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Kirol diziplina berria den arren, bizkor hazi da 
parkourra. Eskura dauden elementuak baliatuta, 
mugimendua eta tokialdaketa du oinarri. 
Parkourlarientzat hiria jolastoki handi bat da. 
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Teknologia berriak, ingurune digitala eta euskara 
ditu oinarri nagusi Iurdana Acasuso Atutxak (Bilbo, 
1975) bere lanean. 
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Euskaraldia ate joka dogu. Iazko antzera, aurten be, Eus-
kal Herri osoa euskeraz berbaz ipini gura dogu, hur-hur ha-
sita, hau da, nor bere etxean, ikastetxean eta lanean. Eta 
zergaitik ipiniko dogu ekimena barriro be martxan? Iazkoa 
ez zan, ba, nahikoa izan?

Gai horretaz aritzen naizen bakotxean, gura barik, ekologia 
jatort burura. Gaur egun sano arduratuta gagoz ekologia 
dala eta. Dibersidadeari edo aniztasunari eutsi behar jako. 
Ezin dogu gure natura ondarea galdu. Ez dakit nongo oiha-
nari egiten jakozan erasoak kezkatzen gaitu, eta poloetako 
izotza urtzeak be artega ipintzen gaitu.

Bisoi europarra, ugatza, arbola-igela… galtzeko arriskuan 
dagozala entzuten dogunean larritu egiten gara eta prest 
gagoz proposatzen diran kanpainetan parte hartzeko. Ni 
neu be guztiz bat nator holango ekimenakaz. Zer edo zer 
egin beharra dago.

Baina hori guztiori gitxitan pentsatzen dogu hizkuntzeari 
lotuta. Munduan hizkuntzen dibersidade edo aniztasun 

handia daukagu, eta horreek galtzea be ez ete da ardura-
tzeko modukoa?

Munduan 6.000 hizkuntzatik gora egiten dira berba. Pre-
bisinoei jaramon egin ezkero, XXI. mendean 2.000 ber-
beta inguru galdu egingo ei dira. Datu hori ez da guztiok 
zutunik ipintzeko modukoa?

Dibersidadeari eustea ez ete da derrigorrezkoa arlo ho-
netan be? Ez dogu neurririk hartu behar begien aurrean 
daukagun galereari aurre egiteko? Bakotxak badauka zer 
egin eta zer pentsau. Eta, hain zuzen be, horretarako ja-
torku Euskaraldia. Nork bere barrua astintzeko atxakia pa-
regabea.

Hori guztia dala eta, hasierako galdereari erantzuteko, ez, 
iazko kanpainea ez zan nahikoa izan, eta aurtengoak be 
soka luze baten mutur bat besterik ez leuke izan beharko. 

Geure hizkuntzea galdu gura ez badogu, euskaraldi ekolo-
giko asko bizi beharko doguz.

2014ko ekainaren 9a zen deustuarrok egunkari bateko 
azala geureganatu genuen azken aldia, milaka eta milaka 
pertsona Durangotik Iruñera batu zituen giza kate baten 
biharamunean. EskuBidea egin genuen herri bezala ge-
nuen eskubidea aldarrikatu eta erabakiaren aroari hasiera 
emateko.

Lau urte igaro dira emozioz betetako ekimen hartatik eta 
ezin dezakegu esan gauzak mugitu ez direnik; bestela, be-
giratu Katalunia. Gainera, Euskal Herrian bagara inbidiaz 
begira geratu ordez, aurrera egiteko lanean ibili garenak. 
Gure Esku Dago jarrera bat delako, ahalduntze ariketa bat. 
Norberaren erabaki ahalmenaren aitortza, subjektu aktibo 
izan beharraren kontzientzia.

Gure herria bidegurutze historiko batean dago: erabaki ala 
ez. Eta, zergatik da hori hain garrantzitsua? Bada, eraba-

kiak leku guztietan daudelako: erdara ala euskara, monar-
kia ala errepublika, errausketa ala birziklapena, LOMCE 
ala Euskal Eskola Nazionala, ‘La Manada’ ala M8, AHT ala 
Tren Soziala, terrorismo delitua ala justizia, %0,25a ala 
euskal pentsio publikoak, dispertsioa ala giza eskubideak, 
multinazionalak ala bertako produktuak, mozala ala adie-
razpen askatasuna, estatalizazioa ala lan esparru propioa, 
Ceutako hilketak ala ongi etorriak, ‘La Roja’ ala Euskal 
Selekzioa… eta horrela 2019tik gora kasutan.

Eskubideak ez daude aldarrikapen soilean geratzeko, es-
kubideak gauzatzeko daude. Ordezkari politikoak ere ez 
daude soilik beraien eserlekutan egoteko, herritarron alda-
rrikapenak entzun eta horiek posible egiteko baizik. Horre-
gatik, ekainaren 10ean inoizko mobilizazio handienarekin 
interpelatu behar ditugu. EskuBidetik EtorkiZUnera igaro-
tzeko garaia da eta hori, GURE esku dago, ZURE esku dago.

Gaizka Suarez Iparragirre
abertzalea6

Euskaraldi ekologikoa
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Maitane Muñoz Iturria

Arantza Etxebarria Iturrate
arratiarra Deustun

EskuBidetik EtorkiZUnera
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Noiztik bizi zarete Bartzelonan? 
Mikel: Joan den irailaren ha-
sieran etorri ginen Bartzelona-
ra. Zehazki, Sagrada Familia 
auzoan bizi gara, izen bereko 
eraikin famatutik oso gertu.

Zergatik erabaki zenuten 
Bartzelonara joatea?
Argia: Niri pertsonalki betida-
nik gustatu izan zait Bartzelo-
na. Txikitatik etorri naiz Kata-
luniara oporretan, eta oso argi 
neukan hemen denboraldi bat 
pasa nahi nuela. Gainera aur-
ten procés-ak bere momentu 
gorena izan du. Urte berezia 
eta ezin aproposagoa izan da 
hona etortzeko.

Gazte euskaldunei zer 
eskaintzen die Bartzelonak? 
Biak: Bartzelonak ikasketez 
gain oso giro polita eskaintzen 
du, Euskal Herrikoaren nahiko 
antzekoa. Gazte kontzientzia-
tu asko dago eta, horrek, Eus-
kal Herriko gazteentzako na-
hiko erosoak izan daitezkeen 
espazioen sorrerak ahalbide-
tzen ditu. Gure jai herrikoien 
antza daukatenak antolatzen 
dira, eta eskaintza kultural 
eta politiko askoko ateneo eta 
bestelako gune autogestiona-
tuak daude.

Zelan moldatu zarete? 
Biak: Hasieran nahiko zaila 
izan zen. Kanpoko ikasleekin 
sozializatzen ginen batez ere. 
Gerora herri mugimendura 
hurbiltzen hasi ginen eta, ber-
tan lagun berri katalanak egin 

genituen. Katalanak pentsatu 
baino itxiagoak dira, eta ba-
tzuetan ez da erraza beraien 
espazioetan sartzea.

Katalana ikasi duzue?
Mikel: Katalan nahiko ikasi 
dugu. Praktikak egin nituen 
haurtzandegi batean eta orain 
jantoki baten lanean nagoela 
aprobetxatuz erabiltzen saia-
tzen naiz. Katalan gehiago 
dakien pisukide batek ere ho-
rretan lagundu digu.

Zelan bizi duzue egoera 
politikoa?
Argia: Perspektiba ezberdi-
nak ditugu horretan. Hasiera 
batean, ilusioarekin urriaren 
1eko erreferendumarekin; 
gero, prozesuaren erritmoak 
nahiko zailak izan dira eta 
prozesua arlo instituzionalean 
trabatu izanak desilusio pun-
tu bat eragin zuen. Hala ere, 
talde politizatuetan ikusten da 
benetako lana, eta hortik jakin 
behar da ulertzen hau bide lu-
zea dela.
Mikel: Nire kasuan, hasieran 
emozioz, baina bilakaerak hi-
rugarren pertsonatik ikustera 
eraman nau beharbada urruti 
sentitu dudalako.

Zelan bizi dute kataluniarrek 
egunerokoan egoera politikoa?
Argia: Ilusioa egon badago, 
dena proiektu baterako bidea 
delako. Beharbada ez dute 
ezagutzen prozesu honen 
benetako pisua eta zer su-
posatzen duen. Hala ere, ez-
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berdintasun politiko batzuen 
gainetik sintonia oso ondo 
mantendu dute mugimendua-
ren forma eta baloreetan.

