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Aupa Aitor, dana ondo? Zer moduz juan da udia? 
Nik esan ahal dotsuten bakarra zera da, juan, 

udia juan dala, azkar gainera. Madrilen berriz be 
urtian ziharreko jende mordua nabaritzen da, batez 
be goizetan ikusten diran kotxe guztiekin, eta ga-
rraio publikuetan daukagun “anbientiakin”. 
Metro eta autobusetan, jendian oporren 
bukaeriakin batera bertan egunero iku-
si ahal diran erritualak bueltatu dira. 
Esertzeko leku bat eskuratzeko tren ba-
tetik bestera ikusten diran karrerak, eta 
autobusak gure aurpegi aurrian atia itxi 
eta alde egittia ekiditeko trikimailuak, 
honen adibide dira.
Gaur bertan “naturak” eskaintzen dos-
kun momentu paregabe horretako bat 
ikusi ahal izan dot.  
Goizeko autobusan barruan neguala 
jada, zenbait pertsona kanpuan geratu 
dira. Kanpoko jendiak barruan lekua ze-
guala esaten zeban bittartian, badakizu, aurreko 
atia jendez gainezka eta atzeko partian hutsuniak, 
autobus barruan zeguan jentia segittuan 
hasarre, kanpoko lotsagabe horrek lane-
rako bidaixa atzeratzen zebizelako. Hu-
rrenguan esnatu daittezela lehenago!
Autobusian pixkat hobeto antolatu or-
dez, borondate izpi txiki bat erakutsi 
ordez, bakoitza berera ikustiak, gauza 
errezenetan zenbait pertsonen solidari-
xo izateko ezintasuna ikusi dot.
Egunerokotasunian erakusten dogun jo-
kamoldiak dokumentaletan ikusten diran 
animalixetatik hain urrun ez gabizela azaleratzen 
dau, gure interesak defendatzeko instintu hori guztiz 
presente daukagula frogatzen dogun momentutik.
Ez al dozu uste, Aitor, mozorro elegante baten ba-
rruan bizi diran pizti batzuk besterik ez garala?

Aupa Markel. Jaixoberrixa baino izaki bere-
koiagorik ez dago munduan. Eta biharko hola 

izan, bizitza aurrera etaratzia nahi badau. Umiei 
erakutsi egin bihar izaten jakue ze jarrera izan 
munduan aurrian. Horretarako eskolia dago baina 
batez be familixia, euren gertukuak dare. Hezkun-

tzako arduradunak nahiz eta ahalegin 
haundixena egin giza baloriak erakus-
ten, bere inguru pertsonalian amorra-
zinua, enbirixa, berekoittasuna eta go-
rrotua nagusi badira, balio arbuiagarri 
horrek bereganatuko dittu. Eta biharko 
gizaki heldu negargarri eta baztertzai-
lea bihurtuko da.
Azken finian, egun gizartean ikusten 
dittugun jarrerak giza balixo batzuen 
galeren ondorixo baino ez dira. Etika eta 
morala tamalez gizarte honetatik ixa de-
sagertu diran balore eredugarrixak dira. 
Zuk aipatzen dozun adibidia honen era-

kusle da. Norberekoitasun neurrigabia eredu dan 
heinian gizartian halako gehixago ikusiko dittu-

gu. Faltsukerixia han eta hemenka ikusi 
leikela be nabarixa da. Gauza bat esan 
eta bestia egin. Mozorro bat jantzi eta, ez 
dakit elegantia edo ez, eta barruan izaki 
nazkagarrixa aurkittuko dogu. 
Baina tira, badago itxaropenerako arra-
zoirik. Bizi dogun krisixak egora gogo-
rrak bizitzera garamatza sarri. Hala ere, 
ekaitza modukua da, pasatzen danian 
eguzkixa urtengo da. Gizarte eredu ho-
nek beriak egin dittu eta arlo guztietan al-

daketak ekarriko dittu. Beste eredu guztiz ezberdi-
netako gizarte batian biziko gara. Askatasuna, abe-
gikotasuna, eskuzabaltasuna eta elkartasuna ardatz 
izango dittuan gizarte bat jaixoko da. Gure esku be 
badago, emon deiguzen pausuak hala izan dein.

 Oihan zibilizatua

“Etika eta morala 
tamalez gizarte 

honetatik ixa 
desagertu dira”

Aitor Madrid

“Dokumentaletan 
ikusten diran 

animalixetatik 
hain urrun be ez 

gabiz”
Markel Arizaga
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gutunak
Irailaren 22an 36ko gerrako eta diktadurako bik-

timak oroitzeko ekitaldian izan ginen Soraluzen. 
Ekitaldi xume bezain hunkigarria izan zen, oroi-
menean gordetzeko modukoa, eta lerro hauek gure 
esker ona agertzeko erabili nahiko genituzke.
Esker ona, alde batetik, pozez ikusi genuelako 
aldizkari honetako azken alean gure osaba Joxe 
Mari Leteren erretratua eta haren fusilamen-
duari buruzko azalpena (horregatik iruditzen 
zaigu aproposa gure gutuna ere Pil-pilean-en 
bertan argitaratzea).
Eta eskerrik beroenak, bestetik, Udalak Soraluze 
1936 Lan Taldearen laguntzarekin antolatutako 
oroimen eta aitortza ekitaldiagatik. Plaentxian au-
rrerantzean irailaren 22a “Oroimen eguna” izango 
dela jakitea ere benetan pozgarria da guretzat. 
75 urte pasa diren arren, frankismoak gu guz-
tiongan utzitako arrastoa sakona da oraindik ere. 
Pentsa, garai hartako zoritxarreko gertakarien 

