ,
Apirilaren 30 eta Maiat-zaren 2,7, eta 9an. Arratsaldeko 5:300tik 6:30etara.

Kamishibai
Aizarotzen
Astearte eta ostegunetan;Maiatzaren 14,16,21 eta23
Arratsaldeko 5:300tik 6:30etara.

Erakusketak
Margolaritza:
“Vuelta a Casa” Letilurartistak eskeinia. La-rraintzarren.

Besteak
Maiatzak 3
kontuz elkartekoek “LosTrileros Forales” aurkez-tuko dute Larraintzarren.
Maiatzak 10
Nekane Juradoren Hitzal-dia, Larraintzarren arrat-salde partean.

Maiatzak 19
Kontzertua:
Musika Kubatarra, JorgeSanchezen esku. Larraint-zarren arratseko zazpitan.
Maiatzak 24
Musika Eskolakoen kont-zertua:
Aralar Musika Eskola, La-rraintzarreko eskolakoJantokian.
Maiatzak 31
Kultura ikastaroen ikas-turte bukaerako festa: Es-kulanak, altzariakzzaharberritzearena, mar-golariak...



Gizartearen haserrea gore-
nera ailegatu da, edo hori di-
rudi.  Ez dakigu noraino
ai legatu daitekeen erokeri
hau; Maia, Sanz eta Miranda-
ren inputazioak, Barcina bere
gazteluan “galdua”... 
Pasa den apir i laren 6ean

milaka nafar hir i tarrek ozen
ohikatu zuten nahikoa dela,

aski dela. Ozen ohiukatu
zuten Barcinaren dimisioa es-
katuz, hauteskunde deialdia
eskatuz, duintasuna eskatuz.
Borroka hau, batez ere, duin-
tasunaren aldekoa delako.
Goizean ohetik altxatzean,
gure bikote, maitale edo
umeei aurpegira eta begietara
lasai begiratzeko.

Aski Da! Iritzia

Aste horretan hirugarren aldiz telefonoa hartu eta Iber-
drolara deitu nuen; “Ea zer kontatzen didaten oraingoan”
pentsatu nuen. Aurreko bietan telefonoaren beste aldean
zegoen pertsonak historio ezberdin bat kontatu zidan: “Ez,
ez, arazoa ez dago hor, arazoa Aiza-
rotzeko postean dago, bai, bai, beno,
itxoin... hemen beste gauzatxo bat
jartzen du, teknikariak ari direla linea
guztia jarraitzen ea zerbait aurkitzen
duten...”  
Telefonoa eskegi eta lehiotik begi-

ratzen hasi nintzen:”Jode, zer gerta-
tuko litzateke horrela egun batzuk
pasatzen badira?” Astelehena zen,
eta oraindik aste guztian zehar Basaburua eta Ultzaman,
argindarra Guadiana ibaiaren antzera ibili zen. Kalte eko-
nomikoak nabariak dira; etxeetan ordenagailu eta zenbait
gailu elektronikoekin arazoak, dendetan eta hostalaritzan
kafea lapikoan egiten, itxi edo irekizer egin jakin gabe,

udaletxeetan zerbitzua ezin eman, industrian kalte ekono-
mikoak, logikoa denez, larriagoak izan dira, makineria eta
langileria erdi-geldirik egonda...
Argindarrerekin egon diren arazo larriek zenbait asunto

jarri dituzte mahai gainean; pasa dugun negu
gorriaren ondorioren bat hau izan daiteke;
elur eta euriek gutxinaka izorratu dituztela
argi eta telefonoen linea eta kableak. Iber-
drolatik esaten zuten ikusi beharko dela nork
ordaintzen duen hori...

Bestetik, gogorarazi digute gure bizimo-
dua zein dependientea den argindarrarekiko,
eta horren kontrolik ez dugula...  Halaere, ho-
rrek ere eramaten gaitu pentsatzera duela ez

hainbeste arte korronterik gabe zoriontsu zirela...
Basaburuko Udalak kexa formala aurkeztu du, eta ani-

matzen ditu herritar guztiak gauza bera egitera, badakizue,
kexatzen ez bazara, ez dizute kasurik eginen. Halaere, es-
pero dugu oso gau erromantikoak pasa izana kandelapean!

Eta bapatean, iluntasuna
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Aurtengo Korr ika memorian geratzen da jada.  “El-
karbizi tzarako gakoa dela diogu, elkarrekin bizi tzeko,
elkarr i  hi tz egiteko, elkarr i  entzuteko, eta elkar ulert-
zeko t resna” dela d iote AEKt ik.  “Baina horretarako,
euskal  herr i tarrok euskal  kul tura ezagutzea eta eus-
kara jakitea beharrezkoa da”.
Horregatik, Korrikak euskalduntzen eta alfabetatzen

ari diren milaka eta milaka pertsonak omendu  ditu aur-
ten. “Euskalakari  izateko ahaleginean euskara ikasten
eta prakt ikatzen ari  diren guztiak”. 
Gure eskualdearen kasuan, beraien izenak Pablo,

Aurora, Gabi, Rakel, Dabid eta Aingeru dira. Urrun edo
hurbilagotik etorriak, hemen bizi dira orain, hemengoak
dira. Gure hizkuntza ikasi nahi dute, prakt ikoa delako,
beharrezkoa delako beraien biz i tzarako,  nahi  dute-
lako...
Basaburuko Euskarr i  taldeak pare bat urte darama

alfabetizazioan lanean, eta talde honek antolatzen du
astean bitan Aizarotzeko Kultur Etxean, Arantxa Puig-
nari  esker, helduentzako euskara klaseak.  Bixi ta egin
genien eta solastu, gustora gainera. Hau da nahaste
horretat ik sortu zena...

-Ez ginen elkarrekin ezagutzen, gainera, duela urte
batzuk klaseak ematen ziren baina bukatu egin ziren.

NNoollaa  eellkkaarrttuu  zz iinneetteenn  bbeerrrr ii rroo??
Jauntsaratseko udalarekin kontaktuan jarr i  eta Aiza-

rotzeko Nereak lagundu gintuen kontaktuak egi ten,
Arantxaren izen eman ziguten,  eta gero guzt iok jarr i
ginen kontaktuan; talde zaharra eta berria; zail tasunak
aurkitu izan ditugu:  batez ere gehienok gurasoak izan
garelako...  Horrek suposatzen duenarekin.
- Ihabenen biz i  gara gu;   Kadizet ik  etorr i  berr iak

geunden eta lur  hartze prozesua hasi  bezain la ister,
pentsatu genuen euskara ikasi  beharko genuela,  zo-
nalde euskaldun batean gaudela kontuan hartuta.

ZZeeiinn  ddiirraa  zzuueenn  mmoott iibbaazziiooaakk??

-Jendeak ulertzea, komunikatzea eta lan egitea.
-Kartelak eta letreroak ikusi ,  eta pentsatzen nuen,

ze izango da, i txura ederra du , baina ze jarr iko du...
-Nire kasuan, eguneroko bizitzan erabi l tzeko, komu-

nikazio aukerak haunditzeko jendearekin, bi lerak, kar-
te lak,  parte hartzea hobetzea. . .   Pertsona bakarra
baldin bazara euskara ez dakizuna apurtzen duzu au-
rret ik sortutako dinamika...
-Nire bi alabak eskolan daude, nire bikotea ere eus-

kalduna da...



EEttaa  ii kkaass--eerreedduuaa??
-Planteatzen genuen hezkuntza s istema “ez regla-

tua” izatea, arina...  Hitz egiteko balio zuena, praktikoa
izatea...

-Oso metodo prakt ikoa da, dendara joaten gara, te-
lefonoz hi tz  egi ten dugu ,   Arantxak bet i  egi ten di tu
ahaleginak guk ahal ik eta gehien hitz egitea.. .

-Nire aurreko esperientziza pol i ta izan zen, metodoa
guzt iz ezberdina zen; gramatikalagoa, reglatua.. .   er-
daraz egiten zigun ere.. .   Arauak eta horrelakoak era-
bi l tzen, niretzat, behintzat errezago egiten zitzai fdan.
Metodo honekin, prakt ikoagoa da, zuzenagoa...  

-Hasieran ez ginen ezertaz enteratzen,  “ lehenego
klasean  dena zen r ik i r ik-r ik i r ik-r ik i r ik . . .  Eta gu eee-
ehhhh?  baina oso giro ona sortu da hemen; alaba eta
txakurrarekin gatoz eta guzt i .   Oso gai  polemikoetan
sartzen gara, bikote asuntoetan...   

-Metodoa murgi l tzean oinarr i tua dago, batez ere gu
horrela eskatzen genuelako. . .   aurk i tu dut  h izkuntza
bat beste ezerekin inolako er lazior ik  ez duela.  Azke-
nean ski pista batean sartu gara, tut ik ere jakin gabe,
eta bultzatu gaituzte behera..   nir i  asko kostatzen ari
zait  gauzak barneratzea, baina askoz praktikoagoa da.

-Adib idez,  n i  askotan karteroarekin h i tz  egi ten dut
euskaraz,  dagoeneko bi  h izketald i  oso egin d i tut . . .
NNoorrbbaaii tteekk  hhoorr tt ii kk   ggaa llddeettzzeenn  dduu  eeaa  ““AAmmoorraanntteeaa””   ddeenn.... ..
5500  uurrttee  dd iittuu,,  ““mmaadduurr ii ttooaa””  ddaa..    
FFaarrrreenn  aarrtteeaann    aazzaalltt zzeenn  dd iigguuttee  ““EEttaa  KKii ll lloo””  ttaa llddeeaa  dd ii--

rreellaa,,  eeddoottaa  ““EEttaa  KKii ll lloo  KKoommaannddooaa””.. .. ..     NNaahhaasskkeettaa,,  ssuuppoo--
ssaattzzeenn  dduugguu,,   EEttaa  kkii tt ttoo  eettaa  ““qquuii ll lloo””   aannddaalluuzz iiaarr
eessaaeerraarreekkiinn.. ...

-Beste egunean antzerkira joan eta nahiz eta diber-
t igarria izan, ba hikaz zegoen eta beno, ba ez ginez as-
kotaz enteratu.. .  Beste batean  ere“Tximino Tximista”
ikusi genuen .. .

- Ikasketa prozesu honetan garrantz ia badu ere le-
h iak.   Egun batean Pablo agertu zen txukun-txukun
egindako idatzi batekin, hurrengo egunean beste batek
egin zuen ondo, horrek sutan jarr i  n induen, eta esan
nuen “Nik ere egingo dut”. . .

GGaallddeettuu  eeggiinn  ggeenniieenn  eeaa  nnoollaa  eerraannttzzuutteenn  dduueenn  jjeenn--
ddeeaakk  bbeerraaiieenn  iikkaass--pprroozzeessuuaann.... ..

-Mota guztietako jendea aurkitzen duzu; zure ego-
era ulertzen dutenak, laguntzen zaituztenak, arraro
begiratzen dizutenak...  denetarik dago, baina oroko-
rrean ondo hartzen dute.

-Halaere, batzutan gora behera handiak ditugu; bat-
zutan zeozer ondo dakizu eta hurrengo egunean ez
duzu gogoratzen. . .  Argi  ta garbi  prakt ikar i  esker f in-
kotzen da dena. Bestet ik ere, bi  egun astean sartzen
ditugu bakarr ik, eta ahal duguna egiten dugu...

-Euskara ikasteak euskal kulturari  buruz dauden to-
piko asko kentzeko bal io izan dit ;  hizkuntzara hurbi l t-
zeak,  bertako kul tura eta pentsatzeko modua
ezagutzea, nola eraiki tzen den hizkuntza bat ikustea...
Orain hegoaldean galdetzen didatenean euskarar i
buruz:  “Baina ez dauka  gramat ikar ik  ez ezer” ,  edo
beste batek dio: “Ez du etorkizunik ere,  ea zergatik ez
dugu ingelera ikasten...”

-Batzutan galdetzen digute gure semeari buruz; Eta
noiz ikasiko du gaztelera?

PPaabblloo  nnaaiizz   ,,   EErrbbiitt iinn   bbiizzii  nnaaiizz   eettaa    SSaallaammaannkkaakkooaa  nnaaiizz

NNii   DDaabbiidd,,  nnaa iizz,,     BBeenniiccaassss iimmggooaa  eettaa  IIhhaabbeenneenn  bb iizzii
nnaaiizz..

AAuurroorraa  nnaaiizz,,   SSaabbaaddeell lleekkooaa  nnaaiizz  bbaaiinnaa  IIhhaabbeenneenn  bb iizzii
nnaaiizz,,  DDaabbiidd,,  OOnnaa  eettaa  II llaarrggiirreekk iinn..