Esaten duten bezala zatituta al 
dago Kataluniako gizartea?
Argia: Ez. Hori gezur potoloa 
da. Kaleetan jendearen ar-
tean ez da materializatzen. 
Kaleetan independentismo 
sentimendua sentitzen da. 
Unionistak ez dira sentitu ere 
egiten. Esango nuke erdia bai-
no gutxiago direla.

Errepublika katalanak aurrera 
egiteko modua izango du?
Argia: Azkenean nahiko nega-
tiboa izan da alderdi katalan 
guztiak Quim Torra bozkatu ez 
izana, baina beharrezkoa zen 
presidente bat egotea. Hala 
ere, errepublika katalanak 
aurrera egin dezan ekiditeko 
estatuak erreminta guztiak 
erabiliko ditu. Quim Torra ez 
da Puigdemont, eta hori kalte-
garria izan daiteke mugimen-
duari dagokionez kohesiorako 
figura zelako president-a. 
Gainera, ezin jakin estatuaren 
errepresioa noraino iritsiko 
den.

Etxeko zer duzue faltan?
Mikel: Momentuaren arabera 
gauza ezberdinak: Deustuko 
Gazte Lokala eta Gazte Asan-
blada, nire musika taldea, la-
gunak... Auzoko jendearekin 
egotea, kalera atera eta giriak 
ikusi ordez auzokoekin hitz 
egitea, hori bereziki.

Argia Kortabitarte eta
Mikel del Barrio

Jatorria: : Deustu
Bizitokia: Bartzelona

“Katalunian ilusioa egon badago,
 dena proiektu baterako bidea delako”

gureak kanpoan

Arantza Etxebarria Iturrate
arratiarra Deustun
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Interesa piztu du, zalantzarik gabe, lehen 
unetik. Horregatik, maiatzeko lehen la-
runbatean hainbat lagun hurbildu ziren 
Sarrikoko parkean Bilboko Udalak paratu 
berri duen parkour gunera. Cortijo izenez 
ezagutzen den eraikinaren ondoan hamaika 
elementu daude 420 metro karratuko aza-
leran maiatzaren hasieratik parkourrean 
aritzeko. Barrak, hormak eta piboteak, hain 
zuzen ere. 

Tutik ez dakien jendeak erantzun dio maia-
tzeko larunbat goizetan bertan elkartzeko 
Parkour Bilbao elkarteak eginiko deiari. 

Ikasteko interes handia agertu duen jendea. 
Izan ere, egun, gazte orok ezagutzen du 
parkourra zer den, batik bat, Interneteko bi-
deoei esker. Eta gure artean hazten ari den 
diziplina da. 

Inguruko auzokideak dira arreta deituta 
parkour parkera hurreratu direnak. Sarriko, 
Deustu eta San Ignaziokoak. Interesa duen 
guztiari parkourra erakustea dute xede Aritz 
Sevillak eta Parkour Bilbao elkarteko gai-
nerako lagunek, txikiei zein handiei, neskei 
zein mutilei. Lehen hitzordura agertutakoak 
bi adin-tartetan sailka daitezke. Batetik, gaz-

erreportajea 
parkourrean

PARKOURREAN
Kirol diziplina berria den arren, bizkor hazi da parkourra. Eskura 

dauden elementuak baliatuta, mugimendua eta tokialdaketa du oinarri. 
Parkourlarientzat hiria jolastoki handi bat da. 

Testua: Lur Mallea - Argazkiak: PREST! - Indartuz - Parkour Bilbao
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teak, 13 eta 16 urte bitartekoak. Eta beste-
tik, helduak. Oro har, kirolzaleak direnak. 

Hirian edota naturan dauden elemen-
tuak erabiliz mugitzea eta tokialdatzea da 
parkourraren xedea. Baina hori lortzeko ga-
rrantzitsua da ondo jakitea elementu horiek 
erabiltzen, salto egiten eta jausten. Aritzen 
esanetan, lehen ikasgaia horixe da, “zelan 
salto egin eta zelan jausi ikastea”. Parkour 
parke berrian zorua berezia da, kolpea arin-
tzeko. Kalean kolpea askoz gogorragoa da. 
Eta hori ere ikasi beharra dago. Horreta-
rako bide onena dakienarengandik ikastea 
da. “Prozesu bat da” parkourra ikastea, eta 
prozesuan aurrera egin ahala zailtasuna eta 
ikusgarritasuna handitu egiten dira. 

“Ez dugu eskatu”
Parkourlaria izan ohi da ingurura egokitzen 
dena. Parkour parke berriari esker, ingurua 
da paurkourlarientzat egokitu dena. Ha-
siberrientzat, batik bat, onuragarria da eta 
zale berriak egiteko erakusleihoa ere bada 
Aritzen iritziz. Lehen asteetan 50 bat lagun 
hurbildu direla eta, pozik dago. 

Baina Sarrikoko gunea ez da Deustualdeko 
eta Bilboaldeko zaleek Udalari eginiko es-
karia. Udalaren ekimena baizik. Eta ez da 
bakarra. Uribarri auzoan, La Pinza izenez 
ezagutzen den gunean beste parkour gune 
bat egokituko dute. Sarrikokoa baino txi-
kiagoa izango den arren, estalia izango da. 
Babestuta egotea abantaila da, “Bilbon ez 
baitago euria egiten duenerako leku estali-
rik, eta euria barra-barra egiten du hemen. 
Egun askotan ez dugu entrenatzeko nora 
jo”, dio Aritzek. 

Udaleko ordezkariak izan dira parkourla-
riekin harremanetan jarri direnak. Parkou-
rlariek aholkulari lana egin dute parkeetan 
ipini beharreko elementuen gainean iritzia 
emanez eta, elementuak kokatu ostean, 
egin beharreko doikuntzak proposatuz.

Parkourlari iaioentzat Sarrikokoa “beste 
leku bat da”, ez beste edozein plaza baino 
hobea. Barandak, eskailerak eta hormak 
dira parkourrean gehien erabiltzen diren ba-
liabideak. Zorionez, Deustualdean eta Bil-
boaldean ez da horrelakorik falta. Bidarteko, 

“Parkourra 
ikastea 
prozesu 
bat da”
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erreportajea parkourrean

Done Petriko eta Botikazarreko parkean 
ibili ohi dira gehien bat. Inguru hurbilean, 
Uribarrin, Guggenheim inguruan, Santur-
tzin edota Barakaldon “leku ikaragarriak 
daude” paurkourrean aritzeko, eta horre-
gatik etorri ohi dira “beste herri batzutatik 
zaleak gurera”.  

Zabalpenean: zinea, Youtube eta telebista
Euskal Herrira duela 15 urte heldu zen 
parkourra. Azken urteotan asko zabaldu 
bada ere, praktikatzen dutenak ez dira 
hainbeste. Hurrengo hamar urtetan “se-

kulako zabalpena” izango duela aurreikusi 
dute adituek.

Europako zenbait herrialdetan oso hedatuta 
dago. Danimarkan, adibidez, ume guztiek 
frogatu dute parkourra. Eskola guztie-
tan daude parkourrean aritzeko parkeak. 
Parkourra heziketa sisteman sartuta dago. 

Youtube bideoen kanalean badira hainbat 
parkourlari beren mugimenduak grabatu 
eta argitaratzen dituztenak. Oso gustuko 
dituzte gazte askok bideo horiek nahiz eta 
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paurkourrean ez aritu. Izan ere ikusgarriak 
dira egiten dituzten mugimendu eta jauziak. 
Arrisku-saltoak eraikin garaietan, teilatuen 
artean. 

Baina parkourlarien hitzetan, ikusgarrita-
suna “inoiz ez da parkourraren helburua, 
ondorioa baizik. Motibatzen zaituen eta 
gustuko duzun zerbait egitearen ondorioa”, 
alegia. 

Zineman, akziozko pelikuletan ere, egin du 
bere lekua parkourrak, eta gutxinaka ari da 
telebistan ere sartzen. Antena 3 katean, 
esaterako, Ninja Warrior programak parkou-
rrarekiko zaletasuna sustatzen du. Progra-
mako lehiakideek paurkourrean ohikoak 
diren ariketa asko egiten dituzte. 

Parkourra ofizio
Jarduera Fisikoen eta Kirolen Zientzien li-
zentziatu ostean, Heziketa Fisikoan master 
bana egin dute Asier Osma deustuarrak 
eta Gilen Bueno iralarrak. Hiru urte eman 
dituzte parkour diziplinari lotutako enpresa 
bat sortzeko ideia lantzen. Indarrez izeneko 
eskolak laster egingo du jauzia paperetik 
errealitatera. “Desplazamenduaren artearen 
ikasketa ziur bat bermatu nahi dugu”, dio 
Asierrek. Jendea kalean mugitzen jarri nahi 
dute, “modu logiko eta seguruan”. Parkou-
rra gozamen iturria baita Indarrez eskolako 
bi lagunen arabera. 

