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Testua:
Nerea Olaziregi

Badago ingelesek duten eta guk ez dugun termino bat: 
quality time, kalitatezko denbora. Familia eta lagunekin 
pasatzen dituzten momentu onei deitzen diete horrela. 
Suposatzen dut egunerokotasunean bulegoan pasatutako 
denborarekin konparatuta, bizi-kalitatea hobetzeko denbo-
ra horri deitzen diotela hala.

Uda heldu zaigu, harekin batera askok oporrak izango 
ditugu eta tarte hori familia eta lagunekin pasatzeko as-
moa izango dugu askok eta askok. Bestela esan, quality 
timea izateko. Oporrak, ordea, beti dira nahi baino la-
burragoak, urtean zehar egin ez ditugun gauzak egiteko 
aprobetxatzen baititugu. Egongo al gara geldi? Utziko 
al ditugu herrietako jaiak, bidaia luzeak eta brikolaje 
lanak alde batera? Ez dakit ez ote garen oporretan ge-
hiago nekatzen.

Ez diogu gauzak egiteari utziko, ez, baina atsotitzak esaten 
duen moduan: gogoko tokian, aldaparik ez; eta plazerez egiten 
den ‘lan’ hori ez da beharrizanagatik egindakoa bezain neke-
za. Hor datza ezberdintasuna. Hori da quality time-a.

Oporrik ez baduzue ere, nire zutabe xume hau hemen amai-
tuko da eta hilabetean bost minutu gehiago izango duzue 
zuentzat. Batzuetan lanak izan baditut ere ideiak aurkitzen 
eta pantailan jartzen, ondo idatzitako lerroak argitaratuta 
ikusteak poztasuna eman dit. Baita nire aitak destrangis 
PREST! aldizkari atzeratu bat etxera ekartzen ikusteak ere. 
Espero dut zuetako batentzat bederen nire zutabea irakur-
tzea gozamena izan izana, behin izan ez bada ere. Niretzat 
plazera izan da literatura ariketa txiki hau egitea, dena ez 
baita abstract, related work, experimentation and conclu-
sions. Uda ona izan, irakurle maiteak!

Errepikatu berri dira hauteskundeak eta emaitzen arabera 
espainolik gehienak PPren aldekoak dira. Punto. Horren 
ostean, WhatsAppen eta abarren bitartez hainbat txiste 
hartu ditugu, espainolak inozoak direla adieraziz. Niri ez 
didate bat ere graziarik egin eta ez nago ados.

Nire ustez, PPri botoa eman diotenek oso ondo dakite 
alderdi horretako askok lapurtu egin dutela, egiten du-
tela eta egingo dutela, ustelak direla hitz batean, baina 
ez zaie ardura. Hortxe datza problema. Eskumako al-
derdiei botoa ematen dietenak ados daude euren buru-
zagiekin eta ondo deritzote egiten dutenari, agian, egu-
nen batean beraiek ere buruzagi izango direla amesten 
dutelako eta bitartean, entxufismoaren eta klientelis-
moaren bitartez gauza asko lortzen dutelako: lanpos-

tuak, Babes Ofizialeko Etxebizitzak, diru-laguntzak…

Eta gurean zer? Entxufismoari dagokionez berdin eta bes-
tela ere antzera. 

Adibide bat. Oraintsu agertu dira Eusko Jaurlaritzakoak esa-
naz, euskal herritarrak torturatuak izan direla urteetan zehar 
eta gainera, Amerika deskubritu duten itxurak egiten azaldu 
dira. Eusko Jaurlaritzako buruzagiek eta euren boto-emaileek 
ere, oso ondo jakin dute, dakite eta jakingo dute, herritar bat 
bost egunez inkomunikatuta dagoen bitartean, polizia espai-
nolen, guardia zibilen zein ertzainen eskuetan, iluntasuna 
dela nagusi eta torturatzea ez dela arraroa izaten. 

Gizarteari ustel-hatsa dario.  

Joserra Bilbao
Erretiratua

bilbokoaldizkariak@gmail.com
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Zergatik joan zinen Australiara?
Neurri batean australiarra 
sentitzen naizelako, nire aita 
Perthen jaiotakoa da, hemen 
Australian senideak dauzkat 
eta beti hona etortzeko gogoa 
izan dut, baina ez nuen une 
aproposa aurkitzen. Ikasketak 
bukatu ondoren, aukera pa-
regabea zela pentsatu nuen. 
Gainera, Lehen Hezkuntzako 
irakaslea izanda, nire ingele-
serako ere oso positiboa izan 
zitekeela uste nuen.  

Lana topatu duzu han? 
Bai, eskola batean egiten dut 
lan. Bizi naizen tokitik (Beau-
maris Bay) pixka bat urrun 
dago eta trenez joaten naiz 
lanera zein futbolean entre-
natzera. Pare bat ordu egiten 
ditut joateko eta beste pare 
bat etxera bueltatzeko. Gogo-
ratzen dut lehen Gasteiz edo 
Durango Deustutik oso ‘urrun’ 
zeudela iruditzen zitzaidala.

Zelako esperientzia bizi izan 
duzu orain arte?
Oso aberasgarria, pilo bat 
ikasteko balio izan dit. Azken 
finean, gurasoekin bizi zare-
nean, askotan eurei laguntza 
eskatzen diezu eta eurek la-
guntzen zaituzte, baina kan-
pora zoazenean, zure gauzak 
zuk bakarrik egiten hasteko 
konpromisoa hartzen duzu.

Familia izateak lagundu dizu?
Bai, hasiera batetik argi nuen 

hona nentorrenean, familia-
ren laguntza behar nuela. 
Nire osabak batez ere, asko 
lagundu dit eta seguru aski 
nire bizi-tzan bizi dudan espe-
rientziarik politena bizitzeko 
aukera eman dit. Hala ere, 
nahiz eta gauzak argi izan, 
Australian neraman laugarren 
egunerako jada Adelaiden 
nengoen bakarrik bizitzen.    

Australia ezagutu duzu? 
Hasiera batean Australia osoa 
ikusteko asmoa banuen ere, 
azkenean, lana dela eta, nahi 
nuena baino gutxiago ikusteko 
aukera izan dut, hala ere, ez 
naiz kexatzen. Adelaiden pare 
bat hilabete bizi izan nintzen, 
gainontzeko denbora Melbour-
nen eman dut eta oporrak izan 
ditudanean, Tasmania, Syd-
ney, Gold Coast eta Brisbane 
ikusteko aukera izan dut. 

Australian bizi-kalitate maila 
altua dagoela esaten dute.
Bai, edozein lekutan bizi ka-
litate oso altua dago, oroko-
rrean soldatak oso altuak 
baitira. Baliteke deustuar 
batentzat, lekurik aproposena 
edo errazena bizitzeko Adelai-
de edo Brisbane izatea, hiri 
txikiak baitira eta astean zehar 
lagunekin elkar zaitezke erraz.  

Aurkitu dituzun gauzarik 
interesgarrienak? 
Bereziki, edozein lekutako 
pertsonak ezagutzen dituzula, 

Testua:
Nerea Olaziregi
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Ordenagailuen euskara irakaslea

eta gazteleraz hitz egiten du-
ten pertsonekin egiten duzun 
harremana. Italiarrek edo Chi-
le, Argentinako lagunek euren 
senidea izango bazina bezala 
tratatzen zaituzte.  

Eta zailenak edo gogorrenak? 
Hemengo kulturara ohitzea, 
dena oso desberdina de-
lako. Baita pertsona batzuek 
kanpotarrei egiten dieten baz-
terketa ere. 

Zer duzu faltan? 
Batez ere, familia, lagunak 
eta janaria. Baita euskaraz 
hitz egitea ere. 

Laster bueltan izango zara, 
zeintzuk dira zure hurrengo 
erronkak? 
Masterren bat ikastea eta 
laugarren hizkuntza bat 
ikasten hastea pentsatu dut, 
frantsesera edo italiera, Eus-
kal Herrian oso merkea bai-
ta Australiarekin alderatuz. 
Eta lanari dagokionez, lan 
baldintzak eta soldatak kon-
tuan izanda, ez dut uste han 
lan egitea merezi duenik. Ez 
dakit nire adineko gazteok 
etorkizun oparo bat izateko 
aukera izango dugun etxean, 
seguraski askok beste herrial-
de batera joan beharko dugu. 
Australian, adibidez, 18 urte-
tako hainbat gaztek, ikaske-
ta askorik gabe, soldata oso 
altuak irabazten dituztenez, 
gurasoen etxetik joaten dira.

