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tel.: 943 543 164 
amamataberna@gmail.com
Ortega y Gasset kalea 4. Zumaia (Gipuzkoa)
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tel.: 943 14 31 22     fax.: 943 14 31 20 
a3@a3zumaia.com    www.a3zumaia.com
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Haserreak eztanda egin eta 
pentsiodunak kalera irten 
dira pentsio duinen alde. 
Bizitzaren kostuaren igoerak 
eta pentsioen % 0,25eko 
igoera eskasak eraman ditu 
kalera. Zumaian bi hilabete 
daramatzate protestan, Ixabel 
Dorronsoro eta Xegundo 
Manterola pentsiodunek ere 
bai, tartean.

“duintasuna ipar, 
pentsiodunak 
borrokarako prest 
dira” ba
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tEstuA: JOsE CAstILLO
ArgAZKIAK: ArnAItZ ruBIO AprEA 
EtA JuAn LuIs rOMAtEt
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2007an lehertu zen krisi finantzarioa Estatu Batuetako 
banku sistemaren bihotzean, Wall Street-en, eta urtebe-
te geroago Europara hedatu zen, zorraren krisi bihurtuta. 
Kapitalismoaren krisi ziklikoetan, beste bat. Ordutik, lan-
gabeziaren gorakada, lan prekarioa 
nagusitzea, murrizketak sektore 
publikoan eta, nola ez, pentsioak 
murriztea edo izoztea bizi izan 
ditugu. Kaleko giroak, ordea, ez 
zuen islatzen azkenaldian atzeraldi 
historiko horrek merezi adinako 
erantzunik. Pentsiodunek, urtarril 
hasieran, ahotsa altxa eta kaleak 
hartu zituzten arte. Bost urte dira 
jada pentsioak legeak ezarritako 
%  0,25 baino ez direla igotzen; 
bizitzaren kostuak, berriz, nabar-
men gora egin du. Egoera horrek 
Euskal Herriko eta espainiar Esta-
tu guztiko pentsiodunak atera ditu 
kalera. Lurrikara horrek ere izan du 
Zumaian oihartzuna, astelehenero 
udaletxe aurrean pentsiodunen tal-
de bat biltzen baita pentsio duinen 
aldeko borrokan. 

Pentsiodun horietako bi dira Ixabel 
Dorronsoro eta Xegundo Manterola 
erretiratuak. Zumaiako mobilizazioak 
era nahiko espontaneoan hasi zirela 
nabarmendu dute biek, WhatsApp 
bidez edo ahoz aho zabalduz elkarre-
taratzeak. “Hasierako protestan do-
zena bat lagun inguru baino ez ginen 
biltzen udaletxe aurrean, baina jubila-
tuen artean deia zabalduz joan ginen, 
eta gaur egun nahiko kontzentrazio 
jendetsuak egiten ditugu”, azaldu du 
Manterolak. Izan ere, bizitza guztia 
lanean eman ondoren, biek nabar-
mendu dute ez daudela prest beren bizi kalitateak nola jais-
ten jarraitzen duen ikusteko, eta borrokak jarraituko duela 
azpimarratu: “Jendea jada erreta dago eta kontzientziatzen 
ari da bizi dugun egoeraz, badakigu aurrean dugun borroka 
gogorra izango dela, baina gure belaunaldiak borroka asko 
egin du eta hau ere amaieraraino eramateko prest gaude”. 

non ote da dirua?
Espainiako Gizarte Segurantza defizit egoeran dago 2011. 
urtetik, hau da, haren diru gastuak, pentsioen ordainketa 
barne, sarrerak baino handiagoak dira. Gainera, lanpostuak 
berreskuratzen joan badira ere, espainiar Estatuak ezin izan 
dio buelta eman egoera honi. Horren ondorioz, Estatuak 
pentsioak ordaintzen direla ziurtatzeko erreserba funtsera, 
herritarrok “pentsioen itsulapiko” izenarekin ezagutzen du-
gunera, jo behar izaten du. Pentsiodunek, Manterolak eta 

Dorronsorok azaldu bezala, Fatima Bañez Espainiako lan 
ministroaren eskutitz bat jaso zuten urte hasieran, eta han 
adierazten zien egoera defizitarioa bada ere, pentsioak % 
0,25 igo direla eta Espainiako Gobernua ahalik eta esfortzu 

handiena ari dela egiten. Hala ere, 
pentsiodunak ez daude ados iritzi 
horrekin; izan ere, azken bost urtee-
tan bizitzaren kostuak gora egin du 
eta beraien pentsioak legezko gu-
txienekoa baino ez dira igo. “Adar 
jotze hutsa da esatea pentsioak igo 
direla, bizitzaren kostua, horiekin 
alderatuta, bikoitza baino gehiago 
hazi denean. Sekulako amorrua sen-
titu nuen Fatima Bañezen eskutitz 
hori irakurtzean”, azaldu du Man-
terolak. 

Bestalde, Dorronsorok argi du 
Estatua defizit egoeran bada ere, 
Estatuak bere gastuak “ongizate ko-
munaren” alde ongi kudeatuz gero, 
badela nahikoa diru pentsio duinak 
bermatzeko: “Administrazioaren 
lehen helburuak izan beharko luke 
dirua herritarren ongizatearen alde 

ahalik eta eraginkorren kudeatzea, 
eta ez izugarrizko obretan edo arma-
mentuan gastatzea”. Dirua kudeatze-
ko lehentasunei jarraiki, Manterolak 
Espainiako banku sistemaren erreska-
tea oroitzen du pentsio eta gainerako 
zerbitzu publikoak finantzatu ahal iza-
teko diru galdu gisa. “Atzeraldi histo-
riko bat bizi dugu, alor guztietan bizi 
ditugu murrizketak, urte luzeetako 
borroken ondoren lortutako zerbi-
tzuetan, gainera. Baina, bestalde, orain 
dela gutxi jakin dugu bankuak erres-
katatzeko inbertitutako diru guztitik 

60.000 milioi baino gehiago galduko direla”, nabarmendu 
du Manterolak.

Bizi kalitateak behera nola egiten duen ikusten dute bi 
pentsiodunek. Hala ere, izandako lanpostuari esker, aitortu 
dute oraindik ere bizi maila duina ziurtatzen dieten pen-
tsioak jasotzen dituzte. Bereziki, Manterolak nabarmendu 
du burdinaren industrian urte luzez soldata onak izan eta 
gero pentsio nahiko altua duela. Arazoa, Manterolaren us-
tez, beheranzko joera amaigabea da. “Nik, gaur egun, ongi 
bizitzeko moduko pentsioa dut, baina egoerak horrela ja-
rraituz gero, hemendik bost edo zazpi urtera, ezin izango 
dut berdina esan”, aitortu du. Egun, Hego Euskal Herriko 
gizonezko pentsiodunek batez beste, 1.434 euroko pentsioa 
jasotzen dute, eta 825 eurokoa emakumezkoek. 