Bide horretan oztopo batekin egin dute topo. 
Uste oker batekin. Parkourra  arriskutsua 
dela uste dute askok. Ausarten kirola dela. 
Baina ez da horrela, eta hori irakastea nahi 
dute: “Ikasketa guztietan bezala parkou-
rrean ere mailaz maila aurrera egiten da, 

errazetik zailagora. Horretarako egituratzen 
ditugu klaseak, zentzuz, pausoz pauso ikasi 
ahal izateko nork bere mailara egokituta”.

“Norberak jartzen dizkio mugak bere burua-
ri. Zuk nahi duzun bezain zaila edo erraza 
izan daiteke parkourra. Zure mugak gaindi-
tzea biltatzen ez baduzu, lauzpabost mugi-
mendutan geratuko zara, baina erraz men-
peratuko dituzu. Gustuko baduzu zerbait 
zailagoa egitea, errepikatuz eta errepikatuz 
erraz menperatuko duzu. Zuk zuek egiten 
duzu praktika seguru edo arriskutsu. Dena 
erlatiboa da, norbere entrenamenduaren 
araberakoa”. 
 
Oso ohikoa da gazteak, parkourra gustatu, 
eta euren kontura hastea. “Buruz jokatuz 
gero ez dago arazorik”. Baina denek ez dute 
jarrera hori. Badira diziplina berri batean 
irakasle batekin hastea nahiago dutenak, 
badira hain gazte ez direnak eta badira nes-
kak ere. “Neska gutxi dauden arren parkou-
rrean”. Profil horiengana zuzendu nahi du 
Indarrez eskolak. “Publiko helduagoa lortu 
nahi dugu, eta neska gehiago ekarri parkou-
rrera”. Bezero mota desberdinak izanik, 
eskaintza zabala izango du eskolak. Bes-
teak beste, banakako klaseak, asteburutako 
ikastaro laburrak, hilabeteko ikastaroak, 
baita egun bateko tailerrak ere aisialdi tal-
deren batek edota udalen batek eskatuz 
gero. Ikastetxeetan ere muturra sartu nahi 
dute, eskola orduz kanpoko jarduera bezala 
parkourra ikasteko aukera eskainiz. 

Kirol merkea da, gainera. Arropa eta zapatila 
erosoak behar dira solik, eta “kalera atera 
eta esploratzen hasi. Hiria jolastoki handi 
bat baita”. 

“Zuk nahi 
duzun bezain 
zaila edo 
erraza izan 
daiteke 
parkourra” 



eskolak
Deustu ikastetxea

Testua eta argazkiak: Deustu ikastetxea

DEUSTUKO UNIBERTSITATEA
 GURE ESKOLAN

Deustu ikastetxera Magisteritzako ikasleak etorri dira ingelesez komunikatzeko 
ikasleen gaitasuna lantzera.

Aurten ere, iaz bezala, apirilaren 24an, 
Deusto Eskolak, Magisteritzako 4. maila 
ikasten ari diren ikasle batzuen praktikak 
jaso zituen. Ikasle hauen berezitasuna eu-
ren ikasketetan ingelesezko aipamena du-
tela da.

Lirio Flores, beraien irakaslea eta Deusto 
Eskolako gurasoa, gure Ingleseko irakas-
learekin, Guillermo Arrey, aurretik harrema-
netan jarri zen jakiteko taldeen ezaugarriak 
eta zein zen momentu horren programa-
zioa. Liriok ere azpimarratu zuen,  kontuan 
eduki behar zutela taldeetan behar be-
reziko ikasleren bat bazegoen eurentzako 
egokitzapena egin ahal izateko.

Jarduera honen helburua izan zen ingelesa 
erabiltzea beste eduki batzuk barneratze-
ko, hau da, kapazak izan daitezen ingele-
sez komunikatzeko edozein gaietaz.

Kontutan edukita bertako ikasleak ga-
rraioabideak lantzen ari zirela, unibertsita-
tekoek unitate didaktiko bat prestatu zuten 
helburu zehatz hauekin: oinarrizko grama-
tika ikastea, aditzak orainaldian erabiltzea, 
eta ingurumena errespetatzea eta horren 
garrantziaz jabetzea.

Saiakera hau 4., 5. eta 6. mailetan egin zen 
eta oso ondo baloratua izan zen bai irakas-
leengandik, bai ikasleengandik.
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hienek. Etxezurin, esate baterako, SD Deusto 
ez ezik, Erandio, Irrintzi edo Arin-Arin taldeak 
aritu ziren etxeko moduan. 

Racing hiriburuko ekipoa izanik, igoerarako 
faborito gisa ekin zion txapelketari. Baina 
lehiaketa hartan ezusteko batek ondorio ha-
rrigarria ekarri zuen: Real-Athletic partidan 
istilu larriak gertatu ziren eta, azkenean, 
haien ondorioz, Gipuzkoa FRNtik atera zen 
eta Gipuzkoako Federazioa sortu zuen, bere 
lehiaketa propioekin. Ondorioz, hurrengo 
denboraldirako (1918-19) FRNko A sailerako 
hiru ekipo hartzea erabaki zuten, Athletic eta 
Arenasekin batera jokatzeko, B saileko lehe-
nengo hirurak hain zuzen. 

Santanderren irabazi
Hori, ostera, ez zegoen jakiterik txapelketari 
ekin ziotenean. Deustuarrak non eta Santan-
derren hasi ziren, 1917ko azaroaren 18an. 
Trenez joan ziren, Bilbotik. Kantabriarrak fa-
boritoak izan arren, SD Deustok irabazi zuen, 
0-1. Partida ostean Santanderren argitaratu 
zen prentsan irakurri dugu futbolean ezin 
dela ezer egintzat jo eta hamaika partida falta 
zirela jokatzeko. Egia zen. SD Deustok ezus-
tea biribildu eta partidarik galdu gabe amaitu 
zuen denboraldia. Etxezurin martxoaren 19an 
–Deustuko jaietan– 3-2 irabazi zion atzera ere 
Kantabriako taldeari. Egiari zor, arerio gogo-
rragoa izan zen Erandio, albo-herriko taldea-
rekiko partida bietan ados egin zuten eta. 

Gure datuak zuzenak badira, deustuarrek 
partida guztiak irabazi zituzten, erandiotarren 
kontrako bi horiek izan ezik. Horregatik, liga 
irabazita zeuden apirilaren 28an, partida bi-
ren falta, Arin-Arinen aurka 3-0 nagusitu zi-
renean. Liga hartan SD Deustok 23 gol egin 
zituen eta lau baino ez jaso. Bigarren eta hiru-
garren Racing eta Erandio geratu ziren, pun-
tuetan berdinduta, eta eurak ere A mailara igo 
ziren. 

Deustuarren artean Urdangarin atezaina, 
Arostegi erdilari kapitaina eta aurrealdeko 
Carmelo (Goienetxea, gerora Athleticen jokatu 

Ehun urte bete berri dira SD Deusto 
lehenengo mailara igo zenetik. 

Horretarako B ataleko txapela jantzi 
zuen, lehiaketa osoan partidarik galdu 
barik. Hamaikako itzela osatzen zuten 

deustuarrek. 

Behin batean
Deustualdea historian zehar

Testua: Hektor Ortega

DEUSTUKO FUTBOLA, 
LEHENENGO MAILARA

 (1918)

1914tik aurrera Deustuko futbolaren egitu-
rak sendotu ziren, lehenengo Unión Fortuna 
izenpean eta, 1915etik aurrera, SD Deustoren 
babespean. Klubak indarra hartu zuen baita 
Bizkaiko bigarren mailako txapelketa irabazi 
ere, 1916an. Lehenengo B mailara igo ostean 
berehala eman zuen hurrengo pausoa, 1917-
18ko denboraldi gomutagarrian. 

Sasoi hartan Iparraldeko federazioak (FRN) 
lehenengo A saila zeukan gorengo mailatzat, 
Iparraldeko Eskualdeko Txapelketa izenekoa 
alegia, lau taldez osatuta: Athletic, Arenas, 
Real Unión eta Real Sociedad. Multzoko txa-
peldunak eskuratzen zuen Kopako finalerdia 
jokatzeko txartela. B sailean, berriz, zazpi eki-
pok jokatu zuten 1917-18 denboraldian: Por-
tugalete, Erandio, Arin-Arin, Fortuna, Irrintzi, 
SD Deusto eta Santanderko Racing. 