“75 urteko 
isiltasuna 

hausten” ... 
eskerrik asko!

ondorioz, gure osabaren anai-arrebek eta gura-
soek ez zituzten Soraluzeko kaleak sekula gehiago 
zapaldu; Deban finkatu zuten bizilekua, 0-tik hasi 
beharra izan zuten berriz ere.
Baina urte luze hauetan isiltasuna izan da nagusi. 
Sufrimendu, amorru edo sentimendu gazi-gozo ho-
riek isilean, ezkutuan, mantendu ditugu nolabait.
Horregatik eskertu nahi dugu, benetan, Soraluzen 
memoria historikoa berreskuratzeko azken hilabe-
teotan egiten diharduen lana (segi fin-fin lanean!). 
Haiei esker gu geu ere azkenaldixan herri honetara 
etorri gara bisitan, eta ekitaldi egunean gure alabak 
ere izan genituen alboan. Gure ondorengoek gure 
arbasoen historia ezagutzea oso garrantzitsua da.
Gaur egun Deban bizi garen arren, Plaentxia 
gure herria ere badela sentitzen dugu. Gure se-
nideek ere beti esan izan zuten harrotasunez 
“plaentxiarrak” zirela.
Besterik gabe, eskerrik asko guztiei!

Elene eta Josemari Lete



Gauza kuriosoa da umea 
izatea. Hasteko, umea izan 

ostean sekula baino zorion agur 
eta opari gehiago bidaltzen diz-
kizutelako: norbere lagunek, bi-
kotearenek, gurasoen lagunek, 
lankideek… demasa da. Eta 
behin ospitaletik etxeratzean, 
dimentsio berri batean sartzen 
zarelako: laugarren dimen-
tsioan, gurasoenean. 
Dimentsio misteriotsua da hori. 
Gauzak desagertu eta umea 
existitzen da bakarrik. Telefo-
noz deituz gero: “Zela dago txi-
kia?” da galdera. Eta erantzuna: 
“Ni egundoko katarro eta logu-
rarekin, baina lasai, txikia ondo 
dago-eta”. Eta kalean ba gauza 
bera: gurasoak biluzik joanez 
gero, inor ez litzateke jabetuko, 
guzti-guztiek bakarrik umea-
rendako begiradak dituzte-e-
ta: zela doan hazten, negarrez 
baldin badoa goseak dagoelako 
ei da, esna baldin badago zein 
koloretako begiak dituen ikus-
tea da gustatzen dena, lo baldin 
badago zelako izterrak dituen… 
norberaren umea gauza publiko 
bilakatzen da, baita ezezagu-
nendako ere. Eta bereziki ema-
kumezkoak badira. Eta aizue, 
kuriosoena da norberak espero 
baino hobeto onartzen duela hori 
guztia. Azken batean norbera ere 
egun guztia dago bere umeari 
begira. Bapatean munduak 60 
zentimetro ditu.

bittartetik

Ubane Madera
60 zentimetroko mundua  
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(entzutekuak)))) )
Zuhaitz Zatitxuak Blues Band taldea

Mendata parean eta inprobisa-
zioaren eraginez, Gaizka, Joanes, 
Josu eta Juanek duela bi hilabe-
te sortu zuten Zuhaitz Zatitxuak 
Blues Band taldea. Aspalditik 
rock doinuak lantzen badituzte 
ere, harmonika, gitarra, baxua eta 
bateria nahastuz bluesa lantzeko 
abenturan murgildu dira orain. 

Nundik datorkizue blues esti-
luakiko zaletasuna? 

Udan kanpinian gendela har-
monikia etara eta melodia go-
xuak egittia okurrittu jakun. 
Mugittu Gherrixa jaialdixan 
harmonikia etara genduan 
lehenengoz taula gainera. An-
dramari egunian berriz, Men-
datan joteko aukeria emon eta 
inprobisazinua oinarri, lelengo 
kontzertua emon genduan.  

Zer eskaintzen dau Z.Z. 
Blues Bandek taula gainian? 

Arrarua da hogei urteko lau 
gazte blues doinuak lantzen ikus-
tia. Lauron artian izugarrizko 
afinitatia dago eta inprobisatzeko 
orduan, emozinuan, igartzen da. 
Sentimenduzko melodiak sortzen 
dittugu. Euskaraz kantatziak eta 
eszenatoki bare jardutiak gertu-
tasun haundixa eskaintzen dau 
baitta. Poteorako giro lasai apar-
ta da guk sortzen doguna!  

Atentzinua deitzen dau tal-
dian izenak. Nundik dator?    

