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Nerea Etxaniz Osa
Petriletik

Ajerik ez
Parranda osteko ajea arintze aldera lagun batek mimoak nahi
izaten ditu beti, eta abila da, gainera, konplizeak topatzen, besarkada estuak eta muxuak emateko prest; antzeko egoeran,
beste asko, mutu bezain muturtuta, hurreratu orduko zaunkaka
hasiko zaizkizu: horiek bakar-bakarrik uztea onena.
Europa zahar hau horrelaxe dabil azkenaldian, erretxinduta
eta hainbat ajek jota. Eta egia esan, ustel-kiratsa ez da nolanahikoa. Hala ere, kanpotik etorritako aire freskoaren premiarik
ez du, antza; mugak itxi eta eskuak estutu ditu, toki itxi eta
segurua helburu. Patetikoa.
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Abertzaletik baino aberastzaletik gehiago duen herri honetan
ere antzera, noski; ez dadila gurera inor guretik bizitzera sar,
ez horixe. Lotsatzekoa omen eskatzea, eta muxu-truk ematea,
berriz, inozokeria galanta. Ezer eman nahi ez duenak, ordea,
nekez jasoko du ezer trukean. Zekenak adarrak okerrak ditu...
barrurantz okertuak.
Iraila uzta garaia izan ohi da. Aitzakiarik ez, beraz. Uda osteko
ajeak aje, badugu zer eskatu eta zer eskaini: inoiz baino gehiago, mimoak, konplizeak, besarkadak eta muxuak behar ditugu.
Eskuak zabal.

Mikel Aiartzaguena Agirrebeitia
Gazte mugimenduko kidea

Idazten
Idaztea biluztea bada, biluz gaitezen idazten. Idaztea zer
den baina, ez du paperak aukeratzen.

ikasi soilik aurretik bazekiena. Irakur dezake haserre dagoenean edo ez dagoenean horren haserre.

Idazleak ordenagailuari begira idatz dezake, bere burua ispilu aurrean jarri gabe. Idazleak nahi duena idatz dezake,
nahi duena komunikatu gabe.

Bien arteko elkarrekintzak konplikatzen du ekuazioa, hala
ere. Idazten duena biluz daiteke baina irakurleak; irakurleak aldizkari-azala ikusi soilik. Idazten duenak bihotza
eman dezake, baina “bi hots”ek; “bi hots”-ek irakurlearen
arreta galarazi.

Idazleak bihotzaren beroaz idatz dezake, baina inor berotu
gabe. Idazleak idatz dezake, idazle izateko esperantzarik
gabe. Idazten duena baino ez bada, zertarako izan idazle.
Irakurleak begiekin hartuko duen papera, betaurreko edo
trapu beltz batekin distortsionatu dezake edo benetan begiratu zer duen parean. Irakur dezake parean duena baina

Idazten duena ni banaiz, saiatuko naiz biluzten. Hala ere,
ez dut nik soilik irakurriko duzuena idazten. Esperientzia
honek urtebete iraungo badu, saia gaitezen disfrutatzen,
disfrutaren erantzunkizuna bion bizkargainean hartzen.
Aukera badugunez, has gaitezen elkar ezagutzen.
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gurera etorriak

q
Benito Figeira
Jatorria: Rianxo (A Coruña)
Bizitokia: Erribera
Lanbidea: Itsasontzi-mekanikaria

“Erriberarako plana negozio bat da”
Erribera tabernan geratu
gara kanala irekitzen
ari den itsasontziko
mekanikariarekin. Rianxotik
(A Coruña) etorri zen joan
den apirilean eta oso eroso
sentitzen da gure artean.
Zertan ari zara hemen?

Lanean. Ontzi mekanikaria
naiz eta Deustuko kanala
irekitzeko dragatze lanetan
ari den Ardenza itsasontziko
mantentze eta konpontze arduretan nabil.

Noiz etorri zinen?

Testua
Nerea Olaziregi

Apirilaren 28an atera ginen
Marinetik (Pontevedra) eta
Deusturaino etorri zuzenean.
Bi hilabetez egoten naiz hemen lanean eta beste hilabete
libre izaten dut, gutxi gorabehera.

Gustuko duzu zure lana?

Daukadana da. Hemengo baldintzak oso onak direla esan
nezake, ezin dugu gauez lan
ikegin zarata ateratzen dugulako eta hori ez da ohikoa. 12
orduz egiten dut lan jarraian
baina gauak libre.

Eta lanetik ohera?

Ez, lo gutxi egiten dut. Lanean ez nagoenean, familiare-

kin hitz egiteko aprobetxatzen
dut, lankideekin garagardo
batzuk hartu, paseatu edo bizikletaz joaten naiz alde zaharreraino.

Erriberan bizi zarete. Zer topatu
duzue hemen?
Oso gustura gaude. Beste bi
lankiderekin batera bizi naiz,
auzokideek oso ondo tratatzen
gaituzte. Auzo honetan baduzue guk galdu dugun zerbait,
herri txiki batean bezala bizi
zarete, denok ezagutzen duzue elkar, gizarte-zentro bat
duzue...

Zer uste duzu Erriberarako
duten planari buruz?

Manhattan berriari buruz?
-barre egiten du- , enpresa
handientzat dirua da. Negozio
bat, azken finean.