Hain zuzen, Kantabriako taldearen presentzia 
izan zen urte hartako nobedadea. Bizkaiko 
taldeek ez zuten onartu nahi, urrutiraino joan 
beharra zekarrelako. Egin kontu, gainerako 
ekipoak Bilboaldekoak ziren eta are gehiago, 
jokatu ere zelai pare baten jokatzen zuten ge-
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nerako ekipo askok ere Deustuko zelaian 
jokatzen zuten eta, Euzkadi egunkariko kirol 
kazetariak idatzi zuenaren arabera, haien za-
leak SD Deustoren aurkako jarrera aktiboa 
erakutsi zuten partiduetan. Bereziki mingarria 
iruditu zitzaion jarrera hura Racingek Etxezu-
rin jokatu zuenean: “Egiari zor, harritu egin 
nintzen ikusita B saileko Bizkaiko gainerako 
ekipoetako zaleek Santanderkoak sutsuki ani-
matzen ikustean, Deustuko ekipoari edozein 
huskeriagatik txistua jotzen zioten bitartean”. 
Handiaren ajeak izaten dira horiek, eta den-
boraldi hartan, ez da dudarik, B saileko han-
diena izan zen SD Deusto. Hurrengo urtean, 
Athletic eta Arenas erraldoiekin jokatu zuen. 

zuena) eta Viar nabarmendu ziren, besteak 
beste. Hona hemen Santanderren, Racin-
gen kontra, txapelketako lehenengo partidan 
jokatu zuen hamaikakoa: Urdangarin atezain, 
Urrutia eta Martinez defentsak, Cabieces, 
Arostegi eta Kortadi erdilari eta Etxebe, Car-
melo, Viar, Deprit eta Zubizarreta aurrealdean. 

Ez dago dudarik Etxezuriko zelai berriak SD 
Deusto indartu egin zuela. Aurreko urteetan 
herriko taldeen batuketak hamaikako ahal-
tsua osatzeko aukera eman ostean, deustua-
rrak inoizko ondoen zeuden futbol kontuetan. 
Hala ere, Etxezurik arazoak ere ekarri zizkion. 
Hasieran esan dugun bezala, B mailako gai-

Deustuaren eta Erandioren arteko partidua, Etxezurin. 1925. Txema Luzuriagaren bilduma. 



Testua
Borja

Sarrionandia-
Ibarra

2015ETIK 81 ISTRIPU AGIRRE
 LEHENDAKARIAREN AUTOBIDE AZKARREAN

Done Petri plazatik Bilbora doan trafikoaren 
%99 Deustutik kanpokoa dela.

Kontrako norabidean antzeko datuak an-
tzeman daitezke: Bilbotik eratorritako Done 
Petri plazatik egunero pasatzen den trafiko 
kopurua: 9.733 ibilgailu. Horietatik 8.460 
Enekuri etorbidetik ateratzen dira Deustutik, 
%86,92 alegia.

Eztabaida udalbatzan
Istripu zein trafiko kopuru handiak EH Bildu 
udal taldearengan kezka eragin du. Aitzi-
ber Ibaibarriaga bozeramailearen arabera, 
unea da “maila altuko kutsadura akustikoa 
eragiteaz gain, Deustuko Doneperiaga bitan 
banatzen duen arazo larriari buelta emate-
ko”. 

Koalizioak gaia eramango du maiatzaren 
31n egitekoa den Udalbatzara. Bertan ge-
hienez sei hilabeteko epean Agirre Lehen-
dakaria etorbideko trafikoa lasaitzeko plan 
bat aurkeztu dezala exijituko dio Udal Go-
bernuari. 

Honetaz gain, egun dauden errailen gutxi-
tzea, erdibitzailea kentzea eta, norabide 
bietan, Enekurirako igoera eta Don Bos-
coko biribilgunearen arteko abiadura kon-
trolatzeko neurri errealak abian jartzea es-
katuko du. 

Azkenik, zenbait egun zehatzetan, Done Pe-
tri plaza ixtearen proposamena mahai gaine-
ratuko du EH Bilduk, “auzokideek bateratu-
tako plaza batez gozatu ahal izateko”.

Ezin da ukatu Deustu bitan banatzen duen 
Agirre Lehendakaria etorbidea autobide 
azkar bat dela. Azkarra eta arriskutsua, Uda-
lak martxoan jakitera emandako datuei erre-
paratuz gero. 

Alfonso Gil alkateorde eta Mugikortasun eta 
Jasangarritasun Saileko ordezkariak EH Bil-
du udal taldeari martxoan bertan emandako 
erantzun batean, 2015etik, hau da, azken bi 
urte eta erdi honetan, etorbide arin horretan 
81 istripu gertatu dira, 12 harrapatze eta 69 
ibilgailuk elkar jo, hain zuzen. Horietatik, 49 
istriputan biktimak izan dira, hildako bat bar-
ne, eta 32 istriputan kalte materialak gertatu 
dira.

Aipatutako istripu zerrenda luze hau egun 
Agirre Lehendakaria etorbideak pairatzen 
duen trafiko handiaren ondorio zuzena da. 
Udalaren datuen arabera, egunero 21.353 
ibilgailu pasatzen dira Done Petri plazatik.

Enekuri etorbideak jasatzen duen tra-
fikoarekin alderatzen badugu, berehala 
konturako gara Deustutik igarotzen diren 
ibilgailu gehienak kanpotik datozela eta hiri 
kanpotik Bilboren erdigunera joatea edo 
handik hiri kanpora ateratzea izaten dutela 
helburu. 

Datuak ezin argiagoak dira: Uribe Kosta edo 
Txorierritik Bilboranzko bidean Enekuri etor-
bideak egunero pairatzen duen trafiko ko-
purua: 11.545 ibilgailu. Done Petri plazatik 
Bilboko erdigunerantz pasatzen den egune-
roko trafikoa: 11.620. Ondorioztatu daiteke 
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Testua
Prest!

DEUSTUARREN ATXIKIMENDUA 
JASO DU EUSKARALDIAK

dira egitasmoaren berri zabaltzen. Deustun, 
besteak beste, maiatzaren 25ean Euskaraldia 
sustatzeko jaitxoa prestatu zuten Gazte Loka-
lean, Orbelak eta Ziztada taldeen kontzertua-
rekin eta DJ Rlantzen saioarekin. 

Bilbon, maiatzaren 29an, egingo dute Euska-
raldiaren aurkezpena Casilda parkeko pergo-
lan. Bilboko alkatea, Bilboaldeko lantaldeak, 
Deustualdekoa eta hamaika euskaltzale ba-
tuko dira aurkezpenean Euskaraldiari bultza-
da emateko.

Irailaren 20an zabalduko da norbanakoentzat 
Euskaraldian izena emateko epea.

11eguneuskaraz@gmail.com
berbaizu@euskalnet.net

Era guztietako herritarrek bat egin dute Eus-
karaldiarekin. Irakasle, ikasle, trikitilari, abes-
lari, dendari, tabernari, futbolari... gazte zein 
heldu prest agertu dira Deustualdean hizkun-
tza ohiturak aldatzeko eta egunerokoan eus-
kara gehiago erabiltzeko. Batzuk  ahobizi 
bezala, lehen hitza beti euskaraz eginez, eta 
beste batzuk belarriprest bezala, euskara ent-
zuteko gogotsu eta ahal duten neurrian eus-
kara eginez.

Deustuko Hamaika Egun Euskaraz lantaldea 
izan da inurri lana eginez Deustualdeko he-
rritarren atxikimenduak bideo batean bildu 
dituena. 

Bitartean, auzoz auzo Euskaraldia prestatze-
ko ardura hartu duten lantaldeak lanean ari 



 berbetan
IURDANA ACASUSO ATUTXArekin

“Euskarazko ingurune digitalean aktibo    direnei topaleku bat eskaini diegu”

Azkue Fundazioko zuzendari kudeatzailea 2013tik 

Teknologia berriak, ingurune 
digitala eta euskara ditu oinarri 
nagusi Iurdana Acasuso Atutxak 

(Bilbo, 1975) bere lanean. 
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Testua: Lur Mallea - Argazkiak: Iñigo Azkona

“Euskarazko ingurune digitalean aktibo    direnei topaleku bat eskaini diegu”

“Auzoko 
kolektiboek 
babesten 
gaituzte”

diak edota ikastaroak egiteko. Uste dugu 
eskertzen diguten zerbitzua dela, doan es-
kaintzen dugulako eta baliabide duinekin. 
HABE, AEK, Bai&By eta Ikastolen Elkartea 
dira erabiltzaileetako batzuk.

