
■Mekanika orokorra
•Karrozeria
■Ordezkapen autoak
■Zerbitzu berria: garbiketa integrala
■Nissan autoak eta bigarren eskuko autoak

Urretxuko errepidea - LEGAZPI
Tel.: 943 73 35 95 - Fax: 943 73 16 59 

legauto@teleline.es
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Hilabete honetako gaia

Zenbat buru, hainbat aburu

Bota bertsoa! / Iritziz iritzi
Klik eta klik

Elkarrizketa

Komikia / Egurra partitzen

Urretxuko Udalak argindarrik behar ez duten Gabonetako

apaingarriak jarri ditu. Gustatu al zaizkizu?

Igor Susaeta: Urretxuar bat New Yorken

Asier Ruiz de Egino

Victor Charro

Aldizkari honek Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila eta Hizkuntza Politikarako Sailordetzak, Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Kultura eta Euskara Departamenduak, Urretxuko Udalak eta Zumarragako Udalak emandako diru 

laguntza jaso du. Bestalde, Otamotz Tokikom ekimeneko kide da.



hilabete honetako gaia

2011 argazkitan
2011. urteak agur esango digu aurki. Betirako. Hau ere, 

aurreko guztiak bezala, ez da sekula itzuliko. Oroimena 

dugu bera ez ahazteko tresna bakarra, baina sarritan kale 

egiten du. Zorionez, argazkiak ditugu: urteek oroimenari 

eragindako kalteak konpontzeko erreminta onenak. Horra 

hor azken 12 hilabeteotan ateratako zenbait argazki, 2011k 

gure bi herriotan zer utzi duen ahaztu ez dezagun.

Sina'tu gabeko taila lan misteriotsua Belokin.Jatetxe txinatarreko nagusia TVE1 katean.



hilabete honetako gaia

Urtarrila: ELA eta LAB sindikatuek deitutako greba orokorra 
eta Lanbideren bulegoaren inaugurazioa

Otsaila: Izazpi auzoko estalkiaren inaugurazioa eta 
Etxeberriko Jose Manuel Zubizarretaren biografia
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2011ko abendua 5



hilabete honetako gaia

Martxoa: Matxerei Xera saria, Goierrik txirrindularitza taldea 
berreskuratu eta intermodalaren inaugurazioa

Apirila: Euskal Herriko Itzulia Zumarragan eta 
Korrika 17 bi herriotako kaleetan

6 2011 ko abendua



hilabete honetako gaia

Maiatza: Urolaren igoera eta Beitia mendi martxaren 
orain arteko ekitaldi jendetsuena

Ekaina: Lizarriturriren urteurrena, lehenengoz emakume bat 
Urretxuko alkate eta Artiz auzoko etxeari agur

2011 ko abendua 7



hilabete honetako gaia

Uztaila: Urretxu eta Zumarragako kantu jira taldearen 
lehen saioa eta Esteban Barrenaren heriotza

Abuztua: Izaro Lasak erorketa larria Eitzaga jaisten eta 
Mikel Balenziagak Valladolid taldearekin fitxatu

8 2011ko abendua



hilabete honetako gaia

Iraila: Espainiako Itzulia eta Ari Malikian herrian, Iparragirreren 
heriotzaren urteurrena eta Luis Mari Segurolaren erretiroa

Urria: Ekai Alkorta etxean eta frankistek fusilatutako 
urretxuar eta zumarragarrei omenaldia

2011 ko abendua 9



hilabete honetako gaia

Azaroa: Antioko interpretazio zentroa ziztu bizian aurrera 
eta Agiñako pilotalekuaren inaugurazioa

Abendua: Igogailua Gernikako Arbola plaza berrituan 
eta Aritz Lasa binakako txapelketan



-IB8LA
ELEKTRATRESNAK

® 943 72 02 15 - Faxa 943 72 02 15
Secundino Esnaola 2, ZUMARRAGA

EZKURRA
■ GOZOTEGfK=---- --

URRETXU

Iparragirre, 3 - Tel. 943 72 02 03 
Labea: Labeaga, 54 - Tel. 943 72 62 19

centro optico
^SOArratibei

csdejdGBCcssg.
Ikusmenaren neurketa - Begietako 

tentsioaren neurketa - Graduatutako 
eta eguzkitarako betaurrrekoak - 

Lentilak - Termometroak eta 
barometroak

Soraluze, 10 ZUMARRAGA 
© 943 72 54 84

gumendi, S. ZL
Manganeso altzairuaren 

aplikazio teknikoak

Ipeñarrieta, 48
® 943 72 33 01 - Fax: 943 72 43 41
Urretxu-Zumarraga 
www.egumendi.com 
egumendi@egumendi.com Labeaga, 35 Urretxu 943 72 41 60

Ekarri zure argazkiak eta nahi 
duzun moduan aterako ditugu: 
koadroak, mihiseak, muralak...

BIONA
AROZTEGIA

Altzariak neurrira
s 943 72 02 55

Erratzu, z/g URRETXU

S UTAN
Tximiniak, berogailuak, sukaldeak eta estaldurak 
« 943 72 06 38 - 665 73 73 02 Fax: 943 72 06 38 
Mugitegi poligonoa, B bidea, 6 bajua - URRETXU 

www.sutan.biz - sutan@sutan.biz

fpREMANK
KANPO-KONTRATAZIO BIDEZKO 

x. PREBENTZIO ZERBITZUA

KALITATEZKO ZERBITZU 
ERAGINKORRA 

GERTUTASUNA, BIZKORTASUNA 
ETA BEZEROARI ARRETA 

Argixao industrialdea, 55 pabiloia 
20700 ZUMARRAGA (Gipuzkoa) 

943 72 41 00 
administracionl @ premank.com

ITURGINTZA
Bide-Zar, 5 ZUMARRAGA

•s-943 72 13 70
Fax: 943 03 75 68

- Dietetika
- Estetika

\Bidezar, 7 s 943 03 75 27y

Muntaia eta instalakuntza elektrikoak 
Enpresa mantenua 
Argiteria publikoa

Denda: Ipeñarrieta 4, ® 943 72 09 50 
Tailerra: Mugitegi, w 943 72 42 66 

Mugikorra: 656 703 392 

20700 URRETXU

BIGARREN ESKUKO AUTOEN 
ESKAINTZA ZABALA

Mugitegi industrialdea, Urretxu
943 72 59 22
659 67 89 79

Edergintza tratamenduak 
Depilazioak
Solarium

Labeaga, 2 - URRETXU 
s 943 72 25 13

TABERNA

JATETXEA

Piedad kalea, 14 n 943 72 08 19
ZUMARRAGA

SUKALDEAK
Belardenda, dieta eta errejimen elikadura 

Mediku-homeopata kontsulta
Labeaga, 30 - Urretxu - ® 943 72 27 80

« 943 72 52 22 
Soraluze, 6 - Zumarraga

Ipeñarrieta, 5 - ® 943 72 50 75 - URRETXU 
Udala enparantza- » 943 79 00 43 - ARRASATE 