Ez da Deustun lan egiten duzun
lehenengo aldia ezta?

Ez, nire lehenengo ontziratzea
hementxe izan zen, Deustun,
16 urte nituenean. Portua
ireki zutenean Atxa enpresak kargaderoen monopolioa
zuen. Guk Kanarietatik platanoak eta erlojuak ekartzen
genituen eta hemendik hara
behiak eramaten ziren.

Ordutik herri asko ezagutu
dituzu ?

Bai, hona etorri baino lehen,

enpresa berarekin Brasilen
ibili naiz lau urtez. Singapur,
Hong Kong, Ingalaterran,
Angolan ibilia izan naiz eta
penintsulan zehar hainbat tokitan.

Zer botatzen duzu faltan etxetik
kanpo zaudenean?

Nire emaztea. Etxera joaten
naizenean ez naiz bertatik
ateratzen, oso etxekoia naiz,
ez dut parrandan ibiltzea gehiegi gustuko. Herria ere botatzen dut faltan, galegoak
itxiak gara eta oso lotuta gaude herrira.

Euskaldunoi ere sarritan esan
digute itxiak garela. Ados
zaude?

Ez, askotan lan egin dut euskaldunekin eta oso irekiak zarete eta errespetu handikoak.
Nabigatzen genbiltzala ofizialen jantokian bazkaltzen
genuen, gehienak euskaldunak ziren eta beraien artean
euskaraz hitz egin arren, gu
geundenean gazteleraz egiten
zuten. Galego batek ez du hori
egiten.

Irailerako lana amaituko omen
zaizue. Etorkizunerako planik?

Ez dut uste irailerako kanala
bukatuta egongo denik baina
gero ez dakigu nora bidaliko
gaituzten.
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Txorierri garagardoa ezagutuz eta dastatuz

TXORIERRI GARAGARDOA EZAGUTUZ ETA DASTATUZ
Azken lau urteotan lantoki bilakatu duen pabiloian egin dugu hitzordua Kepa
Gallastegirekin. San Inazioko auzokideak, Pedro Mari Alzolak eta Felix Losadak
osatzen dute Txorierri Garagardoak. Sondikan dago TxG, autobusen, tailerren eta
bestelako lanak egiten dituzten pabilioien artean, Berreteaga poligonoan.
Testua eta argazkiak: Patxi Gaztelumendi / Olatz Arregi

Garagardo kupelak, botilak, garagardo-ituria
eta lupulua mahai gainean erakusgai. Usain
gozoa dago, eta bisita gidatua eskaini digu
Kepak. Aurretik garagardoa dastatzeko
aukera eskaini digu. Gogoz hartu dugu, are
gozoago bere azalpenak.
Lehenengo eta bat, Nafarroatik eta Arabatik ekartzen duten garagarra erakutsi digu.
Gela batean daukate. Horrez gain, Alemaniatik eta Ingalaterratik ere ekartzen dute.
“Guk normalean Euskal Herriko garagarra
erabiltzen dugu, baina zapore batzuk lor-
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tzeko aproposagoak dira Alemaniakoa eta
Ingalaterrakoa, eta lantzean behin hori ere
erosten dugu” azaldu digu Kepa Gallastegi
garagardozale eta Txorierri markako sortzaileak.   Biltegi ondoan daukate errota
txiki bat, garagar aleak birrintzeko. Metalezko barrika handi batzuetan egosten dute
garagarra urarekin, infusioa egin eta garagardoa izango denaren lehen emaitza ekoizteko. Behin egosita garagardoa izango dena
non eta zelan iragazi erakutsi digu Kepak.
“Hondakina oiloek jaten dute, asko gustatzen zaie, eta baserritar gehiagoren bila ari

gara, gero eta gehiago sortzen dugulako”.
Prozesu naturala da, eta automatizatu barik egiten dute Txorierri garagardoa. “Beste
fabrika batzuetan, ordenagailuak eta erabiltzen dituzte prozesu osorako; guri ahalik eta
hurbilen eta eskuekin ahal den beste egitea
gustatzen zaigu, artisau-prozesua da gurea
goitik behera”.
Fermentatzeko ordua dator. Lupulua gehitu
-garagardoari zaporea emango diona- eta
azukrea alkohol bilakatzen duen prozesua
da fermentazioa. Berdin egiten dira ardoa,
sagardoa edo txakolina ere. Orduan Kepa
beraien hasierako garaiak gogoratzen hasi
da. “San Inazion, Elorrietan, duela 20 urte
sagardoa egiten ikasi genuen lagun artean”,
sagarrak batu eta euskal edari ezaguna banatzen zuten lagun artean.
Geroago “Interneten ezagutu genituen garagardoa egiteko formulak” akordatzen da
oraindik. Eta garagardoa egiten ikasi zuten.
“Hasieran 100 litro egiten genituen guretzat,
geroago 300 egitera pasa ginen, eta lagun

artean banatu”. Eta duela lau urte, Txorierri
Garagardoak ekimena martxan jarri zuten
hiru lagunek. “Inbertsio handia egin behar
izan genuen, ez da erraza gero!” kexatzen
da Gallastegi. “Baimenak, industria, makinak, lokala… oraindik bakoitzak gure lana
daukagu, eta tarte libreetan egiten dugu garagardoa, eta guk saltzen dugu, guk banatzen dugu gure taberna guztietara”.