RRaakkeell   nnaaiizz,,  BBuurrggoosseekkooaa  nnaaiizz ,,  eettaa  EErrbb iitt iinn   bbiizz ii  nnaaiizz..  

NNii  GGaabbii  nnaa iizz ,,  AAuuzzaann  bbiizz ii  eettaa  SSeebbii ll llaakkoo  DDooss  HHeerrmmaa--
nnaasstt iikk   nnaattoorr..

AAiinnggeerruu  nnaaiizz,,   SSeebbii ll llaakkoo  nnaaiizz   eettaa  UUrrrr ii ttzzoo llaann  bbiizz ii  nnaaiizz
dduueellaa  hhii rruu  uurrttee,,  DDooss  HHeerrmmaannaasseekkooaa  nnaaiizz  eerree..

Ea koadr i l la  pol i t  honek lor tzen duen ar t ikulu hau
ulertzea!



Elkarrizketa egin aurreko egunean, berarekin solas egiten mi-
nututxo batzuk pasa ondoren, laster ikusi genuen gipuzkoar honek
ez zigula betiko diskurtsoa botako. Ideiak argi, esperientzia han-
dia eta mingainan hilerik gabea, Gurutze Irizarrek 15 urtez bizi
izan zen mendebaldeko Saharako kanpalekuetan; senarra berta-
koa zuen eta bere umeetako bat bertan hezi egin zen. 

Erreportaje hau prestatzerako orduan, betiko ikuspegi-
tik alde egitea pentsatu genuen erredakzio bileran. Topikoetatik
at, beraz, Gurutze Irizar. Elkarrizketa hasi aurretik argi utzi nahi du
hau guztia bere iritzia dela, eta ez dela inoren bozeramale.

Turismo solidarioa egiten al da kanpalekuetan?
Kontzientziak garbitzeko kanpainak egiten dira; jendeak

uste baldin badu arroz pakete batzuk bidaltzearekin eta umeak
udan izatearekin, hori “bakarrik” egitearekin arazoa konpontzen
laguntzen duela, akatsa da, azken finean gertatzen ari dena
arazo politikoa dena, arazo humanitarioa bihurtu dutela. Arazo hu-
manitarioa bestearen ondorioa da.

Pentsa ezazu kanpaleku batera bidaltzen den arroz pakete
batean, zenbat balioko du hemen?  Bertara bidaltzerako orduan
bere salneurria urrea izango balitz bezala biderkatzen da...  Trai-
lerrak erosi behar, Alikanteraino eraman, itsasontziz pasatu Ora-
neraino, eta gero 2.000 kilometroko bidea errefuxiatu
kanpaldietaraino...   Hau guztia pare bat eguneko janaria ema-
teko! Askotan gogoratzen dut txikitan “Domund” kanpainak hasten
zirenean: “Limosna para los negritos” esaten zen... 

Arazoaren oinarrian dago gakoa...
Jendeak bere buruari galdetu behar dio, zergatik daude hor?

Argi eta garbi interes handiak daudelako, mendebaldeko Sahara
pobrea izango balitz, ikusiko genuke...  Orain arte esplotatua den
arrantza eta fosfatuen indusketaz aparte, hasi dira jada petrolio,
uranio eta gasaren bila...  Frantzia, Espainia eta Marokoren ar-
teko interes jokoa ikaragarria da; ni oso kritikoa naiz Espainiar Es-
tatuaren paperarekin, azken finean, saharar herria sentimentalki
askozaz ere lotuagoa dago espainiarrekin marokoarrekin baino,
eta egunen batean independentzia lortuz gero, mota guztietako
langileak beharko dira, enpresak...  
Ekonomia handiko kontuak, baina zer egin dezake herritar xu-

meak?
Nik ematen dudan aholkua, lehenik eta behin da ulertzen saiat-

zea, arazo politikoa dagoela, eta irtenbidea ere politikoa izan
behar dela. Hori jakinda, gero bakoitzak ikusiko du zer egin... Be-
gira itzazu hedabideetan, zer agertzen da Saharari buruz?
Nire herrian behintzat, uda pasatzera etortzen diren umeak,

edota “karabana” horietako bat ateratzen denean...
¿Noiz ikusten da mugimendu politikoei buruz zer edozer?

Eskualdeko norbaitekin hitz egin nahi genuen, hemengo
begiekin bertako egoera ikusi zuen norbaiten iritzia iza-
teko. Arostegiko Juantxorekin elkartu eta lau hitz eta iritzi
eman zizkigun. Honan hemen horien laburpena:

-Saharako egoerarekin betidanik izan dugu erlazioa,
bagenekien no-
lakoa zen ego-
era. 2011.
urteko egube-
rrietan aukera
sortu zitzaigun
bertara joateko,
HANAS elkarte-
ari esker. Daki-
zuenez, elkarte
honek “oporrak

bakean” deitutako ekimena aurrera eramaten du duela
denbora dezente, umeak hona ekartzen ditu. Elkarte
hauetakoek famili bat bilatu ziguten bertan eta  bertara
gerturatu ginen; hasieran harrigarria izan bazen ere, aste
betez egon ginen “Hamada” horretan, basamortua basa-
mortuaren barruan... Sorpresa handia hartu nuen bertako
jendeak duen jarrera positiboa ikustean; dagoen egoera-
rekin tinko eta alai mantentzen dira.

-Aurrekoarekin lotuta, azpimarratu nahi dut oso ondo
antolatuak daudela; adibidez, banaketa oso ondo egiten
da, dilistak baldin badaude, denek dute dilistak...  Bertan
egon nintzenean itxura hori eman zidan, oso ondo anto-
latuta daudela, bertako jendeak ere hori komentatzen
zuen.

-Herri honen dependentziari buruz galdeturik hau da

Saharako egoeraren 
gaineko begirada ezberdinak
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Juantxok erantzun ziguna:
Gai konplexua da hau; oso eremu irmoa da, ezin da

ezer ekoiztu, pentsa,  hondartzako hamar metro uzten ba-
dizute bezala da eta esaten dizute, hala! egin zerbait...
Pasa den urtean 2 egun soilik egin zuen euria, pentsa…
Bertan ezin da ezer produzitu, dena ekarri behar da kan-
potik.   Laguntza humanitarioari esker bizi dira, hori argi
dago,  bestela ezinezkoa izango litzateke kanpaldietan bi-
zitzea; hori bai, beste leku batzuetan, adibidez alde “as-
kean” bai egin daitezkeela gauzak, gameluak eramaten
dituzte bazkatzera…  Hala ere oso alde txikia da hori.

-Irtenbiderik? Frantzia eta  Espainia dira giltza dutenak;
Marokorekin aliatu ziren aspaldi, laguntza handia ematen
diete, bi estatu hauek lagunduko ez balute, egoera guztiz
ezberdina izango litzateke...   Interes asko daude erdian,
adibidez, arrantzarena, arrain-sarda erraldoia dago Sa-
haran mendebaldeko kostalde horretan, eta interesak oso

handiak dira...  Enpresa espainiarrek eta frantziarrek hit-
zarmen asko dituzte... Diruan dago gakoa. 

BBaaddaadd ii ,,   SSaahhaarraauu iiaa rr   hhee rr rr ii aarr eenn   OOrrddeezzkkaa rr ii aa     NNaa ffaa --
rr rrooaann

ZZeeii nn  ddaa   kkaannppaalleekkuueenn   eeggooeerraa??
Egoera  oso  k rue la  da ,  i t xo i t en  gaude ,  e t s i pena

sen t ipena   dago  kanpoko  egoera r i  beg i ra .  Ez  du te
Naz io  Batuen ebazpena bete tzen,  er re ferenduma ez
da  eg i t en . . .   pen tsa  esazu  popuaz ioak  i a  40  u r te
ex i l i a tu r i k  da rama la ,  gosea  jasa ten . . .   Egunak  e ta
u r teak  au r re ra  j oan  aha la   k rude lago  eg i t en  da  i t -
xo i tea . . .

SSaahhaa rraauuiiaa rr   hheerr rr iiaa   ddeeppeennddeennddiieenn tteeaa  bb ii hhuurr ttuu   aa ll   ddaa
//dduugguu??:

Ez  du t  hor re la  den ik  us te ,  dependentz ia  badugu,
ba i .  Eg ia  da  e lkar tasuna jaso tzen  dugu la ,   laguntza
da  gure  er res is ten tz ian .  Egunero pentsatzen dugun
bakar ra  da:  “  No iz  i tzu l iko  gara  e txera ,   no iz  ikus iko
dute  gure  semeek gure  lu r  e ta  iba iak  e ta  ez  har r i t -
zar  hauek . . .
Gu re  he r r i a ren  aska tasunean  pen tsa t zen  dugu

bakar r i k ,  no izba i t  p res iona tu  dugu nah ikoa  Maroko ,
e ta  ga inera ,  a rmetara  ez  dugu i t zu l i   nah i . . .   Bake-
arek in  gaude e ta  ez  b io lentz iarek in .   Marokoren  pa-
s ib i ta teak  ez  du  ba te re  laguntzen . . .

GGuurreeaann,,   nn iikk   uussttee,,   eezz  dduugguu  ii tt xxoo ii tteenn  iinnoorrkk  eettoorrttzzeerraa,,
bbeett ii   ssaa iiooaatt zzeenn  ggaa rraa  gguu rree   ee rr rreeaa ll ii ttaa ttee   ee ttaa   aazzpp iieegg ii ttuu --
rraakk   eerraa iikk ii tt zzeenn.. .. ..   

Lehenengo  memen tu t i k  has i t a ,  es ta tu  i ndepen -
d ien te  ba t  p res ta tzen  egon gara ,  gure  g izar tea  e ta
eg i t u rak  p res ta t zen  egon  ga ra ,  l i b re ,  demok ra t i ko
e ta  soberanoak  i zan  a r te .  Esko lak ,  hosp i ta leak ,  ad-
min is t raz ioa ,  Arab ia r  Saharau ia r  Er repub l i ka  Demo-

kra t i koa  sor tu ,  gobernu  ba t  sor tu  e re  bere  min is t ra -
r i ek in  e re ,  b i l a tu  dugu  kanpoko  he r r i a l deen  ona r -
pena ,  pa r te  ak t i boa  ga ra  A f r i ka r  Ba tasunean ,
munduko 87  her r ia ldek in  e r laz ioak  d i tugu . . .  
Bes te t i k ,  e ta  o inar r i zko  azp ieg i tu re i  beg i ra ,  u ra ,

hezkun tza  e ta  osasuna doha inekoa da .  Dagoen ja -
na r i a  bana tu ,  hau rdun  dauden  emakumeen  babes
ek imenak  ere  aur re ra  a te ra  d i tugu ,  umeen hezkunt -
zan  laguntzeko  p lanak ,  agureak  laguntzeko . . .  Aha l
dugun moduan  mo lda tzen  gara .
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Urtero bitan egiten da, udazken eta udaberriaren hasieran. Ba-
saburuko Kontsumo Sareak antolatzen duen eguna ailegatzen
denean, armairuak begiratu, behar ez dugunaz pentsatu eta famili
eta lagun artean egun polit bat pasatzeko ordua da.  
Aurtengo egunekoan, zorionez elurrak eguzkiari egin zion lekua

goizeko hamaiketan edo, eta ohitura den bezala, arroparen el-
kartrukerako “Denda Gratix”-a herriko kalean jarri zuten. Nahi
zuten guztiek arropa utzi eta hartu ahal izan zuten. 
Kontsumo Saretik azpimarratu digute egun guztian jendea pa-

satzen ibili eta, noizean behingo “desfile” bitxi bat sortu zela.  Arro-
paz aparte, beste erabilera anitzeko objetuak bazeuden
elkartrukerako prest. Antolakuntzatik ere azpimarratu nahi izan
dute egunean hartzen ez dena bildu eta Emauseko Trapuketarie-
tara eramaten dela.
Goiza aurrera zihoala, gosea ere handitzen joan zen, normala

den moduan. Bazkaria, beraz, prestatzen joan ziren. Erabilitako
produktuak kooperatibakoak ziren, eta, gainera,  gehienak baila-
rakoak. 65 pertsona inguru bildu ziren, haurrak eta helduak, txikiak
eta handiak.
Jan egin zuten menua oso interesgarria eta oparo iruditu zaigu,

beraz hemen duzue:
Aza entsalada, onddo nahaskia, kardua, borraja, ziza patea,

barbantzu patea,  arroza berdurekin, txekor eta zaldiko gisatua
eta bukatzeko gazta, intxaur eta hurrak dastatzeko! Hori guztia
gusturago dastatzeko, bertako sagardoa ere bazegoen.
Bazkalostean, tripa betea zegoelarik, burua ideia interesga-

rriekin betetzeko aukera; kafe-tertulia zegoelako. 40 bat pertsona
elkartu eta “Som Energia-Energia Gara” kooperatibako Andoni
Romeorekin hitz egin zuten; irabazi ekonomikorik gabeko koope-
ratiba honetan, “gaur egungo energi modeloa aldatu eta  eredu %
100  sostengarri izatera ailegatzea du helburu, eta noski, geroz eta
jende gehiago biltzea. “Fiare” deitutako banka etikoari buruz egon
ziren hitz egiten. Hurrengo lerroetan ikusi ahalko duzue aukera
ezberdinak...