San Lorenzo, 1 - ® 943 53 35 48 - OÑATI

j u I i t a
MERTZERIA

Sekundino Esnaola, 2 - Tel. 943 72 05 62

HARATEGIA

943 72 43 32 (harategia) - 943 72 54 91 (etxea)

Iparragirre, 1 behea - Urretxu

http://www.egumendi.com
mailto:egumendi@egumendi.com
http://www.sutan.biz
mailto:sutan@sutan.biz
premank.com


komikia

egurra partitzen

Gabonetako topiko tipikoakJtanTometr
JJoini Oinmazatoaill

Uirtean zehar ezer eskaini ez dizuten tabernariek 

((ongii etonrii pintxopote!) iurteko afaririk potentee- 

nen aurrefik jateko zerbaiit ateratzea. Gabon- 

karta maratoiia paiirata behar iizatea plazako boz- 

goraiilluetatiik. Igogaiilluan biizilagunarekin topo 

egiin eta “pasad una hoena nodhe” entzutea, gai- 

inKHnittzefcaetiam ellkainrii kasu piutik egiten ez diogu- 

nean. Gatantak hiper-zoiriiontzeko SMS eta email 

taitteak.. Olertzeiro etia Eirregeekin gutxi ez eta 

ILaguirn Ezezagunaren rncda. askok txinotan pito- 

tetriiak erosteto.. Gonriito eta matasuegrasaren 

tatnthui tarii ((Uirttezatar gaiueaim iliizentzia osoa dugu 

itamittema egitteto).. Ballttasair enregeak azpikon- 

tttattatMato telliizaren diistortso hunkigairria. 

Msrttzaiteetteirn atertzalteenak ere espainiar esta- 

tteirii ez daifcgtui zentat euro emaitea loteriatan. 

Tatemtteto tnmtato patengeroa (ah, ez, hori 

astetaiittur® ©fftnspitettzta ta).. Otemotzeto erre- 

dtetetre-tattiJtak gsrta'ttatotato zeiritazatbroak (ah, 

ezta hau ere, horien zain bizpahiru urte darama- 

gu jada!). Urbil eta halako makro-saltoki entraña- 

bleetako masifikazioa. Urte osoa poteatzen eman 

eta trago bat hartzera azkenekoz iazko neguan 

etorri zen adiskide edo ezagunaren ahotik “aspal- 

diko” entzun behar izatea (Aspaldiko? Taberna 

alu honen paretek ez digute ba berdina esangol). 

Jaso eta bizpahiru egunera dendara itzuliko ditu- 

gun opariak. Bizilagunen tokadiskosan 

“Campanas de Belen” eta horrelako hit moderno- 

ak entzun behar izatea. Eskiatzaile txamuska- 

tuak. Kaleak apaintzen dituzten argi zoragarriak 

(txanpain kopa glamourosoak, balkoietako inter- 

mitenteak...). Kaleak “apaintzen” dituzten zuhaix- 

ka adar zuriak eta artaburu urretxuarrak... (aspal- 

dion urretxuanitoekin sartu ez garela esan digu- 

ten jarraitzaile leiak eta azkarrak konturatuko 

ziren hitz horien zentzu bikoitzaz). Ba hoixe, 

Gabonak putamadre pasatu eta Urteberri JON!

112



zenbat buru hainbat aburu

Urretxuko Udalak argindarrik behar ez duten

Gabonetako apaingarriak jarri ditu. Gustatu al zaizkizu?

_________________________ Jesus Carbajo Bai, ikusi ditut Gabonetako apaingarriak. Ondo daude. Zuriz 

pintatutako egurrezko makilak asko gustatu zaizkit. Krisi 

garai honetan ez dugu daukaguna baino gehiago gastatu. 

Hori dela eta, erabaki zuzena iruditzen zait.

Ez diet apaingarriei erreparatu, ez bainaiz aspaldian kalera 

atera. Dena den, egunkariaren bidez izan nuen Udalak hartu- 

tako erabakiaren berri. Krisi garaian denok gerrikoa estutu 

beharra dugu.

Beti jarri izan direnekiko ezberdinak direla konturatui naiz. Egia 

esan, Urretxuko Udalak jarri dituen apaingarriak ez zaizkit bate- 

re gustatu. Nahiago ditut betikoak.

Ez diet apaingarriei kasu gehiegii egten, baiina konturatu naiz. 

Nire ustez itxura poliita dute kalleek. Ez dago airgi asko erabili 

beharrik kaleak apaintzeto eta krisii garaii honetan argiindanra 

aurreztea erabaki zuzena iruditzen zaiit.

201111 Itoabamdtaa 13



bota bertsoa!
Luzio Gabiriaren omenezko XXIV. bertso jaialdia. Zumarraga, 2011-12-10

Gaia: Non jaio nahiko zenuke?

Doinua: Mundu honetan holako gauzak

Amets Artzallus
Jaio nintekeen Irati puntan 

nahiz ez den gauza xamurra, 

edo Hendaiako bi bixkietan 

puntatik a ze beldurra, 

edo agian belodromoan 

ta hori ez da gezurra 

Egaña kantatzen ari dela 

txapeldunaren agurra, 

hori ez da hain errexa baina 

pentsatu, a ze glamourra!

Edo Atotxan harmailan baten 

derbiren bat ari dela, 

edo Parisen zikoinan batek 

ikutuz torre Eiffela, 

edo Moskuko plaza Gorrian 

Lenini piztuz kandela, 

igual ez da hain glamourosoa 

baina aukera bat bazela, 

etxean ere jaio nintekeen 

geure aita ta ama bezela.

Mila aukera izan litezke 

aurrerantz begiratuta, 

jaiolekua sehaskatxoa 

jaiolekua txalupa, 

jaiolekua hondartza gain bat 

maindirez inguratuta, 

hainbeste aukera ikusten ditut 

gaiarekin pentsatuta, 

ez nintzake ados jarriko ta 

hobe ez aukeratuta.

iritziz iritzi
■■■■■■■■■■

Nazkatuta nagoJosune Zarandona

Krisia hitza gure eguneroko hiztegian betiko kontua 

denetik, nazkatuta nagoela esan beharrean nago. 