4000 litro garagardo hilean
Garagardoa fermentatzeko lau gailu dituzte
orain, eta 500 bat litro egiten dituzte aldiro.
“Lupulua bota eta eskuz egiten dugu prozesua, astean bi aldiz”, eta kalkuluak egiten
hasi da: hilero 4000 litro garagardo ekoizten
dituztela esan digu. Gehiena 30 litroko kupeletan saltzen dute, tabernetara zuzenean.
Baina botiletan ere eskaintzen dituzte beraien garagardoak. “Tabernetan, txosnetan,
azoketan… saltzen dugu garagardoa. Ez da
erraza marka komertzial handiekin lehiatu
behar garelako, eta gure garagardoarekin
etekinak txikiagoak dira, baina asko maite
gaituen jendea dagoenez, aurrera jarraitzen

“Artisauprozesua da
gure goitik
behera”

7

erreportajea Txorierri garagardoa ezagutuz eta dastatuz

dugu”, apal eta pozik ageri da Kepa. Astean zehar kamisetak egiten ditu serigrafia
batean, eta ahal duen guztietan pabiloian
dago. BasqueBeer elkartearen kontuez ere
arduratzen da, eta tokatzen zaionean banaketa egiten du tabernaz taberna.

gain, Kepak ondo ezagutzen ditu Nafarroa
eta Ipar Euskal Herriko garagardoak ere.
Biltegian ditu Xorta Pirinioetako garagardoa,
NaparBeer, Bobs Hazparnekoa edo Akerbeltz Zuberoan sortu eta Azkainen kokatuta
dagoena.

TXG.eus

Taberna eta azoketan eskura

Txorierri garagardoa da beraien marka.
“Sondikara etorri ginenean mendi baten
edo erreka baten izena jarri gura izan genuen, baina ez genuen aproposik ikusten.
Asua ez zitzaigun polita iruditzen garagardo
baterako, eta Txorierri jartzea erabaki genuen” diosku pentsakor. Webgune polita
da txg.eus ere. Bertan garagardoa, tabernen mapa, online erosteko aukera, edota
garagardotegian bertan dastaketak egiteko
aukera eskaintzen dute. “Jende asko etortzen da hona, parrilan erretzen ditugu jakiak,
kontzertuak egiten ditugu aterpe horretan...
pabiloi artean lasai asko eta gustura egoten
da jendea hemen”. Hortzak luzatu zaizkigu
guri ere. Musika, jatekoak, garagardoa… ez
da plan txarra gero.   Webgunean bertan
ikus daitezke ekoizten dituzten garagardoen izendapenak: Golden ale, Best Bitte,
Ambar ale, American Blonde… Gaur egun
ekoizpen handia dago craft beer delako garagardoetan. Bertokoak eta artisauak direla
esateko baliatzen den kontzeptua. Txorierri
garagardoa gainera, BasqueBeer euskal
garagardo elkarteko partaide eta bultzatzailea da. Urdulizko Etxeandia, Boga ezaguna edota Zamudion dauden Urban Beer
markak, Gar&Gar donostiarra, Errenteriako
Olañeta eta Oiartzungo Pagoa ere bertan
daude; Arabatik Olbea Aguraingoa eta Baias
Murgiakoak osatzen dute elkartea. Horrez

Tabernetan banatzen dituzte botilak eta
kupelak. Sondikan hainbat bezero dituzte,
baina batez ere Deustualdean eta Bilbon
dastatu daiteke Txorierri garagardoa. “San
Inazio eta Deustun hainbat tabernetan daude gure kupelak, Gernika, Izeki edo Atxurin
dezente hartzen da, eta gu ere oso pozik
gaude”. Horrez gain, beste batzuentzat
ere ekoitzi ohi dute eta pertsonalizatutako
garagardoak ere egiten dituzte. Berdin rock
talde, elkarte edo enpresentzat. “Aukera
polita da, ez dira oso tirada handiak izaten,
baina gustura gaude, lan lerro garrantzitsua
da hori ere”, dio Kepak, aspaldi honetan
kaleratu dituzten garagardo ezberdinen botilak eta etiketak erakutsita. “BasqueBeer
elkartearekin azokak egiten ditugu Euskal
Herriko puntu ezberdinetan, marka ezberdinak probatu, jatekoa ere ez da falta izaten,
eta gure produktuak ezagutu eta dastatzeko
aukera onak dira”.
Garagardoaren aparra dastatu eta hurrengo
hitzorduan pentsatzen itxi dugu Kepa Sondikan. Bilbon Indautxuko Penguin tabernan
Txorierri markako hainbat garagardo dastatu daitezke. Izan ere, Bilbon dagoen craft
beer taberna osatuena da Penguin. Txorierriko sortzaile den Felixek kudeatzen du,
eta Euskal Herriko zein atzerriko garagardo
eskaintza oparoa dago bertan.