Arratsaldea ideia, kafe eta  pastekin bete zen, eta zortziak al-
dera arte energia, kooperatiba eredu, sostengarritasunaz... hitz
egiten luzatu ziren eguzkia erori arte.

hhttttpp::////wwwwww..ssoommeenneerrggiiaa..ccoooopp//))
((hhttttpp::////wwwwww..pprrooyyeeccttooffiiaarree..ccoomm//wweebb//))

BBaannkkaa  EEttiikkooaakk::  MMuuggii  zzuurree  ddiirruuaa!!
Badaude zenbait gauza ez direnak azaldu behar, zertarako

kontatu zuk jada dakizuna...
Hementxe dituzu bi proposamen eta zenbait aukera:
Lehena da gure aurrezki kontuak, inbertsio edo pentsio funt-

sak ixtea eta gure akzioak saltzea.
Bigarren ekintza da banka etikora eta kooperatibara (Fiare,

Coop57, SomEnergia, CASX) eramatea eta hor fondo-gordailu
berriak irekitzea. Hona hemen aukera batzuk fondo-gordailuak
transferitzeko eta, aldi berean, mugimendu kooperatiboak zabaldu
eta handitzeko:
FFiiaarree.. Banka etiko kooperatiboko proiektua, Europan. Urte bat-

zuetatik hona onartzen ditu banku-gordailuak, eta proiektu sozial
eta kooperatiboak laguntzeko maileguak egiten ditu. Aurtengo
azken hiruhilekoan, kontu-korronteak ere onartzen hasiko da.
Argibide gehiago: hhttttpp::////wwwwww..ffiiaarree..oorrgg
CCoooopp5577.. Zerbitzu finantzario etiko eta solidarioko kooperatibak

aurrezkiak eta ekonomia sozialeko proiektuendako maileguak ku-
deatzen ditu, hau da, printzipio etiko eta solidarioetan oinarrituta
lan-okupazioa, kooperatibismoa, elkartasuna eta iraunkortasuna
sustatzeko proiektuak. 
Argibide gehiago: hhttttpp::////wwwwww..ccoooopp5577..ccoooopp
SSoomm  EEnneerrggiiaa.. Energia berriztagarriak produzitzeko eta kont-

sumitzeko kooperatiba. Ez da banku ez finantza-erakunde, baina
bazkideen aurrezkiekin energiaberriztagarrien kooperatiba-proiek-
tuak sortzen ditu.
Argibide gehiago: hhttttpp::////wwwwww..ssoommeenneerrggiiaa..ccoooopp
CCAASSXX.. Sareko Autofinantzazio Sozialeko Kooperatiba. Hasie-

ran dagoen proiektua da, asanblearioa eta interesik gabekoa; baz-
kideen aurrezkiak mailegatzen ditu proiektu autogestionatuendako
eta haien printzipioekin bat datozen proiektuendako, Iraultza
Integralaren antzekoak direnak. Ekintza egiten den hilabetean,

haren lehen urteurrena beteko da. 
Argibide gehiago: hhttttpp::////wwwwww..ccaassxx..ccaatt
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"Ama hizkuntza esaten dugu hizkunt-
zaz erditzen garelako. Erditzen esaten
dugu amak gu egiten gaituenean guk ere
bera egiten dugulako ama, elkar egitea
da erditzea. Antzeko zerbait gertatzen da
hizkuntzarekin ere. Hizkuntzak egiten
gaitu gu eta guk egiten dugu hizkuntza.
Elkarren lekuko gara. Elkarri emanez bizi
gara. Hizkuntzak guri eta guk hizkunt-
zari, arnasa eta izatea.
Ikasten ari denak ematen dio irakas-

ten ari denari zentzua. Irakasten ari
denak ematen dio hiztun zaharrari nor-
abide berri bat. Hiztun zaharrak eman
behar dio ikasten ari denari eskua.
Denok eman behar diogu elkarri eus-
kara.
Euskara da ene ama hizkuntza. Baina

ama hizkuntza zer da? Ama hizkuntza ez
da lehenik ikasten den hura, ez da ama-
ren magalean jaso genuen hura, ama
hizkuntza da, enetzat, pentsatzeko ba-
liatzen dugun hizkuntza. Gure arrazoiak
eta irudiak nola fabrikatzen ditugun han
dago gure ama hizkuntza. Eta posible
da, bizitzan zehar, euskara ama hiz-
kuntza bilakatzea, euskaraz pentsatzen
ikastea. Bide horretan zatoztenoi mires-
men eta goraintzi, eta norbaitek esaten
baldin badizue zuek euskaldun berriak
zaretela, edo euskara ez dela zuen ama
hizkuntza, esaiozue zaharra izatea ez
zaiola inori gustatzen, eta bide batez,
esaiozue, ama hizkuntza ez dela lehenik
ikasten den hura, pentsamendua sortzen
duen bakoitzaren hizkuntza baizik.
Herri hau ere euskaraz pentsatuko

dugu, edo ez da izanen. Hautatzen dio-
gun ama hizkuntzaren arabera dago
gure herriaren geroa. Erdaraz mintza
araziko gaituztela? Badakigu hori. Herri
honek pentsatu beharko du zerbait er-
darari buruz, baina herri hau ezin da
pentsatu erdaraz, herri hau euskaraz
pentsatuko dugu, edo ez da izanen.
Herri bat erditu nahi badugu, inork er-

ditzekotan, ama hizkuntzaz erdituko
gara."

AAmmaa
HHiizzkkuunnttzzaa

Amets Arzallus, Korrika Mezua

AAUUPPAA,,  AAUUPPAA!!  EESSKKEERRRRIIKK
AASSKKOO  LLAAGGUUNNOOKK

Joan den urtea urte latza izan zen eus-
kal aldizkari, euskal agerkari guzientzat.
Nafarroako Gober-
nuak, bere azken urte
hauetako politika se-
gituz, azkeneko diru-
laguntza kendu zigun.
Azken euroa lapurtu
zigun. Euskararen
kontrako bere politika
ertzaraino eraman
zuen. Bitartean, erda-
razko telebistei 2,5
miloi euro eman zizkien. Horrelakoa da
azken urte hauetako moda, pobreari
kendu aberatsari emateko. Irratia hertsi
genuen, Pulunperekin ahal bezala iraun.
Guzi honi bueltako emateko, ari gara

gauzak asmatzen, lanean su eta gar. As-
matuko dugu? Orain bertan Zeuk aukera
Zeuk erabaki kanpainan sartuak ibili gara
eta nahi adinako arrakasta bildu ez ba-
dugu ere, 450 atxikimendu bildu ditugu.
Ez da asko, baina gutxi ere ez. Euskal hi-
labetekari eta irrati baten beharra zen-
baitzuk garbi ikusi duzue, zuen laguntza
eman diguzue. Odieta aldean, uste ez ge-

nituen bi boluntario anonimok 8 eta 4
firma bildu dizkigute. Hala ere Imotz eta
Basaburua aldean topatu dugu laguntza
gehien: Garbisu senar-emazteak, Kizkit-
zak eta Haritzek, Muskitz eta Muskiztik

kanpo 31 firma bildu di-
tuzte; Basaburua al-
dean, berriz, Igoan,
Leontzio Huartek 20;
edo Maider Astizek Itsa-
son, 17. Eta Feli Alema-
nek, Iruñean, Arturo
Kanpion euskaltegiaren
alde leher bildu ondoren,
guretako eskatu eta
beste 35 firma bildu ditu.

Denak aipatzen ez gara hasiko, ez dugu
lekurik. Bego honetan.
Denak ez aipatu arren, eskerrik beroe-

nak lan honetan, euskararen alde, Pu-
lunpe eta Esan Erran Irratiaren alde aritu
zareten guzi-guzioi. Zuek gabe, ezinez-
koa zatekeen.
Hobetuko dugu Pulunpe, hobetuko

dugu Esan Erran Irratia. Laster hasiko
gara ikusten eta entzuten. Aurrera eginen
dugu zuen denon laguntzarekin. Nafarro-
ako Gobernua euskararen eta euskaldu-
non kontra badugu ere, aurten urte hobea
izanen dugu zuei esker. Aupa! Aupa!

Mundua modu ezberdin askotan begi-
ratu daiteke, egunero begi ezberdinekin
begiratu, edota begiak ixten dituzun une
oro, ikuspuntua ere itxi eta irekitzen da, ka-
mera baten obturadorea bezala.
Argazkilaritzak bizitza modu berri ba-

tean irudikatzeko aukera ematen digu.
Egunero pasatzen zaren errepidea, edota
betiko herriek forma eta erlazio berria hart-
zen dute begirada aldatzean. Martxoaren
bukaeran, eskualdeko lagun talde batek,
Ametza elkarteak antolatutako argazkila-
ritza ikastaroan parte hartu zuten. Bi goi-
zetan argazkilaritzaren oinarrizko arauak

gainbegiratu, Photoshop programa infor-
matikoarekin lehenengo pausoak eman,
argazki mordoa egin, eta batez ere ondo
pasa zuten... edo hori espero dugu be-
hintzat...
Udaberria irauten duen bitartean, eta

gure paisaia kolore idor eta horietara pasa
baino lehen, oraindik ere beste ikastarotxo
bat antolatuko dugu: egingo dugu bi arrat-
saldetan, eta nola ez, dohainik izanen da...
Interesa baduzu, edo zer edo zer galdetu
nahi baduzu, idatzi pulunpe @gmail.com
helbidera.

LABURREAN
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Ttakun elkartea Lasarten  duela denbora dezente dabil lanean,
euskararen erabilera, teknikak, ikerketak, taldeak... sustatzen. Az-
kenaldian gurera Nahia Inza teknikaria etorri da “Taldea Sarea”
deitutako ikastaroa ematera. Hizkuntzaren erabilera sustatzeko
tresnak identifikatu eta hizkuntza jorratzea da helburua, jakinda
“errezeta magikorik” ez dagoela. Ikus ditzagun beraien plantea-
menduak modu hurbilago batean.

Basaburuko Euskara Batzordeak prestakuntza saio bat ematera
deitu zuen Ttakun Elkartea duela pare bat urte. “Hitz egiten hasi
ginen kezka zegoela euskara erabilera murritzarengatik. Horren
inguruan, euskara ordezkariekin biltzen hasi ginen, erabilerari be-
gira zailtasunak zeudela ikusita”.  Euskara sustatzea, kalean ge-

hiago entzun dadila. Hortik
hona zenbait saio eta proiektu
ezberdin egin dituzte elkarre-
kin: Adibidez, “Gurasoekin jo-
lasean”:   Ikastetxeko gurasoei
zuzendua zegoena, hauei  la-
nabesak ematea zuen helburu,
adibidez “cochecito leré”
abestu ordez, euskal kantuak
abesteko... “Horren ostean, be-
rriro arduradun taldearekin
hasi gara”. Hitz egiten duena
Nahia Inza da, Ttakun elkarte-
koa. “Gure metodologiak es-
trategiak eta tresnak ematen
dizkigu haur eta gazteen ohitu-
rak aldatzeko hezitzaileekin
edota irakasleekin (erreferen-
teekin) hartu emana dagoe-
nean. Baina, erreferentzia hau
galtzen denean, aldaketa talde
barruan eman behar delakoan
eta taldeak hizkuntza erabile-

ran duen garrantziaz jabetuta sortu da Taldea Sare. 