Erik Pryce Gonzalez

Jatorria: Deustuibarra
Bizitokia: Melbourne (Australia)
Lanbidea: irakaslea “Seguru aski nire bizitzan bizi dudan 

esperientziarik politena”

gureak kanpoan
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Diego Grisaleñak Arkitektura karrera amaierako proiektua bukatu du. Bere 
proiektuko protagonistak etxetxo bat eta Deustu dira, eta bi osagai horiekin 
ipuin bat idatzi du. Ipuinean proiektuko gorabeherak gogorarazi ditu eta 
etxetxoari beste amaiera alternatibo bat eman dio. Eta zergatik? “Gure 
bizitzan fantasia eta amets egiteko denbora eta lekua behar dugulako, eta 
gertu, gure inguruan, hemen eta orain”.

BAZEN BEHIN ETXETXO BAT...

...nire auzoan bazen etxetxo bat behin. Ora-
in ia 10 urte alde egin eta orain gutxi berri-
ro itzuli naizen auzo bat. Iragan industriala 
(hurbilekoa) izan duen hiri bateko auzo bat, 
orain turismora eta zerbitzuetara erabat zu-
zendua. Nire auzoa, oso atzera joan gabe, 
landa herrixka bat zen, txakolin, baserri, on-
tziola eta lantegiz betea. Bazuen plaza bat, 
eta plaza ondoan udaletxea, frontoia, eliza 
eta nola ez, kioskoa. Erromeria egunetarako, 
jaietarako edota beste edozein aitzakiarekin 
erabiltzeko kioskoa. Taberna bat ere bazuen 
noski! Edo taberna batzuk hobe esan. Garai 
hartatik ez da askorik geratzen ordea. Hiri 
handiak auzoa bereganatzean udaletxea 
desagertu egin zen. Plaza bitan banatu zen 
eta kioskoa eraitsi egin zen etorbide zabal bat 
eraikitzeko. Frontoia ere eraitsi eta beste toki 
batean berreraiki zen. Eta tabernak, tabernek 
bizirik diraute, baina ez dira lehengoak.

Guztiaren testigu etxetxo bat. Dena aldatzen 
zen bitartean bizirauten zuen etxetxo bat, 
1908tik auzoaren historia kontatu duena. 
Etxebizitza, mojen bizilekua, unibertsitate 
ikasleen bizitoki eta hainbat ikastetxeren 
egoitza izan den etxetxoa. 1924. urtetik 
gaurdaino ehunka haurrek beren ikasketak 
hasi dituzten tokia, milaka lagunek uniber-
tsitate, Hizkuntza Eskola, Deustuko zubira, 
etxera edota lanera bidean ikusi duten etxe-
txoa. Txikia izanagatik ez da oharkabean 
geratzen.

Hala eta guztiz ere etxetxo honek ez zuen 
garrantziarik. Eta inportantziarik ez zuelako 
jabeek, udaletxearen oniritziarekin, erais-
tea erabaki zuten. Sei hilabeteko atzera 
kontaketa, eraitsi, ahaztu eta gure memo-
riaren beste zatitxo bat galtzeko. Gure auzo 
eta Bilbo hiriko hainbat eta hainbat eraikin 

Testua - irudiak
Diego Grisaleña

Itzulpena
Manex Izagirre 

erreportajea 
Bazen behin etxetxo bat...
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eta espaziori gertatu zaien bezala desager-
tzeko.

Igaro ziren 6 hilabete eta heldu zen momen-
tua. Langileak etxetxoaren orubean sartu 
eta azken urteetan utzikeriagatik hazi ziren 
sastraka eta landaredia kentzen hasi ziren. 
Hau bukatu ostean burdin-hesia, leihoak, 
balkoiak eta barneko elementuen txanda 
izan zen. Bitartean, hondea makina atzeko 
plazan zegoan zain, garai bateko Deutsche 
Schuleren Kindergartenen alboan, etxe-
txoari hortz zorrotzekin heltzeko prest.

Irailaren 7ko gau hartan dena prest zegoen 
goizean goiz eraispena hasteko. Lan erraza 
izango zen, etxetxoak ez baitzion erresis-
tentzia handirik jarriko. Ez etorbide nagu-
siaren eraikuntzak, ezta industrializazioak, 
ezta Gerra Zibilak, ezta desarrollismoak, 
ezta etxebizitza boomak, ezta hutsik gera-
tzeak ere ez zuten lortu etxetxoa eraisterik. 
Hari guztiari eutsi zion, baina destino kru-
dela, hondea makina, interes ekonomikoak 
medio, ate alboan zuen zain. Gertu zuen 
amaiera. Eguzkia irten bezain pronto hasiko 
zen txikizioa.

Baina ezusteko bat gertatu zen. Inork espe-
ro ez zuen ezusteko bat. Ipuin eta pelikule-
tan soilik gertatu ohi den zerbait. Etxetxoa 
desagertu egin zen. Arrastorik utzi gabe. 

Konturatzerako. Goizaldean, 108 urtez etxe-
txoa egon zen hiriko parentesia hutsik esna-
tu zen. Ulergaitz, hutsik.

Benetako shock-a izan zen, batez ere etxe-
txoa eraistera joan ziren langileen artean. 
Berehala zabaldu zen berria auzoan. Nola 
zen posible? Zer gertatu zen? Baina...bsrs-
kapsfmptz? Ezin zuten sinetsi, eta bereha-
la hasi ziren sare sozialak iruzkin, argazki, 
bideo, gif edo dena delakoarekin betetzen. 
Notizia bolo-bolo zabaldu zen, auzoa guru-
tzatu zuen, hiri osoa eta Gaur Eguneko le-
hen notizia izan zen. Correoko azalak “ger-
taera harrigarria” izan zela zioen, eta alboan 
etxetxoaren argazki muntaia, globo batzuk 
tiraka zerura doala. Auzoko PREST! aldizka-
riak zenbaki berezia eskaini zion, zenbait 
auzotar eta kolektiboren iritziak jasoz, fokua 
Deustu eta beste auzoetakoa ondarearen 
desagerpenean jarriz. Gure identitatearen 
galeran, beste norbaitek inposatu nahi di-
gun identitateari aurrez aurre.

Baina bueno, betiko moduan, lehenengo 
harridura pasa eta gero, nobedadea igaro-
ta, urek bere bidea jarraitu zuten eta auzoa 
normaltasunera itzuli zen. Etxetxoaren des-
agerpenak notizia izateari utzi eta kondaira 
bilakatu zen.

Haren lekuan beste eraikuntza bat egin be-

“Etxetxoa 
desagertu egin 
zen. Arrastorik 
utzi gabe”
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har zuen enpresa sustatzaileri ez zitzaion 
ustekabean pasa etxetxoaren desagerpe-
na. Notizia ezagutu bezain pronto geldia-
razi zituzten lanak, sorgindutako eremu 
hartan berreraikitzea kontu txarra zela ar-
gudiatuz. Ondoren bizitzak bere bidea ja-
rraitu zuen, betiko moduan, etxetxoa inoiz 
existitu ez balitz moduan. Landarediak ez 
du ulertzen sorginkeriez, eta berriro hartu 
zuen orubea, lar, sasi, eta lorez bete zen. 
Urtaroak aurrera zihoazen heinean alda-
tu egiten zen bertatik Bilbora, unira edota 
Hizkuntza Eskolara zihoazenek jasotzen 
zuten lore usaina.

Landarediak hazi eta hazi jarraitu zuen 
egoera jasangaitz bilakatu arte. Sasiek 
hiru solairuko altuera hartu zuten, do-
zenaka hegazti eta piztien bizileku ziren 
jada, atzeko eraikina, Estanislao Seguro-
lak 30. hamarkadan eraikia, erabat estali-
rik geratu zen. Puntu honetan, ez jabeek 
ezta Udalak ere ezer egingo ez zuela ikusi-
rik, inauteriak heltzear zirela, Deustuko jai 
batzordeak zerbait egin behar zela delibe-
ratu zuen. Batetik auzotarrak arduratuta 
zeuden auzoaren erdian sortu zen baso 
hark sor zitzakeen arazoengatik, eta bes-
tetik jai batzordearen parte diren Bihotz 
Alai, Mikeldi eta Ondalan dantza taldeek 
eta Barbaizu euskara elkarteak denbora 
zeramaten beren ekintzak burutzeko es-
pazio baten bila. Hala bada, orubea gar-
bitu eta erabilera berrietarako egokituko 
zen.