Mendata tabernako jabiak, 
Gregoritok, proposatutako izena 
da. Bluesantzat berezixa dala eta 
atentzinua deitzen zebala ikusi, 
izena gustatu eta berau erabil-
tzia erabaki genduan. Gaztela-
niazko “que pasa tronco” esaeria 
euskaratzetik dator!    

Zein talden eragina dauka 
zuen bandiak?

Marcos Coll aho soinulari ezagu-
nak bluesa sortzeko gonbitia luza-
tu eta guk onartu egin genduan, 
bestiak beste, Los Reyes del K.O 
da guretzat talde referente bat. 
Gure doinuetan inguruko la-
gun eta senidiak be badau-
ke eragina.  

Emanaldixetan publiko 
mota ugarixa batzen da?   

Bluesera zaletutako gaz-
te gitxi dago ondiok baina 
hor gure apostua, gazte jendia 
bluesera zaletzia eta bide batez, 
gazte gehixago bluesa egittera 
animatzia!              

Hurrengo emanaldixa Eibarko 
Coliseuan?  

Urrian 14an izango da eta na-
zioartian oso ezagunak diran bi 
blues musikarin aurretik joko 
dogu, Rico MacClarrin eta Mar-
cos Coll. Maila haundiko erronka 
haundixa da guretzat! Irakurle 
danak dittue antzokiko atiak pa-
rez-pare zabalik. Kontakturako: 
www.myspace.com/zzbluesband 
edo 686 028 946 (Gaizka). 

 
“Gazte jendia 

bluesera zaletzia 
nahi dogu” 

3 fiua

Laukotea inprobisazio 
kontzertutxo bat ematen.



4 zer berri

Komunikazio tailerra azaroan 
izango da
Ume eta helduen arteko komunikazioa 
hobetzeko tailerra urrian beharrean 
azaroaren 23an hasi eta hurrengo hiru 
eguaztenetan jarraituko du. Nerea Men-
dizabal psikopedagogoak eskainiko du 
arratsaldeko 17.00etatik 19.00etara. 

Beldur Barik lehiaketa martxan 
Bigarren edizio honetan ere emakumeen 
aurkako indarkeria gaitzesten duen adie-
razpen artistiko guztiak dira baleko: 
ekintzak, ideiak, argazkiak, proiektuak, 
musika, poesia, dantza, animazioak, 
ilustrazioak, performanceak, bideoak... 
Proposamenak bidaltzeko epea azaroa-
ren 11n bukatzen da eta guztira hiru sari 
banatuko dira eskudirutan. Sarien zen-
batekoa eta oinarri denak  www.plaen-
txia.com webgunean.

UEUren ikastaro berriak 
Udako Euskal Unibertsitateak udazke-
nean eskainiko dituen ikastaroen zerren-
da jakinarazi berri du. Guztira bederatzi 
ikasgai ezberdin lantzeko aukera izango 
da Eibarko Markeskua jauregian: Mood-
le 2.0-ren oinarrizko erabilera, teknolo-
gia berriak eta intimitatea, argazkigintza 
dokumentala, gaur egungo munduaren 
historia, komunikazio eraginkorraren 
artea, arreta falta eta hiperaktibitatea 
duten ikasleekin modelatze lana, tantra 
maitasunaren atea, gaixotasun konple-
xuen genetika eta geogebra. Soraluzeko 
Udalak matrikularen erdia ordainduko 
die ikastaroetan izena eman eta herrian 
erroldatuta dauden denei. Informazio 
gehiago: www.ueu.org.

Afari begetarianoak  
gaztetxean
Udako etenaldiaren ostean, barixa-
ku honetan hasiko da berriz ere afari 
begetarianoen eskaintza Gaztetxean. 
Iluntzeko 20:30etatik seitan brotxetak, 
plater konbinatuak arroz integralarekin 
eta berdurak tenpuran dastatzeko auke-
ra izango dute bertaratzen direnek.  

Auto istripua 
Sagarrerrekan   

Lurraldebuseko autobus 
batek eta auto batek 

istripua izan zuten 
Sagarrerrekako bidegu-
rutzean. Udaltzaingoak 

azaldu zuenez,”auto-
busa herritik irtetera 

zihoala, bidegurutzean 
zegoen autoko gida-

riak ez zuen “Stop”-a 
behar bezala egin eta 

autobusak bere bidean 
harrapatu zuen”. Ez zen 

zauriturik egon baina 
autobuseko bidaiariek 
ibilgailuz aldatu behar 

izan zuten.

Bi atxilotu marihuana hazi  
eta trafikatzeagatik 

Bergarako ertzain-etxeko 
agenteek pertsona bi atxi-

lotu zituzten Soraluzen, (32 eta 
26 urteko bi gizonezko) ustez 
marihuana edukitzea eta haztea 
eta horrekin trafikatzea egotzi-
ta. Bergarako ertzain-etxeak 
jakinarazi duenez, Ertzainek 
sail batean landatutako hogei-

ta hamar landare baino gehia-
go atzeman zituzten eta horren 
ondoko txabola batean substan-
tzia hori prestatzeko instalazio 
elektriko bat (presio handiko 
argiak, termometroak, tenpo-
rizadoreak eta aire-erauzgailu 
bat) aurkitu zuten. Beste txabo-
la bat ere ba omen zuten, lehor-
tegi bezala erabiltzeko. Baratze 
horren bi arduradun identifika-
tu eta gero, inguruetan miaketa 
egin, substantzia estupefazien-
te horren landareak atera eta 
eraman egin zituzten. 