Ikastaro berri honen  helburua, euskara tresna izango duten talde
erreferenteak sortu eta dinamizatzea da,  “mobilizatzea herrien
mugimenduaren baitan . “Talde horiek sortu edota identifikatzea
da erronka”.  10 bat pertsona bildu ziren ikastaro honetan; eus-
kararekiko afinitatea duten pertsonak eta udal ordezkari eta ar-
duradunak izan ziren Basaburuko udaletxean. 
“Saioa sei ordukoa izan zen eta bi saio ezberdinetan banatu da.
Hasieran hizkuntza erabileran eragiteko oso garrantzitsua den al-
dagai bat landu dugu; “moda”. Parte hartzea oso ona izan da, bai
jolas eta dinamika ezberdinetan, bai eztabaidetan. Eztabaida bat-
zuetan asko kostatu zaigu gaia berriz ikastaroan zentratzea. Ez-
tabaidaren mamiak gaiarekin erlazionatuak zeuden arren kasu
askotan aterabiderik gabeko puntura edota gehiegizko zehazta-
sunetara jotzea ekarri du”.   Zioen parte-hartzaile batek. Azken fi-
nean guztiok badakigu bailararen hizkuntza errealitatea
homogeneoa ez dela, aldatzen dela herriz herri, geografikoki sa-
kabanatuak daudela,  “beraz, beharrak eta planteamenduak ko-
katu eta pentsatu behar”.  
Zalantzarik gabe, beharrezkoak dira esfortzu guzti hauek gure hiz-
kuntza sustatu, mantendu eta indartzeko. Ikastaroko beste par-
taide batek idazten zuen bezala: “Oraindik hainbat puntutan
zalantzak ditut, praktikan ez baitakit nola gauzatuko diren, ez eta
gauzagarriak diren ere”. Hala ere, animo, mereziko du eta saiat-
zeak!Nahia Inza teknikaria

BBiissiittaa  eezzaazzuu  
WWeebbgguunnee  BBeerrrriiaa!!



PULUNPe 13

Po l i t i ka  munduan  mug imenduak  egon  d i ra  azke -
neko   h i l abe te tan .  Mankomun i ta tea ren  bu rua  no r
izango den gora  e ta  behera  ib i l i  d i ra .  Rober to  Pas-
ca l  basaburuar ra  aukera tua izan da B i ldu  a lderd i t i k .
He leg i t e  ba t  j a r r i  dezake  opos i z i oak  o ra ind i k  e re ,
epearen bar ruan gaudelako.  Ha la  ere ,  dauzkan p lan
e ta  ide ie i  buruz  so las tu  gara  berarek in .

--NNoollaa  aa ii lleeggaattuu  zzaarraa  MMaannoommuunnii ttaattee  bbuurruu  ii zzaattee rraa??
Ul tzamako Nekanek osasun arazoak de la  e ta  u tz i

behar  i zan  zuen  p res iden tz ia ,  az te r tu  genuen ego-
e ra  e ta  behar rezko tza t  i kus i  genuen o ra in  a r te  lan
eg i teko  moduar i  ja r ra ipena ematea .

--ZZeeii nn  ddaa  aauurrkk ii ttuu  dduuzzuunn  eeggooee rraa??
Alde batet ik ,  oso egoera txarra aurk i tu  dugu Nafar

Gobernu t i k  mur r i zke tak  bes te r i k  ez  za i zk igu  e to r t -
zen ,  ba tez  e re ,  berd in tasunean e ta  lan  babes tuan ,
n i re tza t  gaur  egun gehien  babes tu  behar  d i tugunak ,
bes te  a lde t i k ,  l ang i l eengand ik  e ta  ta ldean  lan  eg i -
ten dugun boka leengandik  laguntza hand ia  jaso dut .
E r ran  beha r  da  t a l deka  l an  eg i t en  dugu la  e ta  a r l o
bako i tzean 2  edo  3  boka l  gaude la .  10  boka le ta t i k  6
ar i  gara  lanean e ta  6  ba i la re t i k  5 .

--ZZeeii nn  dd ii rraa   ddaauuddeenn  ee rrrroonnkkaakk??
Gaur  egungo  e r ronka  nagus ia  da  mur r i zke tak

aha l i k  e ta  gu tx ien  nabar i t zea  da ,  badak i t  za i la  de la
uda len  konpromezua behar  de lako  e ta  jak ina  da  ez
gaude la  zuz i r iak  bo ta tzeko  moduan.  Ba ina  es fo r tzu
bat  eg in  beharra  dago e ta  hor re tarako ba l i teke kont -
ze jue i  l agun tza  eska tzea .  Gau r  da  momen tua  go r -
de ta  dugun  d i rua  e rab i l t zeko  guz t i on  one rako  e ta
aukera  ez in  hobea ikus ten  dugu kon tze juen  a lde t i k .
Gauza izanen zen  hauek  p res t  ego tea  d i ru  ba t  ja r t -
zeko  j ende  geh io  kon t ra ta tu  aha l  i za teko  babes tu -
r i ko  g i za r te  l aneko  p ro iek tuan ,  j ak inda  ga ine ra
zona ldeko  jendea de la ,  auzok ideak  azken f inean.  

--ZZeeii nn  dd ii rraa   zzuueenn  pprroo ii eekkttuuaakk??
Gaur  egun gure  p ro iek tua  da  duguna manten tzea

eta  za i la ,  ad ib idez ,  berd in tasunean ez  d igu te  eman

d i ru r i k  ek in t ze ta rako  e ta  uda lek  j a r r i  beha r  i zan
dugu  iaz  ba ino  ze r txoba i t  geh iago ,  ha la  e re ,  i rud i -
menarek in  e ta  jendearen konpromesuarek in  aur re ra
eraman behar  d i tugu  ek in tzak .  

Es ta tu toak  ber r i tu  beharko  d i tugu  oso  zahar rak
d i re lako  e ta  boka lak  pa reak  garenez a razoak  so r t -
zen  d i ra ,  ho r i  l ehen  ba i t  l ehen  konpondu  beha rko
dugu.

--ZZeerrbbaa ii tt   ggeehhiiaaggoo  aazzppiimmaa rr rraattuu  nnaahhii   dduuzzuu??
Geh i t u  nah i ko  nuke  gus ta tuko  l i t za idakee la  Pu -

l unpe rek in  ha r reman  es tuago  i za tea  i n fo rmaz ioa ,
eskaerak ,  kexkak ,  za lan tzak . . .  a rg i ta ra tzeko e ta  ho-
r re la  g izar te  zerb i t zuak  jendearengan hurb i l t zeko .

BERRIKETAN
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J aun tsa rasko
Apez teg ibe rr i n  

i kusga i

Margolaria: Feli



Azken aldian langabezia datuek nabarmen egin dute
gora. Zifra i lun horietatik aldendu nahian, asko dira be-
raien enpresa sor tzea burutan darabiltenak. Aldez au-
rretiko esperientzia, hobbyren bat, ezagutza... oinarrian
hartu eta pausoa ematen dute. Auto-enplegua langabe-
ziatik irteteko modua da. Pertsona horiek ez dute pau-
soa bakarrik ematen. Cederna-Garalurrek,   Nafa rroako
Mendialdeko garapen elkarteak, laguntza eskaintzen
baitie ekintzaile izan nahi duten pertsonei. 

Anima zaitez! 

JJaavviieerr  JJaauurreennaa  MMeezzqquuiirr iizz
Aurreko lanbidea: Eraikuntzako

langilea
Adina: 51 urte
Auto-enplegua: Leitzako estan-

koaren ardura bere gain hartu du.
ZZeerrkk  bbuullttzzaattuu  zziinnttuueenn  ppaauussoo  hhaauu

eemmaatteerraa??
Lantoki batean eta obretan ari tu izan naiz lanean,

baina azken urte eta erdian ez nuen inon lanik topatzen
Era-  tsun inguruan eta sektore horietan ez zegoen lan
eskain tzarik. Ustekabean jakin nuen Leitzako estankoa-
ren jabeak erretiroa hartzen zuela eta norbaiten bila ari
zirela. Orduan, l izentzia hori  eskura tzeko zerrendan
izena ematea erabaki nuen, saiakera egitea.
NNoollaa  iizzaann  ddaa  pprroozzeessuuaa??
Jende aunitz aurkeztu ginen eta zerrenda horretan,

Lei tzako jendea ere apuntatua zegoen. Herr i tarrei le-
hentasuna emanen zietela uste nuen... Horregatik, ez
nuen aukera baztertu baina ez nuen esperan tza haun-
diegirik ere egin. Azkenean zortea aldeko izan eta niri
eman zidaten baimena.
CCeeddeerrnnaa--GGaarraalluurrrreekk  zzeerrttaann  llaagguunndduu  zzaaiittuu??
Hasierako horretan oso baliagarria izan da beraien la-

guntza. Baimen ugari behar dira eta nik ez nekien nora
jo behar zen. Leitzako udalean, Madrilen... eskatu be-
ha rreko guztiak prestatzen lagundu didate. Orain, Ma-
drilgo baimenaren esperoan gaude aurrera egiteko.
LLaannbbiiddee  aallddaakkeettaa  hhaannddiiaa  ddaa  zzuurree  kkaassuuaann......
Hala da, ez dut ohiturarik dendan ari tzeko, baina

saiatu egin behar da. Errespetu apur bat ematen du,
baina ilusio handia dut. Oraintxe bertan daukadan ikara
handiena baimena emanen ote didaten da.

Lokal berr i  bat hartu dugu errentan eta behin bai-
mena lortuta, lanean hasi eta etorkizunak zer daka rren

ikusi beharko da.

AAnnggeellaa  IIrr iissaarrrr ii   EEll iizzaa--
ggooyyeenn
Aurreko lanbideak:

Ahate granja batean eta
Informatika zerbitzuetan
Adina: 41 urte
Auto-enplegua:  Lan-

dako oilo arrautzen haz-
tegia jarr iko du
Etxalarren.
ZZeerrkk  bbuullttzzaattuu  zziinnttuueenn  ppaauussoo  hhaauu  eemmaatteerraa??
Lana niretzako egiteak, nire nagusia ni izateak bult-

zatu nau pausoa ematera. Biak probatu ditut, niretzat
eta baita besteentzat lan egitea ere. Autonomo izanda,
arazoak nireak dira, baina askatasuna ere bai. Bi haur
ditut eta horrek lana eta amatasuna bateratzeko aukera
ematen dit . Inpl ikazioa eskatzen du baina, abantai lak
handiak dira. Gustuko duzun ho rretan lan egiteko au-
kera ematen baitu. 
NNoollaa  ssoorrttuu  zziittzzaaiizzuunn  zzeehhaazzkkii  eennpprreessaa  hhoo  rrrreenn  iiddeeiiaa??
Nire abiapuntua aurretiko esperientzia izan da. Ahate

haztegi bat eduki nuen duela urte ba tzuk eta oi loekin
lan egiteko ideia nuen aspalditik. Arrautzak erosiko zi-
tuen eroslea topatu genuen eta orduan, duela hiru urte
paper guztiak martxan jartzen hasi ginen. Orain baimen
guztiak dauzkat eta f inantziazioa prestatzen ari  naiz.
Hori lortutakoan haztegia eraikitzen hasiko gara. Dato-
rren ikasturterako mar txan izatea nahi nuke.
ZZeeiinn  ppaappeerr  iizzaann  dduu  pprroozzeessuu  hhoonneettaann  CCeeddeerrnnaa--GGaarraa--

lluurrrreekk??
Eroslea topatu genuenean, Cederna -Garalu rrera joan

ginen  zalantzak argitzera. Egin beharreko pauso guz-
t iak esan zizkidaten beraiek. Antolatu dituzten ikasta-
roak ere egin ditut. Bertzalde, ekintzaileen kedadan ere
parte hartu nuen. Aski interesgarr iak dira guztiak eta
bide berriak irekitzen laguntzen digute. Enpresa mun-
duan sartzen zara, antzeko egoeran daudenekin egon
eta beraien esperientziak entzuten dituzu. Une horietan
beharrezko laguntza eta babesa ematen dizute.

GGAARRAAPPEENN    AAGGEENNTTEEAA
EElleennaa  IIrr iiggooiieenn      661177  6600  9933  2288    

lleekkuunnbbeerrrrii@@cceeddeerrnnaa..eess

CEDERNA GARALUR





Bidali 
zure 

argazkiak

pulunpe@gmail.com
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As te  hone tan  egunka r i e tan  i kus i  dudan  i r ud i
honek  t xo ra tu  eg in  nau .  Eg ia  esan ,  t xo ra tu  ba ino ,
nazka tu  e ta  su tu  eg in  nau .

Pe te r  Sagan  tx i r r i ndu la r i  es lovak ia r ra  omen den
batek,  23 ur te  eskas d i tuenak,  nahiko famatua omen
dena e ta  ona  bere  ja rduere tan ,  F landeseko  Tour -a
i rabaz i  du .  Ba ina  nah iz  e ta  sar ia  jaso ,  e ta  hor i  bere
ba i tan  no t i z i  ba t  i zan ,  as te  honetan  ja r re ra  sex is ta
e ta  emakume ba tek iko  e r respetu  fa l ta  ba t  i za teaga-
t i k  famatu  eg in  da  lagun hau.