Eta auzoari zer ematen dio?
2014ko hasieran beheko solairuan obra 
egin genuen. Espazio publikoa itxi genuen 
kristalarekin. Horrela, 100 bat metro ka-
rratu berenagatu zituen eraikinak. Hor 
ahalegintzen gara nagusiki auzora begi-
ra, baita inguru zabalera ere, nolabaiteko 
euskara eta eta euskal kultura aintzat har-
tzen duen kultur eskaintza xume bat egi-
ten. Aurkezpenak, kantaldiak, gabonetan 
umeentzako programazioa, gazteetxoen-
tzako robotika ikastaroa... 

Zerk harritzen du bisitaria Euskararen 
Etxean?
Euskararen jatorri berezi, antzinako eta 
exotikoak jende asko erakartzen du. 
Hemen argi esaten diegu jatorriaren in-
guruko teoria asko daudela, martetarrak 
tartean, baina ez dutela fundamenturik. 
Misterioa ez da hori, misterioa euskara-
ren iraupenean dago. Lehenengo harrian 
idatzi zen euskarazko grafitotik gaur arte 
hemen egon da, eta etorkizuna du. Laza-
rragaren eskuizkribua da jendeari harri-
dura sortzen diona. Hegoaldeko euskara-
zko testurik zaharrena da: Joan Perez de 
Lazarraga Arabako Larrea Dorreko Jau-
nak XVI. mendearen bigarren herenean 
idatzitakoa.

Agirre lehendakaria 11 - Deustu
Sarrera Madariaga 2tik
667 677 238 - ardoonak.com

Babeslea

Ardoonak
ardo-banatzailea

2004an zabaldu zen Euskararen Etxea 
San Ignazion, Kultur Etxea zegoen lekuan. 
Proiektuak hasieran auzotar batzuengan 
haserrea eta mesfidantza eragin zuen. 
Zelan egokitu da auzora?

Euskararen Etxetik pasatu garenok jaso 
dugu aurrekoengandik hasierako mes-
fidantzaren berria. Baina gainditu dela 
esango nuke. Adibide polit bat emango 
dizut. Grafitiak egin zizkigutenean krista-
letan eta ateetan, auzoan kolektibo batek 
paper batzuk banatu zituen esanez ‘eraso 
batzuk egin dira, horien artean Euskara-
ren Etxean, eta ez gaude prest horrelako 
ekintzak onartzeko’. Uste dut, nolabait, 
kontrako egoeran gaudela; auzoko kolekti-
boek babesten gaituztela. 

Zein da Euskararen Etxearen ekarpenik 
handiena?
Euskararen inguruko erakusketa egonkor 
bakarra da, eduki aldetik gizarteko mai-
la guztietako pertsonengana zuzentzen 
dena. Alde horretatik, altxor bat da. Zain-
du egin nahi duguna. Esku artean proi-
ektu bat daukagu berriztatzeko, egune-
ratzeko eta erakusketa eredu berrietara 
egokitzeko. 

Azkue Fundazioak Euskararen Etxean du 
egoitza, baina beste erakunde batzuk ere 
erabiltzen dute. 
Eraikinak baldintza egokiak eskaintzen 
ditu euskararekin lotuta lanean dabiltzan 
beste erakunde eta elkarteei lekua egite-
ko, besteak beste, aurkezpenak, hitzal-
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berbetan
IURDANA ACASUSO ATUTXArekin

UUSAKONEAN

Hizkuntza ohiturak aldatzeko Euskaraldia 
egitasmoa martxan da. Igarri duzue 
Euskaraldiaren eragina ingurune digitalean? 

Bai. Sare sozialek espazio garrantzitsua dauka-
ten heinean, igarri dugu Euskaraldiak gogoa 
piztu duela. Euskaraldiaren zurrunbiloa aktibo 
dago. Ekimen politak antolatuko dira, eragin po-
sitiboa izango dutenak. 

Zelako lana da Azkue Fundazioko zuzendari 
kudeatzailearena?
Nire buruari egiten diodan galdera da, ingurune 
digitalaren zurrunbilo barruan sentitzen naize-
lako sarri. Kar, kar, kar. Oso erronka zorrotza da, 
baina aldi berean polita, asetzen nauena eta go-
gotsu egiten dudana. Neurri apalean bada ere, 
euskararen alde eta euskal gizartearen alde lan 
egiteko aukera ematen dit. 

2009an sortu zen Azkue Fundazioa ‘euskara 
sarean josten’ leloarekin. Harrezkero 
zenbat josi da euskara mundu digitalera?
Gauza asko egin dira eta gauza asko dago 
egiteko. Euskararen osasuna ingurune di-
gitalean ona da, beste hizkuntza nazional 
askoren aurretik dago. Dudarik gabe, asko 
dago egiteko. Ingurune hau hain arin al-
datzen denez, askotan atzetik gabiltzan 
sentsazioa daukagu. Eta ez da sentsatzio 
hutsa izango. Ziurrenik errealitatea izango 
da. Erakundeak egoeraz jabetzen dira, en-
presak ere bai. Euskaraz programak, pro-
duktuak, planteamenduak... egiten dituz-
ten enpresak badaude, norbanakoak ere 
bai, eta hezkuntzak ingurune digitalean 
trebatzen ditu ikasleak. Beraz, lan asko 
dago egiteko, baina badago ahalmena eta 
aukera. 

Zeintzuk dira euskara sarean zabaltzeko 
zailtasun nagusiak?
Ikerkuntzatik abiatuta, erabakiak hartzeko 
datu objektiboak izatea. Beldur asko ere 
badago. Mundu digital honetan gizartea 
baldintzatuta dago enpresa erraldoi ba-
tzuengandik, eta euskaldunak kopuru al-
detik oso gutxi gara. Zaila da oreka batean 
aritzea. Agian, alternatibak bilatu beharko 

“Euskaraldiaren zurrunbiloa 
aktibo dago”
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“Euskarazko 
esperientzia 
gozagarriak 
gazteentzat 
sortzea 
beharrezkoa da”

Bideojokoak eta euskara ardatz izan du 
Azkue Fundazioak antolatutako Jokoteknia 
jardunaldiak. Zein balorazio egin duzue?
Oso pozik gaude eta eskerrak eman be-
harrean gaude lantaldeko eta partaide 
guztiei. Ingurune digitalean aktiboak di-
renei topaleku bat eskaini diegu. Guk 
badakigu ez garela garatzaileak. Baina 
fundazio moduan eskaini dezakegun ba-
lioa da espazio bat irekitzea non gai zehatz 
baten inguruan aktibo dauden eragileak 
elkartzen diren eta loturak sendotzen di-
tuzten. Hori izan da neurri handi baten 
Jokoteknia. Ate bat ireki dugu aurrera 
jarraitzeko. Sortu den sinergia ez dugu 
hiltzen utzi nahi. Lehen pausoa hurrengo 
urtean jardunaldia errepikatzea izango da, 
ahal bada, eragile gehiagorekin eta egun 
erdiko planteamenduaren ordez, egun 
osokoa egitea, bideojokoen erakusketa eta 
probatze saioekin. Game Erauntsia elkar-
tearekin sinatutako hitzarmenak jasotzen 
du espazio berriak sortzeko dugun kon-
promisoa euskarazko bideojokoetan.  
 
Euskal Wikilarien Elkartearekin beste 
hitzarmen bat sinatu du Azkue Fundazioak 
euskarazko edukiak sortzeko. Erronka 
martxa onean doa? 
Espero eta nahi genukeen baino motela-
go, baina aurrera doa. Tailerren bitartez, 
Bizkaiko herritarrak ahalduntzen ari gara 
Euskal Wikipedian edukiak editatzen 
irakasteko eta horretara animatzeko. Bes-
tetik, Azkue Fundazioak Bizkaiko Foru 
Aldundiarekin lotura duenez, euskarazko 
edukiekiko sentsibilizazio hori etxe barrura 
transmititzen ari gara. Urrats batzuk eman 
ditugu, eta lanean jarraitzen dugu. 

lirateke. Ez da panorama erraza, baina 
aukera asko daude panorama horretan 
aurrera egiteko. Ildo horretan, Informa-
tikari Euskaldunen XI. Bilkuraren gaia 
burujabetza teknologikoa izan da. 