Epaiketaren zain daude bi 
gazteak 

Ertzaintzak ikertzen jarrai-
tzen du oraindik. Sail horren 
arduradunak izatea egotzita 
atxilotu dituztenak, berriz, Ei-
barko Guardiako Epaitegiaren 
esku utzi zituzten barixaku goi-
zean, eta aske daude epaiketa-
ren zain. 
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Iturria: Soraluze 1936 lan-taldea. Beste landaketa baten irudia.



Irailaren 22a “Oroimen eguna” 
izango da hemendik aurrera   
75 urte eta gero, gogoan 

izan zituzten 36ko ge-
rrako eta diktadurako biktimak. 
“Soraluze 1936 Lan Taldea”k 
antolaturiko ekitaldia, Arian-
ne Unamunok abesturiko ber-
tso hunkigarri batzuekin hasi 
zen. Mikel Santiago eta Lorea 
de Castrok zinegotzi guztiek si-
naturiko agiria irakurri zuten, 
biktimen sufrimendua aitortzen 
duena eta Frankoren tropak he-
rrian sartu zireneko urteurre-
na “Oroimen eguna” izenda-
tzen duena: “Garai latz haiek 
bizi izan zituzten plazentziatar 
asko zendu arren eta zoritxarrez 
askorentzako beranduegi dela 
jakin arren, haiekin eta bizi di-
ren beste askorekin zorretan da-
goela gure herria adierazi nahi 
dugu. Baita irailaren 22a “Oroi-
men Eguna“ izendatu eta urtero 
Soraluzeko herriaren maitasu-
nezko oroimen eta aitortza es-
kaintzeko ekitaldia antolatzeko 
konpromisoa hartzen dugula”. 
Ekitaldia amaitzeko biktimei 
lore eskaintza egin zieten zine-
gotzi zein herritarrek, krabelin 
bana utziaz.

5 zer berri

Etxebizitza sozialen arauak 
plenora
Urriaren 3ko udalbatzarrean, Maisuen 
Etxeetan egitekoak diren etxebizitza 
sozialak erregulatuko dituzten arauak 
bozkatuko dituzte. Udal Gobernu Tal-
dearen proposamenak etxebizitza bat 
eskuratzeko lehentasunak edo puntua-
tzeko arauak erregulatzen ditu besteak 
beste. Merkatu plazako ordenantza be-
rriak ere aurkeztu eta bozkatuko dira, 
bertako jarduera eta funtzionamendua 
erregulatuko dutenak.

Gudarien omenezko mus  
txapelketa 
Bihar zapatua, urriak 1, gudarien ome-
nezko XV. Mus Txapelketa jokatuko da 
Arrano Elkartean. Joku bizkorra izango 
da, momentuko eliminatoriekin. Arra-
tsaldeko 16.00etan hasiko dira bikoteen 
lehiak. Izen emateak 15 euro balioko du 
eta lau bikote onenek hurrengo sariak 
jasoko dituzte: 
1.- Bildotsa, txapela eta garaikurra.  
2.- Untxia eta garaikurra.  
3.- Txuleta eta bi txanpan botila.  
4.- Kafea eta bi ardo botila.

Bake epaile berria behar da    
Datorren urriko ohiko saioan legeal-
di berriko bake epailea aukeratuko da. 
Kargua hartzen interesa duenak ins-
tantzia bat edo eskaria aurkeztu behar 
du erregistroan. Eskariarekin batera 
kargu-hartzea defenditzeko arrazoiak 
edo argumentuak aurkez ditzake. Lan 
honetarako ez da titulaziorik eskatzen, 
lana betetzeko beharrezko gaitasunak 
edukitzea baino ez. 
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Udaleko Gizarte Zerbitzuetan  
lan egiteko eskaintza

kontuan hartuko da, Gizartenet 
aplikazioari buruzko ezagupena 
eta Oinarrizko Gizarte Zerbi-
tzuetan esperientzia izatea. Inte-
resatuek LANBIDEren bitartez 
egin beharko dute eskaera.

Soraluzeko Udalak hiru hila-
beterako eta lan-jardun erdiz 

Gizarte Zerbitzuen Departamen-
tuan aritzeko pertsona bat har-
tzeko asmoa du. Gizarte laneko 
diplomatu agiria eduki behar da, 
EGA agiria edo baliokideak eta 



“Muga fisikoak baino, 
gehiago dira sozialak” 

ALBERTO GOMEZ SOLOGAISTOA 

6 erreportaia

Burmuin paralisia berak nahi zuena lortzeko traba izan ez zedin lan haundia egin du Albertok 
(Soraluze, 1958). Ingurukoen laguntzaz eta burugogorkeriari eskerrak, bere kasa moldatzen da. 
Kanpoko itxura ez dela dena frogatzen duen adibidea da berea, mugikortasunean mugak izatea 
adimen mailarekin ez dagoela derrigor lotuta ikustarazten duena. 