Auzotarren artean sortu zen energia eta 
indarra probestuz auzolan egun bat anto-
latu zen inauteri igandean (Deustun gai-
nerako munduan baino astebete lehena-
go) orubeko landaretza guztia garbitzeko. 
Goizeko 8etan hasita jendearen joan-eto-

rria etengabekoa izan zen egun osoan ze-
har. Eguerdian bazkaltzeko geldialdia egin 
zuten, buruhandi eta erraldoiekin (eta pa-
txaranarekin) dantza egin eta arratsaldean 
lanean jarraitu zuten. Parte hartu zuen 
jende guztiaren laguntzaz miraria ziru-
diena gertatu zen, eta iluntzerako guztia 
garbiturik zuten. Atzean, Kindergarten 
eraikina ageri zen. Etxetxoak utzitako hu-
tsuneak inoiz baino handiagoa zirudien.

Lana ez zen, noski, han bukatu. Ondo-
rengo aste eta hilabeteetan plaza berria 
txukuntzen jarraitu zuten, berdeguneak 
eta baita baratzea ere egin zituzten. Ga-
rai bateko Kindergarten dantza, musika 
eta folklore zentro bilakatu zen. Ekainaren 
29an, San Pedro egunez, Deustuko Pla-
za “berria” inauguratu zen erromeria ba-
tekin. Ez zen kasualitatez aukeratu egun 
hori, izan ere plaza berriak San Pedro pla-
zaren izpiritua eta izaera berreskuratzea 
baitzuen asmoa, auzoaren erdigunean 
ospakizunerako eta elkargunerako tokia, 
oasi bat asfalto eta hormigoi artean.

Ez zen guztia lan gogorra izango ordea. 
Plaza berriaren eraikuntzaren ondoren 
Deustuko Elizatea elkartea sortu zen, au-
zoan ari ziren talde, kolektibo eta elkarte 
guztiak (mirariz) bertan elkartzea lortu 
zuten. Deustu auzoa baino lehen eliza-
tea izan zen, hortik izena. Elizateak modu 
naturalean sortu ohi ziren, harreman, lan, 
zaintza eta eremu berean bizi zirenen ar-
teko kudeaketan oinarritutako sareetatik. 
Jauntxo eta eraketa kartarik gabe, modu 
kolektibo, autonomo eta natural batean. 
Eta halaxe, auzoan eta auzoarentzat lan 
egiten zuten talde, kolektibo eta pertsona 
ugari proiektu komun baterako bildu zi-
ren: DEUSTU. Elkarte honek Udalarekin 

erreportajea Bazen behin etxetxo bat...
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“Ipuinaren 
parte izan eta 
hegan egin” 

negoziatu zuen orubea erabiltzeko hitzar-
men bat, txukun mantendu eta publikoa 
izan zedin ziurtatzearren.

Eta bat-batean, joan zen bezalaxe, ITZULI 
EGIN ZEN. Irailaren 8ko goizaldean etxe-
txoa itzuli egin zen. Baina ez zen lehengo 
bera, eta auzoa ere ez zen lehengoa. Irai-
laren 8ko goizean etxetxoa lehengo tokian 
azaldu zen, baina zertxobait goraxeago. 
Airean zegoen, auzotarrek txukundu eta 
zaindu zuten plaza baino metro batzuk 
gorago. Itxura ere desberdina zuen. Lei-
ho, ate, erlaitz eta apaingarriak desagertu 
egin zitzaizkion. Bere forma eta bolume-
na mantendu zituen baina harkaitz baten 
itxura hartu zuen, astunagoa, eta hala ere 
airean zegoen. Etxetxoaren desagerpenak 
harridura sortu bazuen berriro agertzea 
ez zen gutxiagorako izan. Berehalakoan 
auzoa fenomeno harrigarri hau beren be-
giekin ikustera zetozen kuriosoz bete zen. 
Hamaika teoria izan ziren etxetxo berria-
ren jatorriaz: asteroide batek ekarria zela, 
argi efektu bat besterik ez zela, edota glo-
bo handi bat... baino deustuarrok bagene-
kien ez zela horrelakorik izan. Auzotarron 
momentua zelako itzuli zela baizik. Horre-
la bada, lehen egunetako ezinegonaren 
ostean batzar ireki baterako deia egin zen 
etxetxoaren babespean. Aho batez eraba-
ki genuen etxetxoa lurrera lotzea, berriro 
desagertzeko erabakia hartzen bazuen 
ere. Nork jakin. A zer nolako sorpresa 
lurrera lotzen ari ginela harkaitz handi 
haren barnealdea hutsik zegoela ikusi 
genuenean. Arkaitz handi bat hutsik, eta 
airean... arrunta oso.

Arian-arian etxetxoa edukiz betetzen hasi 
zen, pertsonez eta ametsez. Alde batean 

hutsune bat ireki eta eskailerak egin, beste 
aldean leiho bat, eta harantzago beste bat 
aireztatu ahal izateko, beste batzuk zerua 
ikusi ahal izateko... Etxetxoa berriro bizirik 
zen eta deustuar guztien etxea bilakatu 
zen. Udaletxe antzeko bat, pentsatu, ezta-
baidatu, lan egin, amestu eta auzoa beste 
modu batera kudeatzeko toki bat. Gogoa 
lainoetan baina oinak lurrean. Horregatik 
etxetxoaren azken solairua batzar-areto 
bilakatu zen, teilatu azpiko espazio zabal 
bat bi leihorekin: bata zerura eta bestea 
auzora begira, balkoi eta guzti. Bertatik 
jaurti ziren dozenaka txupinazo, belau-
naldi desberdinetako deustuarrak bertatik 
begira zirela.

Igaro ziren egunak, hilabeteak eta urteak, 
eta etxetxoa ez zen desagertu. Auzoa al-
datuz joan da, eta auzotarrak ere aldatu 
gara, iratzarri egin ginen eta ipuinak, gaur 
eta hemen, benetakoak direla konturatu, 
eta gu garela ipuin hauen protagonistak. 
Eta etxetxoa, txikia eta ezdeusa, guztiaren 
sinbolo bilakatu zen. Deustun, Agirre Le-
hendakariaren 1go zenbakian, bere pa-
rentesian, lurretik eta zerutik gertu.

2015eko irailaren hasieran etxetxoa erai-
tsia izan zen. Desagertu egin zen...
... horregatik kontatzen dut bere istorioa, 
ipuin bilakatzen eta hegan eginarazi. Ipui-
netan gauza hauek posible direlako eta 
nik amets egin nahi dut, eta hegan egina-
razi. Horretara gonbidatzen zaitut zu ere, 
ipuinaren parte izan eta hegan egin. Ipui-
nak, historia bezalaxe, denon artean idaz-
ten baititugu, bere protagonistak gara eta 
amaiera aukeratzeko erantzukizuna dugu.

@etxetxoa - facebook.com/deustukoetxetxobat
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jaiak
San Inazioko jaiak 2016

Testua: 
PREST!

Argazkiak:
 San Inazioko

 Jai Batzordea

SAN INAZIOKO JAIAK, 
GARAGARDOTEGI ETA GUZTI

San Inazioko Jai Batzordea eta Trikitxotx 
proiektuaren arteko elkarlanaren fruitua da 
auzo garagardotegia. Orain arte baino “ka-
litate gehiago” eskaintzeko ekarpen berria. 
“Familiak gustura sentiarazteko gunea” izan 
nahi du. 

Saniko gauak
Beroak izango dira urtero legez “Saniko 
gauak”. Jai Batzordeak ahalegin handia 
egin du aurten ere kontzertuen egitarau 
“potentea” osatzeko. “Eskorbuto etorriko da 
jotzera, eta hori egin dugun lan onaren adie-
razle da”, dio Davidek. 

Levante plaza zuzeneko kontzertuen erdigu-
ne izango da. Sanirock Fest 2016 jaialdia-
ren baitan hiru talde arituko dira dezibelioak 
txandaka aireratzen. Nalga, Los Vibradores 
eta Tiparrakers, hain zuzen ere (uztailak 
27–19:00). 

Eskizofrenia Rock Tourren baitan, Pako Es-
korbuto eta Habemus Papam jo eta ke jar-
dungo dira (uztailak 29–23:00). 

Azken kontzertuak bereziak izango dira. 
Patxadaz eta Ziribulio Sound DJ Set hur-
bilduko dira San Inazioko oholtzara (uztai-
lak 30–23:00) eta horizez gain, ‘El miedo 
va a cambiar de bando’, kolaborazioak eta 
sorpresak iragarri dituzte Jai Batzordeko 
kideek. 