Aurrera egiteko zeintzuk dira 
lehentasunak?
Gazteak dira gure lehentasunezko ko-
lektiboa, euskararen sustapenaren al-
detik. Nerabezaroan hizkuntza ohiturak 
aldatu ohi dira, eta hor erronka handia 
daukagu gaztetxoei euskarazko baliabi-
deak, proiektuak eta aukerak sortzeko. 
Oso adierazgarria da, gazte askorentzat 
euskara mundu akamemikora mugatzen 
den hizkuntza da, eta benetan euskarare-
kin lotura emozionala izan dezatela lortu 
nahi badugu esperientzia gozagarriak eus-
karaz sortzea beharrezkoa da, salto hori 
eta atxikimendu hori egoteko. Ingurune di-
gitalak badauka aukera bat, beraientzako 
gozamenerako esparrua delako.

Blogetan! eta Banden Lehia lehiaketak 
sustatu ditu Azkue Fundazioak gazteei 
begira. Zelako bide egin dute?
Euskarazko blogen Blogetan! lehiaketa bi 
antolatu ditugu, azkena Argia agerkaria-
rekin batera, eta hirugarren bat antolatu 
nahi dugu hurrengo urtean. Banden Lehia 
klasikoa bihurtu da gurean. Aurten 10. ur-
tea beteko du musika taldeen txapelketa 
honek, eta zerbait berezia egin nahi dugu, 
hamar urtetan hainbat talde pasatu dire-
lako bertatik, eta zorionez, batzuk nolabai-
teko etorkizuna garatu dutelako. Azaroan 
jaialdi polit bat antolatuko dugu aurreko 
edizioetako taldeei ere keinu eginez. 



tartean
Txema Luzuriagaren bilduma

Deustuko Gazte Eguna ekainaren 9an
Deustuko gazteak motibatzea eta akti-
batzea da Gazte Egunaren funtsa, bes-
teak beste, “askoren artean antolatze-
ko jai eta aldarrikapen eguna”. Indioen 
komunitatea osatuko dute gazteek aur-
tengo Gazte Egunean, ekainaren 9an, 
eta antolatutako jardueretan ez da fal-
tako sheriff-a, sistema kapitalista hete-
ropatriarkalaren ordezkari. 

Hainbat jardueretan parte hartuko dute 
gazteek antolakuntza taldeak proposa-

tutako korapiloa askatzeko. Euskara, 
okupazioa, presoak, feminismoa eta 
gazte mugimendua bezalako gaiak jo-
rratuko dituzte jarduera horietan. 

Goizean gosariarekin hasiko duten 
eguna, gauean DJen emanaldiarekin 
amaituko dute. Bitartean musika asko 
izango dute eremu hurbilean, besteak 
beste, Aldatz elektrotxarangaren kale-
jira, Errainu taldearen emanaldia eta 
Ziztada eta Erlantz taldeen kontzertua. 

Jai Batzordeko lagunak buru-belarri 
ari dira aurtengo Erriberako jaiak an-
tolatzen, Txitxardin maskotak bere 
ondoan lau egunez lagun asko izan 
ditzan. Ohi bezala, musikak leku be-
rezia izango du jaietan. Orkresta, Ga-
rilak 26 eta Pahinoren ondoan, Erri-
berarock 2018 gauean (ekainak 30) 
Eztanda, Vicinay Dot, Detomeitos, 
Zoroen Kluba, Mugalari eta DJ Yoko 
Selekta entzuteko aukera izango da. 
Kontzertuen egitarauaren berri eman 
ostean, epe laburrean Jai Batzordeak 
jarduera gehiagoren berri emango du. 

Gure Esku Dago (GED) dinamikako 
lantaldeak ekainaren 10ean antolatu 
duen Donostia, Bilbo eta Gasteiz lo-
tzeko giza katerako “jende mordoak” 
eman du izena Deustualdean. 600 
lagun baino gehiagok Deustualdeko 
hiru kilometrotan (119, 120 eta 121 
km). “Jendea ohartu da antolaketara 
begira aurretiaz izena emateko pre-
mia dagoela”, Alex Arregi GEDko ki-
dearen esanetan. Izan ere, ekainaren 
10ean kilometro batzutan jende ge-
hiegi eta beste batzutan gutxiegi ego-
tea ekidin nahi dute. Deustualdean 
hainbat lekutan eman daiteke izena: 
Berbaizu elkartean eta Izargi bidaia 
agentzian (bulego orduetan), eta os-
tegun arratsaldero (18:30-20:30) 
Mullerrenean (Ramon y Cajal 42). 

Erriberako jaien 
aurrerapena

Giza katerako 
izen-ematea 
aurrera doa

Zubia eraikitzeari ekin 
diote San Ignazion
Deustuko Kanala zeharkatuz, Zo-
rrotzaurre eta San Ignazio auzoak 
lotuko dituen zubia eraikitzeko 
lanak hasi dituzte maiatzaren ha-
sieran Ferrovial Agroman eta Vi-
consa enpresek lankidetzan. Bate-
tik, Zorrotzaurreko iparraldea eta, 
bestetik,  San Ignazioko Zarandoa 
eta Kanariar Uharteen lotunea. 28 
metroko zabaleran oinezkoentzako 
bi espaloi, bidegorria, bi errai ga-
rraio publikoarentzat eta beste bi 
motordun ibilgailuentzat izango 
ditu. 10,1 miloiko aurrekontua du 
obrak eta, ondo bidean, 2019ko 
irailerako amaituta egongo dela ira-
garri du Visesa erakunde publikoak. 
Lurralde Plangintza eta Etxebizi-
tza gaiak kudeatzen dituen Visesa 
erakunde publikoa da Zorrotzaurre 
proiektuaren baitango lursail gehie-
nen jabea. 

JAIAK

GURE ESKU DAGO
OBRAK
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irudiak berbetan
Txema Luzuriagaren bilduma

DEUSTUKO KANALA

Elorrieta eta San Ignazioko ikuspegi panoramikoa 
duzu hauxe, itsasadarra eta Kanalaren hasierare-
kin. Aipatzekoa da itsasadar berriaren hasierako 
proiektuak (aurreko mendeko 30eko hamarka-

dakoa) Zorrotzako eskoraren ertza kentzea au-
rreikusten zuela, itsasadarra Kanalarekin lerroka-
tzeko. FOATek utzitako argazkia, Alma Ría Bilbao 
liburukoa. 

Urtea: 1997

Ikuspegi panoramikoa
Txema Luzuriaga

JAIAK
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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 dabiltza-
nei.
-

Alarma sortu du 

Arangoitiko eskolako

 amiantoak. Kezkatzen 

al zaitu
 amiantoak?

Adrian
Ondarroa

Gauza kaltegarri asko dau-
de eta amiantoa da horie-
tako bat. Informazioa ema-
tea eta ikuskatzeak sarri 
egitea funtsezkoa da. 

Iker
Arangoiti

Amiantoa erabili duten per-
tsonen ardurak argitu behar 
dira. Oso larria da osasune-
rako.

Kattalin
Orozko

Hain elementu arriskutsua 
bada zeozer egin behar da. 

Aitziber
Sodupe

Zaramilloko lantegi ba-
tean aspalditik jakin dute 
amiantoarekin kontaktua 
zutela langileek. Amiantoak 
kezka handia eragiten du 
zonaldean. 

Uxue
Izarra

Dirua jartzen da pertsonen 
aurretik, eta hor dago ara-
zoa. 

Iñigo
Oñati

Osasuna dago beste ezeren 
aurretik. Amiantoa osasune-
rako kaltegarria da, eta des-
agerrarazteko bidea aurkitu 
behar da.
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barkua bete berba
barkua bete berba

barkua berba berba
SARRIONANDIAREN
UNIBERTSOAN BARNA
Hibai Castro Egia deustuarrak Lutxo Egia 
eta Mikel Arredondorekin batera sortu duen 
Adabaki ekoiztetxea dago Joseba Sarrionandiaren 
unibertso literarioa zinemara eramango duen 
film kolektiboaren atzean.

>> ZINEA

“

Udazkenetik aurrera zine 
aretora hurbilduko den 
ikusleari Joseba Sarrio-
nandia idazlearen uniber-
tso literarioan murgiltzeko 
aukera eskaini nahi diote 
Gure oroitzapenak filma-
rekin. “Hain anitza den 
unibertsoa” irudikatzeko 
film kolektibo bat egitea 
funtsezkotzat jo zuten Ada-
baki ekoiztetxeko Hibai 
Castrok, Lutxo Egiak eta 
Mikel Arredondok. Horreta-
rako hamabi zuzendarirekin 
harremanetan jarri ziren, 
hamabi begiradarekin ha-
mabi istorio sortzeko eta 
puzzle bat bailitzan film 
bakar bat osatzeko. 