Zelakua da Alberto? 
Ideiak nahiko argi ditut baina batzuetan egia dire-
la uste dudan hainbat gauza baieztatzea kos-
tatu egiten zait. Pixkat burugogorra ere 
banaiz eta horrek askotan intseguritatea 
sortzen dit. Gauzak planteatzen hasten 
zarenean, esan dezagun beste ikuspun-
tu batetik ikusten dituzula, eta uste du-
zun hori hobeto edo okerrago egon dai-
tekeenaren zalantza sortzen dizu.

Burmuin paralisixa, horixe diagnosti-
katu zotsuen. Ze eragin izan dau hitz 

honek zeure bizitzan?
Ba asko mugatzen zaitu zeure 

buruarekiko zein jendeare-
kin erlazionatze aldera. Izan 
ere, muga fisikoak baino, 
gehiago dira sozialak. 
Nahiz eta zentzu horre-
tan zorte haundia izan 

dudan. Zeren herri-
ko jendeak naizen 

moduan onartu 
izan nau beti 
eta tratu egokia 
eman izan dit.

Danan gainetik oso autonomua zarala dino jen-
de guztiak. 

Txikitan, Muguruza izeneko sendagile bil-
botar batek ikusi ninduen. Soraluzen 

oso ezaguna zen. Esan zidan: “Zu fut-
boletik ez zara biziko, baina mutiko 
autonomoa izango zara”. Antza, ez 
zuen nere moduko kasurik inoiz izan, 
mugikortasun arazoak izan eta burua 

ondo zuenik.

8 urtekin hasi ei zinan oinez, Ondarruako 
plaian. Ze oroitzapen dittuzu?
Medikuek hondartzara joateko aholkua eman zigu-
ten eta Ondarroara joaten hasi ginen. Badut oroi-
tzapena ni hondarretan oinez hasi nintzenekoa. Ha-
sieran ezin nuen zutik mantendu, eta poliki-poliki, 
gurasoen laguntzarekin lortu egin nuen.

Erreabilitazinuak be lagunduko zotsun. 
Bai noski. Eibarko Aspacera joaten aritu nintzen, 
amonarekin, egunero, 9 urtez gutxi gorabehera. Ha-
mabi urterekin alta eman zidaten, eta aurrera egiteko 
soluzio bakarra ikastea zela, jakituria hartzea zela 
esan zidaten.

Zaletasunik? Irakurtzea eta musika entzutea.

       Liburu bat? Gabriel Garcia Marquez-en “100 años de soledad”.

  Kantu bat? Tears for fears-en “Woman in chains”. 

             Gustoko leku bat? Los Cristianos (Tenerife) eta hegoaldea, 

orokorrean asko gustatzen zait.

        Pelikula bat? Blade Runner, 2001 Espazio Odisea, Cayo Largo...

                       Egitteke daukazun zerbait? Liburu bat idatzi nahi nuke. 

Zientzia fikziozko bat, Isaac Asimov-en estilokoa.

Motzean

Bere ama Cristinaren besoetan 
zazpi bat hilabete zituela. 
Atzean kañoi fabrika.

“Herriko 
jendeak tratu 

egokia  
eman izan  

dit”
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Motzean

lanak egiten... Azken 
urtea libretik egin 
nuen eta erabateko 
kaosa izan zen. Az-
ken batean, helburu 
jakin bat ipini ezean 
ezin daiteke ezer lortu. 

Zegaittik ez zen-
duan amaittu?
Kanpo irudiak asko 
egiten du, badakizu, 
keinuak, posturak 
eta guzti horrek. Esan 

dezagun eremu hori 
guztia zail samarra du-

dala, daukadana daukadalako. 
Laga nuen pixkat hasi nintzelako 
pentsatzen nik ezingo nuela si-
nesgarritasunik sekula trans-
mititu. Ordurako sei urte ne-
ramatzan ikasten eta ez nuen 
gehiago luzatzerik nahi. 

Lagundu dotsu zerbaitte-
tan piskologiak? 
Ulerkorragoa izaten la-
gundu dit, beste ikuspun-
tu batzuetatik begiratzen. 
Baliteke apur bat neuroti-
koago ere bilakatu izana...
(barreak).

Ze esango zontsake zeure egoeria gertuko 
egitten jakuen beste pertsonei? 

Ba egin dezatela aurrera. Ni, nagoen mo-
duan nago nere ama “santua”ri eskerrak, 
inoiz ez baitu amorerik eman. Eta pentsa, 
lehengo garaietan nere moduko kasuak 
izkutuan gordetzen ziren. Ba ni txikitatik 

atera izan ninduten kalera. Beraz, esango 
nieke, nola edo ahala beti aurrera egiteko.