Ohi bezala, iazko kuadrilla eta konpartsen 
arteko txapelketako garaileak izango dira 
aurten jaiei hasiera emateko ohorea izango 
dutenak. Levantek plazako kioskotik pregoia 
irakurtzea eta txupina botatzea, hortaz, Jai 
Alai kuadrillari egokitu zaio.

2016ko “eskaintza berria” San Inazioko 
jaietan “auzo garagardotegia” izango da Jai 
Batzordeko David kideak aurreratu digunez. 
“Bazkaltzeko eta afaltzeko txokoa”, hain 
zuzen ere. Levante enparantzan, barraken 
ondoan, paratuko dute, eta uztailaren 23tik 
31ra egongo da zabalik. Larunbat, igande, 
astelehen eta asteartean 13:30–17:00 bitar-
tean emango dituzte bazkariak eta astearte, 
asteazken eta ostegunetan 20:30–00:00 
bitartean emango dituzte afariak (bazkaririk 
ez dute emango). 



Gastronomikoak
Indaba txapelketarekin hasiko dira lehia 
gastronomikoak (uztailak 24). Santiago 
egunean (uztailak 25), urtero legez, izango 
da paella txapelketa. Jaietako lehiaketa na-
gusia. Iaz 66 paella aurkeztu ziren. Aurten 
marka hobetzea espero dute jai batzordeko 
kideek. Azken egunetan, sukalki (uztailak 
30) eta marmitako (uztailak 31) onena nork 
prestatu erabakiko da.  

Kirola
Futbito, saskibaloi, pala eta mus txapelketak 
jokatu ohi dira San Inazioko jaietan. Txape-
lketen artean, fregona jaurtiketa txapelketa 
da auzotarren arreta gehien erakartzen due-
na. Duela hiru urte hasi ziren antolatzen, 
“fregona jaurtitzeko ideia bururatu zitzaion 
auzotar bati esker”. 

Bada auzoan arreta deituko duen beste jar-
duera bat aurtengoan, Mikel Goñi-Imanol 
Agirrek bikoteak Elezkano-Galartza VI.a 
bikotearen aurka jokatuko duen partidua, 
hain zuzen ere. Uztailaren 30ean izango da 

(19:00) eskupilota erakustaldia Levanteko 
frontoian. 

Umeak eta antzerkia
Ahalegin berezia egin du jai batzordeak egi-
tarautik desgertuta zeuden kaleko antzerki 
emanaldiak berreskuratzeko. Aurten, hiru 
funtzio ikusteko aukera izango da: El primer 
tren que salga (uztailak 25–22:00); Tóm-
bola 0.0. zero agresiones zero desigualdad 
(uztailak 29–21:00); eta Cancaneo (uztai-
lak 31–20:30). Umeentzat ere inoiz baino 
ekintza gehiago antolatu dira: “Puzgarriak, 
magoa, bitsaren jaia, tailerrak astegunetan 
goizez, diskofesta…”

Ekarpen gehiago
2016ko San Inazioko jaietako egitaraua jai 
batzordeari esker eta auzoko bizilagun eta 
merkatariei esker osatu dute. Aurtengoan 
merkatari gehiago izan dira ekarpena egin 
dutenak: “Beraiei esker antolatzen ditugu 
San Inazioko jaiak”. 

www.facebook.com/saniko.jaiba



tuaren arduradunek albo-herrietako parajeak 
arakatu zituzten, leku ongi komunikatu baina 
bakartien bila. Deustuan Kabako harategiaren 
osteko hegiak eta Abandon Abandoibarrako 
beresiak ikuskatu zituzten. Baina azkenean 
Elorrieta aldea hautatu zuten. Deustuko herri-
lurrak ziren, ibai ondoko zingirak hain zuzen. 
Hortaz, doan emateko eskatu zieten deus-
tuarrei, baita baietza lortu ere. Horrela onartu 
zuen herriko Udalak 1760ko urrian. 

Leku bakartia zen. Inguruan ez zegoen ba-
serririk. Hurbileneko etxea Elorrietakoa zen, 
hura ere nahikoa berria. Bestela, ihintzak eta 
ogenak -padura lehortuak- baino ez, kresalaz 
blai-blai. Paraje egokia, beraz. 

Agirietan “casa de la pólvora” edo “almacén 
de pólvora” gisa izendatu zuten. Herritarrek, 
ostera, euskara garbian: Polboretxe.

Eraikin sendoa altxatu zuten biltegirako. 
Ibaiertzean zegoen, bolboraren garraioa 
errazteko. Kanpotik etortzen zen bolbora on-
tziz Lutxanaraino. Adibidez, 1826. urte aldean 
Manuel Marino Elorriaga merkatariak Amster-
damen erositakoa Diana ontziak ekarri zuen 
Deustuko Polboretxeraino. Bertatik gabarra-
tan banatu ohi zen behar zen lekuetara, ge-
hienbat Bilbora. 

XVIII. mendea hazkunde beteko aroa izan zen 
eta, horren ondorioz, 1760an inguru 
bakartia zena 1786an ez zen hain 
urrutikoa. Deustuko Udalaren enkar-
guz, Manuel Aranak etxea altxatzeari 
ekin zion biltegiaren ondo-ondoan, 
Elorrietako pasaiaren batelariaren-
tzat. Kontsulatuak eta Bilboko Uda-
lak kexua eman zuten eta azkenean 
akordioa egin zuten deustuarrekin: 
etxe berria bertan behera utzi eta eu-
rek eraikiko zuten beste bat Elorrieta 
alderago, batelaren zerbitzurako. Hiru 
gela, kamara, sotoa eta korta eduki 
behar zituen, baita txalupa lotzeko 
kaitxo bat ere. Trukean, bertatik Eran-
dioko mugaraino (Polboretxeraino 

Bolbora zeinen ongi zaindu eta zeinen 
kontu handiz gorde behar den gauza 

jakina da. Horregatik, bolbora biltegiak 
herrietatik asago egiten zituzten, leku 

bakartietan. 1760 eta 1833 bitartean 
Bilbo aldekoa Deustuko akabuan egon 

zen, Erandioko mugan: 
Lutxanako Polboretxea. 

Behin batean
Deustualdea historian zehar

Testua: Hektor Ortega

LUTXANAKO POLBORETXEA 

1760ean Bilboko Udalak bere bolbora bilte-
gia itxi eta saltzea erabaki zuen. Iturburun ze-
goen Abandon baina Bilbo Zaharrean bertan, 
hiribildutik hur-hurrean. Beldur ziren suterik 
izanez gero garrak eta leherketak Bilbo osora 
ez ote ziren zabalduko, “maiormente quando 
se halla en su inmediación un horno y fábrica 
de ollas”. 

Biltegi berria non eraikiarazi erabakitzeko 
Bilboko udal kargudunek eta Itsas Kontsula-

Lutxanako gudua (1836). 5. zenbakiak markatzen du Polboretxe zein den. 
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Deustuan Elorriaga mendiko fortea, kaputxi-
noen komentua eta Polboretxea, azken hori 
Lutxanako zubia zaintzeko. 

Gotorlekuok ez ziren oso eragingarriak izan. 
1836ko azaroko setioan aitaren baten geldi-
tu ziren karlisten mende. Artean Polboretxe 
harrizko etxe zapala zen, hesiaz inguraturik. 
Abenduaren 24ko gau elurtsuan, Espartero 
jeneralak kontraerasoa jo zuenean Lutxanako 
zubiaz jabetu eta Bilboko setioa apurtzeko, 
karlistek Polboretxetik egin zuten lehenengo 
erresistentzia. Ingeles gerra-ontzien babesaz, 
armada espainolak Barakaldotik Erandiora 
zeharkatu eta eraso latza egin zuen. Karlistek 
Polboretxe eta Elorriaga mendia galdu zituzte-
nean, setioa altxatu eta Bilbotik urrundu ziren. 

Bolbora biltegi zaharra txikituta gelditu zen. 
Hala ere, Estatuaren jabego gisa iraun zuen. 
Berriro eraiki zuten eta portuko beharretarako 
baliatu zuten. 

alegia) ibaiertza eraikinez libre geldi-
tu behar zen. 

Biltegiaren arduraduna Bilboko 
Kontsulatuak izendatu ohi zuen. 
Deustuko auzotarrak izan ziren: 
Martin Zuloaga, Tomas Goikoetxea, 
Ramon Lastra, Lorenzo Ibarguren... 
Polboretxez gain, Olabeagako kaia 
zaintzeko ardura ere izaten zuten 
(guarda-ría izeneko kargua).  