Arazo ekonomikoaz gain, pentsioen bermeak afera de-
mografikoa ere aurka du, eta horrela nabarmentzen dute bi 

i. dorronsoro: “Gure 
oihuak oraingoz 
Gobernuaren 
aurkakoak dira, baina 
badakigu atzean 
sistema kapitalistaren 
logika dagoela”
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pentsiodunek: “Gaur egun, erretiratuok popula-
zioaren zati oso garrantzitsua osatzen dugu, eta ez 
dago behar adina gazte belaunaldi erreleboa ziur-
tatzeko”. Horretaz gain, Manterolak gazteen sol-
data prekarioak salatzen ditu, “gazteek gaur egun 
kobratzen dituzten soldatekin ez dago bermezko 
kotizaziorik, ezta gure pentsioak ziurtatzeko Gi-
zarte Segurantzari egin diezaioketen ekarpenik 
ere”. Gaur egun, Euskal Herriak Europako jaiotza 
tasa baxuenetarikoa duen lurraldeetako bat da, eta 
aldi berean, bere populazioa zaharkituena duene-
tako bat. Demografian piramide irauli gisa iru-
dikatzen den egoera horrek jarraitzen badu, epe luzera Es-
tatuko zein Erkidegoko administrazioek ezingo dute man-
tendu pentsio sistema. Gainera, bi pentsiodunek gogora 
ekarri dute kasu askotan zaharrak direla euren pentsioarekin 
langabezian dauden seme-alabak edo bilobak ekonomikoki 
lagundu behar izaten dituztenak.

Horregatik, Dorronsorok argudiatu du aldi baterako edo-
zein “itxurazko” irtenbide baino, beharrezkoagoa dela sako-
neko aldaketa: “Gaur egun, inoiz baino premiazkoagoa da 
lanaren eta aberastasunaren banaketaz hitz egiten hastea, gure 
oihuak Espainiako Gobernuaren aurka doaz, oraingoz, baina 
badakigu kapitalismoaren etengabeko logika produktibista 
dela arazo larriena, beharrezkoa da aldaketa handi bat”. 

Emakumeak are larriago 
Pentsiodunen egoera orokorrean larria da, baina emakume 
erretiratuengan jartzen baldin badugu begirada, esan de-

zakegu horiena are larriagoa da. Izan ere, emakume pen-
tsiodunen % 55ek gutxieneko soldataren azpiko pentsioa 
jasotzen du; gizonezkoen ehunekoa, berriz, % 17an koka-
tzen da. Dorronsoro argi mintzo da emakume horien 
egoeraren inguruan: “Gehienetan, emakumezkoak izan gara 
lan marjinalak egin ditugunak, eta, gainera, horiei etxeko 
lan ez ordainduak gehitu behar zaizkie. Horren ondorioz, 
sistemak soilik lan produktiboak hartzen dituenez kontuan, 
pentsioen zenbatekoa kalkulatzeko emakumeon egoera gizo-
nezkoena baino askoz ere okerragoa da”. Alargunen kasuan, 
gainera, egoera are larriagoa bihurtzen da, horiek senarraren 
prestazioaren erdia baino ez baitute jasotzen. “Alargun asko 
ezagutzen ditut neguan arratsaldea jubilatuen egoitzan igaro 
ondoren etxera joan eta zuzenean ohera joan behar dutenak, 
euren pentsioarekin ezin dutelako berogailua piztu etxea be-
rotzeko”, gehitu du Dorronsorok, pobrezia energetikoaren 
auziari erreferentzia eginez. 

ELKArrEtArAtZEAK
Zumaiako pentsiodunak astelehenero ari dira elkartzen 
udaletxe aurrean. Hasieran lagun gutxi batzuk 
elkarretaratzen ziren, baina azken aldian gero eta 
pentsiodun gehiagok hurreratu dira. 
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Egoera latz horren aurrean, bi 
pentsiodunek uste dute “sistemak 
saldu” nahi dien irtenbidea pentsio 
pribatuko funtsak irekitzea dela. 
“Pentsio publikoak agortzen ari dira 
diru publikoa gaizki kudeatzeagatik; 
beraz, irtenbidea pentsio pribatuak 
direla esatea lotsagabekeria hutsa 
iruditzen zait. Moralki eta etikoki 
uste dut pentsio sistema publiko 
baten alde borrokatu behar dugula”, 
azpimarratu du Dorronsorok. Bide 
horretan, pentsiodunen hainbat 
elkartek 1.080 euroko gutxieneko 
pentsioa eskatzen dutela gogorarazi 
dute bi pentsiodunek. Hala ere, ko-
puru hori ez dute inolako “luxutzat” 
jotzen, bizitzeko gutxieneko soil ba-
tez hitz egiten ari direla nabarmen-
tzen baitute. Gainera, nabarmendu 
dute 1.080 euroko gutxieneko pen-
tsioaz hitz egiten ari badira, pentsio-
dunen gehiengo zabal batek kopuru 
horretatik beherako pentsioak jasotzen 
dituztelako dela. 

Manterolak eta Dorronsorok argi 
dute pultsu luze eta gogor bati baino 
ez diotela ekin. Izan ere, bi aurkari go-
gor dauzkate aurrealdean: Espainiako 

Gobernua eta horri defizitaren muga 
jarriz eskuak lotzen dizkion Europar 
Batasuneko erakunde politikoak. 
“Argi dugu gu baino etsai askoz ere 
handiago eta boteretsuago baten 
aurka ari garela borrokan, baina ez 
dugu esperantza galdu behar, kon-
tzentrazioetan ikusten dugun jen-
dearen aurpegian kemena eta adorea 
nabaritzen dut eta”, ohartarazi du 
Manterolak. Borrokarako grina ho-
rren isla dira martxoaren 17an Hego 
Euskal Herriko hirietan pentsio dui-
nen alde manifestazioetan atera ziren 
milaka pertsonak. Gainera, mobili-
zazio data garrantzitsu hori igaro os-
tean ere, pentsiodunek astelehenero 
udaletxeen aurrean kontzentratzen 

jarraitu dute. 
Borroka honen etorkizunari begi-

ra, bi pentsiodunek dei garbi bat egin 
nahi izan diete bai gazteei, bai bo-
rrokan dabiltzan beste sektore batzuei: 
“Uste dugu langileek, emakume femi-
nistek, etorkinek eta bereziki aurreal-
dean etorkizun beltza duten gazteek 
gure borroka bera konpartitzen dutela; 
beraz, haiei ere gurekin borrokara ba-
tzeko deia egin nahi genieke”.  

x. Manterola: 
“borroka honetan 
ez dugu esperantza 
galduko, jendea 
adoretsu eta 
kementsu ikusten 
dut protestetan” 
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Slow food edo zero kilometroko 
sukaldea

Beheko Plaza erretegiaren oinarrizko filosofia da bertako pro-
duktuekin lan egitea. Horri deitzen zaio, hain zuzen 
ere, zero kilometroko sukaldea. “Lokal honetan 
hasieratik eman diogu garrantzia janariari, 
eta gure sukaldeak eboluzionatu egin 
du”, aipatu dute. Bide horretan, ekoiz-
leekin duten harremana oso estua 
da. Besteak beste, nekazaritza eko-
logikoa lantzen duten bi hornitzai-
le dituzte. “Guk aukeratzen ditugu 
haziak, beraiek landatzen dituzte 
eta horiek gure produktuak dira. 
Hau da, esklusiboki guretzat izango 
diren produktuak ekoizten dituzte”, 
azpimarratu dute. Jasangarria dena ela-
boratzea eta kalitatea bermatzea dira hel-
buru nagusiak.