Eta oin ze egitten du Albertok goizetik gabera? 
Beti saiatzen naiz etxean laguntzen. Aisialdian 
irakurtzea gustatzen zait, telebista ikusi... Gaueko 
23.00etarako ohean izaten naiz. Ez naiz aspertzen, 
egiatan eguna hegan joaten zait...

Oporretan be emoten dittuzu hile batzuk.
Bai urte asko daramatzagu udan Tenerife-
ra joaten. Baita Torrevieja eta Marbella-
ra ere. Egia esan, batzuetan kokoteraino 
amaitzen dut horrenbeste maleta egin eta 
desegiten eta hainbeste eguzkirekin. 

Hondartzia gustatzen jatzu orduan. 
Asko erlaxatzen nau. Eta pastilarik gabe! 
Neri txikitan “valium 5”a errezetatzen zidaten. 
Lasaigarri oso fuertea da. Etxetik eskolara tontotu-
ta joaten nintzen. Behin, nahikoa zela erabaki nuen. 
Orain, nire valiuma hondartza da. Igerian egiteak 
asko lasaitzen nau.

Zelako herrixa da Soraluze? Gustora bizi zara 
bertan? 
Maitasun-gorroto harremana dut herriarekin baina 
bai, gustatzen zait bertan bizitzea. Kanpora irteten 
naizen guztietan oso gustora itzultzen naiz. Izan ere, 
herria herria da, nire herria. 

Zer uste dozu jendiak pentsatzen dabela? Inpor-
ta dotsu horrek? 
Gaztetan orain baino askoz gutxiago axola zitzaidan. 
Eta ze pentsatuko duen jendeak? Ba pentsatzen dut 
denetik egongo dela, bizitzako legea da hori!

Unibertsitatera be juan zinan lauzpa-
bost urtez, ezta? 
Donostiara joan nintzen psikologia ikas-
ketak egitera. Bost urtez Eibarko ikaskide 
batzuekin bizi izan nintzen bertan. Lehen 
aldiz irten nintzen etxetik eta askorako ba-
lio izan zidan. Sukaldean ikasi nuen, etxeko 

Bere ama Cristinaren besoetan 
zazpi bat hilabete zituela. 
Atzean kañoi fabrika.

San Blas opilak bedeinkatzera 
sei bat urte urterekin (beheko 
ilaran, erdian)

Ondarruara joaten 
ziren uda pasatzera.  

J. Carlos, Iciar, 
Oscar eta Roberto 

Perez Albertorekin 
(eskumatik 
bigarrena).

“Zuk 5  
minututan 

egiten baduzu, 
nik 10ean  

egingo dut”

“Psikolo-
gia ikasketek 
ulerkorragoa 

izaten lagundu 
didate”



zer irizten dOtsazu?
Urritasuna duen lagun batekin topo egiten dugunean zela tratatu zalantzak izaten ditugu sarri, 
modu berezian berba egin, babestu, animatu, atsekabetu...        

Urrittasunen bat daukenekin desberdin jokatzen dogu? 

8 kale inkesta

Margarita CastañO ignaCiO ernabide lOli nievas JOn agirre 

Jende asko desagradablia 
izaten da. Ni neu neure 

partetik hola ez izeten saia-
tzen naiz. Baina kulturia 
daukan pertsonak bestia 
ondo tratatuko dau eta ondo 
erantzungo dotsa, gaitzik 
inori egin barik.  

Badago desberdin begira-
tzen daben jendia, igual 

ez dakixalako ondokuak ze 
problema daukan. Zu, ni eta 
gure moduko pertsonak dira 
eta berekin zela jokatu jaki-
teko kontzientzia faltia dago 
gizartian.   

Bai, nahiz eta ezetz esa-
ten dogun, ume txiki-

xen moduan tratatzen dittu-
gu. Nik familixan badaukat 
urrittasuna daukan senide 
bat, eta badakit zela harre-
mandu. Pixkat emotiakin, 
bueltan mordua jasotzen da. 

Batzutan pasatzen da, bai. 
Batez be gertu tokatzen 

ez bajaku ez dakigu zela jo-
katu. Dana dala, lehen baino 
hobeto, lehen umien moduan 
tratatzen genduzen. Ikasi 
biharko genduke, momentu 
deserosorik ez eukitzeko. 

2011-09-30

Eman zure iritzia sarean 
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Antzerki parea udazkenerako 

Bi antzezlan ekarriko ditu 
Udalak urrian: lehena eus-

karaz izango da hilaren 7an eta 
bigarrena gazteleraz 21ean. Herri 
Antzokian izango dira biak, gaue-
ko 10:15ean eta sarrerak 5 euroan 
eskuratu ahal izango dira kirol-
degiko harrera gunean. 

“Aitaren bidaian”, drama eta 
umorea 

Joxe Ramon Soroizek, Joseba 
Apaolazak eta Jabier Muguruzak 
antzeztutako “Aitaren bidaian” 
lanean, aita-seme baten elkarbi-
zitza narratzen da: aita-semeak 
elkarrekin bizitzera kondenatuta 
geratu dira. Halaxe eskatu zion 
amak hil aurretik Patxi semeari. 
Aita gaixo dago eta Patxiren bizi-
tza infernu bilakatuko da, egune-
roko harremanak kolokan jarriz. 
Historia honek itxuraz dramara-
ko osagai guztiak dituen arren, 
umoreari ere tokia utziko dio, 
momentu barregarriak eta hunki-
garriak elkarrekin lotuz. 