Er respetu  fa l ta  hor i  e ta  inguruan esandakoak d i ra
su tu  eg in  nautena,  ez  ba i ta  i zan  duen ja r re ra  so i l i k ,

ba i z i k  e ta  ho r i  eg i t eko  be rak  sen t i t u  duen  eskub i -
dea ,  e ta  jendar teak  o rokor rean  “na tu ra l t za t ”  edo ta
“bromatza t ”  har tu  i zanaren  kon tua .

A lde  ba te t i k  i zan  duen jokab idea  da  az te r tzekoa,
baina hor i  argazk ia  ikus i ta ,  norberak azter tu  dezala.
N i k  hemen  ga r ran tz i t sua  i kus ten  dudana  ze ra  da ;
g i zon  honek  emakumearen  i pu rd ia  uk i t zeko  esku -
b ide  guz t ia  due la  pen tsa tu  i zana,  e ta  eskub ide  hor i
e rab i l i  i zana .  Honen  a t zean  emakumeek i ko  e r res -
petu  fa l taz  apar te ,  hauek iko  nagus i tasuna sent i tzen
duela  ad ierazten du:  “nahi  dudana eg in  dezaket ,  e ta
nah i  dudana rek in ”  be t i e re  emakumezkoa  i zanda ,
nosk i .  Ba imena i zango  ba lu  beza la  joka tu  du ,  hor i
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sent i t zen  due lako ,  e ta  nagus i tasuna d io t ,  z iu r ren ik
ez  ba i tz ion  bere  nagus ia r i  eg ingo ,  ad ib ide  ba t  ja r t -
zeagat ik .  Pat r ia rkatuaren eredu garb ia  dugu hemen:
emakumezkoak ,  g izonezkoen zerb i tzura .

E ta  zerb i tzura ,  kasu  honetan  a rg i  e ta  garb i ,  ema-
kumezko  hauek  sa r i a  ema tea ren  eg ink i zuna  du te -
lako,  edota ,  sar ia  bera  d i ra?  Za lantza  hau sor tu  za i t
hau  i kus tean ,  e ta  hau  da  n ik  us te  za lan tzan  ja r tze-
koa.  Emakumezkoak ( i t xura  konkre tu  batekoak)  d i ra
g izonezkoen k i ro l  batzuetan sar i  emar iak ,  e ta  honek
zer  i rud ika tzen  duen  da  za lan tzan  ja r t zekoa  dena .
N i re  us tez  ez  da  behar rezkoa Tour  ba t  i rabaz i ta ,  b i
emakume f in  e ta  l i ra inek  musu bana ematea ,  sar ia
bes te lakoa  i zan  beharko  luke .  Honek in  k i ro la r i  ga -
r ran tz ia  ez  za io  kentzen,  us tez  geh iago gora ipa tzen
da ,  ba ina  ho lako  i r ud i  e ta  ge r tae rek in  emakumez -
koen  gu tx i ago tasuna  go ra ipa t zen  da ,  ob jek tu  b i -
hur tzen  ga i tuz te  ber r i z  e re .

A ipa t zeko  bes te  kon tu  ba t  emakumezkoak  i zan
zuen erantzuna da,  eskua kentzen sa ia tu  zen ar ren ,
ondoren  ez  ba i tz ion  deus  esan,  e ta  i r r ibar rez  e ran t -
zun  z ion  Sagan tx i r r indu la r ia r i .  Ez  du t  neska  honen
ja r re ra  epa i tu  nah i ,  azp ian  ag ian  be ldu r ra ,  j okab i -
dearen  onarpena  edo  bes te lakoak  egon  da i tezkee-
lako .  Ba ina  hau  p iska  ba t  hausnar tzekoa  i rud i t zen
za i t .  Has teko ,  ge r ta  da i t eke  emakume honek  be re
lanaren eg ink izun beza la  u ler tzea musu ematearena
sa r i  beza la ,  e ta ,  ha la  da ,  ba ina  ha ra tago  j oanda ,
be re  go rpu tza  bes te  ba tek  be rak  ba imen ik  eman
gabe  uk i t zea  “no rma l t za t ”  ha r tu  dezakeen  susmoa
daukat ,  lan  hor ren barne ba lego beza la .  Ba ina ger ta
da i teke ere  be ldur ra  sent i tu  izana,  edo zer  erantzun
jak in  gabe  ge ld i t u  i zana .  E ran t zunez  ge ro ,  ze r
esango  zuen  p ren tsak  be rak  modu  be rd inez  edo
bere  de fen tsan  e ran tzun  i zan  ba lu?  Z iu r ren ik  gora i -
pa tu  ba ino  askok  mespre txa tuko  zu ten ,  edo ta  aho-
zaba la  beza la  gera tuko  zen  jende aur rean .

Gus ta tuko  l i t za idake  j ak i t ea  e re ,  emakumezkoe i

k i ro le tan  sar i  ba t  ematerakoan ze in  den  prozedura ,
g i zon i k  ba  a l  dago  musu ren  ba t  ema ten?  N i k  ez
dak i t ,  ez  ba i t i ra  ho lakor ik  i kus ten  p ren tsan ,  emaku-
mezkoen  k i ro la ,  bes te  ha inba t  gauza  beza la  ezku -
tuan  d ihardu te lako .  

E ta  azken ik ,  no t i z ia  emateko  modua  a ipa tu  nah i
du t .  Asko tan  pasa tzen  da  no t i z i  ba teko  i r ud ia  e ta
be r tako  tes tua  ez  da toze la  ba t ,  edo  a rgazk ia rek in
ze rba i t  ad ie raz ten  de la  e ta  h i t zek in  bes te  ze r  edo
zer.  Kasu  honetan ,  n i r i  hau  pasa  z i t za idan ,  egunka-
r ia  in te rne ten  b idez  i rakur tzen  a r i  n in tze la  a rgazk ia
ikus i  nuen e ta  no t i z ian  sar tu  n in tzen .  Sorpresa  ede-
r ra  har tu  nuen i rakur tzen  has i  n in tzenean,  ez  ba i t -
zen  Sagan  honen  j a r re raz  a r i ,  ba i z i k  e ta  be rak
lo r t u tako  pos tuaz  e ta  au r re t i k  i zandako  bes te lako
gara ipenaz  e re .  Azkeneko pare  ba t  le r ro tan  i rud ia r i
eg i ten  z ion  e r re fe ren tz ia ,  esanez  po lemika  hand ia
zaba ldua  zegoe la  tx i r r indu la r iak  i zandako jokab ide-
a rek in ,  sex i s ta  edo  ma tx i s ta  ze la  esanez .  Eg ia
esan ,  no t i z i a  ho r ren  i ngu rukoa  i zango  ze la  us te
nuen… 

Eta  ber tan  e ta  bes te lako  sare  soz ia le tan  ondoren
i rakur r i tako  i r i t z iak  e re  har r i tu  n indu ten ,  ba te t i k  jo -
kab idea  sa la tzen  z i tuz tenak  zeuden,  no la  ez !  Ba ina
bes te t i k ,  “b romatza t ”  ha r t zen  zu tenak  zeuden ,  e ta
hauek  fem in i s ten  be t i ko  kon tuak  z i r e l a  esa ten
zu ten ,  e ta  jokab idea  ez  ze la  ha inbes te rakoa izan…
En f in !  

Ho lako  i r ud iak  (emakumezkoak  sa r i ak  ema ten )
i kus ten  d i t ugu  e ta  ez  za i zk igu  a r ra ro  eg i t en ,  oso
oh i tuak  gaude lako ,  e ta  hor ie tako  ba tean mugaz  ha-
ra tagoko jokab ide  ba t  dagoenean (kasu honetan be-
za la ,  i pu rd ia  uk i t zea rena )   o rdun  l a r r i t zen  ga ra ,
ba ina  d i rud ienez  ba tzuk  bakar r i k ,  e ta  ahozaba l  be-
za la  e t i ke ta t zen  ga i t uz te ,  ba ina  n i re t zako  a rgazk i
honen  a tze t i k  eg in  beha r reko  hausnarke ta  sakona
dugu,  e ta  hauxe zen  ar t i ku lu  honen he lburua .
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Gaur kontatuko dugun kontua 1835. urtean gertatua
da. Bi urte pasatxo lehenbiziko gerra karl ista hasi zela,
1833ko urr iaren 5ean hasi baitzen, Fernando VII.a hi l
eta bere alabatxoa, Isabel I I .a tronuan jarr i  zutenean.
Legez honi  tokatzen,
baina batzuk nahi  ez,
Car los bere osaba
behar zuela, honi zego-
k io la errege izatea.
Gure Herr ian ia denak
batean Car los V.ren
alde egin zuten. Karl is-
ten leloa zen Dios, Pa-
t r ia y Rey,  baina honi
Euskal  Herr ian Foruak
gehi tu z izk ioten,  hau
da, Dios, Patr ia,  Rey y
Fueros.  Gure Legeen
alde,  gure “ indepen-
dentz iaren” a lde ere
ar iko z i ren gerran.  Eta
euskaldunak saiatuko
ziren batez ere gerra
luze honetan,  1833-
1840 bitartean, ia 7 ur-
teko gera izan bai tzen.
Eta Euskal  Herr ian be-
zala gerra izugarria izanen zuten, batez ere, Katalunia
eta Valentzian.

Orain urte asko Etxalekun alkatea hi l  bide zuten. As-
kotan entzuna. Azkeneko aldiz entzun nuena herr iko
ostatuan izan zen eta Juaniko Ervit i  Aldareguia (Zapa-
t iñene) zen kontatu zuena.
Gutxi gorabehera horrela kontatu zuen:
Hiru gizon etor ’ben yit tun herr ire apeza hi l tzeko as-

moakin biño apezak ez iki  atarie. Ordun, alkat ias gal-
detu omen z i ten.  Alkat ia MMiikkee ll ttxxeenneekkooaa ben yun eta
hau hartu eta beis apezitxa.
-Kask, kask, kask, -atarie jo men ziten.
-Nor da? –Apezak barnetik.
-Ni naiz, biño ez beza atarie iki, laun txarrakin heldu

naiz-ta.
Apezak atarie iki  ez, ta lapurrek zerbatt arraro sen-

t i t tu eta gizona hartu eta goraxau iaman omen zi ten.
Eta ia ze esan zion, ta ia ze esan zion, dui ’kabe en-
tendit tu ez, erdaldunek izain yi t tun ta.. .  Azkenian, t i ro
bat eman hi l ’ ta utzi  zi ten be’hartan.
Juanikoren kontu honetaz t t ik i tat ik zer edo zer ent-

zuna nien ene lagunei .  Eta geroago,  gaztetan,  Joxe

Angel Astiz i ,  ia- ia Juanikok kontatzen duen bezal-be-
zala. Hala ere, Joxe Angelek Alkatea Iturr iko etxekoa
zela esaten zuen beti .  Eta hi l  zuten tokia ere zehatz-
mehatz, Gexur Aldapan zela zioen, Beltranezarrearen

azpiko aldean.
Noiz izan zen?