Are nazkatuago krisiaren aitzakian egiten ari diren 

hamaika astakeria jasateaz. Aitortu behar dut 

makroekonomiaz eta finantza kontuez ezer gutxi 

dakidala, baina bere zergak ordaintzen dituen lan- 

gile gisa, eta Europako herritar izatera behartuta 

nagoen heinean, zenbait gauza esateko moduan 

banagoela iruditzen zait. Europako agintariek eta 

gobernuek lehentasuna eman diote duten zorra 

ordaintzeari, eta horiei aurre egiteko gizarte gas- 

tuak murriztuko dizkigute. Rajoik ez du jarraituko 

duen politika ekonomikoaren gaineko zehaztasu- 

nik eman, baina aurrekoek egin duten moduan 

Europak agindutakoari men egingo dio seguru, eta 

horrek, guraizeak sartzea ekarriko du. Lanpostuak 

sortzea eta tokian tokiko ekonomia bultzatzea 

behar behar beharrezkoa den une honetan, admi- 

nistrazioak gizarteko sektore ahulenari erasotuko 

dio, langileenari, hain zuzen. Haatik, Europak bere 

indar guztiak jarri ditu bankuak erreskatatzean. 

Izan ere, ekonomiak, arrainak ura bezala, beha- 

rrezkoak ditu bankuen maileguak bizirauteko, baita 

zenbait agintari eta politikariek ere euren poltsiko- 

ak ondo beteta edukitzeko. Baina ezin ahaztu 

finantza erakunde eta banku horiek diru publikoa- 

rekin, guztion diruarekin lagundu dituztela, eta 

orain diru hori erabiltzen ari dira herritarren ongiza- 

tearen aurka joateko. Nazkatuta nagoela esatea 

gutxiegi izango delakoan nago...

14 2011ko abendua
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asesoria • aholkularitza

Mari Paz Etxeberria Mateos

Karmele Etxeberria Mateos

Secundino Esnaola 12-A Bajo Izda. 
20700 ZUMARRAGA (Gipuzkoa) 
Tel: 943-082809
Fax: 943-082810
e-mail: asesoriaoreka@euskalnet.net

asesori'a contable • fiscal • laboral kontabilitate • zerga • lan aholkularitza

mailto:asesoriaoreka@euskalnet.net


Josu Perez.
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publierreportajea

“Bezeroek badakite zerbitzuen kalitate kontrola 
hauen prestaziorako bermea dela”

Zestoako Bainuetxeko zerbitzu termale- 

ko eta kalitatearen zuzendaria den Idoia 

Garaizabalekin izan gara. Euskadin 

honezkero 273 establezimenduk jaso 

dute turismo arloko enpresen zerbitzua, 

instalakuntzak eta gestioa zertifikatzen 

duen Kalitate Turistikoaren Q ziurtagiria. 

Helburu nagusia etengabeko hobekun- 

tza da, bezeroaren zerbitzura.

Zergatik egin duzue turismoaren sekto- 
rearekin lotutako kalitate-programeta- 
ko batzuen aldeko apustua?
ISOn zertifikatutako gestio sistema izan 

arren, espezifikoki turismoko kalitate siste- 

ma batean zertifikatuta egoteak bai guri 

eta baita bezeroei ere saltzen dugun pro- 

duktuaren eta bezeroak eskatzen duen 

zerbitzuaren gaineko informazio zehatza- 

goa eskaintzen digu.

Kalitate Turistikoaren Q-a bezalako 

kalitate sistemak nolako abantailak 

ekarri dizkio zure erakundeari?
Kalitate turistikoaren zertifikatuak ahale- 

gin guztiak zerbitzuaren hobekuntzara 

bideratzea dakar azken helburu moduan.

Ezarpenaren ondorioz nolako hobe- 
kuntzak izan dituzue?

Sailen arteko koordinazio hobea dugu, 

barne komunikazioari esker; eta, kalitate 

bilerekin, sailetako errealitateaz gehiago 

jabetu gara. Azpiegiturei dagokienez, 

etengabeko hobekuntzak, gure bezeroen 

gogobetetze inkestak eta barne eta kan- 

poko auditorien emaitzek ematen digute 

behar dugun informazioa epe motzera 

edo luzera inbertsioak egiteko orduan.

BASQUETQUR

0.
CALIDAD TURISTICA

f |

Jarri kalitate turistikoaren Q-a 
zure establezimenduan

www.turismoa.euskadi.net 
www.euskalit.net

Zeintzuk dira bezeroaren asebetetzean 

zuzenean eragina izan duten hobe- 
kuntzak?

Zerbitzuen kalitate kontrola hauen presta- 

ziorako bermea da eta bezeroek horrela 

ulertzen dute.

Zer esango zenieke turismo arloko pro- 
fesionaiei KalitateTuristikoaren Q-aren 

ezarpenerako animatu daitezen?
Eskariaren bilakaera zehazten ahalbide- 

tzen digu eta, horrela, gure bezeroen 

beharrei aurre hartzen.

Kalitate Turistikoaren Q-a prozesuak 

zure erakundearen kokatze lehiakorra- 
goa ahalbidetzen du?

Gaur egun oso zaila da lehiatzea zertifika- 

tutako kalitate sistema izan ezean.

Kalitate Turistikoaren Q-aren kudeake- 
ta prozesuaren barruan landutako eta 

ezarritako eskumenen artean zeintzuk 

azpimarratuko zenituzke garrantzi- 
tsuen edo erabilgarrien modura?

Gure zerbitzuen Diseinu eta Garapen 

arloa, asko harrituta lagatzen dituena, 

hedatuago baitago objektuen fabrikazioa- 

rekin lotzen duen ideia zerbitzuenarekin 

lotzen duena baino.

Eusko Jaurlaritzak eta Turismoaren Euskal Agentziak, Basquetourrek, Euskalitekin lankidetzan, 
behar dituen tresnak eta laguntzak ematen dizkiote enpresaburuari, enpresa lehiakorragoa izan 
dadin, ondorengo programa hauen bitartez:
-Jardunbide egokirako programak: helburua enpresarioen “profesionalizazioa” eta jomuga-kon- 
zientzia sortzea da. Euskadin Kalitate Turistikoarekin Konpromiso Diploma duten 494 estable- 
zimendu daude.
-Kalitate Turistikoaren Q-a programa: bezeroen itxaropenak betetzea eta asebetetzea bermatzen 
dituen programa. Euskadin 273 establezimenduk jaso dute Kalitate Turistikoaren Q-a bereizgarria. 
-EFQM Bikaintasun eredua: erakundeei kalitatearekin bikaintasun mailaraino igotzea proposatzen 
dien programa. Eredu honetan parte hartzen diharduten 14 establezimendu daude Euskadin.

TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA 
AGENCIA VASCA DE TURISMO

TU5KU JWRL<MUTZ.A
EUSKAUT
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Igor Susaeta: 
Urretxuar bat NewYorken

Igor Susaeta ‘Otamotz’ aldizkariko kolaboratzaileak urtebete eman du New 

Yorken. Esperientzia berriak bizitzeko gogoa zuen eta ‘Berria ’ egunkarian esze- 

dentzia eskatu ondoren 2010eko udazkenean etxe orratzen hirira joan zen. 