Umorezko musika ikuskizuna 
gazteleraz  

“Show guztiz dibertigarri” mo-
duan definitu dute antolatzaileek 
gazteleraz eskainiko den “De-
mode Quartet” antzezlan musi-
katua. Taldea lau kidek osatzen 
dute, Mikel de la Fuente, Juli Pas-
cualena, Mikel Espinal eta Iker 
Huizinek. Laukote honek ordu-
bete eta erdiz a capella abesteaz 
gain, pianoz, gitarraz, biolaz eta 
kaxoi flamenkoz osatuko dute 
ikuskizuna, koreografiak eta el-
karrizketa bitxiak tarteko. 

2011-09-30

Oreka Artek ateak itxiko ditu     
Sara Beiztegi margolariaren era-
kusketak itxiko du Oreka Art galeria 
urria bukaeran. Arazo ekonomikoak 
medio, Alberto Ramirez arduradunari 
ezinezkoa zaio aretoa zabalik manten-
tzea eta penaz baina egindako lanaz 
harro urrian itxiko ditu ateak. 2009a 
geroztik Euskal Herriko zein kanpoko 
artista garaikideen hogeita bost era-
kusketa ingururen topaleku izan da 
Oreka Art galeria. Azken erakusketa-
ren inaugurazioa urriaren 14an izango 
da arratsaldeko 19:00etan.    

Euskal dantzan trebatzeko 
eskolak   
Euskal dantzak ikasteko eskolak urria-
ren erdialdean hasiko dira. Umeen izen 
ematea eskolan banatuko zaizkien ma-
trikulazio orriekin egin beharko da. 
Aurkezpena urriaren 7an egingo da. 
Informazio gehiago urratsdantza@
gmail.com 

Blues kontzertua Eibarko 
Coliseoan     
Gaztelupeko Hotsak zigiluak Rico 
MacClarrin eta Marcos Coll Band 
blues sortzaileak taularatuko ditu Ei-
barko Coliseo antzokian, urriaren 14an 
iluntzeko 20:14ean. Los Reyes del KO 
taldeko kide ohiak dira biak, nazioar-
tean oso ezagunak. MacClarrinek 
blues, funk, jazz eta soul musika mol-
deetako artistekin lan egin du eta Coll 
Europako aho-soinularirik onenetakoa 
da. Bestalde, Gaizkak, Joanesek, Jua-
nek eta Iosuk osatzen duten ZZ Blues 
Band Soraluzeko taldeak ere hartuko 
du parte kontzertuan. Sarrerak antzo-
kian eros daitezke, 5 eurotan. 

Errekalde beteta 
jaietan  

Mesedeetako jaiak 
aitzakia hartuta herri-
tar ugari gerturatu zen 

Errekaldera, bertako 
festa giroaz gozatzera. 

Eguraldiak askorik 
lagundu ez bazuen ere 
herri bazkariko paella 
230 lagunek dastatu 

zuten. Erraldoi eta 
buruhandiek animazioz 

jantzi zituzten kaleak 
eta trikiti doinuek  

eta karta txapelketek 
ere herritar asko  
bertaratu zuten. 

Iturria: Nerea Isasti

Soroiz, Muguruza eta Apaolaza antzerkiaren eszena batean.
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107 lagunek bukatu zuten 
Marraskilo Tour mendi itzulia  

jo zuten Soraluzera jaitsi beha-
rrean. Datorren urtean erres-
petuz jokatu dadila eskatu dute 
mendizale denek.

Partehartzaile kopuruak gora egin 
du aurten, 107 izan dira guztira, 
iaz baino 22 lagun gehiagok eman 
dute izena. Bazkarian 70 lagunek 
hartu zuten parte. Antolakuntza 
taldeak eskerrak eman nahi dizkie 
Soraluzetik eta inguruko herrieta-
tik frogan parte hartzera animatu 
diren mendizale denei.  

Goizeko 6.00ak puntu-pun-
tuan zirenean hasi zen 

Marraskilo Tourren bosgarren 
edizioa. Hainbatek antxitxike-
tan hasi zuen mendi itzulia eta 
antolatzaileek lehen aldiz kon-
petizio itxura hartu zioten kirol 
froga honi. Itzulia egiten lehena 
goizeko 10:45etan iritsi zen Pla-
za Barrira. Frogako arduradu-
nek aipatu dutenez, aurten ere, 
antolakuntzak Irure baserri pa-
rean ezarritako mendi markak 
mugitu egin dituzte eta ondorioz 
hainbat mendizalek Bergarara 