Nor zen alkatea?
Nor z i ren hi l tzai -
leak? Zergat ik  h i l
nahi  zuten apeza?
Alkatear i  zer
agindu z ioten esa-
teko apezar i?
Oraingoz,  galdera
asko erantzunik
gabe. Eta “erdaldu-
nek izain y i t tun ta”
hori  ere…
Horrela,  hasi

gara paperak ikus-
ten eta horra zer
ager i  den el izako
paperetan, heriotza
agir ian:
“El  d ia s iete de

octubre de mi l
ochocientos treinta

y cinco a las siete de la noche l legaron a este Lugar
ocho hombres armados, l lamaron al Regidor Juan Jose
Guelbenzu con pretesto de entregarle oficios, y a poco
rato que lo l levaron se oyeron varios t i ros en la cal le,
y a pronto huyeron dejando muerto al expresado Juan
Jose con var ias her idas en la puerta de Bel t rarena
vieja; y el dia siguiente fue depositado su cadáver en
la Ig lesia Parroquia l  de ese Lugar y sepul tura de su
cassa de Iturr icoa y para que conste, f i rme=Don Joa-
quin Mariano Urriza=”
Hila Juan Jose Guelbenzu Eraso zen Iturr iko nagu-

sia. 58 zituen, ezkondua, umerik gabea eta herr iko Al-
katea zen urte hartan. Eta sakristaua ere bazen. Eta
hi l tzai leak ez z i ren hiru gizon kontatzen den bezala,
zortzi baizik. Zortzi  gaizki le ziren Etxalekura agertu zi-
renak eta i lundu ondorettoan azaldu ziren beren tzar-
ker ia egi tera.  Tiro bat  baino gehiago eman zizkioten
eta Gexur Aldapan, Bel t ranezarre ondo-ondoan hi l
zuten.
Apeza, Don Joaquin Mariano Urriza Orderiz, DDoorrrroo--

ttookkoo semea, 56 urtekoa eta aspaldit ik herr iko Parroko
zena, 28 urte zeramatzan eta. Heriotza agiria oso motz
idatzi zuen, ez zuen gauza handir ik kontatu. Beldurra
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gauzak argiago jar tzeko? Dudar ik ez dugu hala izan
zela historia hau bere denboran kokatzen badugu, kar-
l is ten gerra bai tzen hemen. Eta hemen esaten dugu-
nean, hemen da, gaur Etxalekun, bihar Berueten, etzi
I larregin eta etz idamu Olaguen. Horre la zen gerra
hura.  Eta apezak jar  zezakeen askoz ere gehiago,
baina ez zen ausartu, bai baitzekien nor ziren hi l tzai-
leak eta bai  bai tzekien bera hi l tzera etorr iak z i re la.
Bada ez bada, l iburuak noizbait  ikustera etortzen ba-
zitzaizkion, hobe deus ez jartzea. Beldurra zen nagusi
gerra ikaragarri hartan; beldurra bai, baina kemena ere

bai,  gure aurrekoek erakutsi zutena.
Heriotza hau gertatu zenean, gerra bete-betean zen,

t ropa kar l is tak ( ia guziak hemengoak) eta l iberalak
(Madri ldik Gobernuak igorr iak) hemen zebi l tzan, gora
eta behera, gerra odoltsu hartan. Egoera hartan izan
zen gaur kontatu dugun histor ia hau, gerra kontu bat
da, azken batean.
Eta bukatzeko,  sumatzen genuena, l iberalak izan

ziren Juan Jose Gelbenzu hi l  zutenak, baina gaurkoz
aski dugu, hurrengo batean emanen diogu historia honi
bukaera.

Tomas Zumalakarregi Imaz karlisten buruzagia. Ormaiztegiko
semea eta 1788ko abenduan 29an jaioa. Euskal Herrian ez da
horrelako militarrik izan inoiz. Frantsesen kontrako gerran ibilia
(1808-1814) Eta ondoren, ejertzitoan zenbait kargu izan ondo-
ren, koronel kargua erdietsi zuen. Gerra karlista hasi zenean, Iru-
ñean bizi zen baztertua eta gerrara atera zen bertatik 1833ko
azaroan. Hogei hilabetez soilik, izugarrizko fama hartu zuen Eu-
ropa guzian. Hogei hilabete karlisten buruzagi eta epe horretan
karlisten armada beti hazten, beti goraka, beti irabazle…Gober-
nuak hona igorri zituen jeneral handi-mandi guziak garaitu zituen,
Madrildik bidali ejertzito indartsuenak txikitu zituen. Bilbo, libera-
len eskuetan, inguratzea agindu zion Carlos V.ak eta han zebi-
lenean, setioa ikuskatzen, tiro bat hartu zangoan eta hil egin zen
1935-06-24an Zegaman. Sendagarria zen zauria zuen baina
sendatzen asmatu ez eta hil zen Petrikilo (1) deitzen zuten sasi-
mediku batek operatu ondoko orduetan.
Gerra honek Zumalakarregiren ondoren ere luze iraun zuen,

baina ez zen izanen ordura arte bezala. Luze jo zuen gerrak, oso
luze, … 1840ko ekainean bukatu zen arte. Bai, euskaldunok
gerra galduz bukatu genuen eta gerra ez ezik foruak ere bai. Zu-
malakarregi bizi izan balitz! Zenbatek ez ote zuen esan hori! Hori
esan izan da askotan, ezintasunaren, derrotaren, Euskal Herria-
ren txikizioaren negarra besterik ez dena.
(1) Petrikilo. Kurandero horren izena zen, baina geroztik

sasi-medikua, kuranderoa edo esan beharrean petrikilloa era-
biltzen da Euskal Herriko toki askotan.

Zumalakarregi handia

HH II ZZ TT EE GG II AA

-Hi l  b ide  zu ten :  H i l  omen zu ten  esa ten  badugu,  duda ba t  ja r tzen  dugu.
H i l  b ide  zu ten  ja r tzen  badugu,  ez  dak igu  no la ,  no iz ,  ba ina  segurua  da  h i l

zu te la .  Seguru  dak igu .
-Tzarker ia .  Txarker ia ,  ba ina  txarker ia  hand ia .

-Se t io .  Erdaraz  s i t io ;  her r i  ba t  t ropez  ingura tzea .
- Ikuska tu :  Er reb isa tu .



Aurtengo Korrikak Baionan izan zuen amaiera. Inoizko “arra-
kastatsu eta jendetsuena” bezala deskribatu zuten antolatzai-
leek. Gure eskualdetik ostiral eguzkitsu eta polit batean pasa
egin zen. Hala ere, gure egunerokotasunak lurperatua utzi du,
oroitzapen soil bat bezala, armairutik hemendik bi urtera ate-
rako dugun jertsea bezala. 
Horrelako ekimenak antolatzen apartak gara euskaldunak;

astero horrelako “txiringito” batean ez baldin bagaude, urduri
edo temati jartzen gara batzuetan. Korrikarekin batera, AEKko
langileak zihoazen furgoneta handi horietako batean, komuni-
kazio arduraduna den Ane Alberdirekin solas egin genuen Ko-
rrikako bitxikeriei buruz.

TTaallddee  eeddeerrrraa  zzooaazzttee  hheemmeenn.....
Bi furgoneta daude, bata aurrean eta bestea atzean. Askotan

atzeko furgonetak gasolina edota janariaren bila joaten da. Hala
ere, autoaren goiko aldean badaude lau bozgorailu, generadore
batek elikatzen dituena. Gelditu ezin daitekeenez, martxan bota
behar zaio gasolina, horretarako dauka furgoiak eskaileratxo
bat, martxan gora igotzeko, eta matxuraren bat baldin badago
ere, martxan konpontzen dira... Nahiz eta arriskutsua izan, pert-
sona jakin batzuek bakarrik igotzen dira, ez .

EEttaa  eezz  ddaaggoo  iinnoollaakkoo  ttrraannppaarriikk,,  iinnooiizz  eezz  ddaa  lleekkuukkooaa  ggeerraattzzeenn......
Gezurra ematen badu ere, horrela da. Trebiñun, adibidez,

beti dago goizeko bostetan korrika egiten duen txororen bat;
gainera, bertan, kilometroak luzeagok dira. Gonbidatzen zai-
tuztegu nahi duzuenean ikustera etortzera. Harrigarria da nola
leku hauetan ere gau parteko edozein txokotan jendea nola
emozioz beterik korrika itxoiten duen... Eta ez, ez da inoiz gel-
ditzen... 
Azkeneko Korrikan, adibidez, Zornotzara ailegatzerakoan,

horrelako patata bat duen errotonda bat dago. Aurreikusi ez zen
txirrindula martxa edo lasterketa bat zegoen, eta bertara aile-
gatu eta aurrez-aurre topatu genuen elkar. Ba hor egon ginen
errotonda horri mila eta hamar buelta ematen; trikitilariek eta
guzti, goitik beherea zorabiatzen, txirrindulariak pasa arte!
NNeekkeettssuuaa  ddaa  llaann  hhaauu??
Fisikoki bai, baina emozioz eta ilusioaz gainezka gaude, he-

mengo talde guztia irrikan gaude Korrika noiz iritsiko zain, aben-
tura berri hau hasteko. Hala ere, gora eta behera zabiltza, altxa,
errepidean egun guztia... Egia da oso ondo pasatzen dugula,
eta guretzat oso berezia den zerbait dela hau barrutik bizitzea,
oso desberdin ikusten delako... Egunero gertatzen zaigu, herri
batean lo egitera joateko orduan Korrika pasatzen bada, kriston
emozioarekin hartzen dugula. Logikatik kanpo geratzen den
zerbait da.

KKiilloommeettrrooeenn  oorrdduutteeggiiaakk  mmaanntteennttzzeeaa  zzaaiillaa  iizzaanneenn  ddaa  eezzttaa??
Horretarako adituak ditugu; furgonetetako gidariek kriston

lana egiten dute; egia da jende asko pilatzen den herri eta hi-
rietan motelago egiten dela martxa, baina gero gau partean eta,
berreskuratzen da denbora hura; nolanahi ere, esan beharra
dago azkenengo urtetan modu harrigarriz eramaten hari dela
puntualtasunarena, eta hori gidari eta ekipoaren meritua da.

TTeekknnoollooggiieekk  eerraabbaatt  eeggiinn  dduuttee  aauurrrreerraa,,  nnoollaa  kkoooorrddiinnaattzzeenn  zzeenn
lleehheenn??
Laugarren Korrika da hau niretzat. Sartu nintzenetik ordena-

gailuekin lan egiten dugu, eta niretzat ezinezkoa da irudikatzea
sakelako telefonorik gabe egotea hemen: “Nora zoazte, nola
zabiltzate?”
Pentsa argazkilarien lana, lehen karreteak eta holakoak erre-

dakziora korreo eta mezularien bitartez igorri behar zituzten,
orain furgonetatik bertatik jartzen dituzte, ia-ia unean bertan Sa-
rean.
Logistika aldetik beste istorio bat zen. Antolakuntza aldetik

nolakoa den ikusteko, jakin behar duzu beste furgonetan komun
txiki bat dagoela, lehen besteekin hitz egin behar, taldetxo bat
elkartu eta auto batekin herri bateko taberna bat bilatu behar...
Edota Korrika aurreratu kilometroren bat eta zuhaitz majo bat
bilatu... pentsa 14 orduko txandak daude, 9 pertsonez osatuta
daudenak, hedabideekin erlazioa koordinatzen dituen taldeaz
aparte...

BBii  mmiillaa  eettaa  bboosstteehhuunn  kkiilloommeettrroo,,  
MMiilliiooiikkaa  ppaauussoo,,  HHaammaaiikkaa  ttaauuppaaddaa
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Argelian jaio baldin bazen ere, orain Barañainen bizi da. Parisen
hezia, nerabezaroan Egiptora joan zen arabiera ikastera. Gero Ar-
gelian ere ikasi zuen. Gure hurrengo protagonistak apirilaren 19an
Larraintzarren egingo ditu bi ikuskizun; alde batetik umeentzako
txontxongilo ikuskizuna eta bestetik kontzertua. Berarekin solastu
gara musika, erlijio eta bizitzaz. Nur izen artistikoa dauka: Argia,
euskaraz.
NNoollaakkooaa  ddaa  zzuueenn  ttxxoonnttxxoonnggiilloo  iikkuusskkiizzuunnaa??
Ani eta biok denbora dexente daramagu txontxongiloak erabilt-

zen. Euskal mitologia lantzen du berak. Duela gutxi iruditu zitzai-
gun saharaui eta euskal mitologiak nahastea ipuinen kontakizunean.
Ipuin edo kontakizun txiki bat sortu dugu printzesa eta tuareg bat-
zuen artean. Gure helburua kultura hau erakustea da familia guz-
tiarentzat. Umeen partehartzea bermatzeko, galderak egiten
dizkidate; nik arabieraz erantzun baina Anik euskaratzen ditu. Hiz-
kuntza eta kultura jokoa planteatzen ditugu Sahara beste modu ba-
tean ezagutzeko.

ZZuurree  iirriittzziizz,,  zzeeiinn  ddaa  eemmaakkuummeeaarreenn  eeggooeerraa  aarraabbiiaarr  mmuunndduuaann??
Orokorrean esanda, arabiar eta saharaui emakumeen egoera

nahiko desberdina da; esan beharra dago emakume sahararrak as-
katasun maila handiagoa duela Maroko edota Argeliako emakume-
ekin alderatuta. Kultura eta hezkuntzaren bidez, berdintasun maila
handiagoa da. 

ZZeeiinn  ddaa  bbeerrddiinnttaassuunn  hhoorrrreenn  aarrrraazzooiiaa,,  eerrlliijjiiooaa??    
Erlijioak ez du zerikusirik zantzu hertsian; berez erlijioak ber-

dintasuna bermatzen du, gizonak aspalditik egiten duen in-
terpretazio itxiak, beraien interesen alde jotzeak egin du
honek. Hezkuntza ere, argi dago, oso garrantzitsua da,
maila guztietan, hezkuntza “laikoaz” edo hitzegiten ba-
dugu, pertsona bat ikasi ez duenean, aurrera egitea oso
zaila egingo zaio berdintasunaren borrokan. Beldurra
izanen du beste pertsonak zurekiko berdinak bal-
din badira, inbadituko nautelakoan edo... Hori da
herrialde horietako gizon askok duten beldurra,
batez ere, hezkuntzaren faltagatik.