itsas usaineko menu ekologikoa

Sukaldaritza ekologikoaren eta osasuntsuaren aldeko apustua 
egin dute jatetxeko arduradunek. “Jaten duguna gara, eta ga-

rrantzitsua da jakitea zer den eta non eta noiz ekoitzia 
den jaten duguna”. Hala, ekologikoaren alde-

ko linea berri bat ezarri dute jatetxean, eta, 
bide horretan, menu ekologikoa prestatu 

dute. “Eguneko eta asteburuko menuez 
gain, beste bi menu eskaintzen ditu-
gu: flysch eta txuleta menua. Orain, 
begetariano-ekologikotik joango 
den beste bat, hirugarrena, ipiniko 
dugu”. Menu horretan, esaterako, 
itsas belarrak edo algak sartuko di-
tuzte, besteak beste. “Ez dugu neka-

zaritzako edo baratzeko produktue-
tara mugatu nahi. Algetatik, batez ere, 

codiumarekin egingo dugu lan, hemen 
daukagulako”.
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Bidaia munduko

z aporeetara
BEHEKO PLAZA jATETxEKO ARdURA HARTU ZUTEN ANdONI TxINTxILLA ETA ANNE 
AgIRREK dUELA ZAZPI URTE. TRAdIZIOA ETA MOdERNITATEA UZTARTUZ, BIdE 
OPAROA EgIN dUTE. ORAIN, gAsTRONOMIAKO TENdENTZIA ETA jOERA BERRIEI KAsU 
EgINEZ, MUNdUKO ZAPOREAK dAsTATZEKO AUKERA EsKAINIKO dUTE; BETIERE, 
TRAdIZIOA ETA BERTAKO sUKALdARITZA AHAZTU gABE. HORI gUZTIA, sANTELMOEN 
ONdOREN.
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tradizioa eta parrila

Tendentzia eta joera berrien aldeko apustu garrantzitsua egingo 
dute, baina sukaldaritza tradizionala ez dute alde batera utziko. 
“Ez dugu inor beldurtu nahi, eta sukaldaritza tradizionalean 
ere lan egingo dugu. Parrila erretegiko motorra da, eta prota-
gonismoa izaten jarraituko du. Haragiak eta arrainaz erretzeaz 
gain, barazkiak ere egingo ditugu, orain arte bezalaxe”.

teknika eta tresna berriak

Plater sofistikatuek, fusioek eta berritzaileek azken teknikak 
ezagutzea exijitzen dute. Horietako bat sous vide izenekoa da. 
Produktua hutsean gordetzen da, eta ura duen labe moduko 
batean sartzen da tenperatura baxuan. “Teknika honen bidez, 
janariaren propietateak bertan gordetzen dira eta oso egokia 
da barazkiak, haragiak eta arrainak egiteko. Duela bi urtetik 
erabiltzen dugu teknika hori, eta sukaldaritza tradizionalean 
ere aplika daiteke. Janariari balio nutrizionala ematea da ga-
rrantzitsuena”.

Puntako tresneria daukate Beheko Plaza erretegiko sukal-
dean, eta sous vide teknika gauzatzeko makinaz gain, janari ke-
tua lortzeko beste bat ere eskuratu dute. “Horrek, produktuak 
ketzeaz gain, deshidratatzeko aukera ere ematen du. Guztia era 
profesional eta ezberdinean”.

Urte hauetan guztietan etengabe prestatzen jarraitu du Txin-
txillak. Besteak beste, Michelin izarra duen sukaldari batekin eta 
parrilan aditua den beste pertsona batekin ibili da. “Prestatzen 
aritu naiz urte hauetan. Autodidakta ere banaiz, eta irakurketa eta 
proba asko egin ditut aurkeztuko dudana lortu arte”. 

munduko zaporeak etxetik gertu

Eguerdietan menuekin egingo dute lan, baina gauetarako 
azken urteetako tendentzietara joko dute. “Pertsonen kultura 
gastronomikoa aldatzen ari da. Iruditzen zaigu gauean beste 
joera batzuk daudela, eta horietako bat da modu informalean 
jatea. Gu ere zerbait berria aurkezteko gogoz gaude”.

Abanikoa irekitzeko asmoz, gauetan, ohiko menuez gain, 
plater edo mokaduak emango dituzte. “Sekzio honetan mun-
duko zaporeetan barrena bidaiatu nahi dugu, eta, horretarako, 
besteak beste, Afrika, Hego Amerika eta Japoniako sukaldeak 
nahasiko ditugu. Mokadurako ohikoak diren platerrak sartuko 
dira, baina besteekin gure identitatea lortu nahi dugu”.

Italiako sukaldeak ere hartuko du protagonismoa, eta pare 
bat pizza egongo dira. “Konbentzionaletik atera eta elemen-
tu eta produktu ezberdinekin jolastu nahi dugu. Adibidez, 
ohikoak ez diren arrainekin lan egin, fish & chip berri bat egin, 
olagarro txistorra hobetu…”.

Beheko Plaza 
Erretegia Jatetxea
Eusebio Gurrutxaga Plaza 

943 861 700 / 688 658 240   
behekoplaza@gmail.com
www.behekoplaza.com
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Jose Cruz Agirrezabalagak bost 
urterekin egin zuen bere lehen 
ontzitxoa, eta orain galeoien, 
arrantza ontzien eta zama ontzien 
maketak egiten ditu san telmo 

kalean duen tailerrean. Ontzi 
bakoitzari behar duen denbora 
ematen dio, sei hilabete izan, edo 
hiru urte izan. Afizioa baino, bizioa 
dela dio irribarretsu.  

itsasoa  
eskala txikian
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tEstuA: JuAn LuIs rOMAtEt
ArgAZKIAK: ArnAItZ ruBIO AprEA
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Taberna berritu aurretik, hainbat urtez egon zen zintzilik 
Sardinero izeneko zama ontzi baten koadroa Justan. Margo 
horren kopia bat du Jose Cruzek tailerreko lan mahaiaren au-
rrean. “Argazkia ikusi eta badakit ontziak zer forma eta zer 
estruktura izango duen”, dio. Azken asteetan, edo, hobeto 
esanda, azken hilabeteetan egindako lanaren emaitza ma-
hai gainean du. Zink metalarekin egindako zama ontziaren 
maketa oso aurreratuta du jada. Lehenbizi, okumearekin edo 
egurrarekin modelo bat prestatzen du, eta behin hura amai-
tuta hasten da maketarekin. Pieza guztiak eskuz egiten ditu, 
egurrarekin, metalarekin edo ganadu hezurrekin, beharraren 
edo maketak izango dituen ezaugarrien arabera. Sardinerorako 
egin dituen pieza txikiak erakutsi dizkigu: aingurak, kateak, 
armarioak... Milimetro gutxiko miniaturazko armarioari 
ateak zabaltzen zaizkiola ikustean pentsa edo imajina daiteke 
zenbat ordu pasa dituen pieza txiki horiek egiten. “Pazientzia 
baino gehiago, eskua behar da”, dio.