“Asko maite
gaituen
jendea
dagoenez
aurrera
jarraitzen
dugu”

udalekuak

MOTXILA BETE ILUSIO
Deustualdeko gazteak han eta hemen ibili dira udan zehar. Motxila bizkarrean
hartuta leku andana bisitatu dituzte lagun eta begiraleekin batera. Hurrengo
lerroetan bizitako esperientziak kontatu dizkigute ilusio handiz.
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Etorkizuna Eskaut Taldea

Txantxiku Aisialdi Taldea

Udaro bezala aurten Etorkizuna Eskaut
Taldeko kideek uztaileko azken hamabostaldian kanpamentua egin dute. Adarrik gazteenak Musitun (Araba) egon dira
kanpamentu finkoan. Bertan hainbat ekintza, hausnarketa, gaubela eta irteera egin
dituzte. Bestetik, Oinarinak eta Azkarrak
adarretakoek kanpamentu ibiltariak egin
dituzte. Oinarinak Musitu inguruko
herrietan egon da bost egunez. Bere
lehenengo kanpamentu ibiltaria izan
bada ere, kanpamentu finkora bueltan etorri denean irrifarrak besterik
ez ziren ikusten. Azkarrak, ostera,
Aralarretik Urbasara egin du ibilaldi
gogorra. Egunak eta gauak pasa dituzte Euskal Herriko hainbat mendi
zeharkatzen eta herri txiki asko ezagutzen. Taldeko nagusienek, Trebeak
adarrekoek, Quintanalaran (Burgos) egin
dute kanpaldia. Bertan, herri osoa garbitu
dute, txorientzako etxe bat eraikitzen lagundu dute eta, batez ere, herria girotu dute
euren ekintzekin.

Iritsi zen uda eta, urtero bezala, Txantxiudalekuetara abiatu ginen. Aurten Ezkabako
(Nafarroa) kanpinean igaro ditugu uztaileko 10 egun. Irribarrea ahoan eta nerbioak
dantzan genituela, Deustutik irten ginen autobuskada bat ume eta begirale. Hara eta
hona ibili gara, mendian, igerilekuan, edota
jaietan, eta ez dugu aspertzeko denborarik

izan: lehiaketak, mozorroak, gaubelak, bazkalosteak, dantza, kantak egin ditugu…
Hamaika gauza ditugu kontatzeko! Bueltatu ginenetik udalekuetako milaka esperientziatxo, istoriotxo eta txutxumutxu izan ditugu kontatzeko, etxeko eta inguruko guztiak
nekatu arte. Denetarik egin dugu egun
hauetan: Txantxiabordaia eta piraten garaira
bidaia egin genuen, Ezkabako kartzelarako
txangoa; hura bai ibilbide itzela, Hi haiz hi
artista; sormenez genuen kanpina konkista,
Piropoposta, malkoak ateratzea ezetz kosta?, Kamisetak tintatu eta artista bilakatu,
igerilekua eta aquagym, dantza gaitezen
elkarrekin, Ñam ñam on egin abestia ikasi,
Txantxikun ere euskaraz hezi eta hazi. Elkar
zainduz hamaika egun, urrian ikusiko dugu
elkar, lagun!

Izartxo Aisialdi Taldea
Izartxo Aisialdi Taldea ez da udan gelditu.
Txikienak Beintza-Labaienera (Nafarroa)
joan ziren ekainean eta nagusienak Boliviatik itzuli ziren abuztu erdialdean. Bitartean,
gaztetxoak Izaba inguruetatik ibili ziren naturaz gozatzen eta nagusiagoek ekintza solidarioak egin zituzten. Batzuek oinez egin
zuten Irunetik Bilborako bidea, eta Euskal
Herrian gehien behar dutenekin lan egiten
duten elkarteak ezagutu zituzten. Beste batzuk hegoaldera joan ziren, Granadara, Kordobara eta Melillara, hango gazteei aisialdi
ekintzak egitera.

Gazte Alaik aurrera jarraitzen du. Zortzi eta
18 urte bitarteko gazte zein umeen aisia
eta denbora librea kudeatzen du, beti ere
aurretik izandako oinordetza errespetatuz.
Eskaintzen dituen
ekintzak
urte osoan zehar egiten dira:
asteroko bilerak,
neguko eta udaberriko irteerak
eta,
azkenik,
kanpamentua
izaten da urteari
amaiera ematen
dion bi asteko
esperientzia paregabea.

Egunsentia Eskaut Taldea

Mendian edo kostaldean, hirian edo basoan, uda hezigarri eta dibertigarria pasatu dugu eta eskolara itzultzea gogorra izan
bada ere, hasi gara datorren urteko proiektuak lantzen. Ea aurtengoa errepikatzen
dugun!

Gazte Alai
Gazte Alai Aisialdi Taldeak aurten 50. urteurrena ospatzen du. Deustuko herrian
urteetan zehar ume eta gazteak heztea izan
du helburu, hainbat arlo landuz: adiskidetasuna, gaitasun kritikoa, elkarbizitza, ingurugiroaren ezagupena, kontaktua eta zainketa, elkarlana, auzoarekiko inplikazioa…
Begiraleen ahalegin eta lan gogorrari esker

Uztailaren 14tik 28ra bitartean Egunsentiako kideek kanpamentua egin zuten
Uribarri-Ganboan (Araba). Bi aste horietan
Alde Zaharreko Jatorrak Eskaut Taldeko lagunekin egon ziren
naturan
elkarbizitzen orotara 120
lagun: zelai huts
bat, udako egun
beroak freskatzeko erreka bat eta
dena eraikitzeke.
Kanpin-denda eta
taldekideek
propio eraikitako egurrezko
eraikinek
osatzen zuten paisaia.
Taldeko nagusienek zelaitik pixka bat urrundu eta euskal kostaldea eta Costa Brava
deskubritzeko aprobetxatu zuten. Bi leku
horien artean ibilaldia egin zuten, esperientzia berriz betea.