SSuuffii  mmuussiikkaa  llaannttzzeenn  dduuzzuuee;;  zzee,,  ““ddeerrvviicchhee””  hhoorriieenn
aannttzzeerraa,,  bbuueellttaakkaa??
Ez, ez ditugu bueltarik emango... kar-kar   Sortu dugun tal-

dea espiritualtasunean oinarritua dago. Hurrengo egun horre-
tan Ultzaman egingo duguna da nire kantuak adaptatzea
saharauiar olerkigintzara. Zergatik? Normalean nik abesten
dudana oso espirituala da, amodio unibertsalari buruz hitz egiten
dute nire abestiek...  Oraingo honetarako olerki batzuk prestatzen ari
naiz sahararen egoerari buruz hitz egiten dutenak...  Nire moduan
interpretatuko dut. 4-5 abesti izango dira egun horretarako bere-
ziak... Hala ere, abesten ditudan olerkiak VIII. mendekoak dira, ni-
retzat arabiar olerkigintzaren mementurik garden eta garbiena.
Alderdi guztietan da garbia. Batez ere Rabi el Adawiyaren lana; in-
olako erlijiotan sinesten ez zuen dantzari bat zen. Bapatean Jain-
koaz maitemindu zen, guztiz. Mundu guztiaz ahaztu eta bakarrik

Jainkoari begira jarri zen; bere olerkiak maitasun horretaz hitz egi-
ten dute. Filme bat eta guzti egin diote.
EEttaa  ttaallddeeaarrii  bbuurruuzz,,  zzee  eessaann  ddeezzaakkeezzuu??

Normalean lau pertsona gara; bata flamenkar kitarra jotzen du,
normalean sufi musika entzunda, ez dago musika honen kutsurik,
halaere pentsatu dut fusio pixka bat egitea. Ukitu ezberdina, kolore
ezberdina ematen dio musikari. Keko perkusiolariak darbuka eta
pandero sufia jotzen ditu eta baita  pandero borobila ere.Badago
marokiar mutil bat ere, arabiar bibolina jotzen duena, oso instru-
mentu polita da, bibrazio eta indar han-
diak transmititzen dituenak. Eta
nik abesten dut. Barrualdetik
ateratzen den musika egi-
ten dugu.

BERRIKETAN
“Barrualdetik ateratzen den 

musika egiten dugu”



Zer 
Ikusi

2007ko apirilean kokatzen gara. Saharako Nazioarteko Zinema
Erakusketan, hain zuzen ere. Iruñeko hiru lagunek argazkilaritza ikas-
taro bat eman nahi dute Aljerian dagoen Dajlako errefuxiatu akanpa-
lekuan. Ideia horretatik abiatuta, film-dokumental  bat eraiki zuten. 
17 pertsonek parte hartu zuten ikastaro horretan. Bertatik hartu-

tako kontakizun eta irudiek lagundu zieten ikusten nola 30 urtez Ham-
madan zain egon ondoren, errefuxiatuek egoera kritikoan daudela,
pazientzia agorturik, itxaropena galduta. Hammada hau, basamortuko
alde irmo eta gogorrena da.
Dokumental honen muntaia fresko eta dinamikoa da; bertan musi-

kak ere badu bere garrantzia; besteak beste, Manu Chao, Mariam
Hassan, Chambao, Gualitxo, Aurora Beltran, Tonino Carotone edota
Amparanoia musikariak agertzen dira. Abesti hauek lengoai berezi bat
sortzen dute; Saharaui herriaren bizitza eta historia gerturatzen di-
guna, ahaztuta eta salduta dagoen herria, zalantza handiko etorki-
zuna duena. 
Pasa den apirilaren 5ean, Arostegin ikusi zen film honek, herri

honen historia bisualetik ibilbide bat proposatzen digu, Aljeriako he-
goaldeko errefuxiatu kanpaldien egoera erakutsita eta 30 urte baino
gehiago irauten duen gatazkako klabeak ezagutzeko ere aukera ema-
ten digu. 

 Patxi M.L

Eleberrian bi aro oso ezberdin bereizten dira. Horietako
bat 1975ean kokatzen da, eta Montse eta Santiren bizitza
kontatzen digu: Montse, familia aberats bateko alaba nera-
bea, Santiz maitemindu da guztiz; Santi tailerreko mekani-
koa da, eta, lana galtzean, irakurle guztiok Sahararaino
eramanen gaitu, herrialde hori espainiarren menpean ego-
nen den azken egunetan. Istorioaren zati hori interesgarria
izan da niretzat, alde batetik, ni gazteegia bainintzen; eta,
bestetik, zentsura frankistak ez baitzigun “Ibilaldi Berdeaz”
ezer jakiteko aukerarik eman. Ibilaldi horren bidez, Espai-
niak Marokori Sahara eman zion lotsagarriki, eta oraindik
Saharako herriak horren ondorioak jasaten segitzen du.
Eleberri honi esker gertakari horri buruzko ezagutza egu-
neratu ahal izan dut. 
Eleberrian azaltzen den bigarren aroa gaur egun gertat-

zen da, Montse argazki zahar bat aurkitu eta amodio zahar
horretan sakontzen hastearekin batera. Informazio bila Al-
jeriaraino joanen da, eta han oso gertakari ilun batean na-
hastuko da, gaixotu eta hil zorian izanen da.
Amodiozko nobela baten itxura izan badaiteke ere, ez

da horrelakorik inola ere. Emakume batenganako amodioa
da, herri batenganako maitasuna, talde bateko partaide
izatea, errugabetasuna, traizioa, hobetzeko grina. Labur-
bilduz, oso erraz irakurtzen den eleberri interesgarria. Atal,
eszena eta aroen mugimenduak harrapatuko zaitu, eta on-
dokoaren jakin-mina piztuko dizu.

Zer irakurri
““MMiirraa  ssii  ttoo  ttee  qquueerrrréé””

“Sahara ez
da saltzen”
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ARDO FREXKOTIK
 Txurdan

Gure hizkeran, Ultzamaldeko hizkeran, Basaburua eta
Imozkoan beste hainbeste, hitz arrotzak hartzen ari gara.
Beti hala izan da, hitzak hegalka egiten beti jakin izan bai-
tute baina orain arte ahoz aho; hitz arrotzak oso poliki mu-
gitzen ziren. Polliki-Polliki etxekotzen genituen. Orain
berriz, irakaskuntza dela, prentsa eta telebista direla, hit-
zak Euskal Herriko punta batetik bestera azkar mugitzen
dira, oso azkar, Espainoletik ez denean. Eta batzuk bere-
hala etxekotzen ditugu: etxekotu, gereganatu eta hemen-
goak balira bezala ibiltzen. Ongi etorria egiten diogu hitz
bati, behar izaten baitugu, hemen ez dugunean. Baina zer
esan hemengo bat kentzera etortzen denean? Zer esan he-
mengo hitza ordezkatu eta zokora botatzen duenean? Zer
esanen diogu hitz horri? Nola deituko diogu? Ba, niri ez zait
hitz bat besterik ahora etortzen: Inbasorea dela. Planta edo
animalia inbasoreak izaten diren bezala, zenbait hitz ere in-
basoreak dira. Eta inbasore bat ere ez zait gustoko.
Hor dugu, esate batera, partidoa hitza. Orain jendeak pi-

lota partidoa, futbol partidoa edo mus partidoa erabiltzen
hasi da. Hori hitz inbasore bat da, hemen beti pillota par-
tide, futbol partide eta mus partide erabili izan ditugu. Eta
euskal hiztegietan ere partida ageri da eta ez partidoa. Eus-
kaltzaindiak ere euskara baturako partida onartu du eta ez
partidoa.

Eta gazteen artean sartu den asanblada? Nondik sortu
da hitz zakar hori? Badakigu non eta nola sortua den, gutxi
gora behera, baina hori ez da gaurko gaia. Zertarako dugu
hitz hori batzar edo batzarrea ditugunean? Ikus, ikus hizte-
gia. Entzun entzun gure zaharrei. Batzarre hitza hor dugu
eta berria asmatu, erdal hitz bat zertxobait mozorrotuz:
Asambleatik Asanblada. Bidaia ederra egin duguna, muti-
lok!
Utz dezagun ardo mindu hau eta goazen gure xaharrek

darabilten ardo frexkotik trago luze bat edatera. On eginen
digu eta. Izan ongi.

OHARRA.-PartidE edo PartidA gauza bera dira. Ez da-
kienarentzat, hemen eta Euskal Herriko zoko askotan, ge-
hientsuenetan ez esatearren, hitzen bukaerak horrela egiten
edo hobeki, esaten ditugu: OinazeA, zapelatzA, usoA, ar-
bolA…baina, puntuE, buruE, ogiE, eguzkiE edo partidE.
Baina idazterakoan, horiek denei A jarri behar zaie. Partide
eta partida gauza bera dira baina partidoa ez, hau hitz
arrotza dugu, inbasorea.

Gaur  Ardo  Frexkoko  p ro tagon is ta  nor  ekar r i ko  e ta
A i ta  Santua  ekar r i  du t .  Ez  nezakeen bes te r i k  ekar r i .
F ran tz isko  A i ta  Santu  ber r iak ,  i zugar r i zko  abar ro tsa
sor tu  du  esan e ta  eg in  d i tuen  zenba i t  gauzek in .  I zu -
gar r i zko  esperan tza  sor tu  du .  Ez  g inen  d i rud ienez
oso ong i  ha inbes teko  esperan tza  sor tu  duenean;
bazen nonba i t  behar ra ,  bazen zerba i t  ber r iagoen
eta  f reskoagoren  egar r ia .
Zenba i t  tok i tan  a ldake ta  ba ten  behar ra  ba ld in

bazen,  zer  esan  Euska l  Her r i t i k  beg i ra?  Zer  esan
euskara t i k  beg i ra tu r i k?  Azken 6-8  u r te  hauek  ez in
oker ragoak  i zan  d i ra  Euska l  E l i za ren tza t .  Euska l
E l i za ren  ga inbehera ,  Espa in iako  E l i za ren  inpos i -
z ioa ;  euskararen  baz te rke ta  e rdararen  a lde  a rg i  e ta
garb i  eg inez . . . I ka ragar r ia  i zan  da  Madr i lgo  Rouco
Apezp ikuaren  e rasoa Euska l  Her r ia ren  kon t ra ,  bere
neur r i ko  e ta  sokako  apezp ikuak  ja r r i z  B i lbon ,  Do-
nos t ian  e ta  I ruñean,  esa te  ba te rako .  Be ldurgar r ia .
E ta  i zua  e rag in  d igu te  hauek  Espa in ia ren  a ldeko  e ta
Euska l  Her r ia ren  kon t rako  ideo log ia  e ta  po l i t i ka
mar txan  ja r r i  du tenean.
Jende pobreen a lde ,  jende baz te r tuen  a lde ,

ager tu  da  A i ta  Santua .  Jar re ra  za i la  e ta  gogor ra .
E ta  her r i  pobre  e ta  zanpatuen a lde  e re  ba i?  Euska l

Her r i  pobre  honen a lde  e re  ba i?  Ha la  us te  dugu.  Es-
peran tza ,  us te  ez  genuenean ager tu  da  ber r i z  e re .
Ha ize  ber r ia  Euska l  Her r ia ren tza t?  Ardo  f rexkoa
euskararen tza t ,  a rdo  mindu,  ozp indu  e ta  us te la ren
ordez?  Us te  du t  ba ie tz .  As isko  Fran tz isko  dugu go-
goan A i ta  Santu  ber r iaz  h i t z  eg i te rakoan,  ba ina ,
ba tez  e re  Xab ie rko  Fran tz isko ,  gure  her r i k ide  han-
d ia ,  na fa r ta r  e ta  euska ldun  un iber tsa la .  Ardo  f rexko-
aren  behar re tan  gaude.  Ba i ,  hor ixe !