Maiatzean beteko ditu 68 urte Jose Cruzek eta, berak dioen 
bezala, bizitza osoa darama ontzien maketak egiten. Lehen 
ontzitxoa bost urterekin egin zuela dio. “Sutarako egurra eka-
rri zuten behin etxera, zati bat hartu nuen eta harekin egin 
nuen lehen ontzitxoa”. Maketa txiki haiek lagunei ematen zi-
zkiela dio. “Orain gutxi lagun bati galdetu nion ea eman nion 
ontzitxoa oraindik gordeta zuen. Ikusi nahi nuen ea txikitako 
lan haiek zer forma zuten”. 
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Hasieran, arotz egin zuen lan, eta gero Mendiaraiz enpre-
san sartu zen. Orain erretiroa hartuta dago. Lanean ibili zen 
denboran ere aritu da maketak egiten. “Afizioa baino gehia-
go bizioa da”, dio. Egunero bizpahiru ordu ematen dizkio 
zaletasunari. “Etxe azpian dut tailerra. Goizetan beste egin-
kizun batzuk ditut, biloba eskolara eramatea, adibidez. Bai-
na, arratsaldetan 5ak aldera jaisten naiz eta hor egoten naiz 
ontziekin lanean”. Galdetuta ea zenbat denbora behar izaten 
duen maketa bakoitza bukatzeko, hasperen bat atera zaio. 
“Bakoitzak behar duena. Batzuk sei hilabetetan bukatzen di-
tut, baina beste horri hiru urte eman nizkion”, dio bitrina ba-
ten barruan gordeta duen galeoiaren maketari begira. 

Euskal kostaldeko eliza askotan sabaitik zintzilikatutako 
ontziak aurki daitezke. Jose Cruzek San Pedro parrokiarako 
egin zuen galeoi horren maketa. “Lehen ere izan zen ontzi bat 
koroaren gainean zintzilik, exvoto moduan emandakoa. Baina 
norbaitek lapurtu egin zuen. Gero, beste ontzi bat jarri zu-
ten, baina ez zen gustukoa izan. Galeoi hau parrokiarako egin 
nuen, baina zenbait arrazoi direla medio, azkenean ez zuten 
jarri. Etxean izan dut denbora askoan, eta orain tailerrera jaitsi 
dut”.

Galeoiaz gain, beste maketa batzuk ditu gordeta tailerrean: 
Telmo Deun trainerua, Zumaiako azken arrantza ontzia izan 
zen Glorioso San Telmo, edota gerrako ontzi bat, besteak bes-
te. Koaderno txiki batean idatzita du urte hauetan egindako 
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takoak. “Berez, ez dut enkargurik hartzen, baina Zumaia-
rekin lotuta badaude, orduan bai. ‘Rubio [bere izengoitia], 
Andre Marirako ontzi bat egingo al duk?’, galdetu zidaten 
behin, eta nik, noski, baietz esan nien. Zumaiarako badira, 
bai, egingo ditut”. Enkarguetako bat traineru baten maketa 
izan zela dio. “Norvegiako herri batekin elkartruke bat egin 
behar zuten eta Telmo Deunen maketa bat egitea eskatu zi-
daten, herri hartako alkateari emateko”. Liburu batean gor-
detzen duen argazki baten ikus daiteke ekitaldia.

Herrira begira egindako beste ontzi bat Arritokietako An-
dre Mariko ermitan zintzilik dagoena da. “Hiru ermitatan 
ontzi bana jartzeko proposamena nuen, Arritokietan, San 
Lorenten eta San Telmon. Arritokietakoa jarrita dago, San 
Lorenterako ere egin nuen bat eta San Telmorako banuen 
ideia bat: Bermeo eta Matxitxako ikus daitezke bertatik, eta 
han [1912an] izandako galernan hildakoen ohoretan, garai 
hartako ontzien maketa bat egitea pentsatu nuen. Baina, ez 
zen posible izan”. San Lorenterako egindakoa, berriz, ken-
du egin zuen, ermitaren jabeek ospakizunak haren barruan 
egitea galarazi zutenean. Maketa hori orain Santa Klaran 
dagoela dio. “Ontzia Santa Klarako Miguel Angel Mancisi-
dorri asko gustatu zitzaion. Ermitatik kendu nuenean tele-
fonoz deitu nion eta galdetu nion ea interesatzen zitzaion. 
Han dago zintzilik, ermita izan zen eraikin zaharrean”.

Sardinero amaitzen duenean tamaina handiagoko beste 
ontzi batekin hasiko da lanean, tailerrean gordetzen duen 
Ipaŕa txaluparekin, hain zuzen ere. “Kanpoaldeko zuntzean 
aritu naiz lanean, eta orain barrualdeko egurra aldatuko 
dut. Botatzeak pena ematen zidan, eta berritu egingo dut. 
Itsasora aterako naizen? Ez, oinordekoentzat izango da”. 
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Haritz Jimenez biokimikaria 
da, eta duela bost 
urtetik hona, parkinson 
gaixotasuna ikertzen ibili 
da Biodonostia Institutuan. 
Ezjakintasunetik abiatuz hasi 
zuen bere ikerketa lerroa, 
eta urte hauetan guztietan, 
gaixotasunaren zirrikituek 
bereganatu egin dute. 
Konplexua izanagatik, pasioz 
aritu da lanean, eta laster 
tesia aurkeztuko du Euskal 
Herriko unibertsitatean.

“parkinsona 
ezezaguna 
da oraindik 
gizartearentzat”

tEstuA:  IZAsKun urBIEtA EsnAL
ArgAZKIAK: ArnAItZ ruBIO AprEA

Haritz jimenez     biokimikaria
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Txikitatik datorkio biologiarako zaletasuna Haritz Jimenezi, 
eta hori horrela, karrera hori ikasteko hautua egin zuen. Ikas-
ketek, baina, ez zuten asebete, eta hiru urte egin ostean, bio-
kimikara egin zuen jauzi. Hala, bigarren zikloa osatuta, bioki-
mikan lizentziatu zen, azkenean. 

Ikasten ari zela, animalia genetikako unibertsitateko labora-
tegian sartu zen lanean. Oso lan interesgarria iruditu zitzaion, 
baina azken urteetan bioinformatika munduan espezializatu 
ziren. “Laginekin egiten genuen lan hasieran, baina gure egin-
kizunaren % 99 ordenagailuko lana bihurtu zen azken denbo-
raldian, eta hori ez zitzaidan asko gustatzen”, aitortu du.

Lizentziatura poltsikoan zuela, sakontzeko eta ikertzeko 
bide berrien bila, Biologia Molekularreko eta Biomedikun-
tzako Masterra egin zuen. Hain zuzen, Masterreko azken lana 
unibertsitateko laborategian egin zuen, eta han zebilela, Bio-
donostiako lan eskaintza ikusi zuen. “Tesia bertan egiteko lan 
eskaintza zen. Ordura arte egindakotik oso ezberdina, baina 
izena ematea pentsatu nuen. Banekin teknika berriak ikasteko 
aukera izango nuela eta taldeak finantzazioa zuela”, esan du.