Jatetxe batean zerbitzari lan egin du, beste baten etxez etxe janaria banatzen 

aritu da eta turistak bizikletan eraman ditu. Gainera, kazetaritza lanak egin ditu 

medio ezberdinentzat eta astean bitan bere bizipenen berri eman du 

berria. info/blogak/newyorketik blogean.
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Zergatik erabaki zenuen New Yokera 

joatea?
Aspalditik beste esperientzia batzuk 

bizitzeko beharra sentitzen nuen. Beste 

toki batera joanda beste esperientzia 

batzuk bizi ahal izango nituela uste 

nuen. Beharbada hemengoaren antze- 

rakoak izango ziren, baina beste inguru 

batean egonik beste puntu bat izango 

zutela uste nuen. Hasieratik abentura 

gisa planteatu nuen. Berrian eszeden- 

tzia hartzeko aukera nuen eta urtebete- 

koa hartu nuen. Banekien, nahiz eta 

kanpoan oso gustura egon, itzuli egingo 

nintzela. Hasieran nire asmoa Berlinera 

joatea zen, baina distantzia fisikoa hartu 

nahi nuen. Berlinera joaten banintzen, 

beharbada hiru hilean behin itzuli egin- 

go nintzen eta ez nuen hori nahi. Hala, 

Estatu Batuetara joatea erabaki nuen. 

New Yorkera joan nintzen. Ez hiriaz mai- 

teminduta nengoelako, baizik eta beste- 

rik gabe.

Gogorrak izan al ziren prestaketa 

lanak?

Kazetaria izan eta medio batean babesa 

izanez gero, nik Berr/arena nuen, bost 

urtetarako bisatua ematen dizute. Hori 

bai, Madrilera joan beharra dago bisatua 

lortzera, elkarrizketa bat egiten dizute... 

Neketsu samarra da, baina ez zaila.

Zer egin duzu New Yorken?
Diru apur bat eraman nuen, baina nire 

helburua lan egitea zen. Abentura 

hango lanetan oinarritu nahi nuen. Ez 

nintzen idaztera edo dirua gastatzera 

joan. Lehen hilabetea turista moduan 

eman nuen. Gainera, pisua bilatu behar 

izan nuen: hemendik atera nintzenean 

banekien lehenengo etxebizitza hilabe- 

terako bakarrik zela. Zortea izan nuen, 

20 2011 ko abendua

etxea aurkitu bainuen eta hurrengo 

hamaika hilabeteak etxe horretan eman 

bainituen.

Zer diozu lan kontuaz?
Curriculum faltsuak egiten nituen: berta- 

ko tabemetan lan egindakoa nintzela 

jartzen nuen, telefono zenbaki eta kon- 

taktu faltsuak jartzen nituen... Bestela, 

esperientziarik gabe, ezinezkoa da 

taberna eta jatetxeetan lana aurkitzea. 

Egia da, dena den, lan aukera zabala 

dagoela. Hori bai, lan deserosoak dira:

“Abentura hango

lanetan oinarritu nahi

nuen, ez nintzen

idaztera edo dirua

gastatzera joan”

banatzaile lana egin bizikletarekin, karte- 

lak itsatsi, kartel iragarlea soinean duzu- 

la paseatu... Orientazioa beharrezkoa da 

eta nik ez nuen inoren laguntzarik izan. 

Web orri bat erabili nuen. Nire hasierako 

asmoa taberna batean lan egitea zen eta 

kasualitatez jatetxe batean lan egiten 

zuen Legazpiko neska bat ezagutu nuen. 

Haren bidez jabearekin elkarrizketa lortu 

nuen. Hiru egunetan trebatzeko esan 

zidan eta ondoren managerraren esku 

utzi zuen erabakia. Hartu egin ninduten 

eta mahaiak jartzen eta jasotzen eta 

janaria zerbitzatzen lan egin nuen. 

Hilabete bat eman nuen bertan eta inon- 

go arrazoirik eman gabe bota egin nindu- 

ten. Nire ustez lan egitera mugatu nin- 

tzelako izan zen. Han managerrari koi- 

pea ematea oso hedatua dago eta nik ez 

nuen halakorik egin. Jendeak ahalik eta 

azkarren gora egin nahi du eta zerbitza- 

riak elkarrekin haserretzen ziren, esku- 

pekoengatik adibidez.

Zer gehiagotan egin duzu lan?

Jatetxe organiko batek banatzailea 

behar zuen eta curriculuma moldatu 

nuen. Hartu egin ninduten. Zortea izan 

nuen, janaria garestia zenez, bezeroek 

eskupeko onak uzten baitzituzten. Baina 

lana gogorra zen: egunean banaketa 

asko egin behar nituen, Manhattanen, 

bizikletaz, elurrarekin, euriarekin, haize- 

arekin, hotzarekin, beroarekin... 

Hasieran egunero-egunero istripuen 

beldur nintzen eta lana utzi nahi nuen. 

Baina ohitu egin nintzen. Uztaiia hasiera 

arte lan egin nuen jate-txe horretan. 

Izan ere, aspalditik pedicab batekin lan 

egiteko gogoa nuen. Atzean karrotxo 

bat duten bizikletak dira: turistak edo 

exekutiboak eramateko erabiltzen dira.

Lan gogorra dirudi...
Buruarentzat batez ere. Izan ere, inork ez 

dizu bezerorik ziurtatzen. Dena den, 

uztaila hasieratik iraila bukaera bitartean 

egun bakar bat gelditu nintzen lan egin 

gabe. Turistei 70-80 dolar kobratzen nien 

Central Parken buelta bat ematearen 

truke. Taxi lanagatik 20-30 euro kobra- 

tzen nuen. Bizikletaren truke 200 dolar 

ordaintzen nuen astean eta 500 bat dolar 

irabaztea lortzen nuen.

Jendeak azkar joateko eskatzen al 
zizuen?

Presa zuten exekutiboek bai. Behin lan- 

kide turkiar batekin lasterketa egiteko 

eskatu ziguten. Bi bikote eraman behar 

genituen Wilco taldearen kontzertura eta 
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mozkortuta zeuden. Turkiarrak pedicaba 

aldatzea proposatu zidan. Nik emaku- 

mezkoak eraman nituen eta berak gizo- 

nezkoak eta, gainera, orduan konturatu 

ginen bere pedicaba askoz ere arinagoa 

zela. Lasterketa oso erraz irabazi nuen, 

noski. Beste behin bien artean 200 kilo 

inguru pisatuko zuten Houstongo bikote 

bat igo zen. Gainera, egun hartan bizi- 

kletaren plater txikia ez zen sartzen eta 

pedalei eragiten nien bitartean hitz egin 

beharra nuen! Hori guztia gutxi balitz,

“New York hiri

indibidualista da eta

hara joaten dena ere

indibidiualista

bihurtzen da”

galderak egin zizkidaten eta, oraindik 

Central Park ondo ezagutzen ez nuenez, 

erantzunak asmatu egin nituen. Izugarri 

sufritu nuen. 20 dolarreko eskupekoa 

eman zidaten, nahiz eta lan kaxkar 

samarra egin nuen.