Hemen 
hor han

DDuueellaa  bbii  uurrttee  eeddoo  kkoonnppoossttaa  eeggiitteenn
dduugguullaa  eettxxeeaann,,  hhoorrrreettaann  ssaaiiaa--
ttzzeenn  ggaarraa  bbeehhiinnttzzaatt,,  bbaaiinnaa  eezz
ggaauuddee  zziiuurr  lloorrttzzeenn  dduugguunn
hhoorrrreekkiinn,,  ssaallttzzeenn  dduutteennaa
eezzbbeerrddiinnaa  bbaaiittaa..  ZZeerrbbaaiitt
ggaaiizzkkii  eeggiitteenn  dduugguu??
AAhhoollkkuurriikk  eemmaann  ddiieezzaa--
gguukkeezzuuee??  
EEsskkeerrrriikk  aasskkoo..  
((MMaarriiaann  eettaa  JJoossee))

Lehenik eta behin zoriondu
nahi zaituztegu konposta
egiteagatik. Eta hori zergatik?
Ba, gure etxeko hondakin orga-
nikoak konpostatzearekin bat, se-
kulako onurak jasotzen ditugulako.
Errate baterako:

Ingurumenaren aldetik datozenak: sortzen dugun
hondakin organikoen kopurua asko murrizten dugu, hala nola kamioiek plantara egin behar dituzten bidaiak, beraz, atmos-
ferara doazen isuriak murrizten ditugu.

Ekonomikoak: hondakinek duten laborantza-balorea aprobetxatzen dugu, alegia, hondakinek dituzten elikagai guztiak gure
lorategi edo baratzera doaz zakarrontzira bota beharrean.

Hezkuntza eta sentsibilizazioari dagozkionak: naturaltasunez ikusten dugu hondakin organikoen deskonposizioa naturan.
Etxeko txikiendako kudeaketa zuzen baten adibidea da. Gainera, normalean konpostatzen duenak ongi bereizten ditu ere
gainontzeko hondakinak.

Normala da zalantzak edukitzea, baina ziur etxean egindako konposta ona dela! Badakigu zer erabili dugun, eta hori sukal-
dean aritzea bezala da, osagaiak onak badira, emaitza ona izanen da.
Konpostak materia organiko kopuru handi bat izanen du, elikagaiak (karbonoa, nitrogenoa, fosforoa eta mikroi-elikagaiak)
eta metal astunen kopuru txiki bat.
Etxean egindako konpostak beste itxura edukitzeak zer ikusia izaten du gure eskualdeko hezetasunarekin.
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EEsskkeerrmmiillaa  zzuueenn  ggaallddeerraa  gguuzzttiieennggaattiikk,,  eettaa  bbaaddaakkiizzuuee  ......

ggaallddeettuu,,  ggaallddeettuu……
ppuulluunnppee@@ggmmaaiill..ccoomm

Lehenik nnoonn eta nnoollaa eginen dugun aukeratuko
dugu. Etxeko konpost-gailu batean egin dezakegu
edo Mankomunitateak eman ahal digun horretan.
Ongi aukeratu lekua: joaten erraza eta zuhaitz
hosto erorkor baten azpian bada, hobe (itzala
udan, eguzkia neguan).

HHoonnddaakkiinnaakk:: organikoekin bakarrik eginen dugu
konposta..
Modu orokorrean, hondakin organikoak bi multzo
handitan sailkatuko ditugu:
Gai berdeak: sukaldeko hondakinak (produktu be-
getalak, frutak, otorduetako hondarrak …), bela-
rrak, hostoak eta abar.
Hondakin hauek hezetasun handia daukate eta
Nitrogenoa eskainiko digute.
Gai marroiak: hosto lehorrak, lastoa, adarrak
(hobe xehatuta edo zati txikitan), zerrautsa eta
abar. 
Hauek Karbonoa eskainiko digute eta gai berdeen
hezetasuna konpentsatuko dute.

IInnooiizz ez dugu botako konpostaren kalitateari kalte
eginen dion ezer: ez hondakin inorganikorik (plas-
tikoak, metalak eta abar) edo beste material inor-
ganiko edo toxikorik ( produktu kimikoak edo
botikak adibidez).

PPrroozzeessuuaarreenn  kkoonnttrroollaa:: ongi konpostatzeko beha-
rrezkoa da gai berde bezainbeste marroia izatea,
noizean behin nahasi oxigenoa izateko (ez ba-
dugu nahasten usain txarra izan dezake).
Tenperatura altuak (50-60 gradu) jasoko ditu kon-
postak eta honi esker patogenoak eta belar txa-
rren haziak hil eginen dira.

EEmmaaiittzzaa:: zortzi edo bederatzi hilabete pasa ondo-
ren, gure hondakinak konpost bihurtu dira eta era-
bili dezakegu jada baratzean, lorategian edo
lorontzietan.

Edozein zalantza izanez gero Pulunpe aldizkaria-
ren helbidera idatzi dezakezue (Hemen Hor Han
pulunpe@gmail.com), edo zuzenean Mankomuni-
tateko telefonora deitu (Beatriz: 948 423 836).

Etxean konpost eginez zikloa itxi egiten dugu, na-
turan gertatzen denaren antzekoa egiten dugu
baina gure hondakinekin. 
Ez al da ederra?











Hementxe dauzkazue aholku batzuk:
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tt eeaakk ,,   aazzuukk ii aa   ee tt aa   ssoo jj aa ..tt eeaakk ,,   aazzuukk ii aa   ee tt aa   ssoo jj aa ..
Euskal Herrian, gure aitona-amonek ia egunero jaten

zituzten lekaleak, eta horiek baserriko lan gogorrari aurre
egiten laguntzen zieten. Hala ere, gaur egun, nahiz eta
gida dietet ikoek astean bitan edo hirutan jatea gomen-
datzen diguten, gutxi  dira maiztasun horretara i r isten
diren famil iak, eta gutxiago gazteen artean.
Nutrizioaren ikuspegit ik, nabarmentzekoak dira dituz-

ten proteinak, gutxi  gorabehera %20; baina, oinarr izko
aminoazido batzuen falta
dute. Hutsune hori oso
erraz osatzen ahal da
lekaleei  laboreak,
arroza, artatxik ia,
pasta, artoa, ogia eta
gehituz. Horiek bal io
biologiko handiko pro-
teinak osatzen duten
aminoazido osagarriak
dituzte.
Gainera, zuntza

asko dute; horrek la-
gunduko digu heste
igarotzea hobetzen
eta kolesterola eta
odoleko azukrea gut-
xi tzen. Honako ele-
mentu hauek ere baditu:  B1 eta B6 bi taminak, azido
folikoa eta mineralak, hala nola, kaltzio, burdin, magne-
sio eta fosforoa.
Oso gantz edo koipe gutxi dute. Jaki bikaina da kiro-

lar iendako, haurdunendako, 10 hi labetet ik gorako hau-
rrendako, hazten ar i  diren gazteendako eta kolesterol ,
hipertentsio eta arteriosklerosi arazoak dituzten pertso-
nendako.
Diabet ikoek jaten ahal di tuzte,  gluten gutxi  bai tute.

Soi l ik azido urikoko arazoak dituzten pertsonek kontuz
ibi l i  behar dute; halere, haragia eta arraina kaltegarria-
goak dira pertsona horiendako. 

LEKADUNAK PRESTATZEKO AHOLKU BATZUK

Oro har,  lekadun gehienek eskatzen dute aurrez be-
hatzen jartzea, ura barneratzeko eta errazago egosteko.

I larrak eta di l istak zuzenean egosten ahal dira.
Behatze urari ez zaio bikarbonatoa bota behar, horrek

elikagai galera ekartzen baitu.
Gatza egostearen azken bost minutuetan bota behar

zaio, lehenago lekadunen azala gogortu eta behar bezala
egostea zailtzen baitu.
Digeritzen arrazago bihurtzeko, egosten ari direla alga

kombu delakoa botako diegu, eta salda askorekin eta ba-
razkiekin nahastuko ditugu.
Lekadunek, berez, ez dute kaloria asko; hortaz, ez da

egia lekadunek loditu edo gizentzen dutela.  Lekadunei
botatzen dizkiegun txo-
r izo, hirugihar eta ha-
lako jakiek ekartzen
dituzte kalor iak,  eta
osasunerako kal tega-
rr iak diren gantz edo
koipeak ere bai.
Horregat ik gomen-

datzen da lekadunak
barazkiekin prestat-
zea, el ikatzeko duten
ahalmena handitzeko
eta kaloria gehiegi ez
izateko.

E BITAMINA

Gehienbat jatorr i
begetaleko el ikagaietan aurki tzen da, hazien ol ioetan,
fruitu lehorretan, ol ibetan eta aguakateetan.  Esneak eta
haragiak E bitamina gutxi dute.
Nagusiki antioxidatzailea da; beraz, zelulen integrita-

tea babestu eta haien iraupena luzatzen du. Beste an-
tioxidatzaileekin batera lan egiten du, hala nola, A eta C
bitaminekin, eta minbiziaren eta arteriosklerosiaren kon-
tra babeste gaitu.  Bi tamina horrek, gainera, ugalkorta-
suna handitzen du, hozi-zelulak (espermatozoideak eta
obuluak) eratzen laguntzen baitu. Era berean, menopau-
siak eragiten dituen bat-bateko beroaldiak prebenitzeko
lagungarria da. 
Emakumeendako gomendatzen den kant i tatea12mgr

eguneko, eta gizonezkoendako, haurdunendako eta bu-
larreko haurrendako 15 mgr.  eguneko. Behar hor i  oso
ongi betetzen ahal da landare erreinuko produktuez eli-
katuz. 

GANTZ EDO KOIPERIK GABEKO PROTEINAK
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Be r r i z  i t z u l t z en  ga ra  gu re  e skua l dean  au r k i t u
aha l  d i t ugun  an ima l i e i  bu r uzko  t xokoa rek i n .  A t a l
hau ,  o so  po l i t a  e t a  t xukuna  i za t eaz  apa r t e ,  badu
oso  p rak t i koa  den  he lbu ru  ba t ;  t abe rna  e ta  f am i l i a
bazka r i  aspe rga r r i  ho r iek  an ima tzeko  ga iak  i za tea ;
kasu  hone tan ,  gau  pa r t ean  a te ra t zen  den  an ima l i
hega la r i  ba t i  buruz  b i t x ike r ia  mordoa a te rako  dugu.
Saguza r ra  ha in  zuzen ,  Gau ina ra  gu rean .  

Ugaz t una ,  hega l a r i a ,  i t s ua ,  e t a  u l t r a so i nuen
b idez  g ida t zen  dena .  D racu la  e ta  Ba tman  f i lme tan
age r t zen  dena . . .  ho r i  guz t i a  a sk i  e zaguna  da .
Ba ina ,  ezagu tzen  a l  zen i t uen  b i t x i ke r i a  hauek ,  i r a -
ku r l e  ma i tea?

- I be r i a r  Pen i n t su l an  28  espez i e  e zbe rd i n  b i z i
d i r a .
- “Mu r c i é l ago ”  e r da l  h i t z a  l a t i ne t i k  bada t o r  e r e ,

RAE h i z teg ia ren  a rabe ra  “Murc ié l ago ”  e ta  “Murc ié -
ga lo ”  h i t zak  ona r tu ta  daude .
-1730 .  u r tean  ager tu  zen  lehenengo  a ld i z  h i z teg i

ho r i ,  e ta  be r tan  an ima l i a  hau  hegaz t i  beza la  des -
k r i ba t zen  zu ten .
-Euska rak  bes te  edoze in  h i zkun tzak  ba ino  modu

ezbe rd inagoz  de i t zen  d i t u ;  i kus  d i t zagun  ba tzuk . . .
-Apo -aña r i : “A r r apo -ena ra ” ,A rg i xo r g i n ,  E l huya r,

Ezkaba - xo r r o ,Ganba r i nak :  Ba l i t e ke  ganba ra r ek i n
i za t ea  e r l a z i oa  i z en  hau . . . ,  Gau -beha :  “Gauean
i kus ten  duena ” , I l l un - t xo r i ,  I na ra -sagu ,  I ñe re -sagu ,
I pu r d i -mo t x ,  Ka f ane ra ,  Saguxa t o r,So rg i n - t x o r i  ,
Tx i r r i n ,  Zapo -k iñu r i  
-Kobazu l o  ba t e t i k  a t e r a t zean ,  gau i na rek  be t i

ezke r  a l de ra  j oa ten  d i ra .
-Umezu r t z  ge ra t zen  ba l d i n  bada  t x i k i  ba t ,  bes -

teek  adop ta t zen  du te .
- I pa r - ame r i kako  saguza r  go r r i a k ,  be r e  go rpu t -

zean  -5 ºCko  tenpe ra tu ra  j asan  dezake .
-E ta  buka tzeko ,  ze r  edo  ze r  “p i kan tea ” :  Z ien t z i a

munduan  due l a  u r t e  dezen t e  bazek i t en  an ima l i
hauek  f e l a z i oa  p r ak t i k a t zen  zu t e l a ,  ba i na  due l a
gu t x i  j a k i n  da  “ cunn i l i n gus ”a  e r e  j a r t z en  du t e l a
p rak t i kan . . .  A ze  a r t i s t ak !  

Bertako animaliak

Gauinara
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