Hautagaietatik aukeratu egin zuten, eta, hala, 2012ko 
urrian hasi zen Biodonostian lanean. Doktoretza, berriz, soi-
lik parkinson gaixotasuna ikertzen duen lantalde batean egin 
du Jimenezek. “Zortea izan dut. Gure ikertzaile taldeburua 
medikua da, eta ikerketari dagokionez, beti izan ditu irekita 
bai alde klinikoa, baita oinarrizkoa ere”. Arlo klinikoan, me-
dikuek gaixoekin egiten dituzten ikerketak eta probak sartzen 
dira; oinarrizkoan, berriz, biologia zelularraren eta moleku-
larraren inguruan laborategian aritzen diren adituek egiten 
dituztenak.
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Dardara baino askoz gehiago
Zer da Parkinsonen gaixotasuna? “Dardara duen edadeko 
jendea da askoren erantzuna. Hori bada hein handi batean, 
baina gaixotasun konplexuagoa da. Horregatik, parkinsona 
ezezaguna da oraindik gizartearentzat”, nabarmendu du. 

Gaixoen arazo nagusia epe ertainekoa da, eta medikamen-
turik ez badute hartzen, mugitu ezinik gelditzen dira. “Ez 
da ez dutelako mugitu nahi, baizik eta oso mantso mugi-
tzen dira. Gainera, ondorio gehiago ere badituzte: depresioa, 
komunetik pasatzeko arazoak, insomnioa, dementzia kasu 
batzuetan... Beraz, parkinsonak ez ditu soilik arazo fisikoak 
azaleratzen, baita kognitiboak ere”.

Non jaiotzen da parkinsona? Dopamina deitutako neuro-
transmisorean. Horrek bi modu nagusitan hartzen du parte 
garunean: batetik, zirkuitu motorrean, eta hori mugimendua-
ren kontrol finerako beharrezkoa da; bestetik, errekonpentsa 
zirkuituan, hau da, gustuko gauzak eginarazten duenean. “Ez 
dakigu zergatik, baina zirkuitu motorra 
kontrolatzen duten neuronak hiltzen 
direnean hasten da parkinson gaixota-
suna. Dopaminaren kantitatea murriz-
ten da garunean, eta horrek eragiten du 
gaixoa ezin mugitzea”, kontatu du.

Ohiko tratamendua izaten da dopa-
mina maila igoko duten pilula batzuk 
hartzea. Baina horrek epe luzera beste 
arazo batzuk sortzen ditu. Albo ondo-
rioetako batzuk motorrak edo ez-moto-
rrak izan daitezke. “Motorren barnean 
daude diskinesia deiturikoak, hau da, 
mugimendu inkontrolatuak; beste albo 
ondorio garrantzitsu bat da inpultsitate 
kontrolaren desoreka, eta hori izan da nire ikerketa lerroa”.

Pilula horiek hartzen dituzten pazienteek hobetu egiten 
dute zirkuitu motorraren funtzionamendua, baina, beste 
zirkuituan aldaketak sortzen dira. “Adibidez, plazerra sortu 
behar ez luketen jarrerek plazerra sortzea. Horrek ekartzen 
du, besteak beste, sexuzale edo jokozale bihurtzea halakoa 

inoiz izan ez den pertsona bat. Arazo hau 
gaixoen % 15ean, behintzat, ematen da, na-
hiz eta oso-oso muturrekoak, zorionez, ez di-
ren gehiegi”.

Lehen aipatu bezala, dardarekin lotzen da 
parkinsona, baina zerikusia duen arren, ez da 
sintoma bakarra. Jimenezek kontatu duenez, 
usaimena galtzea ere beste ezaugarri bereiz-
garrietako bat izan daiteke, adibidez. “Dar-
dara da, esan bezala, gaixotasun honen ikur 
esanguratsuena eta ezagunena, baina ez zaie 
paziente guztiei gertatzen. Hasieran ez du-
tenek normalean garatuko dute, baina beste 
batzuek ez dute inoiz izango”, baieztatu du.

Orain arte publikatu diren ikerketek 
baieztatu dute generoak ez duela garrantzi-
rik parkinsona izateko garaian. Baina adinak 

beste erreferentzia bat ematen du. “60-65 urteko pertsonen 
%  1ek izaten du gaixotasuna, eta 80 urtetik aurrerakoen 
% 4k. Beraz, argi dago adinak garrantzia duela”. Gazte par-
kinsona deituriko kasu batzuk ere ematen dira. Horiek, nor-
malean, 30-50 urte bitartean diagnostikatzen diren kasuak 
dira, nahiz eta lehenago ere eman daitezkeen kasu batzuetan. 
Horietako bat Michael J. Fox aktore ezagunarena izan zen. 
“32 urterekin aurkitu zioten, baina parkinson gaixotasun 
mota berezi bat du, jatorri genetikokoa. Gaur egun, aktore 
horrek sortu zuen fundazioa da gaixotasunaren ikerketarako 
diru gehien ematen duen entitate pribatua”.

Euskal mutazioa
Gaixotasuna tratatzeko bi medikamentu nagusi daude: le-
vodopa eta agonista dopaminerjikoak izenekoak. Lehenen-
go farmakoa nagusiki diskinesia eta mugimendu inkontro-
latuei asoziatzen zaie epe luzera; bigarren multzokoak, be-

rriz, inpultsibitateari, nagusiki. “Gaur 
egun, gaixotasun honek ez zaitu hil-
tzen. Medikamentuei esker, gehiene-
tan, bizimodu normala egiten dute 
gaixoek. Hori bai, beste arazo batzuk 
daude, bai medikamentuek sortu-
takoak, bai gaixotasunaren garapenak 
eragindakoak”. Depresioa da horie-
tako bat. Kasu horretan, dopaminak 
bi zirkuituetan eragiten du. “Batez ere 
zirkuitu motorrean du eragina, baina 
errekonpentsa zirkuituan ere eman 
daitezke aldaketak eta horrek depre-
sioa bezalako sintomak sor ditzake. 
Robbin Williams aktoreak, adibidez, 

parkinsonaren barietate agresibo samar bat zuen eta bere 
buruaz beste egin zuen. Sufritzen zuen parkinson motak 
delirio bisualak eragiten zizkion, eta, gainera, depresio ara-
zo larriak omen zeuzkan”.

Parkinsonaren jatorria ia beti ezezaguna da. “Kasuen 
% 90ean oraindik ez dakigu zergatik gertatzen den. Bestal-

“parkinsonak ez ditu 
soilik arazo fisikoak 
azaleratzen, baita 
kognitiboak ere”
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de, gainerako % 10ak genetika izaten du oinarri”, aitortu 
du. Azken horretan badago euskaldunoi gertutik tokatzen 
zaigun kontu bat. Euskal Herrian, eta bereziki Urola bai-
laran, euskal mutazioa deitzen den mutazio konkretu bat 
dago. Hain zuzen, Jimenezek lan egin duen taldeak identi-
fikatu zuen lehendabizikoz duela ia hogei urte. “Gen horri 
dardarina izena jarri zioten (dardaragatik), eta geroago ja-
kin da gaixotasunaren jatorria genetikoa den kasu gehiene-
tan mundu mailan, dardarinak jasa-
ten dituen mutazioengatik dela”. Hala 
ere, beldurtzeko arrazoirik ez du eman 
nahi, eta baieztatu du ez dugula mun-
duko beste edozein txokotan baino 
aukera gehiago gaixotasuna garatzeko. 
“Beste datu kurioso bat emango dut: 
hein txiki batean erretzailea izatea edo 
kafe kontsumitzaile nahiko handia 
izatea babesgarria da parkinsonaren 
aurrean. Hori bai: erretzailea izateak 
beste ondorio kaltegarri asko ditu, 
noski”, jarraitu du.