Behin batean

Deustualdea historian zehar

DEUSTUKO BERTSO-PLAZA,
ORAIN DELA EHUN URTE
Deustuko bertso-saio pare bat dakargu
gaurkoan historiaren zokondo honetara.
Gurean azken urteotan hartu du indarra
bertsozaletasunak, jaietako saioak edo
Elorri bertso eskolak erakutsi duten
bezala. Baina izatez, aspaldiko kontua
da.

Testua: Hektor Ortega

Ez da erraza bertsolaritzaren historia egitea.
Euskara berez ia ikusezina izan da administrazio eta erdarazko prentsa nagusiarentzat
gure historia ia guztian. Are ikusiezinagoa,
herritar xeheen gustuko denbora-pasa errimatuaren lanabes bihurtzen zenean. Zerbait
okerragoa izan ez bada, gaitz erdi. Horren
ondorioz, gaitza zaigu gaur egun bertsolarien
arrastoen bila arrakastaz jardutea. Hala ere,
XIX. mendearen amaieratik aurrera haien jardunaren gaineko aipuak agertzen hasi ziren
euskal prentsan. Horri esker zerbait esateko
moduan gaude.
Bilbon euskarazko bilantzikoak argitaratu zituzten mende horren erdialdean eta amaieran, baita XIX. mendearen lehenengo herenean ere. XX. mendearen hasieran Leioa,
Getxo edo Erandion bertsozaletasun handia
zegoela ematen du. Urtero saioak izaten ziren jaietan, lehiaketak ere eratu zituzten eta,
jakina, herri horietan bertsolariak sortu ziren.
Bereziki indartsua ei zen erandioztarren bertso gosea.
Deustuan albiste askoz gutxiago aurkitu dugu,
baina izan badira. Bertso-saiorik zaharrena
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1907ko irailaren 22an aurkitu dugu. Domeka
zen eta, Bizkaiko abelgorrien lehiaketa egitekoa zela aprobetxatuz, Deustuko Udalak egitarau zabala prestatu zuen frontoian. Goizeko
hamar eta erdietatik aurrera, herriko musika
bandaz giroturik, aizkolarien arteko lehia, pala
partidua eta, amaieran, “terminará la fiesta
con un gran concurso de versolaris en el que
tomarán parte los famosos hermanos Embeitia”.
Nortzuk ziren haiek? Enbeitatarren artean
ospetsuena Kepa Enbeita Errenteria, Urretxindorra, (1878-1942) dugu. Bizkaiko bertsolarien izarra izan zen XX. mendearen hasieran, baita Enbeitatar bertsolari dinastiaren
sorburua ere. Bertsotan jendaurrean 1902.
urte aldean hasi zen eta laster irabazi zuen
plazagizon trebearen fama, batez ere Getxon
jokatutako saio baten gipuzkoar bertsolarien
aurrean erakutsi zuen mailagatik. Bertsolaritzaren historian arakatuta, duda gutxi: Imanol
Ezkerrean, Kepa Enbeita, Urretxindorra. Argazkia: Indalecio Ojanguren/
guregipuzkoa.eus . Eskuinean, Enbeita eta Betolaza Lezaman bertsotan.

Enbeita (1884-1946). Anaia gazteak urte batzuk eman zituen bertso-plazetan. Ondoren,
paperera mugatu zuen bere jarduna.
Zelan joan zen Deustuko saio
hura? Bilboko El Nervión
egunkariak
argitaratu
zuenez, “los versolaris
Embeitia hicieron las
delicias de los amantes
de las improvisaciones
en euskera”. Ederto,
beraz.

Begoñako Betolaza
Kepa Enbeitak sarritan kantatu zuen EAJk antolatutako jaialdietan, batzuetan anaia Imanolekin. Honek plazak utzi zituenean, beste batzuekin
jardun zuen. Horietako bat izan zen Txomin
Betolatza Karkamu. Begoñakoa zen Betolaza eta bertsolari 1909 eta 1930 bitartean ibili
zen, gutxienez. Urretxindorrak eta Betolazak

elkarrekin kantatu zuten, adibidez, Lezaman,
1910eko urriaren 21ean, jeltzaleen ekitaldi
baten. Egun hartakoa da testu honekin ageri
den argazkia. Novedades aldizkariak honela aurkeztu zituen
bertsolariok: “los afamados
bersolaris don Pedro de
Embeita y don Domingo
Betolaza”.
Bada, 1915eko San
Ignazio egunaren inguruan, Deustuko batzokiak ekitaldi euskaltzalea
antolatu zuen.
Euzkadi
egunkarian irakurri dugunez,
Aramaioko Txomin Guruzetak
berba egin zuen batzoki bete jenderen
aurrean. Entzuleek gustura hartu zuten haren
mezua, txalo sortaz sarituz. Ondoren, “nos
hizo pasar un rato alegre el afamado bertsolari Betolaza, el cual con sus improvisaciones
consiguió a su vez hacerse aplaudir”.

artikulua

BADATOR EUSKARALDIA
Azaroaren 23an abiatuko da Euskaraldia. Urtebeteko lanaren ostean, Euskal Herri
osoan euskararen erabilera sustatuko duen ekimena heltzear dago.
Ariketa soziala eta kolektiboa da Euskaraldia,
hizkuntza ohiturak aldatzea eta euskararen
erabilera igotzea helburu duena. Azaroaren
23tik abenduaren 3ra antolatuko da Euskal
Herri osoan eta aurrekari ugari ditu.