Proiektuan parte hartzen 
duten zinegile guztiek ba-
dute harremanik Sarrionan-
diarekin, dela pertsonala eta 
afektuzkoa, dela literarioa, 
dela miresmena… Maider 
Oleaga, Ane Muñoz, Josu 
Martinez bilbotarra, Eugene 
Green, Itziar Leemans, Car-
los Quintela, Asier Altuna, 
Maialen Sarasua, Fermin 

Muguruza, Oskar Alegria, 
Mireia Gabilondo eta Ozcan 
Alper dira zinemagileak. 

Hamabiak koordinatzea 
“ez da lan makala izan” 
Hibai Castroren esanetan. 
Kolektibotasunak “nola-
baiteko zailtasuna gehitu 
dio”. Hasieratik bazekien 
arren “hau ezohiko proie-
ktua” izango zela. Baina 
lehen unetik inplikazio han-
dia erakutsi duten zuzenda-
riek lana asko erraztu dute. 

Egiteko modua ere bereiz-
garritzat izan dute. Auzo-
lana baitago proiektu ho-
nen oinarrian. Elkarlanean 
osatu dituzte filmaketarako 
lantaldeak, besteak beste. 
Atzerrian filmatu duten tal-
deak salbuespena izan dira. 
Horiek “nahiko autonomo 
ibili dira”. Guztira, 200 la-
gunek baino gehiagok parte 
hartu dute. 

Honezko amaitu dituzte fil-
maketak, eta Hibaik Sarrio-

nandiaren mundutxo horren 
eraikitze lanetan “ezusteko 
politen bat” hartu dutela 
aitortu du, ezustekoa argi-
tu gabe: “Pentsatzen dugu 
ikusleentzat ere horrela 
izango dela”. 

Soinua bateratzea eta post-
produkzioa dute aurretik: 
itzulpenak, transkripzioak, 
azpitituluak… Ekainerako 
espero dute pelikula amai-
tzea, udazkenean estreina-
tzeko. Ez dute data zehatzik 
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““

sarekadahttp:// sarekada

oraindik, baina postpro-
dukzio fasea itxi ahala, ha-
siko dira banaketa eta za-
balpen fasea jorratzen, eta 
orduan jakinaraziko dute 
Sarrionandiaren uniber-
tsoan murgiltzeko aukera 
noiz izango den. 

Fikzioan lehen aldiz
Hibai Castro aritu izan da 
ekoizle lanetan orain baino 
lehen. Esaterako, Euskara 
jendea dokumental-sortan 
(Zenbat Gara eta Ibaizabal-
Mendebalde Kultur Elkar-
tea, 2013). Euskararen eta 
euskaldunen historia sei ka-
pitulutan laburbildu ostean, 
Ibaizabal-Mendebalde Kul-
tur Elkartean egindako la-
nari segida eman nahi izan 
diote Castrok, Lutxo Egiak 
eta Mikel Arredondok. Une 
egokia zela eta, Adabaki 
ekoiztetxea sortu zuten iaz. 
Berria izan da berarentzat 
ekoizle moduan fikzioa egi-
tea, orain arte dokumental-
gintzan aritu baita. Gustura 
dago fikzioan eta proiektu 
zehatz honetan. “Oso abe-
rasgarria” dela dio. “Jen-
de onarekin harremanetan 
gaude, eta giro onean ari 
gara proiektua ateratzen”. 

gureoroitzapenak.adabaki.
eus

@facebook.com/Euskaraldia-Bilbo 
@twitter.com/EuskaraldiaB

Bilboko Euskaraldia
 
Informazio eta komunikazio lanak errazteko Bilboko Euskaraldiak sare soziale-
tara egin du salto. Facebook eta Twitter bitartez hainbat informazio zabalduko 
dute Euskaraldiaren Bilboko lantaldeek, besteak beste, maiatzean eta ekai-
nean zehar egiteko diren aurkezpen eta deialdien berri emango dute. 

jarrion.eus

JarriON, euskarazko ikus-entzunezkoen aplikazioa

Euskarazko edukiak nahieran ikusteko ‘telebista’ da JarriON. Hainbat 
kanaletan argitaratutako bideoak mugikorrean ikusteko aukera eskaintzen 
du, eta Chromecast gailua badaukazu, baita telebistan ere. JarriONek bat 
egiten du 2deoren misioarekin: euskarazko ikus-entzunezkoen ekoizpena eta 
kontsumoa handitzea, sormen testuinguru berriak sustatuz, ekoizpen-eredu 
eta formatu berrietan esperimentatuz eta zabalkunde kanalak biderkatuz. 

Artizarra, euskal ikerlarien sarea

Udako Euskal Unibertsitateak Artizarra 
plataforma berria sareratu du ikerlari eta 
profesionalen arteko harremanak errazte-
ko. “Euskaldunen sare sozial tekniko-zien-
tifiko-profesionala” izan nahi du Artiza-
rrak, UEUko zuzendari ohi eta Artizarraren 
sustatzaile Iñaki Alegria Loinazek adierazi 
duenez. Artizarra ez dator beste sareak or-
dezkatzera, “osatzera baizik. Eta euskarari 
bere tokia ematera”. 

Lansarean App

Bai Euskarari Elkarteak eskaintzen duen 
atariak lan bila ari diren profesionalei eta 
lana eskaintzen duten enpresei zuzendu-
riko aplikazioa estreinatu du. Aplikazioa 
bi publiko hauei dago zuzendua: alde ba-
tetik, enpresa, saltoki eta era guztietako 
entitateei, lan-eskaintzak zabaldu eta hau-
taketa-prozesuak arinago kudea ditzaten; 
eta, bestetik, lan bila ari diren pertsonei, 
euskarazko eskaintza profesionalak modu 
pertsonalizatu batean jaso eta hobekien 
egokitzen zaien lana topa dezaten. 

http://

 artizarra.eus

Google Play - App Store
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2018KO MIKROIPUIN UZTA
Joan den maiatzaren 3an Deustualdeko 
Mikroipuin Lehiaketako sariak banatu ziren 
Ibarrekolandako kontserbatorioan, Jone 
Larrinagaren gidaritzapean. Nagore Cubillo, 
Sonia Rodriguez, Leire Higon eta Aritz 
Albarran izan dira aurtengo Deustualdeko 
Mikroipuin Lehiaketako irabazleak. Eneko 
Arana, June Calvo eta Begoña Peñaren lanek 
epaimahaikideen aipamen berezia jaso dute. 

Kartelaren diseinua:  Laura Freijo - Argazkia:  Berbaizu

>> LITERATURA

Aurrez aurre geunden. Haserrea eta gogoa ikusi ahal nituen nire kideen aurpegietan. Zenbaki bakoitiak 
bikoitien kontra. Ni zenbaki bikoitia nintzen, ‘2’ deitzen zidaten. Gerra horren arrazoia oso sinplea zen: 
elkar gorrotatzen genuen. Beti egon da gorroto hori gure artean. Bakoitiak ekialdean bizi ziren eta gu, 
bikoitiak, mendebaldean. Baina momentu hartan, hegoaldeko eremu huts batean geunden.

Pistola baten tiroa entzun zen. Gerra hasi zen. Zenbakiak garenez, ez ginen hiltzen, zenbaki hamartar 
edo zatiki bihurtzen ginen, ordea. Ni bezalako zenbaki osoak gutxi ikusi nituen zelaian. Bakoiti batekin 
topo egin nuen, 5ekin. Begirada hotza mantendu genuen segundo batzuetan. Bat-batean, nire kide 
batek, 4k, nahigabe bultzatu egin ninduen 5en kontra, eta bere gainean jausi nintzen. Altxatzean, oso 
arraro sentitu nintzen, ez nuen inor ikusi zelaian. Zerbait arraro sentitzen nuen gorputzean. Zenbaki kon-
posatua bihurtu nintzela ikusi nuen: 52 zenbakia nintzen. Jarraitzen nuen zenbaki bikoiti izaten, baina 
nire etsaiaren ondoan nengoen. Nire kide guztiak ere zenbaki konposatuak zirela ikusi nuen: 25, 13, 
59… Eta denbora pasa ahala, konturatu nintzen hobeto nengoela norbaiten konpainiarekin.

ZENBAKIAK

Gaur gauean daukagu pentsatuta hesia zeharkatzea, gure familiarengandik banatuko gaituen hesi 
hori. Ez da batere erraza izan erabaki hau hartzea, baina beharrezkoa daukagu, ez dago besterik. 
Hemen ez daukagu dirurik, eskubiderik, lasaitasunik ezta alaitasunik ere, eta horren bila goaz. Gure 
familia atzean utziko dugu. Aita, ama eta amama nagusiak dira eta ez dugu uste bide luze hau egiteko 
gai izango direnik. Egia esanda, ez dakit Espainiara helduko garen ala ez, baina saiatu beharra dauka-
gu. Hemen ezin dugu jarraitu. Gerra giroan bizi gara eta egunero hildakoak ikusten ditugu. Gehienak 
bonbardaketetan hiltzen dira, baina beste asko gosez hiltzen dira. Gure familia infernu honetatik 
ateratzea da gure helburu bakarra eta hori da gure bidaiaren zergatia: gure familia salbatzea. Gaur 
gauean, askatasunerako bidea hartuko dugu.