Ikerketa lerroa
Urte hauetan guztietan Jimenezen ikerketa lerroa izan da 
inpultsitate kontrolaren desorekan markatzaileak (molekula-
rrak, zelularrak eta jarrerari dagozkionak) bilatzea. “Nire lan 
ildoa galdera bati erantzuna bilatzea izan da: ‘zergatik daude 
inpultsitatea garatzen duten gaixoak?’. Izan ere, farmakoek 
dopamina maila haztea dakarte, baina horrek, kasu batzue-
tan, inpultsitatea sortzea”, esan du. Beraz, Jimenezen helbu-

rua izan da jakitea zergatik paziente 
batzuek garatzen duten albo ondorio 
hori, eta zer ezaugarri dituzten ondorio 
hori garatuko dituzten gaixoek garatzen 
ez dutenekiko.

Pilula bidezko tratamendua da 
ohikoena, baina kirurgiaren aukera ere 
hor dago. Kasu horretan, pazientearen 
garunean elektrodo batzuk sartzen dira 
eta horrek eragiten du pazienteak behar 
duen medikamentu kantitatea jaistea, 
hau da, farmako gutxiagorekin sinto-
mak ongi kontrolatzea, eta farmakoen 

euskal Herrian, 
eta bereziki urola 
bailaran, euskal 
mutazioa deitzen 
den mutazio 
konkretu bat dago
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lerroa izan da 
inpultsitate 
kontrolaren 
desorekan 
markatzaileak 
bilatzea
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aalbo efektuak murriztea. “Pazienteak oso konprometituta daude 

ikerketarekin. Hemen, Euskal Herrian, zorionez, jendea oso kon-
tzientziatuta dago eta hori eskertzekoa da. Bide batez, aprobetxatu 
nahi dut animatzeko ikerketan parte hartu nahi duen edozein, eta 
kontaktuan jartzeko”, gaineratu du.

nola dago ikerketa mundua?
Diziplina anitzeko talde batean egin du lan Jimenezek (partaide 
izan den oinarrizko arloko taldeaz gain, ospitaleko profesionalez 
osatua: medikuak, erizainak, neuropsikologoak…), eta adierazi du 
zortea izan duela. “Arlo askotako pertsonak osatu dugu eta horrek 
ikerketan laguntzeaz gain, guri ere besteen eremuak ezagutzeko eta 
ulertzeko balio izan digu”, aipatu du.

Oinarrizko arloari dagokionez, bospasei pertsonaz osatutako tal-
de batean aritu da lanean: ikertzaile nagusiaren figuraz gain, dok-
toretza ondoko pertsona bat, tesia egiten ari ziren lau eta labora-
tegiko teknikari bat. Ikertzaile nagusiak, baina, Iruñean lanpostua 
lortu du, eta oinarrizko ikerketako talde osoa hara joan da. “Orain, 
tesia amaitzen nabil etxetik, eta aurkeztu eta gero ikusiko dut zer 
egingo dudan”, aipatu du.

Ikerketa mundua, gaur egun, ez da oparoa gazte askorentzat. 
“Beken menpe egon behar duzu, eta, gainera, normalean, diru 
kantitate txikiak izaten dira”. Jimenezek aipatu duenez, ez da ber-
dina izaten ikerketa hemen edo atzerrian garatzea. “Kanpoan ba-
liabide gehiago daude. Nire kasuan, hiru hilabeteko estantzia bat 
egin nuen Bordelen, eta hango lan baldintzak hobeak ziren”.

Euskal Herrian, Katalunian eta Madrilen ikerketaren egoera ez 
dela hain txarra ere gaineratu du. Baina, hala eta guztiz ere, ez da 
nahikoa. “Aurten, Ikerbasque programan 20 beka eman direla uste 
dut. Eta beka horietan diziplina guztiak sartzen dira; beraz, jende 
askorekin lehiatzen zara. Gainera, plaza guztiak denen artean ba-
natzen dira; hau da, tesia hemen garatu dutenen artean, atzerrian 
egin eta bueltatu nahi dutenen artean, hona etorri nahi duten atze-
rritarren artean…”, jarraitu du.

Tesi osteko ikerketa edo proiektuak atzerrian egitea normalean 
ondo dago baloratua bekak lortzeko garaian, baina Jimenez ez 
dago oso ados horrekin. “Lehenago edo geroago sistema berak de-
rrigortzen zaitu atzerrira joatera, baina zer gertatzen da joan nahi 
ez dutenekin edo ezin direnekin? Eta joatekotan, zer baldintzatan? 
Beraz, kontua ez da soilik joatea, gauza da inork ez dizula ziurta-
tzen bueltatzea, kasu hauetan ere lehia handia dagoelako”.

Tesiari azken ukituak ematen ari da orain, eta zenbait ondorio 
aurreratu dizkigu. Adibidez, diagnostiko garaian dopamina ge-
hiago faltatzeak ematen du inpultsibitatea garatzeko arrisku han-
diagoa dakarrela. Bide horretan, zirkuitu motorrak ere eragina 
izan dezake. “Ez da iguala dopamina forma berean galtzea eremu 
guztietan, edo egotea deskonpentsazioa zona ezberdinen artean. 
Irudi analisi bat egin dugu eta emaitzen zain nago. Ea lortzen du-
gun identifikatzea zerbait esaten duena eremu baten gehiegizko 
edo gutxieneko aktibazioak inpultsibitatea sortuko duen edo ez”.

Urte hauetan guztietan hainbat esperimentu egin dituzte, eta 
guztiak PubMed izeneko datu basean aurki daitezke. “Gure taldea-
ren lanak bertan indexatuta dauden aldizkarietan daude publika-
tuta, nahi duenarentzat eskuragarri”. 

“Arlo askotako pertsonak 
osatu dugu taldea, 
eta horrek ikerketan 
laguntzeaz gain, guri 
ere besteen eremuak 
ezagutzeko eta ulertzeko 
balio izan digu”
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graxian galarraga (Zumaia, 
1954) 41 urtez aritu da 
errekadista lanetan, 1976an 
aitaren negozioa hartu 
zuenetik. Orain beste garai 
bateko, beste mundu bateko, 
ofizioa irudituko zaigu, 
baina, orduan, hiriburura 
joatea hain erraza ez 
zenean, denetik ekartzen 
zuten errekadistek herrira: 
arrautzak, kafea, arropa, 
karnetak... graxian pasa 
den urtearen amaieran 
erretiratu zen. Ofizio honen 
inguruan eta hamarkada 
hauetan bizi izandakoaz 
aritu zaigu hizketan.

bizitza enkarguei 
lotuta
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tEstuA:  JuAn LuIs rOMAtEt
ArgAZKIAK:  ArnAItZ ruBIO AprEA

Graxian GalarraGa     errekadista (erretiratua)
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Negozioa aitarena zen, eta gero nirea izatera pasa zen. 18 urte 
nituela atera nuen gidatzeko baimena eta soldaduska amaitu 
ondoren hartu nuen negozioa. 22 urte nituen orduan, eta 63 
urterekin hartu dut erretiroa. 41 urte ibili naiz lan honetan, 
eta aitak beste 20 bat egingo zituen. Guztira, 60 bat urtean 
aritu gara negozio honetan. 