Testua eta
argazkia
Jone Gartzia

2015ean Lutxo Egia idazle bilbotarrak 31 egunez Bilbon gaztelania erabili barik bizitzeko
erronka bete zuen. Hilabete oso batean zehar
euskaraz aritu zen hirian. Ulertzen ez ziotenean ingelesera jotzen zuen. Egun horietan
konturatu zen gehienetan jendeak ondo hartzen zuela bere jarrera eta Bilbon hizkuntza
ohiturak asko hobetu zitezkeela.
Horren ondotik, “Egian Euskaraz Bizi Nahi
Dugu” ekimena antolatu zuten Donostiako
auzoko bizilagunek. Errenkadan etorri ziren
Lasarte-Oriako “Baietz 40 egun euskaraz”,
Hernaniko “Euskara ari du”, Aguraingo “75
ordu euskaraz”, Astigarragako “100 ta 100…
200 ordu euskaraz” edota Arrigorriagako
“Baietz 365!”.
Gurean ere Euskaraldiaren aurrekariak ditugu. Iaz azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean deustuarrek “11 egun euskaraz” ariketa
egin zuten, hurrengo urtean ospatzekoa zen
Euskaraldiaren probako saio gisa, eta 1.000
lagun bildu ziren euskaraz bizi guran.
Euskaraldian parte-hartzeko bi rolen artean
aukeratu beharko da: Ahobizi eta Belarriprest. Ahobiziek ulertzen duen orori euskaraz
egiteko konpromisoa hartuko dute, besteek
erdaraz erantzun arren. Ezezagunei ere, gutxienez lehen hitza euskaraz egingo diote,
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hizkuntza ohiturak aldatzera begira. Belarriprestek, aldiz, euskaraz dakien norbaitekin
daudenean euskaraz egiteko eskatuko diote,
nahiz eta haiek nahi duten hizkuntzan erantzun. Antolatzaileek azpimarratzen dutenez,
rol bat zein bestea aukeratzeak ez du norbanakoen hizkuntza mailarekin zer ikusirik,
hizkuntza jokabide eta hautuekin baizik.

Euskaraldia Deustualdean
Irailaren 20an hasi zen Euskaraldian izena
emateko epea. Iruñean egin zuten ekitaldi
nazionala, eta deustuarrek ekitaldi berezia
antolatu zuten Bidarte Udaltegian. Bertan,
Deustualdeko “hamaikakoa” aurkeztu zuten,
Euskaraldiaren embaxadoreak izango diren
hamaika lagunak, hain zuzen. Pertsona horiek Euskaraldiaren sarea zabaltzeaz eta haien
auzoetan ekimenaren irudi publikoa izateaz
arduratuko dira.
Azaroaren 23an hasiko da Euskaraldia, baina
deustuarrek hilabeteak daramatzate ariketa
sozial erraldoi hau prestatzen. Antolatzaileek
eta hamaikako kideek formazioa jaso dute,
ariketa garatu bitartean zelan jokatu jakiteko.
Izan ere, hizkuntza ohiturak aldatzea ez da
batere erraza, eta tresnak behar dira horretarako.
Deustualdean bi gunetan eman daiteke Euskaraldian parte hartzeko izena: Mullerrenean
(Ramon y Cajal, 42) eta Euskararen Etxean
(Agoitz plaza, 1). Internet bidez ere egin daiteke, eta bi leku horietako batean jaso Ahobizi
zein Belarriprest ikurrak, 11 egunetan zehar
jantzi beharrekoak.

artikulua

EUSKAL PRESOEN SALBUESPEN
EGOERAREKIN AMAITZEKO DINAMIKA

Pasa den irailaren 13an hainbat arlotako deustuarrek Orain Presoak dinamika aurkeztu zuten
Bidarte Udaltegian. Bultzatzaileen berbetan,
ekimenaren helburua da euskal presoen “salbuespen egoera” amaitzea eta, horretarako,
gizarte zibilaren “sektore guztietako lagunen”
babesa lortzea.
Asmo hori islatu guran, deustuar talde anitz
batek dinamikaren bultzatzaile izateko konpromisoa hartu du. Taldeak lau lehentasun aipatu zituen: urruntzea bukatzea, larriki gaixo
dauden presoak behar bezala artatuak izango direla bermatzea, Europako legeldiaren
aurka doan bi estatutako zigorren batuketaren aplikazioa bertan behera uztea, eta lehen
graduaren aldaketa.
Partaideek elkarbizitza eta bakea lortzeko
konpromisoa hartu zuten eta herritarrak Orain