Gudako lehen lerroan
Lutxanako Polboretxeak protagonis-
mo handia hartu zuen berehala za-
baldu zen gerra zikloan. 1814an sar-
jentu bat zegoen biltegia gordetzeko 
arduradun. 1826an, ostera, artean gerrarik ez 
zen arren, guda usaina zebilen giroan. Sasoi 
hartan, Diputazioaren aginduz, Abando, Ba-
rakaldo, Erandio eta Deustuko herriek gizonak 
jarri zituzten txandaka Polboretxen zaintza la-
nak egiteko. 

Baina une gogorrena lehenengo karlistadare-
kin heldu zen. 1833ko urrian Bilbon matxina-
da karlista isiotu zenean Lutxanako bolbora 
biltegia helburu nagusietako bat bilakatu zen, 
alderdi biek kontrolpean eduki nahi izan bai-
tzuten. Deustuko Herritar Armadunek hartu 
zuten Polboretxeren ardura. 

1835ean Espainiako Armadak neurriak hartu 
zituen Bilboren setioa eragozteko. Besteak 
beste, albo-herrietako eraikin sendoenak 
gotortu zituen, kanoiez hornitu eta soldadu 
sailen esku laga zituen: Barakaldon Burtze-
ñako komentua, Abandon San Mameskoa eta 

SD Deustuko hamaikakoa. 1919. urtea. 

Lutxanako zubia eta, metro batzuk aurrerago, Polboretxe (1872).



Argazkiak: 
Jose Luis Gomez

Txapel Jaiak
Nerea Cubillo

Desiatzen egoten dira bateko eta besteko 
auzotarrak, Txapel eta Txitxardinen zain. 
Arangoitiko eta Erriberako jaietako prota-
gonista nagusiak dira, eta eurekin batera 
jaien antolaketan jarduten diren auzoki-
deak. Lan ugari egiten dute urte osoan 
elkarteekin, merkatariekin eta ostalariekin 
batera egitaraua osatzen, dirua biltzen eta 
beharrezko azpiegitura eskuratzen. Horre-
gatik dira jai herrikoiak, horregatik dira jai 
parte-hartzaileak.

Eguraldia ez da beti alde izaten, baina 
auzotarrak gai izan dira egoera irauli eta 
kalean eusteko, pozik eta alai, kalean jar-

duerekin martxan jarraitzeko. Ohi bezala, 
paella txapelketek jende ugari erakarri 
dute batean eta bestean. Ohi bezala, 
kantaldi eta dantzaldiek oinak eta gerriak 
mugiarazi dituzte. Zer esanik ez, Tú si que 
vales talentu erakustaldiak. Arangoitiko 
auzokideen irudimen eta gaitasun artis-
tikoak nabarmen geratu dira beste behin. 

Hainbeste barre eta algararen ostean, 
agurra beti izaten da latza. Baina Txapel 
eta Txitxardinek urtebeteko atsedena bai-
no ez dute hartuko. Denok behar dugun 
atsedena. Hurrengo urtean berriro indar-
berriturik eta jai gogoz itzultzeko. 

TXAPEL ETA TXITXARDIN JAIETAN

artikulua
jaiak

Urtero legez, jai eta parranda, gozamen ederrean ibili dira Arangoitiko 
eta Erriberako lagunak auzoko jaietan.
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berbetan
IRANTZU FERNANDEZ RODRIGUEZekin

Testua: Bea Medrano

“Maitasunaren bidez zoriontasunera helduko        garen ideia nagusi den jendarte batean bizi gara”

Argazkiak: Iñigo Azkona
Nerabeen maitasun bizipenen ikertzailea
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“Maitasunaren bidez zoriontasunera helduko        garen ideia nagusi den jendarte batean bizi gara”

Irantzu Fernandez 
Rodriguez Ikasketa 
Feministetan doktorea 
da. Joan den ekainean 
nerabeen maitasun 
bizipenen inguruko tesia 
aurkeztu zuen. Soziologo eta 
antroplogo hau Pare talde 
feministako kidea da eta 
bere ikerketan, besteak beste, 
Deustualdeko institutu 
bateko gazteekin bi urteetan 
ibili da lan etnografiko 
egiten.

“Generoaren 
eragina 
ukaezina 
da”

Zer dela eta erabaki zenuen nerabeen 
maitasun bizipenak ikertzea?

Aurretik hezkidetza kontuetan ibilia nin-
tzen eta gaia interesatzen zaitzaidan. 
2008an Ikerketa Feminista eta Gene-
rokoak masterrean egin beharreko amaie-
rako lanean gaia hau jorratzea erabaki 
nuen. 

Orduan konturatu nintzen gazteak eta 
maitasuna aztertzen duten ikerketak biko-
te harremanetara mugatzen direla edo  
emakumeen kontrako indarkeriarekin lo-
tuta daudela. Nire ustez maitasuna handik 
haratago dago, hainbat aspektu desberdin 
daude, baina oso ikuspegi ezkorra da-
goela esango nuke maitasun eta nerabe-
zaroaren inguruan. 

Hiru aldagai aztertu nahi dituzu, adina, 
generoa eta klase soziala, eta hiru 
ikastetxe aukeratu dituzu. Zergatik 
aukeraketa hau?
Ikerketari ikuspegi zabala eman nahi nion 
eta ez mugatu talde bakar batean. Ho-
rregatik, Bilboko hiru ikastetxe hautatu 
nituen, erdiguneko ikastetxe erlijioso bat, 
ikastola bat eta institutu publiko bat. Ber-
tan, 12 eta 14 urte bitarteko nerabeekin 
egon naiz.

Alde batetik, generoaren eragina ukaezi-
na da, eta neskek gehiago hitz egiten eta 
hausnartzen dute gai horren inguruan. 
Bestalde, ikerketan  aurrera egin ahala, 
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berbetan
IRANTZU FERNANDEZ RODRIGUEZekin

UUSAKONEAN

Zer nolako prozesua izan da doktorego-tesia?
Patioetan eta aisialdi gune batzuetan behake-
tak egin nituen, baita taldeko eztabaidak zein 
bakarkako elkarrizketak  burutu ere. Landa la-
narekin bi urte egon nintzen. Ondoren, marko 
teorikoa landu nuen, baina gogorrena ideia 
guztien antolaketa eta idazketa lana izan da. 
Guztira bost urte eta erdi egon naiz tesia idaz-
teko, eta bidean artikuluak idatzi, kongresuetan 
parte hartu, Buenos Airesen hiru hilabeteko 
egonaldia... Emozionalki, oso gorabeheratsua 
eta gogorra izan da. Baina asko ikasi dut, ne-
rabeei eta antropologiari buruz, baita neure 
buruaz ere.

Ikastetxeetan maitasunaren inguruan lan egiteko 
beharra sumatu duzu?
Bai, baina beste espazio batzuk sortu beharko 
lirateke, ez soilik irakasleekin. Nerabeek mugak 
dituzte gurasoekin gai horietaz hitz egiteko, eta 
adin horretan irakasleek antzeko rola betetzen 
dute. Kanpoko eragileak jarriko nituzke eta jen-
de gaztea; beraiek identifikatu behar dira ho-
riekin. 

klase sozialaren arabera maitasuna bi-
zitzeko modua desberdina zela ikustea 
deigarriagoa egin zitzaidan. Familiarekiko 
maitasuna adibidez, maila altuko nera-
beek ez dute modu zuzenean zaintzare-
kin lotzen, eta besteek bai. Maitasunerako 
espazioen erabilera ere desberdina da, 
ibilbide ezberdinak egiten dituzte hiritik 
eta, esate baterako, erdigunekoak haien 
ezaugarri berdinak dituzten beste nera-
beekin elkartzen dira.

Maitasuna sexualitatearekin lotzen dute?
Mutilek batez ere egiten dute lotura hori. 
Bai musuekin edo laztantzearekin, baina 
oso gazteak dira eta harremanak horren 
iheskorrak izaten direnez, orokorrean, ez 
dira gehiagotara heltzen. Neskek  bereziki 
beraien burua babesten dute, “oraindik 
ez nago prest” diskurtsoa errepikatzen da, 
oraindik gazteak direla uste baitute.