Ez dakit ziur aita noiz hasi zen errekadista lanetan, baina 
ni jaio baino zertxobait lehenago izango zen. Aurretik asegu-
ru saltzailea izan zen, eta Yeregui Hermanosen ere egin zuen 
lan. Hasieran, joan-etorriak trenean egiten zituen, Zumaia 
eta Donostia artean. Horrela ibili zen 15 urte inguru, lehen 
furgoneta erosi zuen arte. Nire lehengusu batek, Jesus Mari 
Merinok, soldaduska amaitu zuenean erosi zuen aitak furgo-
neta, eta hura hartu zuen txofer. 

Aitarekin batera beste errekadista batzuk hasi ziren garai 
berean. Zarautzen bazen bat, baita beste bat Deban ere, Al-
damar izenekoa; Azpeitiko Campos orduan ez bazen hasi, 
ez zen urruti ibiliko. Zumarragan eta Beasainen ere baziren. 
Denak trenean ibiltzen ziren eta egunero 15 bat errekadista 
juntatzen ziren Donostian. Zumaian bazen beste errekadista 
bat, Asentxio Linazisoro, baina hark Zumaia eta Bilbo arteko 
lanak egiten zituen. 

Denbora tarte honetan, denetik egin dugu. Altzariak eka-
rri, dokumentazioa ekarri..., denetik. Arrautzak, txanpiñoiak, 
halako gauzak ere ekartzen zituen aitak. Kafea ere bai, Do-
nostiatik hemengo taberna batzuentzat. Orain karneta mo-
mentuan ematen dute, baina bizitza osoan ibili gara gu karne-
tak, pasaporteak edo gidatzeko baimenak ekartzen. Enpresen 
tramiteak ere egiten genituen: altak eta bajak eman, Merka-
taritza Ganberara paperak eraman, Industria Sailera... Ho-
rrelako agiriak eramaten eta ekartzen aritu gara. Aurrekoan, 

Hasiera batean tenean ekartzen zituzten enkarguak Donostiatik. Gero, 
estazioko karro bat erabiltzen zuten paketeak eta beste gaiak herrira 
ekartzeko. Argazkian, behean, Graxian Galarraga aita. 
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seguruenez, lehen paketea Donostiatik Lagun Arteara; lehen 
tramitea ere gure bidez egingo zuten. Aitaren garaian Banco 
de Vizcayako dokumentazioa eramaten zuen, baita La Voz 
de Españako kronikak ere. Kadukatzen 
zirenean, Itsas Komandantziako balak 
ere geuk eramaten genituen Donostia-
ra, baita berriak ekarri ere. Lehen egiten 
genuen beste lan bat zen arropa ekar-
tzea. Hori oso normala zen. Aitari esa-
ten zioten, adibidez, igandean Donos-
tian izan zirela eta zapata polit batzuk 
ikusi zituztela, eta ea ekarriko zituen. 
Jantzi, ondo ez eta beste neurri bat be-
har bazuen, aldatu egiten zituen. 

Gure basea Sorazuren denda zen, 
Sanjuaniturri aurrean. Aita sorazuta-
rren iloba zen, eta enkarguren bat ba-
zegoen, jendea dendara joaten zen. Ni 
ikasle nahiko txarra nintzen, eta Aita laguntzen hasi nintzen. 
Enpresako Teknikoaren ikasketak egiten hasi nintzen, eta le-
hen urtearen ondoren, dudan nengoen jarritu edo ez. Uda 
horretan Jesus Mari lehengusua oporretan zegoen, baita ni 
ere, eta aitak kolpe handi bat hartu zuen buruan. Ordurako 
askotan ibilita nengoen negozioan, eta aitaren lekua hartu 

nuen. Soldaduska 1976an amaitu nuen, eta ordutik bakarrik 
aritu naiz lan honetan. 

Donostialdean egin dut gehienbat lan. Beti esan izan dut: 
ez dakit nire furgonetak zenbat kilometro egingo zituen, 

baina inoiz ez naiz joan Debara erre-
kadista; Azkoitira ere ez, eta Azpeitira 
uste dut behin. Irunera, berriz, bizitza 
osoan, agian, 15 aldiz joango nintzen, 
eta Tolosara inoiz ere ez. Nire eremua 
oso mugatuta zegoen: Andoain, Herna-
ni, Urnieta, Pasaia, zonalde hori. Garai 
batean Itziarrera ere hasi nintzen joa-
ten, baina utzi egin nuen, ez nintzelako 
heltzen. Eskualdean, gehienez, Zes-
toara, Iraetara, Aizarnazabalera joango 
nintzen. Bestela, beti, Donostiarantz: 
Zarautz, Orio... eta beti errekadista la-
netan. Nik arau bat izan dut beti, eta 
izan da bezero txikiak ere zaintzea. Be-

zero txiki batek ez dezala esan ez diodala zerbitzurik eman. 
Enpresa garrantzitsuekin egin dut lan: GKN, Lagun Artea, 
Bombas Azcue; Egurko eta Urpe ere bai, bere garaian. Ho-
riek bezero garrantzitsuak nituen. Baina inork ez zuen esango 
ez niola enkargurik egin enpresa handi batentzat lanean ari 
nintzelako.

“inork ez zuen 
esango ez niola 
enkargurik egin 
enpresa handi 
batentzat lanean ari 
nintzelako”
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Ez mugatzea izan da nire politika. Garai batean oso itota 
egon nintzen Guascorrentzat lan egiten. Renfeko trenera pake-
teak eramaten nizkien, baina Zumaiatik oso berandu ateratzen 
nintzen, eta, askotan, Donostian, fakturatzeko ilara handiak 
izaten ziren. Tentazioa izan nuen arratsaldeetan lan horiek 
bakarrik hartzeko, gero beti larri ibiltzen nintzelako, baina ez 
nuen egin, eta eskerrak. Izena aldatu zuten batean, Dresser 
Rand izatera pasa zirenean, arduradun batek deitu zidan esa-
naz ni ez nintzela haien gogokoa, bazutela beste garraiolari bat, 
eta dena harekin egingo zutela. Hori beste inongo arrazoirik 
gabe. Beste lanak utzi izan banitu, lan txiki horiei muzin egin 
izan banie, ezer gabe geratuko nintzen. Hori pasa zaie enpre-
sa bakarrarekin lan egiten duten garraiolari askori. Ez dizute 
inongo arrazoirik emango; egun batetik bestera esango dizute 
“Hau bukatu da”. Enpresentzat ez gara ezinbestekoak, eta au-
tonomoak bagara, orduan eta lotura txikiagoa. 

60 urtez aritu gara goizez eta arratsaldez paketeak ekartzen. 
Aita Zumaiara 14:10ean iristen zen, eta gauean 20:45ean. 
Adinean aurrera egin zuenean, ez zen arratsaldeetan joaten; 
Donostian zegoen batek egiten zizkion enkarguak. Lehen, 
larunbatetan ere lan egiten genuen. Lanean hasi nintzenean, 
19:30-20:00ak aldera bukatzen nuen, baina azkenaldian 
18:00-18:30ak aldera bukatu izan dut, eta ostiral arratsaldee-
tan ez naiz joan. 