Euskara irakaslea ere izan zara.
Bai, Euskal Etxean: urtarrila erdialdetik 

urria bukaera bitartean, hain zuzen ere. 

Nik neuk eskaini nuen neure burua, ez 

baitzegoen euskara irakaslerik. 

Hamahiru ikaslerekin hasi ginen, baina 

batzuek utzi egin zuten: zaila iruditu zi- 

tzaien, asteartero eta igandero 

Brooklyngo zulo batera joatea gogorra 

zen... Neguan sekulako hotza egiten 

zuen eta udan beroa. Izan ere, Euskal 

Etxea oso zaharra da. Dena den, nire- 

tzat oso esperientzia polita izan da. 

Zein jende mota zen?
Gehienek euskal jatorria zuten. Euskal 

Herriarekin harremana zuen espainiarren 

bat ere bazegoen. Beste batek hemen 

urtebete pasatu zuen eta bere ametsa 

itzultzea zen. Azkena euskal kulturaren 

berri izan zuen hizkuntzalaria zen. Azken 

bi hauek ikasle oso onak ziren.

New Yorken bizi diren euskaldunen 

artean harreman estua al dago?
Euskal Etxea dago eta bertan afariak 

eta hitzaldiak antolatzen dira, baina egia 

esan ez du oso ondo funtzionatzen. Diru 

gutxi dago, lokala zahartuta dago eta 

astegunetan ez da irekitzen. Garai bate- 

an jendea bizitzera joaten zen New 

Yorkera, baina egun gehienok iragaitzaz 

joaten gara. Gainera, teknologia berriek 

ere Euskal Herriarekin harremanetan 

jartzeko aukera eskaintzen digute: ez 

dugu Euskal Etxera joan beharrik. 

Bestalde, New York hiri oso indibiduala 

da eta distantziak oso handiak dira. 

Jendearekin egoteko astebete lehenago 

gelditu beharra duzu. Ez dut uste han 

euskaldunen artean elkartasun berezi- 

rik dagoenik. Hiria indibidualista da eta 

hara joaten dena ere indibidualista 

bihurtzen da.

Zer egiten zenuen denbora librean?
Ez dut lagun talde bat egin. Ez nuen 

euskaldun talde bat osatzeko asmorik 

eta gainera han harremanak egitea ez 

da erraza. Aisialdian paseatu egiten 

nuen, argazkiak atera, toki berriak eza- 

gutu, lasai egon, zinera eta kontzertue- 

tara joan, oporraldi pare bat izan dut... 

Gainera, izan ditudan lanak oso gogo- 

rrak dira eta atsedena behar nuen. 

Bestalde, blogak eta kazetari lanek ere 

denbora kendu didate.

Hango bizimodua gogorra al da?
Bai. Bakarrik zaude eta bizimodua oso 

azkarra da, zaratatsua eta erasokorra. Ez 

du hausnartzeko astirik ematen. Negua 

luzea eta gogorra da, uda luzea eta
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beroa... Ez dago udazkenik eta udaberri- 

rik. Jendeak lehen urtebetea gogorrena 

dela esan zidan. Hemengo ohiturei uko 

egin behar izan nien eta uztailean oporral- 

dia hartu nuen arte mendiaren eta natura- 

ren falta sumatu nuen. Dena den, gauza 

onak baditu. Hiriak energia handia du eta 

horrek adi eta prest egotera behartzen 

zaitu. Egiteko zehatzik izan ez arren, hiriak 

piztuta mantentzen zaitu. Hiri gogorra da. 

Ez da Sex and the city. New York euren 

ametsetako hiria zela uste eta bertan hiru 

hilabete baino gutxiago iraun duen jendea 

ezagutu dut.

Zer iruditu zaizu deigarriena?

Hiri indibidualista eta langilea da. Itxurak 

garrantzia handia du. Irribarre egokia sal- 

tzen dakitenei ondo doakie. Hori bai, ara- 

zoren bat baduzu jendeak zutaz paso egi- 

ten du. Ondo bazaude jendea hurbildu 

egingo zaizu, baina arazoren bat duzula 

sumatzen badute zutaz paso egingo dute. 

Jendea bertara gora egiteko, aberasteko, 

asmoarekin joaten da.

Espero zenuena aurkitu al duzu?

Gutxi gorabehera, bai. Jendeak han 

dena festa dela uste du, baina festaz 

gozatzeko diru asko behar da. Ez naiz 

turistak bezala ibili, beste esperientzia 

bat bizi nahi nuen: zerotik hasten dena- 

rena. Hori bai, diru apur batekin joan 

nintzen eta itzulera ziurtatua nuen. 

Dena den, lan ezberdinak eta etorkinak 

ezagutzeko aukera izan dut. 

Esperientzia asko bizitzeke gelditu dira, 

baina ziur espero ez nituen beste asko 

bizi izan ditudala.

Hemen dugun irudia erreala al da?
Ez guztiz. Jendeak pelikulen eta turisten 

bidez ezagutzen du eta badakigu turis- 

tak nolakoak garen...

Euskal Herria ezagutzen al dute?
Denetik dago. Nongoa naizen galdetzen 

zidatenean Euskal Herrikoa nintzela 

esaten nuen. Batzuek badakite non 

22 2011ko abendua



elkarrizketa

dagoen. Pedicabekin lan egiten genue- 

non artean kurduak zeuden eta horiek 

bazekiten non dagoen Euskal Herria. 

Beste batzuei Real Sociedad edo 

Athletic de Bilbao esatea hobe zen.

Kazetaria zara, zer iruditu zaizkizu 

bertako komunikabideak?
Egia esan, ez naiz horretaz kezkatu. 

Etxean bi aldizkari jasotzen genituen: 

Time eta Time Out. Bata oso katastro- 

fista iruditu zitzaidan eta bestea oso 

txotxia. Bestalde, New Yorkien bizi diren 

euskaldunek hango telebistek Estatu 

Batuez soilik hitz egiten dutela esan 

didate.

Aholkurik emango al zenioke hemen- 
dik hara joateko asmoa auen bati?
Argi izan dezala zertara doan, bestela 

hiriak jan egingo du.