“Kanpoko eragileak ja-
rriko nituzke nerabee-
kin hizketan”
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“Orokorrean 
neskek esaten 
dute maitasunaz 
badakitela eta 
mutilek ideiarik 
ere ez dutela” 

Aztertu dudanagatik, oraindik ematen 
den sexu heziketan sexualitatea haurdu-
naldiekin eta gaixotasunekin lotzen da, 
eta horrek beldurra handia sortzen die 
neskei. Askok ez dituzte sexu harrema-
nik izan nahi beldur direlako. Sexualitatea 
koitoarekin lotzen da eta adin horretan ge-
hienek ez dute koitoa praktikatzen. Sexu-
hezkuntza helduen ikuspegitik egiten dela 
esango nuke, eta horregatik, harreman 
sexu afektiboak beste modu batean landu 
beharko liratekeela uste dut. 

Zeintzuk izan dira zure ikerketaren ondorio 
nagusiak?
Alde batetik, nik ‘nerabe-maitasunaren 
paradoxa’ deitu dudana. Askotan emaku-
meak ahulagoak ikusten dira maitasun 
harremetan, menpekoagoak, gehiago in-
plikatzen direlako. Baina, beste aldetik, 
maitasunaren inguruan egiten duten tre-
bakuntza oso garrantzitsua da harremane-
tarako. Jabekuntza alde hori aipatu behar 
da, gaitasun oso garrantsitzuak garatzen 
dituzte. Orokorrean neskek esaten dute 
maitasunaz badakitela eta mutilek ideiarik 
ere ez dutela. Beraien buruak helduago-
tzat dituzte.

Beste aldetik, emozioetan gertatzen den 
helduzentrismoa aipatuko nuke. Maita-
sunaren kontzeptualizazioa helduen per-
tzepziotik eraikita dago, eta botere harre-
man zehatzak errepikatzen dira.

Zer esan nahi duzu horrekin?
Maitasuna helduen ikuspuntutik ulertzen 
dugu. Tokian tokiko lanera, nire maita-
sunaren ideiarekin joan nintzen eta kontu-

ratu nintzen harremanak beste batzuk zire-
la. Nerabeen maitasun harremanek beste 
abiadura bat dute, agertzen eta desager-
tzen dira denbora gutxian. Baina iheskorta-
sun horrek ez du esan nahi garrantzitsuak 
ez direnik, beraientzat inportanteak dira 
oso. Nagusiok berriz, ez ditugu baloratzen, 
gutxiesten ditugu, umeen tontakeriak iru-
ditzen zaizkigu. Horregatik maitasunaren 
ikuspegi helduzentrikoa landu dut.

Nerabeek idealizatuta daukate nagusien 
maitasuna, betirako bikotea. Beraiek ere 
ikuspegi helduzentrikoa hartzen dute, uler-
kera hori hegemonikoa delako. Beraiek ere 
esaten dute momentuz ez dituztela bene-
tako harremanik. 

Gehienbat neskeen inguruan hitz egiten 
duzu, mutileei buruz zer?
Isiltasuna  dago maitasunaren inguruan, ez 
dute hitz egiten. Amodio adierazpen gutxi 
egiten dituzte. Nor gustatzen zaien esate-
ra mugatzen dira; ez dute sakontzen. Hala 
ere, klase altuko mutilek erraztasun han-
diago dute emozioei eta maitasunari buruz 
hitz egiteko. Talde eztabaidan, adibidez, 
oso gustura ibili ziren. Klase buxukoekin 
maitasunari buruz hitz egitea ezinezkoa 
izan zen, denbora guztian sexu harrema-
netara jotzen zuten. Izan ere, maitasuna 
feminitatearekin lotzen dute, eta beraien 
mutil rolarekin ez dute apurtu nahi. Banaka 
gehiago hitz egiten zuten, baina gutxiago 
neskekin konparatuta. Dena den, horrek 
ez du esan nahi garrantziarik ematen ez 
diotenik. Finean, maitasunaren bidez zo-
riontasunera helduko garen ideia nagusi 
den jendarte batean bizi gara.



tartean
Txema Luzuriagaren bilduma

Bi emakume erasotu zituen gizona atxilotu dute
Uztailaren 3an, arratsaldez, 37 urteko 
gizon bat atxilotu zuten Deustun, Ra-
mon y Cajal kaleko taberna batean, bi 
emakumeri ukituak egitea eta eraso-
tzea egotzita.

Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sai-
laren arabera, erasotzailea tabernan 
sartu zen eta eta bertan zeuden bi 
emakumeei poltsa lapurtzen ahalegin-
du zen. Emakumeek aurre egin zioten 
eta gizonak indarkeriaz erantzun eta 

ukituak egin zizkien. Barran zegoen 
baso bat hartu eta emakumeetako bat 
kolpatzen saiatu zen erasotzailea; era-
soa ekidin bazuen ere eskuan zauria 
egin zion andrazko bati; bertaratutako 
osasun langileek osatu zuten. Jarraian, 
erasotzaileak tabernako zenbait altzari 
apurtu, eta bertan zeuden lagunak kan-
poratu eta atxiki zituen. Ertzainak ber-
taratzean, gizona identifikatu eta hau, 
ertzainetako bat erasotzen ahalegindu 
zen. Azkenean atxilotuta eraman zuten. 

Berbaizu euskara elkarteak Erribera 
tabernari eman dio aurtengoan Erre-
kaurti saria, elkarteak ematen duen 
VII. saria, hain zuzen ere. Sariak eus-
kara bultzatzen duten saltokiak sari-
tzea du helburutzat. “Hauxe da Erri-
beran banatu dugun lehen saria eta 
bertoko jaien bigarren egunean eman 
genuen”, azaldu dute Berbaizuko ki-
deek. Errekaurtirekin batera “Hemen 
euskaraz hemen Berbaizu” dioen pe-
gatina eman zieten elkarteko kideek 
Erribera tabernako ordezkariei. “Pe-
gatina atean ikusgai dela, bezeroek 
jakingo dute tabernan euskaraz ere 
eska dezaketela”. Berbaizuk “laster” 
saltoki guztien zerrenda aterako du. 

Istripua uztailaren 5ean gertatu zen 
Zorrotzaurren, atoia lotuta zeraman 
kamioi batek txirrindularia harrapa-
tu zuenean. Txirrindularia Basurtuko 
Ospitalean artatu zuten hanketan 
zauriak zituela. Udaltzaingoaren 
arabera, kamioia txirrindularia aurre-
ratzean gertatu zen istripua. Kamioi-
zalea txirrindularia saihesten ahale-
gindu bazen ere, lotuta zuen atoiak 
jo eta behera bota zuen txirrindularia. 
‘Istripu gehiagorik ez! Txirrindulariok 
trafikoa gara!’ lelopean, uztailaren 
7an udaletxe aurrean 15 minutuko 
elkarretaratzean parte hartu zuten 
hainbat hiritarrek Biziz Bizi Bilboko 
Hiri Txirrindularien Elkarteak egin-
dako deiari erantzunez. Argazkia: 
Luis Calabor.

Erribera tabernak 
jaso du VII. 
Errekaurti saria

Txirrindulari bat 
zauritu da kamioi 
baten atoiak jotzean

Gaizka Astorkizaga 
San Inazioko euskal 
presoa aske geratu da
Topaseko (Salamancako) espetxetik 
irten zen uztailaren 1ean Gaizka 
Astorkizaga, Fito. Lau urte eman 
ditu preso San Inazioko gazteak eta 
ezarritako zigorra osorik bete eta 
gero berreskuratu du askatasuna. 
Astorkizaga 2012ko uztailean atxi-
lotu zuen Ertzaintzak bere burua 
Bizkaiko Lurrralde Auzitegiako ata-
rian kateatu ondoren, eta geroztik 
preso egon da. Auzitegi Nazionalak 
lau urteko zigorra ezarri zion, Alber-
to Marin auzokidearekin eta Alex 
Bustindu santutxuarrarekin batera, 
2009an kutxazain batean, eztanda 
egitera iritsi ez zen lehergailu bat 
ezartzeagatik. 2012ko ekainaren 
26an Auzitegi Nazionalak Astorki-
zaga bilatzeko eta atxilotzeko agin-
dua eman zuen baina ez zuten lor-
tu San Inazioko gaztea atzematea. 
Honek, uztailaren 6an, bere burua 
Bilboko Auzitegietako atean katea-
tu zuen eta bertan atxilotu zuten.