Presoak antolatutako ekintzetan parte-hartzera gonbidatu zituzten. Bi zitetan jarri zuten
azpimarra: urriaren 11an 19:30ean Deustuko frontoian egingo den “agerraldi herritar
erraldoia” eta “balio kualitatibo handia izango
duen” urriaren 20ko mobilizazioa. Bultzatzaileek iragarri zutenez, autobusak jarriko dira
Donostiara joateko.
Era berean, irailaren 28an 19:00etatik aurrera, Kale Animazioa antolatuko dute Deustuko
tabernetatik eta urriaren 7an Bizikletaldia
egingo dute 12:30etan, euren berbetan “aisialdia eta aldarrikapena uztartzeko plan ederra”.
Bien bitartean, informazio mahaiak jarriko dituzte “herritar kopuru handienera iristeko” eta
bertan Bizikletaldira zein Donostiara joateko
izen-emateak izango dira.

Testua eta
argazkia
Orain Presoak
Deustu

berbetan
AITZOL SARATXAGA SAENZekin
Zinemagilea

“Euskal zinema egiten ari gara

23 urte eta zinemagintzan
ibilbide luzea dauka
Aitzol Saratxagak. ‘Ziren’
laburmetraiarekin Bilboko
FANT zinemaldi fantastikoan
euskarazko lanik onenaren
saria jaso zuen maiatzean.
Azken aldi honetan ‘Basoan’
laburmetraia amaitzen ari
da. Hainbat soinu banda ere
konposatu ditu, ‘La Higuera de
los Bastardos’ eta ‘Un mañana
mejor’ filmetakoak kasu.
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Testua: Jone Gartzia - Argazkiak: Iñigo Azkona

eta hori oso handia da”
Nondik datorkizu zinemarekiko zaletasuna?

Zer eman dizue sariak?

Beti izan dut argi zinemagintzan aritu
nahi nuela. Txikitan edozein telefonorekin
egiten nituen film laburrak eta unibertsitatean hasi nintzenean lagunekin hasi
nintzen elkarlanean. Gainera, nire aitite
txistularia zenez, zortzi urtez ikasi nuen
musika. Horregatik, zinema eta musika
izan dira nire zaletasun nagusiak, batez
ere biak uztartzea.

Proiektu berriekin jarraitzeko indarra.
Zinema egiteak denbora eta diru asko
eskatzen du eta horrek izugarri nekatzen
du. Sariari esker bultzada animikoa
jaso dugu. Jende berria ezagutzeko
aukera ere ematen dizu, eta zure lana
jende gehiagorengana heltzen da.

Zuzendaritzan eta soinu banden
konposaketan aritu zara batez ere. Zein
arlo duzu gogokoen?

Zinema elkarlanean egiten da eta horregatik proposatu nuen GRALa taldean egitea. Nik zuzendari lana egin nuen, Iker
Etxebarria argazki zuzendari aritu zen eta
Antxon Notario arte zuzendari. Proiektuek denbora eta diru asko behar dute,
baina hainbat kideren artean errazago
dira kudeatzen. Horrela lortu dugu proiektua aurrera ateratzea.

Biak gustatzen zaizkit asko, ezingo nuke
bat aukeratu. Egia esan, biak dira bateragarriak eta hori egiten saiatzen naiz. Nik
zuzentzen ditudan film laburretan soinu
banda ere konposatzea itzela da. Prozesu guztiaren amaiera da, pastelari ginga
jartzea.

Maiatzean FANT Bilboko Zine Fantastikoan
euskal laburmetrai onenaren saria jaso
zenuten Ziren lanarekin.
Guretzat itzela izan zen, ez genuen batere espero. Euskal laburmetraien kalitatea
gero eta handiagoa da eta maila horrekin
saritua izateak zirrara handia egin zigun.

Zer da Ziren?
Zirenenek kontatzen du zer gertatuko litzatekeen asko maite duzun kide bat galdu eta bueltan ekartzeko aukera emango
balizute.

Gradu Amaierako Lana izan zen Ziren.
Nolatan?

Zein da laburmetrai baten ibilbidea?
Normalean film laburrek bi urteko ibilbidea izaten dute. Lehenengo urtean estatu
barruko banaketa egiten da eta bigarrenean nazioartekoa. Orain bigarren hori
lantzen ari gara. Sariak irabaztea beti dago
ondo baina guri interesatzen zaigu proiektua erakustea eta jendeak ikusteko aukera
izatea.

“Euskal
laburmetraien
kalitatea gero
eta handiagoa
da”

Orain Basoan film laburrean ari zarete
lanean.
Filmatzea FANT jaialdia ospatu aurretik
egin genuen. Kolorearen azken ukituak
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berbetan
AITZOL SARATXAGA SAENZekin

UUSAKONEAN
Zuzendari bat
Nire gogokoena Peter Jackson da. Berak Eraztunen Jauna, Hobbita... filmak egin ditu, baina
horren aurretik egindako filmak nahiko goreak
dira. Zoragarria iruditzen zait: gore pelikulak
egitetik bat-batean Eraztunen Jauna egitera
igarotzen da. Momentuan ezinezkoa zirudien
filma zen, pila bat elementu eta kontzeptu dituelako, unibertso oso bat. Berak bikain egin
zuen eta horregatik miresten dut.
Gaur egun dagoen zuzendaririk onena Denis
Villeneuve da. Bere film guztiak primerakoak
dira, perfektuak: Enemy, Blade Runner 2049,
Dune…

Pelikula bat
Gone Girl, The Social Network, Prisoners… eta
80 egunean. Jose Maria Goenagaren lehenengo filma da 80 egunean, ezkutatuta dagoen
arribitxi bat. Goenaga ezaguna da Loreak eta
Handia filmengatik, baina bere lehenengo filma
itzela da.