EMAITZAK

PelOta
Idoate – Laskurain 16
Titin III – Zabaleta 22

Xala – Laskurain  22
Bengoetxea VI – Patxi Ruiz 18

Xala – Laskurain  18
Mtz de Irujo - Merino 22

FutbOla
Sora (Erreg. pref.) – Anaitasuna 2-0
Mutrikuarrak SSB – Sora (Erreg.) 5-0
Sora (Jub.) – Bergara K.E.  2-4
Eibartarrak F.T. – Sora (Kad.) 6-0
Zestoa – Sora (Erreg. pref.) 1-1
Sora (Erreg.) – Aretxabaleta C 1-2
Aretxabaleta B – Sora (Jub.) 6-1
Sora (Kad.) – Arrasate 1-8

AGENDA

PelOta
Gaur irailak 30, 22:15ean Arnedon 
Titin III – Laskurain
Mtz de Irujo – Zabaleta

Zapatua 1 21:00etan  
Saint Lan Les Minesen 
Xala – Barriola
Gonzalez – Laskurain

FutbOla
Gaur irailak 30, 20:30ean Ezozin
Sora (Erreg. pref.) – Intxurre K.E.  

Zapatua 1 15:30ean Unben (goian)
Gazteak – Sora (Erreg)

Zapatua 1 11:00etan Ezozin
Sora (Jub.) – Urki

Domeka 2 11:30ean Ibarran
Aretxabaleta UDA – Sora (Kad.)

Mendi irteerak
Urriak 9: Pagasarri Bilbon. 
Urriak 23: Andoainen, ibilaldi neurtua.
Urriak 30:  San Andresen Bazkide 
Txiki Eguna eta baba-jana.

2011-09-30

Astelehenero kirol albisteak 

Laskurain gustora Adarragan 
egindakoarekin

ere, hurrengo partidan 18-22 galdu 
zuten Mtz. de Irujo eta Merinoren 
aurka. Soraluzetarrak azaldu due-
nez, bigarren honetan hobeto eta 
gusturago jokatu bazuten ere ezin 
izan zieten aurkariei aurre egin. 

Haritz Laskurainek Xala izan 
du bikote Logroñoko Adarra-

ga pilotalekuan jokatu den San Ma-
teo torneoan. Ligaxkako lehenengo 
partiduan Bengoetxea VI eta Patxi 
Ruizen aurka 22-18 irabazi bazuten 
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zOriOn agurrak

2011-09-30

Ane Couto
Irailan 17xan 2 urte!
Zorionak sorgintxo eta 
muxu erraldoi bat
familixa dana partez!

Nora Mendia  
Irailan 30ian 7 urte!
Zorionak eta muxu asko aitta, 
ama eta Mirenen partez.

Iraia de los Santos Perez    
Urrian 1ian 8 urte!
Zorionak potxola,
etxekuen partez eta
bereziki Ikerren partez!
 

Sugar Ostolaza Lakuesta  
Abuztuaren 10ean 2 urte
Zorionak sorgintxo-politxo!
Ilargiraino ta bueltan maite 
zaittugu!Patxoak Iraultza eta 
etxekoen partez.

Oharra: Lehiaketako irabazlia aukeratzeko zozketia alia etara eta hurrengo barixaku eguerdixan egitten da

Irabazlea: Pilar Agirrebeña

Carlos de Cos, Kontrargi Argazki  
Kolektiboko kidia da aurreko aleko  
argazkixan agertzen zan soraluzetarra.

lehiaketa aurrekO alekO erantzuna

Zein ageri 
da argazki 
honetan?

Saria: Marcos Coll & Rico 
McClarrin eta Z.Z. Blues 
Band ikusteko bi sarrera, 
Eibarko Colioseoan.

deitu 943 75 13 04 edo e-mail bat bidali ezazu aldizkaria@pilpilean.com

jaiotakoak
Jone Castro Baena

hildakoak
IñakI de MIguel alonso



argazki zaharra

Ireneren despedIdan (40. hamarkada)

12 harpasuak

Irene Gabilondon ezkongai despedidia ospatzeko dotore baino dotoreago jantzi ziran bederatzi emakume 
gazte honek. Sasoiko soineko eta orrazkerekin, egun hartan egunpasa politta egin zebela dauke akorduan. 
Erretratua Soraluzen jasotakua da oin 70 urte inguru. Emakume honetako batzuk sasoi betian 90 urte be-
teko dittue aurten. 

Iturria: Martina Zubizarreta

Argazkixan:
Goixan: Maritxu (la txinita) eta Maria Etxabe U.
Erdixan: Mari Luz Prieto, Jesusa Bengoa U, Irene Gabilondo, Martina Zubizarreta eta  
Valentina Zozaya U.
Behian: Miren Aranzamendi eta Fermina Gogeaskoetxea U.

Izan direlako gara…
Argazki zaharrak behar ditugu

Baldin badakizu, 
ez ahaztu… 

protagonisten izenak, 
urtea, lekua eta 

konturen batzuk!!

Iragana gogoratu dezaten  
bizi izan zutenek

Iragana ezagutu dezaten  
bizi izan ez zutenek

Bidali argazki zaharrak aldizkaria@pilpilean.com helbidera, Pil-pilean Elkartetik pasa edo Iratxo gozodendan utzi!
Astebetean itzuliko dizkizugu!





Alberto Gomez
“Muga fisikoak baino,  
gehiago dira sozialak”