SARIA

HARRAPAKETA
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irudiak berbetan
Txema Luzuriagaren bilduma

DEUSTUKO EMAKUMEEN ARGAZKI BILDUMA

Deustuko gizarteko hainbat esparrutan ikusi di-
tugu emakumeak bukatzear dugun ikasturte 
honetako argazkietan. Emakumeak abertzaleta-
sunean, lantegietan, Guda Zibilean, gerraostean, 
garapenean, jaietan, seme-alabekin, baserrian 
lanean, auzoan, inauterietan… 

... eta bukatzeko, emakumeak kaleko aldarrika-
penetan. Kalean burutu zituzten protestak San 
Inazioko Reina de la Paz erresidentziako lagunek. 
Bertan bizitzen jarraitu nahi zuten eta euren es-
karia mobilizazioen bitartez zabaldu zuten. Txe-
ma Juanesek utzitako argazkia. 

Urtea: 2008

Emakumeak eta mobilizazioak kalean

Txema Luzuriaga

SARIA
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publizitatea

Segi Deustualdean euskara sustatuz. Eskerrik asko denoi!



,

Ez dakit igogailu berriak erabiliko ditudan, baina mesede egingo die auzoko adinekoei eta aulkian 
dabiltzanei.

Zer deritzozu

udaltegietan

 hileta zibilak

 egiteari?

Itziar
Arangoiti

Atea itxita mantentzen du-
ten bitartean ondo. Baina, 
hala ere, pixka bat arraroa 
da, batez ere pasatzen di-
ren umeengatik, oso sen-
tikorrak direlako. 

Imanol
Zeberio-Bilbo

Egoera arraroa litzateke 
liburutegira joatea eta bi-
dean hileta batean dauden 
pertsonen negarrak entzu-
tea, edota ikustea. 

Estibaliz 
Barakaldo

Primeran. Heriotza gai nor-
mala da, bizitzaren atal bat. 
Bada garaia umeen au-
rrean tabua izateari uzteko. 

Angel
 Deustu

Jendeak eskubidea du hi-
leta zibilak egiteko, ezkon-
tzak egiten diren bezala. 
Eta udaltegiak horretarako 
ere badira. 

Mari
Deustu

Hobe elizan baino. Intimoa-
goa da. 

Aitor
 Begoña

Betiko tokiak egokiagoak 
iruditzen zaizkit horrelako 
ekintzak egiteko. Udalte-
giak batez ere aisiarako 
erabiltzen dira. 

Inkesta: Nuria Arroyo
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barkua berba berba
ITSASOAN GALDUTAKO INGELES BATEN 
OROITZAPENAK 

Zorrotzaurreko penintsula irla bihurtzeko Deustuko 
kanalaren irekiera prozesuan bete-betean sartuta gauden 
honetan, online irakurgai jarri du Robert Alcockek 
2015eko abenduan ZAWP eta La Haceriaren babesarekin 
paper formatuan argitaratu zuen ‘La isla que nunca fue: 
Memorias de un náufrago inglés en Zorrozaurre’ liburua.

>> LITERATURA

Testua: PREST! - Irudiak: ZAWP

“

Egilearen esanetan La 
isla que nunca fue “me-
moria pertsonal bat” da 
“ia irla den honetan, 
ia ezezaguna bilbotar 
askorentzat, 15 urtez 
amesturiko bizitza bati 
buruzko esperientzia 
kontatzen duena”. 

Obrak pertsonaia des-
berdinak ditu, Berthold 
Brecht eta Zaha Hadid 
esaterako, sugandila eta 
martin arrantzaleak, Gar-
gantua eta mila begiko 

piztia, okupak eta grafi-
teroak, espekulatzaileak 
eta artistak ageri dira 
bertan. “Auzo beretik 
amestu diren etorkizun 
alternatibo, adostu, bi-
zigai, berde, iraunkorren 
istorioa ere bada, kanpo-
tik jaurti den etorkizun 
ofizialetik oso hurrun”.

Liburu hau “memoria-
ekintza bat da hondea-
tzaileen iritsieraren au-
rrean”. Bere helburua 
“iruzur hadiaren sasoian 

egia txikiak kontatzea 
da”. Federico Garcia 
Lorcak esan zuen, “hay 
que recordar hacia ma-
ñana”. Obra honek “bes-
te etorkizun, beste hiri, 
beste inoiz izan ez diren, 
baina oraindik izan ahal 
diren irlaren bidean bere 
harri-koskorra ekartzea” 
espero du Robert Alcock 
egileak.
 
Egilea
Robert Alcock (Exeter, 
Erresuma Batua, 1970) 
Biologian doktorea da, 
idazlea eta diseinatzai-
le ekologikoa. Bilbora 
1999an iritsi zen itsas-
ekologiari buruzko iker-
keta-lan bat gauzatzera. 
Bera eta bere neska-la-
guna Zorrotzaurren bizi 
izan ziren hainbat urtez, 
Zorrotzaurre Iraunkor 
Baterako Foroaren fun-
datzaile eta kide akti-
boak izan ziren, eta ora-

indik lotura indartsuak 
mantentzen dituzte au-
zoarekin.

Erreferentziak
“Liluragarria... berriro 
gogorarazten digu leku 
guztiek –barruti bakoi-
tzak, auzo bakoitzak, 
herri bakoitzak, hiri 
bakoitzak- bere istorioa 
dutela... eta komuni-
tate batek egiten due-
na defendatzea merezi 
duela”. Paul Scraton, 
Elsewhere: a Journal of 
Place.

Liburua online: issuu.
com/zawpbilbao/docs/
la_isla_que_nunca_fue_

Liburuaren aurkezpen 
bideoa youtuben dago.

Izenburua: La isla que 
nunca fue: Memorias de 
un náufrago inglés en 
Zorrozaurre
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http://

“

sarekada
www.bilbao.eus/aurrerago

Hiri Antolaketarako Plan Orokorraz eztabaidatzeko aukera

Udalak ‘Bilbao Aurrerago!’ izeneko herritarren parte hartzeko prozesua aur-
keztu du. Prozesuak, irailetik aurrera, datozen hamarkadetako hiri-ereduaren 
eztabaida ahalbidetzea du xede. Besteak beste, ekipamendu, azpiegitura (bi-
deak, trenbideak eta zerbitzuak) eta berdeguneetako sistemetako funtsezko 
elementuak zehazteko. 

‘Nosotras, mujeres de Euskalduna’

Larraitz Zuazok Nosotras, mujeres de Eus-
kalduna lana ZINEBI jaialdian estreinatuko 
du. Dokumentalak, Euskalduna Ontziole-
tako Emakumeek (AME), ontziolen bizi-
raupenaren alde, 1983 eta 1988 artean 
izandako borrokaren gomuta berreraikiko 
du. Langileen borrokan parte-hartze zuzena 
izatetik sortu ziren kontzientzia hartzea eta 
ahalduntzea, eta ia erabat gizonezkoek osa-
tutako ingurune hartan, emakume izatearen 
eta norberaren burua emakume lez alda-
rrikatzearen zailtasuna erakusten du filmak.

http://

zinebi.eusEgilea: Robert Alcock

Gaia: Deustuko Erribera 
eta Zorrotzaurre

Argitaratzaileak: ZAWP
Asociación Hacería 
Arteak Elkartea (2015)

Hizkuntza: ingelera, 
gaztela eta euskara

ISBN: 978-1-944242-
78-7



-

Ramon Barea  

BARRUKO ETA 
KANPOKO ARGIAK
Rekalde Aretoan Zaloa Ipiña (Deustu, 1986) 
artistaren ‘Barrenbila’ erakusketa ikusgai dago 
irailaren 4ra arte, Barriek 2016 programaren 
barruan. Programa horren bidez, Bizkaiko Foru 
Aldundiak sorkuntza artistikorako ematen dituen 
bekak jaso dituzten artisten lanak zabaltzen ditu.

>> ARTEA

Zaloa Ipiña artista deustuarrak 
espazioa eta argia gai bihurtu 
ditu bere obran. Esparru horien 
irudikapen bisuala landu du, me-
takrilatoz eta serigrafiatutako aze-
tatoz egindako eskulturen bidez. 
Era horretan, gardentasunak be-
rak desagerrarazten du piezaren 
kanpo eta barneko eremuen arte-
ko espazioa. Erakusketaren izenari 
erreparatuta, Barrenbila aritu da. 

Ipiñak eraiki dituen Ikus-esparru 
zabalduak estudioan eta etxebizi-
tzan egin duen maketaren emai-
tza dira. Instalazioan, etxea osa-
tzen duen gela bakoitza bideoaren 
argiak zeharkatzen duen gorputz 
garden bihurtzen da, pisua gal-
duta. Hor dago airean flotatzen, 
munduarekin lotura zuzena izan-
go ez balu legez. Errealitatearekin 
lotzen duen gauza bakarra make-

ta zehatza izateagatik dituen for-
ma eta neurri kalkulatuak dira. 
Argiak leku guztietatik zeharka-
tzen du, bideoak berak argi bat 
irudikatzen duen heinean. Ipiñak 
argiaren bidez eraldatzen du pa-
reten artean itxitako espazioa, es-
pazio mugagabe bihurtzeko.