Zer sentitu zenuen New York utzi 
zenuenean?
Pedicabarekin egin nuen azken bidaiaren 

ondoren hunkitu egin nintzela gogoratzen 

dut: gauez, Park Avenue inguruan, oso 

toki solemnean... Azken egunetan lasaita- 

suna sentitu nuen batez ere. Hona etorri 

nintzenean ere bai. Han jarraitzeko berri- 

ro lan kaxkar bat bilatu beharra nuen, 

negua oso gogorra da, bakardadea...

“Bizikletarekin janari 

organikoa banatzen aritu 

nintzenean Elvis 

Costello ezagutzeko 

aukera izan nuen”

Berriro horri guztiari aurre egin beharra 

ez zen samurra izango. Hemen berriro 

lanean hasiko naiz, lagunak ditut, familia 

dut... New Yorkek gauza on asko ditu, 

baina txarrak ere bai.

Inoiz itzuliko zarela uste al duzu?
Baietz uste dut. Une batzuetan hiria 

gorroto nuen, baina beste batzuetan 

asko maitatu dut. Esperientzia bizia 

izan da. Itzultzekotan dagoeneko han 

lana lortuta joango nintzateke. Ez dut 

berriro une gogorrenak bizitzeko gogo- 

rik. Dena den, han lagunak utzi ditut eta 

polita da zerbait eman dizuten tokietara 

itzultzea.

Halako beste bidaiaren bat egiteko 

asmorik ba al duzu?
Oraingoz ez. Urtarrilean berriro lanean 

hasiko naiz, baina aspertzen ari naizela 

ikusten badut...

Bukatzeko, zeintzuk izan dira bizitako 

pasadizo deigarrienak?
Lan bakoitzeko bat kontatuko dut. 

Jatetxean zerbitzari lan egin nuenean 

nagusiak desodorantez aldatzeko esan 

zidan. Flipatuta gelditu nintzen. 

Bizikletarekin janari organikoa banatzen 

aritu nintzenean, berriz, Elvis Costello 

ezagutzeko aukera izan nuen. Berari 

janaria eramatea tokatu zitzaidan eta 

berak ireki zidan atea. Donostiaz hitz 

egin genuen, eskaera orrian sinatzeko 

eskatu nion eta eskupeko bikaina eman 

zidan.
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Poesiaren labean

Jose Luis Padron

Ederra aurtengo egosketa puntuak utzi digun 

emaitza. Nobel saria Tomas Transtromer sue- 

diarrari egokitu zaio. Haren liburu bat, 

Deshielo a mediodia. Cervantes saria 

Nicanor Parra txiletarrak eskuratu du. Bere 

liburu bat, Chistes para desorientar a la (poli- 

cia) poesia. Leonard Cohenek eskuratu du 

Asturiasko Printze saria. Eta bero-bero eta 

euskaraz: Serranoren Hiri gorritik; Karmele 

Igartuaren Itsaso kontra bat, Jon Benitoren 

Bulkada; Mikel Etxabururen Zu zara orain 

txoria; Leire Bilbaoren Scanner, Josetxo 

Azkonaren Ez naiz Fujin izan; Hasier 

Larretxearen Atakak, Juaristiren Aingeruaren 

angelua; Martin Etxeberriaren Zakurraren 

poema eta beste hezurrak, Tere Irastortzaren 

Eta orain badakit, Paddy Rekalderen Spray, 

Mikel Ibargurenen Joan da negua edo 

Sarrionandiaren Kartzelako poemak liburua- 

ren edizio berria.

Haria

Berri Txarrak

Dena /kas/en-ekin hasi zen. Sarriren poe- 

mak irakurrarazi zizkigun. Aspaldian utzitako 

zigor-gelako letra hunkigarriak. Gero 

Eskuak-Ukabilak etorri zen eta Ikastolako 

azken urteetan aldageletan Biziraun abes- 

ten genuen eztarria lehertu beharrean. Gero 

Libreetorri zen, kontzertuak, Jaio.Musika.Hil 

eta Payola. Etengabeko aldaketan sustraiak 

inoiz ahaztu gabe. Orain /7ar/a-rekin dator 

talde nafarra. Ustez inoizko apustu tinkoena- 

rekin. Aurrekoaren bidetik apur bat aldenduz 

disko hau ez da espero zenezakeena. 

Norabide errazak alboratu dituzte, aurreiku- 

si ezinezko hezurduradun abestiak sortuz. 

Letra sentikor nahiz bortitzak gizarteaz ari 

dira, baina baita norbanakoaz, anbiguotasu- 

nekin jolastuz. Barruan sentiaraziko zaituz- 

te. Ez dakit zuek, baina ni ez naiz Iraila ent- 

zuteaz aspertzen.

Ane Arrieta

La jungla de asfalto

John Huston

Ezbairik gabe hau da “Film noir" bezala eza- 

gutu zen generoko film onenetakoa. John 

Hustonen zinemagintzan ohikoak diren 

gaiak hemen aurkitzen ditugu, sekulako 

indarrez gainera, galtzaileen istorio honetan. 

Ben Maddovv eta Huston berak idatzitako 

gidoia gizakiaren analisi zehatz eta gupida- 

gabea da. Hondoratzeko zorian, beti limitera, 

ez orainik ez etorkizunik ez duen pertsonaia 

multzo bat irudikatzen digute. Ustelkeria, 

degradazio morala, etsipena eta atsekabea 

nagusi diren mundu batean hara eta hona 

dabiltzanak. Galtzaile diren eran, gainera 

datorkien patu lazgarri eta tragikoari ezin 

izango diote ihes egin. Film ezkor eta garrat- 

za da, momentu ahaztezin ugariz betea, 

baina bat aukeratzekotan amaiera aukeratu- 

ko nuke, inoiz ikusi izan den eder eta tristee- 

netakoa. Hilaren 22an Zelai Ariztin.

Julen Arakama
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Txirrindulari amerikarrei 
Europako altxorrak erakusten

Azaroko alean krisia dela eta aukera berriak jorratzea erabaki duten lagu- 

nekin hitz egin genuen. Beste batzuei, ordea, aukera ustekabean suertatu 

zaie: Asier Ruiz de Egino txirrindulariak amerikar bat ezagutu zuen 

Alpeetako Stelvio gainean eta honek bere zaletasuna lanbide bihurtzeko 

aukera eskaini dio. Estatu Batuetatik Europara bizikletan ibiltzera etortzen

direnentzat gidari lana egiten du.

Asier Ruiz de Egino zumarragarra (ezkerrekoa) hiru amerikarrekin Frantziako Alpeetan.



izerdi patsetan

Asier Ruiz de Egino zumarragarra bizikle- 

tazale amorratua da eta hamaika balentria 

egin ditu dagoeneko. Bat aipatzearren 

2009an Donejakue Bidea bi egunetan 

osatu zuen. Urtean kilometro mordoxka 

egiten du eta ahal duen bakoitzean txirrin- 

dularitzaren historiako toki mitikoetara joa- 

ten da. 2008an Alpe eta Dolomitetara joan 

zen eta Stelvio gainean Velo ClassicTours 

enpresako arduraduna ezagutu zuen. 