Gauzak aldatzen joan dira eta konpetentzia sartzen joan 
da. Guretzat konpetentzia oso handia Langarri enpresa izan 
da. Garraio enpresa bat da. Bazeuden gehiago, adibidez, La 
Guipuzcoana, orain DHL dena. Oso erraza zen furgoneta bat 
izanda lan honetan hastea; segituan emango zizuten lizentzia 
errekadista aritzeko. Furgoneta izatea iraultza izan zen gure-
tzat. Ni hasi nintzenean paketeak uzteko bi leku edo zentro 
zeuden Donostian. Han paketeak hartu eta hona ekartzen 
genituen. Baina gauzak aldatzen joan ziren, eta dendari asko 
beraien dendatik pasatzeko eskatzen hasi ziren paketeak ema-
teko. Gero, telefono mugikorrak agertu zirenean, bi zentro 
horiek itxi egin zituzten. Aldaketa handiak izan dira, eta In-
ternet sartutakoan, lan asko galdu dugu. 

Gero eta garraiolari gehiago dago, eta errekadista gutxik 
jarraitzen dute. Negozioa Zarauzko batek hartu dit, Inaxio 
Lopetegik. Lasaitua hartu dut; aurrez ere aritua da negozio 
honetan, eta ez diot ezer erakutsi behar izan. Zarauzko erre-
kadista izateaz gain, Zumaia ere berak hartu du. Zarautzen 
bada beste errekadista bat, bi Tolosan eta Azpeitiko Cam-
posek ere jarraitzen du; Debako Aldamar, berriz, gehiago da 
garraiolaria errekadista baino. Ez dut uste Donostiako erdi-
gunean sartzen denik. Ofizioa galduko ote den? Ez, oraindik 
gauza batzuetarako behar dira errekadistak. Denda baterako 
materiala oraindik errekadista batek ekarriko dizu. Erretiratu 
arte Hizkuntza Eskolako matrikula pila bat eraman dut nik. 
Badaude oraindik gauzak zuzenean egin behar direnak. 

“oraindik gauza batzuetarako 
behar dira errekadistak”

“Korrika egitea irtenbide 
garrantzitsua izan da”
Jende askok esan izan dit ea nola nuen posible korrika 
egitea lanorduak amaitu eta gero. Batek baino gehiagok 
esan dit “Gaur lan gutxi egin duzu, hala bazabiltza!”, eta 
bati baino gehiagori erantzun diot berriro jaio beharko 
lukeela nik egiten dudan lana egin eta gero korrika egi-
teko! Korrika egitea irtenbide garrantzitsua izan da. As-
tegunetan bizpahirutan egiten nuen korrika. Denbora 
askorik ez nuen Ikastolako juntakoa eta zine klubeko 
kidea ere banintzelako. Gero, bai, larunbatetan eta igan-
deetan serio egiten nuen. Nire aurretik izan zen jendea 
korrika egiten zuena, baina, saltakarako kalean txandala 
janzten lehena izan nintzen. 

Federatuta, lehen proba 15 urterekin egin nuen, eta 
azkena 55ekin. Interno izan nintzen La Sallen eta ha-
rekin atera nuen lehen fitxa. Eskolatik irtendakoan At-
letico San Sebastianen sartu nintzen eta amaierara arte 
han egon nintzen. Hura izan da nire kluba. Oraindik 
segitzen dut, baina lasai, mantso-mantso. Korrika egitea 
oso garrantzitsua izan da da, psikologikoki erlaxatu egin 
nau. 
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DEIALDIAK
apirila 6-15  

santelmoak 2018!!
maiatzeko larunbatetan 

Maiatza Dantzan
maiatzaren 25etik ekainaren 

10era    geoparke astea
maiatzaren 28 - ekainaren 3 

Merkataritzaren astea 

ErAKusKEtAK
Oxford aretoan
apirila 5-22 
Xabier Mina “Itsas 

aniztasuna:ezkutuko altxorra”
maiatza 27 – ekaina 13 
txaro Arrazola

ApIrILA
12, osteguna 
22:00 Aita Marin zine forum: The 

Disaster Artist. Zuz.: James Franco
13, ostirala
19:30 Forondan gune elkartearen 

meditazio saioa
22, igandea     
12:00 Aita Marin haur antzerkia: 

Kontukantari, Laenananaranja
26, osteguna 
22:00 Aita Marin zine forum Lady 

Bird . Zuz.: greta gerwig (JBA) 
27, ostirala 
19:30 Forondan gune elkartearen 

solasaldia: Erlijioa zientzien aurrean. 
Erronkak eta aukerak (Joxe Arregi)

22:00 Aita Marin antzerkia: Ergela, 
txalo

MAIAtZA
6, igandea 
12:00 Aita Marin haur antzerkia: 

Ulisesen bidaia, teatro gorakada    
9, asteazkena
19:00 Oxford aretoan hitzaldia: 

Patrimonio industrial en Zumaia. La 
fábrica de cemento La Zumayana 
(Beatriz Herreras) 

10, osteguna 
22:00 Aita Marin zine forum: The 

Party. Zuz.: sally potter (JBA) 
11, ostirala
19:00 Aita Marin familia antzerkia: 

Izpiliku saisi gibelean gordeturik, 
Cyranok lixibaren usain ona zuen. 
Cie. Hecho en casa

19:30 Forondan gune 
elkartearen meditazio saioa

12, larunbata
20:00 Amaiako plazan 

Dardararen urteurreneko 
kontzertuak: Arenna, 
Bide bakarra, rodeo eta 
Blowing soul

16, asteazkena
19:00 Oxford aretoan 

hitzaldia: Aizarnako lignitoa 
eta Ibañarrietako tupa 
‘iraulika’-ren ekoizpenean. 
(Aitziber gorrotxategi) 

18, ostirala
19:00 Alondegian ardo eta 

gazta dastaketa tailerra.
22:00 Aita Marin antzerkia : 

Sherezade eta tipularen azalak, 
Vaiven producciones

23, asteazkena 
19:00 Oxford aretoan 

hitzaldia: El Patrimonio 
Industrial. ¿Olvido, 
desconocimiento o 
desinterés? (Victor 
Manuel Egia) 

24, osteguna 
22:00 Aita Marin zine forum:  Call 

Me by Your Name. Zuz.: Luca 
guadagnino (JBA)

26, larunbata 
22:30 Ondartxon ZuMB kontzertua 

Astindu eta tik tara taldearekin

apirila eta maiatza
a

G
en

d
a

22, igandea     
12:00 Aita Marin haur antzerkia: Kontukantari, Laenananaranja

6, igandea 
12:00 Aita Marin haur antzerkia: Ulisesen bidaia, teatro gorakada 

11, ostirala
19:00 Aita Marin familia antzerkia: Izpiliku saisi gibelean gordeturik, Cyranok lixibaren usain ona zuen. Cie. Hecho en casa

18, ostirala
22:00 Aita Marin antzerkia : Sherezade eta tipularen azalak, Vaiven producciones
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