EHUn Artearen Historiako irakas-
le Haizea Barcenillaren arabera, 
Ipiñak “hasieratik ezarri nahi izan 
du barne eta kanpoko esparruen 
arteko lotura, banaketa sahies-
tezina zaiolako: ez al da egun-
sentiko azken argiekin nire gela 
txikitzen eta goibeltzen? Ez al da 
kanpoko paisaia nire etxearen 
hondo dekoratiboan bilakatzen?”, 
galdetzen du.  

Baoek leku berezia hartzen dute 
lan honetan. “Ipiñarentzat aspal-
ditik dakarren argiaren azterketa-
rako nahitaezkoak izateaz gain, 
kanpokoaren erlantzaren bidea 
direlako ere: bertatik sartzen dira 
sukalderaino zerua edota etxe 

Testua: PREST! - Argazkiak: Rekalde Aretoa/PREST!
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pareko mendi oihantsua, eta ho-
nela, abiapuntu bihurtzen dira 
euskarri gardenen gainean oste-
ra eraikitzeko, intimitatea bezain 
arina, hauskorra eta liluragarriak 
diren objektuak”, Barcenillaren 
esanetan. 

Artista
Zaloa Ipiña Arte Ederretan lizen-
tziaduna da UPV/EHUtik (2009) 
eta Obra grafiko garaikideko mas-
terra egin du Coruñako CIEC Fun-
dazioan. Gaur egun, BilbaoArte 
Fundazioaren lankidetza-beka 

du. Egoitza artistiko bat izan du 
Bartzelonako Centre d’art con-
temporani Piramidón-en (2015), 
eta beste bat BilbaoArten (2012). 
Horrez gain, Bizkaiko Foru Al-
dundiaren Ikusmen-arteen beka 
eskuratu zuen 2013-2014an. 

Bakarka egin dituen azken 
erakusketen artean, hauek dira 
nabarmenenak: ITZALezinak, 
Windsor Kulturgintza galeria (Bil-
bo 2014), Argien ibilbideei jarrai-
tuz, Torre Ariz (Basauri 2013), eta 
Abierto por vacaciones, Galería 

Michel Mejuto (Bilbo 2012). Ho-
rrez gain, aurki banakako beste 
erakusketa batzuk egingo ditu, 
Bartzelonako Hotel H10 Art Ga-
lleryn (2016) eta Eibarreko Porta-
lean, Gipuzkoa (2017). 

Talde-erakusketa askotan hartu 
du parte.

PREST! aldizkariko kultura go-
mendio emailea ere izan da.

zaloaipina.wix.com/zaloaipina
salarekalde.bizkaia.net

Testua: PREST! - Argazkiak: Rekalde Aretoa/PREST!



Errefauaxafla batekin bildu eta r

Berezitasuna: etxean egindakoak 
dira, eta etxeko zaporea dute.

BARAZKI ETA 
HARAGI ENPANADA

PINTXODROMOA
>>SUKALDARITZA

Zailtasun maila:  ertaina

Egiteko denbora: 15 minutu

Prezioa: 2,50€

Iker ERRIBERA tabernako Zumai

Kontu batzuk
“Oso pozgarria izan da” Erribera tabernako Zumai eta Iñigorentzat 
Berbaizu euskara elkarteak eman berri dien Errekaurti saria. Pozik 
daude joan den ikasturtearekin ere. Abuztuko oporrak taberna ego-
kitu eta atontzeko baliatuko dute eta irailaren lehen egunean indar-
berriturik itzultzeko prest egongo direla iragarri dute. Erriberako topa-
guneak ateak zabalik izango ditu bertara hurbiltzen den ororentzat. 

Deustuibarrako Erribera tabernara jo dugu oraingo honetan. Zumai eta Iñigok, besteak beste, 
gosariak, pintxoak, kafea, garagardo arrunta eta extra, bokata “bero-beroak”, plater konbinatuak 
eta izozkiak eskaintzen dituzte. Gaurkoan, “azkar” jateko zerbait “desberdina” proposatu digute: 
Erriberako auzokide Selimotuk nigeriar erara prestatzen dituen enpanadak. 

ERRIBERA TABERNA
Deustuko Erribera 43
ww.facebook.com-en Erribera Taberna
Astegunetan 07:30 - 22:00 bitartean zabalik
Asteburuetan 11:00 - 16:00 bitartean
Abuztuan itxita
Irailaren 1etik aurrera zabalik
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BARAZKI ETA 
HARAGI ENPANADA

PINTXODROMOA

barkua bete berba
barkua bete berba
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Nola egin?

Barazki enpanadak barazki piloa 
ditu. Kipula, piperra, alberjinia, pa-
tata eta azenarioa txiki-txiki moztuta. 
Su txikian izan behar dira barazkiak 
gorritu arte. Haragizko enpanada-
ren osagaiak antzekoak dira. Alber-
jiniaren ordez haragia bota eta kito. 
Amaieran curry apur bat erantsi. 

Nahi beste osagai gehitzea posible 
da, norbere gustura.

Orea dendan erostea da modu erraz 
eta bizkorrena. Barazki edota haragi 
zatiak enpanada-orearekin bildu os-
tean, oliotan frijitu edo labean erre 
daitezke. On egin!

OSAGAIAK
Kipula
Piperra
Alberjinia
Patata
Azenarioa
Haragia
Currya
Enpanada-orea

Presta itzazu Deustualdeko tabernetako pintxo goxoenak zure etxean! 
Hementxe jasoko dituzu argibide guztiak. Eta hurrengo hilabeteetan…

ZURE PINTXO 
ONENAK GUREKIN 

KONPARTITZEKO

AITORTU ZURE SEKRETUAK HEMEN
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kultur
txotx

Aste bat pasa da gradu amaierako lana aurkeztu nuenetik, eta gai batek oso ardu-
ratuta nauka. Izan ere, nirekin gradua euskaraz egin duten ikasle batzuek, lan hau 
gazteleraz egitea erabaki dute. Eskola, institutua eta unibertsitateta euskaraz egin 
ondoren. Gehien arduratu nauena da, haien artean badaudela eguneroko bizitzan 
euskara gaztelera baino gehiago erabiltzen dutenak, familia eta lagunartean adibi-
dez, lana ordea gazteleraz egitea erabaki dute. 

Bestalde, euskaraz idatzi dutenen artean ere, zailtasunak izan dituztela entzun 
dut. Hitz edo kontzeptu asko azaltzerako orduan. Testuak edo informazio gehiena 
gazteleraz heltzen zaigu, ingelesez ez bada, eta askoren ustez, horrek euskaraz 
idaztea zailtzen du, itzulpen lanean kontzeptu egokiak ez dituztela aurkitzen diote 
haietako askok.

Maila igotzean, tesien kasuan adibidez, argiago ikus dezakegu gehienak gazteleraz 
idatziak direla. Arte Ederren kasuan, gutxienez. 

Ez nau gehiegi harritzen normalean gazteleraz bizi den jendeak, hizkuntza hau 
hautatzea haien tesiak idazteko. Kontrako kasuak gehiago harritzen nau, egune-
rokotasunean euskara erabili baina, goi mailako testuen kasuan, gazteleraz idaztea 
hautatzen duenarena.  

Zergatik gertatzen da hori? Itzulpen falta? Erreferente falta arte plastikoei dagokio-
nez? Artearen inguruko hiztegi espezifiko falta? 

Arte Ederretako ikaslea

Literatura eta musika fresko-freskoa gure aholkularien kupelekoa

IZASKUN ARALUZEA ITZA

HIZTEGI ESPEZIFIKOA

Txilerako bidaia
aukera bakarra
erabaki zaila zen
baina ez txarra
horrekin bat zetorren
hau utzi beharra
baina nola ahantzi
zuen irribarra
kuadridiren garra
Ramontxen marmarra
oilarren gangarra
gautxorien farra
zuek zarete bidai
honen iparra.

Enteratu orduko
heldu Santiagora
piztu nahiean metxa
duen polbora
mundua ezagutzeko 
aukera izango da
baina hau ospatzea
izango da oba
beraz kopa gora
ez noa inora
utziz hau albora
naizelako zora
segituan pasako
zaigu denbora.
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