Enpresa honek Europan zehar luxuzko 

bidaiak antolatzen ditu txirrindularitza 

maite duten estatubatuarrentzat.

Zumarragarra eta amerikarra lagunak 

egin ziren, posta elektroniko bidez harre-

laz turistek Mungia, 

Bidarrai, Hazparne eta 

Hondarribian lo egin 

zuten eta Donostiako 

klasikoa ezagutu zuten 

mana mantendu zuten, 2009ko 

Flandriako Tourrean berriro topo egin 

zuten eta 2010eko udaberrian estatuba- 

tuarrak berarentzat lan bat zueia esan 

zion Ruiz de Eginori: talde bat Euskal 

Herria ezagutzera etorri behar zen eta 

berak gidari lana egitea nahi zuen. 

Zumanagarrak ez zuen aukera galtzen 

utzi, noski.

Turistek zortzi egun eman zituzten gure 

artean abuztua hasieran. Mungia, 

Bidarrai, Hazpame eta Hondarribian lo 

egin zuten eta jatetxe onenetako batzuk 

ezagutu zituzten. Bizikletan ere ibili ziren,
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Zumarragarra mendate batean gora.

noski. Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi eta 

Nafarroa ezagutu zituzten. Besteak beste, 

Jaizkibel, Bagargi, Izpegi, Otxondo, Oskitz 

eta Aritxulegi mendateak igo zituzten. 

Gainera, Donostia-Donostia klasikoa ger- 

tutik ezagutu zuten: VIP paseak zituzte- 

nez, txirrindulariekin izan ziren abiatu 

aurretik eta karabana barruan joan ziren. 

Txirrindularitza zale estatubatuarrei asko 

gustatzen zaie Euskal Herria, nonbait. 

Enpresaren web orrian jartzen duena 

ikustea besterik ez dago. Paisaia “zoraga- 

rria” eta janaria “oso gozoa” dela diote. 

Baita Europako txoko honetan jatea 

“artea” dela eta txirrindulariek hemen aur- 

kituko dutena “amestutako bizikleta egu- 

naren oso antzekoa” dela.

Zumarragarrak amerikarrak gure artean 

oso gustura egon zirela eta berak ere pri- 

meran pasatu zuela dio. Nagusia ere gus- 

tura geldituko zen, aurten berriro deitu bai- 

tio Velo Classic Tours enpresarekin lan 

egiteko. “Itxuraz nire ingelesa ez da uste 

nuen bezain kaxkarra”, dio txantxetan. 

“Dena den, lehen aldian beldur pixka bat 

nuen. Izan ere, ingelesa noizean behin 

bakarrik erabiltzen dut eta amerikarrekin 

derrigor egunero-egunero erabili behar 

nuen. Niretzat esperientzia berria izan 

zen, baina tira, moldatu nintzen”.

Gidariak, azalpenak emateaz gain, euren 

bidaia ahalik eta atsegina izan behar du. 

“Batzuetan nagusia ere etortzen da. 

Horietan txandaka ibiltzen gara: batean 

berak furgoneta gidatzen du eta ni turiste- 

kin bizikletan ibiltzen naiz eta hurrengoan 

alderantziz. Furgonetan doanak anoa 

postuak prestatu behar ditu: toki polit bat 



izerdi patsetan

aukeratu eta parte hartzaileei jaten eman 

behar die. Bizikletan doanak, berriz, errit- 

moa jarri behar du, aurreko eta atzeko tal- 

deen arteko lotura lana egin, zulatua izan 

duenari lagundu...”.

Aurten Dolomitetara, Frantziako 

Alpeetara (bi aldiz) eta Proventzara joan 

da. Euskal Herria eta Pirinioak ezagu- 

tzea xede duen bidaia egin dutenekin ere 

izan da, noski. Bere zaletasuna lanbide 

bihurtzeaz gain, primerako hotelak eta 

jatetxeak ezagutzeko aukera izan du. 

“Lau eta bost izarretako hoteletan lo egi- 

ten dugu. Proventzan BMC txirrindulari 

taldearen jabearen hotelean izan ginen.

“Hemengo janaria asko 

gustatzen zaie eta, 

eguraldiañ dagokionez, 

badakite euri dezente 

egiten duela”

Bertan taldearen denda ofiziala zuten. 

Proventzan mahastiak ere badaude eta 

ardoa erosteko aprobetxatu nuen”.

Euskal Herriko bidaiari dagokionez, esta- 

tubatuarrei Gipuzkoako kostaldea eraku-
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tsi zien. Getarian lo egin zuten eta 

Meagas, Zarautz, Orio, Hondarribia, 

Igeldo eta Jaizkibilen izan ziren, besteak 

beste. Hondarribian eta Iparralden ere lo 

egin zuten.

Amerikarrak oso gustura etortzen direla 

dio. “Hemengo janaria asko gustatzen 

zaie. Eguraldiari dagokionez, etorri 

aurretik badakite hemen euri dezente 

egiten duela. Izan ere, txirrindularitza 

asko gustatzen zaie eta Donostiako kla- 

sikoa eta Euskal Herriko Itzulia telebis- 

tan ikusten dituzte. Gainera, bidaiak 

dirutza balio du, 6.000 dolar inguru 

(hegaldia aparte), eta informazio oso 

zehatza eskaintzen zaie”.

Ruiz de Egino oso gustura dabil. 

Datorren urtean sekula baino bidaia 

gehiago egingo ditu. “Aurten ni izan naiz 

nagusiak Europan izan duen laguntzaile 

bakarra eta datorren beharbada bidaia 

batzuetara ez da bera etorriko. Hala, 

beste batek lagunduko nau. 2012an, 

seguru aski, hamar itzuli egingo ditut: 

Milan-San Remo, galtzadetako klasiko- 

ak, Frantziako Itzulia Belgikan, 

Frantziako Itzulia Alpeetan, Euskal Herria 

eta Pirinioak, Toskana, Umbria, Munduko 

Txapelketa Holandan, Dolomitak eta 

Proventza. Gainera, baliteke Estatu 

Batuetara joatea. Hango hirietan berak 

antolatutako bidaiak aurkezten ditu beze- 

roak lortzeko eta ni berarekin jjoatea nahi 

du. Toskanako bidaia aurkezten duene- 

an, adibidez, ikusleei bertako produktuak 

probatzeko aukera eskaiintzen diie’, amai- 

tu du.
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gure aholkuak

Alex Areizaga

Informatika

Gurebook.com

Osaba jakintsuak eta eskuzabalak (mila 

esker berriro osaba!) esan didanez, 2011n 

Hispanian 280.000 e-book irakurgailu 

saldu dira (e-reader-ak) eta e-bookak (libu- 

ru birtualak), berriz, 190.000 soilik. Hau da: 

liburuak irakurtzeko gailu askoz gehiago 

saldu da liburuak baino. Argi dago liburu 

pirata gehiegi egotea (liburu berriak ere 

doan lor ditzakezu) ebook-en prezio altua- 

gatik dela. Zentzugabekeria honetaz jabe- 

tu dira editorialak ere eta hasi dira lanean: 