ATZERRIRA

Leire Higon Idigoras - San Inazio BHI - DBH2

Nagore Cubillo Urkizu - Ibarrekolanda BHI - 2. Batxilergoa
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- Besarkatu, semea.
- Zer gertatzen da ama?
- Ez da ezer gertatzen, maitia.
- Bakarrik nahi ditut zure bihotzeko taupadak.
Gauza bat esango dizut; orain ez duzu ulertuko... baina handiagoa izaten zarenean, ulertuko duzu.
- Esan, amatxu...
- Nahi dut zuk jakitea ni beti egongo naizela hemen. Beti bueltatu ahal zarela nire besoetara; beldur 
zarenean, maite zaitudan guztia esatea behar duzunean... hemen egongo naiz.
Ni joaten naizenean... itxi begiak... pentsatu nigan... nonahi... hemen egongo naiz zurekin...
Beti.

EMAN BESARKADA BAT

Institutura bidean nindoan guztiz lokartuta eta aharrausietan itota. Goizeko zortziak ziren eta kalea jada 
beterik zegoen. “A zer amorrua, hiriko erdigunean bizi behar izatea!”, pentsatu nuen. “Ba imajinatu 
nolakoa izango den niretzat!”, erantzun zuen oihuka bat-batean ahots batek. Inguruan begiratu nuen, 
baina ez zegoen inor. Lurrean, petalo batzuen falta zuen xiribita espaloi zaharreko arrail batzuen artean 
ateratzen ari zen. Azkenean, loguraren ondorioz nire irudimena izan zela pentsatu nuen.

Hamabi ordu eta gero, berriro igaro nintzen bertatik. Neka-neka eginda nengoen: egun osoa neraman 
lan egiten klasean, eta handik musika eskolara eta gero entrenatzera joana nintzen; azterketa suspendi-
tu nuen eta gainera astebururako lanez lepo nengoen. Zelako bizitza larrigarria! Orduan, goizean ikusi-
tako xiribita berriro ikusi nuen. Hasiera batean, ez zidan penarik eman handik gutxira norbaitek zapaldu 
eta hil egingo zela pentsatzeak, baina, era batean, arraroa iruditu zitzaidan bertan egotea. Gauean, or-
dea, pentsatzen aritu nintzen, eta lorea ederra zela iruditu zitzaidan. Polita zen kalearen erdian hazteko 
gauza izatea, pertsona gehienentzat ikusezina zen bitartean. Astelehenean, jada nekaturik, institutura 
nindoan berriro, lauza berriz osatutako espaloi laua ikusi nuenean. Ez zegoen lorearen aztarnarik. Orain, 
haren lekuan, eskale bat zegoen. Irribarre eginez, ogitartekoa erosteko neraman dirua eman nion eta 
nire bidea jarraitu nuen. Agian nire arazoak hainbesterako ez zirela pentsarazi zidan horrek.

IKUSEZINAK Sonia Rodriguez Llorente - Ibarrekolanda BHI - DBH4

Aritz Albarran Molina - Arangoiti Ikastetxea - LH6



Berezitasuna: eskatu ahala
frijitzen dituzte txibiak

TXIBI
FRIJITUAK

PINTXODROMOA
>>SUKALDARITZA

Kontu batzuk
Joan den apirilaren 26an hartu zuen Adilsonek Oriotarra tabernaren 
gidaritza. Pintxo eskaintza eta ‘Bilboko ura’ bere horretan mantenduko 
ditu eta, era berean, berrikuntza batzuk sartuko ditu: unean bertan 
plantxan prestatutako txanpiak, kroketak, odolostea, oilasko hegalak... 
Betiko bezeroak eta berriak tabernan gogotsu hartzeko prest dago 
Oriotarrako lantalde berria. 

Blas de Otero kaleko 30. zenbakiko Oriotarra tabernara jo dugu oraingoan. 
Egunero eskaintzen dituzten pintxo, razio eta edari eskaintza zabalaren berri 
eman digute Elianak eta Adilsonek. 

IkerOriotarrako Eliana eta Adilson

Zailtasun maila: txikia

Egiteko denbora: minutu bi

Prezioa: 7€ razioa / 4€ razio erdia

ORIOTARRA
Blas de Otero 30 - Deustu - 946 181 118
Astelehenetan itxita
Asteartetan-ostegunetan 9:00-22:00
Ostiraletan-larunbatetan 9:00-00:00 
Igandetan: 09:00-16:00
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TXIBI
FRIJITUAK

PINTXODROMOA

barkua bete berba
barkua bete berba
barkua bete berba

Zelan egin?

Txibiak zenbat eta freskoagoak or-
duan eta hobeak. Frijitu eta jarraian 
jatea da onena.

Irineztatu eta olio berotan frijitu. Mi-
nutu batekin nahikoa da. Gatza eta 
limoia nahi beste erantsi. 

OSAGAIAK
Txibiak
Irina
Olioa
Gatza
Limoia

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

Road movie-ak asko gustatzen zaizkit; beti izan naiz apur bat Thelma eta Louise. 
Jomugarik izan gabe gidatzeak lasaitu egiten nau, garrantzitsuena joatea denean 
eta ez iristea. Aske sentitzen naiz. Agertzen diren gauzengatik harritzea, igurikime-
nik gabe, gerta daitezen uztea. Neure road movie-a egitea. Kostaldea nire ihesaren 
lekuko izatea. Munduaren amaiera basamortu urdin horretako lekuren batean dago.
Goiz da, eta eguzkiak gogor joko du. Ez dakit nora noan, baina badakit zurekin noa-
la eta egunerokoa bertan gelditzen dela, kezkaz betetako zorroa ez dator gurekin. 
Inoiz zapalduko ez nuen lokal batean sartzen gara, haien begiradek sentiarazten 
digute geu garela puzzle hartan egokitzen ez den pieza. Haien buruetan zer dagoen 
pentsatzera jolasten dugu, ea oraindik amesten duten, zein izan ziren haien azken 
porrotak... gure porrotekin konparatzen dituzu, eta barre egiten duzu.
Errepidera itzulita, kostaldeak sigi-saga egiten du, eta itsasbeherak harrien artean 
agerian utzi duen harea multzo bat ikusten dugu. Itsasoko ur hotzak gure gorputzak 
sorgortzen ditu, baina merezi izan du. Harri haien gainean, eguzkia zure ilean gal-
tzen da, baina zure begiek askoz gehiago dirdiratzen dute.
Autoaren barruan, zure azalaren kresal usainak desarmatzen nauela sentitzen duzu; 
disimulatu, eta musika aldatzen duzu. Zazek “allons ensemble découvrir me liber-
té” abesten du, urrunean baso bat ikusten dugu, eta gehiegi erakartzen gaituela 
sentitzen dugu. Bi izanda sartzen gara barru-barrura, zur haien erraietara, eta bi 
gorputzek bat egin eta bakar bat bihurtzen gara.
Iluntzean, labarrek harritu egiten naute, txiki sentiarazten naute. Agian horregatik 
gaude tarte batez hitz egin gabe; asko gustatzen zait isiltasun hori zurekin.
Urdaibai ez da Mississippiren delta, eta Zumaiako flysch-ak ez dira Irlandako la-
barrak, baina ez dugu horren beharrik. Egin ezazu zeure road movie-a. Datorrena 
datorrela, zergatik eta nora zoazen jakin gabe.
Igoko zara nire autora?

Literatura eta musika fresko-freskoa gure aholkularien kupelekoa

ZAZ, THELMA ETA LOUISE

Kurtsoa amaitzeko    
soilik zazpi aste
pilo bat azterketa
jarri dizkigute
guztiak elkarrekin
daude ipinite
ez dakit izango den
oso koherente

Azken txostenak hartu 
ta goaz plazara 
lagunekin batera 
ondo pasartzera
kurtsoa amaituta 
goaz hondartzara 
honekin kurtsoari 
eman amaiera

AMAIERA

kultur
txotx
Literatura eta musika fresko-freskoa gure aholkularien kupelekoa

Elorri bertso-eskolako kidea

UXUE
 ZENDAGORTAGALARTZA 

BELASKO

Edozein
JOSU OLEAGA
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ZAZ, THELMA ETA LOUISE