Planeta, FNAC, Cortelngelesa... e-reade- 

rrak eta e-bookak prezio jasangarrietan 

saltzen hasi dira. Amazon ere etorri da 

jada, Kindlerekin eta Bruguera edizioek 

euren liburuak merke eta kodifikatu gabe 

saltzen dituzte. Euskal editorialak ere 

mugitzen hasi dira: Alberdania, Elkar uni- 

bertsoko marka denak, Erein, Pamiela, 

Desclee, Mensajero, eta jauzia eman duen 

azkena, Susa. Gurebook.com webgunean 

euren eskaintzak jaso dituzte. Doakoak ere 

badira: http://armiarma.com/liburu-e helbi- 

dean. Hemen, esaterako Iñaki Ibañez 

zumarragarrak itzulitako Joseph Conraden 

llunbeen bihotzean liburua ere aurki daite- 

ke beste 250 tituluren artean.

Izaro Soraluze

Osasuna

Sukarra

Birusek edo bakteriek sortzen dituzten 

infekzioei erantzuteko modua izaten da ia 

beti sukarra, nahiz eta beste arrazoiren 

batek ere sor dezakeen. Ez da gaixotasun 

bat, babes mekanismo bat baizik, gure gor- 

putzean zerbait ondo ez dabilen sintoma. 

Gorputzaren tenperaturak 36,8 eC-ren ingu- 

ruan ibili behar du (galtzarbean neurtzen 

denean). Zenbat eta gorago egin orduan eta 

arriskutsuagoa izan daiteke organismoa- 

rentzat. Egunean gutxienez hiru aldiz hartu 

behar da gorputz tenperatura: goizean, 

arratsaldean eta gauean eta gorputzeko lau 

lekutan har daiteke: galtzarbean, ondeste- 

an, ahoan eta belarrian. Galtzarbean lortzen 

dira baliorik zehatzenak. Parazetamola, ibu- 

profenoa eta azido azetilsalizilikoa dira 

sukarra jaisteko erabiltzen diren senda- 

gaiak. Parazetamola da gehien erabiltzen 

dena, edozein adinetan, baita bularra har- 

tzen duten haurretan ere. Gorputz tenpera- 

tura 382C-tik gora joaten denean eta hor 

irauten duenean medikuarengana joan 

behar da. 409C-ren gainetik badago, berriz, 

berehala joan behar da larrialdietara.
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 argazki zaharra

1947ko uztailak 18
Herriko “espeleologoak” Ataungo Troskaeta kobako sarreran

Ezkerretik eskuinera eta goitik behera: Juan Mari Garitano, Luis Mari Garin, Jose Ikaran, 

Antonio Mendia, Felix Peciña, Gotzon Linazasoro, Jose Mari Tarrada, Jesus Arana, Victor 

Bueno, Jose Antonio Garin, Don Anastasio Arrinda, Elias Madina, Carlos Albisu eta 
Javier Bengoetxea.
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boteprontoan

Victor Charro

Victor Charro Zamoran jaio zen, baina 10 urterekin 

Zumarragara ekarri zuten. Kirol munduan ibilbide oparoa osatu 

du. Bizikleta munduan hasi zen, Alejandro Egea zenaren esku- 

tik. Masajeak ematen ikasi zuen eta profesional mailako hain- 

bat talderentzako lan egin zuen. Sean Kelly handiaren hankak 

eskuartean izateko ohorea izan zuen. Bera ere txirrindularia da: 

Goierri kirol elkartearen zikloturismo saila abian jarri eta 

Luchon-Baiona proba mitikoa bitan egin zuen. Egun 

Zumarragako gizon proba taldearen prestatzailea da.

Zer izan nahi zenuen umetan?
Mekanikoa. Hori izan naiz gainera.

Aisialdian zer egitea atsegin duzu?
Bizikletan ibiltzea.

Bizitzeko toki bat?
Zumarraga. Hamar urterekin ekarri ninduten eta ordutik 

hemen bizi naiz. Oso gustura, gainera.

Zein paraje gustatzen zaizu bizikletan ibiltzeko?
Hemengo guztiak atsegin ditut, baina egun trafiko gutxiko erre- 

pideak aukeratu behar dira. Askotan Beasainera jaisten naiz 

eta gazte talde batekin N-1 zaharrean ibiltzen naiz.

Gustuko mendatea?
Jaisteko Bidania eta igotzeko Iturburu. Pirinioetakoen artean, 

Peyresourde. Kruzetan oso gaizki pasatzen dut.

Gustuko txirrndularia?
Onena Merckx izan da, baina Ocaña ere oso gustuko nuen. 

Biak ezagutzeko aukera izan nuen.

Ilehoriak ala beltzaranak?
Beltzaranak, emaztea halakoa baita.

Egindako azken oparia?

Emazteari eskumuturrekoa eta alabari esku libreko telefonoa 

deitu nazan.

Eta jasotakoa?
Oparirik onena etxekoek ni jasatea da.
Data bat?

Gehien gustatzen zaidan eguna Santa Isabel eguna da. Egun 

horretan primerna pasatzen dut.

Mutil eta neska izen bana?
Etxaun eta Ihar, bilobenak.

Zein egunkari irakurtzen duzu?
Gara eta DV. Gara bere politika ildoagatik atsegin dut eta DV 

kirolei tarte zabala eskaintzen dielako.

Gustuko telebista saioa?
Ez dut telebista atsegin.

Bereziki gorroto duzuna?
Telebistarik ikusten ez dudanez, ezin dut bat aukeratu.

Pelikula bat?
Ez naiz pelikula zalea. Bat hautatzekotan, La muerte tenia un 

precio. Asko gustatu zitzaidan.

Liburu bat?
Ez naiz irakurri zalea. Irakurri dudan liburu bakarra Ciclismo 

agonistico dela uste dut.

Soinu bat?
Trikitixarena. Asko gustatzen zait. Santa Lutzi egunean Gari, 

Iñaki eta gainontzekoekin ibili nintzen tabernaz taberna etxera 

joateko ordua heldu zen arte.

Usain bat?

Mahats zapalduarena. Zamorako lagun batek niretzako ardoa 

egiten du eta zapaltzera eta botilatzera joan izan naiz. Egun 

ardo oso ona egiten da Zamoran.

Janari bat?

Itsaskia.

Ura ala...
Ura eta ardoa.
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