Soinu banda bat
Jaun eta Agintari: Munduaren Azken Muturra
(Master and Commander: The Far Side of the
World).

eman ditugu jada. Estreinaldia Euskal Zine
Bileran izango da, urrian. Jaialdi batzuetarako konfirmazioak ditugu dagoeneko,
baina oraindik ezin dugu ezer esan. Orain
arte, ikusi dutenei asko gustatu zaie. Gauza desberdin bat da, nahiko interesgarria,
beste alde bat lantzen duelako.

Zer kontatzen duzue pelikulan?
Beldurrezko istorio bat da. Gizon bat basoaren erdian esnatzen da eta ez du ezer
gogoratzen, ez daki zelan heldu den horra.
Aurkitzen duen lehen pista grabazio bat
da, zer gertatu den esaten diona. Horrela
hasten da baso horretan dagoenaz jabetzen.

Zer erronka suposatzen du zinegile gaztea
izateak?
Gazteak garenez indar eta kemen handia daukagu eta gauza asko egiteko prest
gaude, baldintzei erreparatu gabe. Baina
aldi berean finantziazioa lortzea zailagoa
da. Diru laguntzak eskuratzea nekeza da
ezagutzen ez bazaituzte. Gainera, zalantza eta ziurgabetasun gehiago dituzu: ez
dakizu proiektua aurrera ateratzeko gai
izango zaren, jendeari gustatuko zaion,
errodaia ondo aterako den, guztia grabatzeko denbora emango duen…

Eta euskarazko zinema egiteak?
Euskal zinema egiten ari gara eta hori
oso handia da. Hizkuntzak filmetan oso
garrantzitsuak dira, eta guk euskarari potzenzial hori ateratzen diogu. Euskara beste baliabide bat da zineman.
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Zaila da zinemagintzan aritzea?

Zinemagintzan aritzen naizenean beti
ematen dut ahal dudan guztia: bai nire
proiektuetan eta baita besteen proiektuetan
ere. Egiten duzuna gozatzen duzunean
errazagoa da tinko eustea.

Zelan finantzatzen dituzue zuen proiektuak?

Orain arte finantziazio propioa erabili
izan dugu, gure dirua jarriz eta lagunei
eskatuz. Ziren egiteko crowdfunding bat
jarri genuen martxan. Askotan lagunei
eta zinema gustatzen zaion jendeari esker
ateratzen ditugu proiektuak.

Filmoluegoedito ekoiztetxea daukazue.

Klaseko kide batzuen artean sortutako
ekoiztetxe txiki bat da. Finean, zinema
kolaborazioa da eta produktora txiki batek
horretarako aukera ematen du. Taldean
ari zarenean aukera gehiago daukazu
proiektu bat aurrera ateratzeko bakarrik
baino. Jendearen feedbacka jasotzen
duzu eta inguru lasai eta eroso batean
zaude ideiak konpartitzeko.

bat egiteko, pentsa luzemetrai baterako…
Hala ere, etorkizunean gustatuko litzaidake film luzeren bat egitea.

Zertarako balio du zinemak?

Zinemak aukera ematen digu begiekin
ikusi ezin duguna sortzeko. Nahi duguna
irudikatu dezakegu: gure fantasia eta
munstrorik handienak; eta hori da zinemak
duen handiena.

Zein da zure genero gogokoena?

Zientzia-fikzioa eta beldurrezko filmak.
Beldurrezko filmak gogoko ditut ekoizten
merkeak direlako eta aldi berean ondo
egiten zailak. Beldurrezko pelikuletan ez
da sustoa landu behar, beldurra baizik.
Beldurrezko elementuak ondo erabiltzen
jakin behar da.

Zerk inspiratzen zaitu?

Egunerokotasunetik
hartzen
ditut
ideiak. Gero ideia horiek garatuz doazen
heinean, fantasiara jotzen dute batzuetan,
errealismora besteetan…

Zer duzu nahiago: proiketu handiak edo
txikiak?

Nola lortzen duzu buruan dituzun ideiak
pantailaratzea?

Proiektu bakoitzak bere lantaldea dauka.
Lan batzuek talde handiagoa eskatzen
dute. Fantasiazko pelikulek denetarik behar dute: efektuak, jantziak, dekorazioa…
Proiektu txikiak intimoagoak dira eta beste
modu batean funtzionatzen dute. Bakoitzak bere xarma dauka.

Gidoiak idatziz, berridatziz, ezabatuz eta
berriro idatziz. Hasieran ideia nahaste bat
izaten dut buruan, eta astero asmoz aldatzen dut. Zure buruari “hau egin nahi dut”
esaten diozun arte ez duzu asmatzen.

Gustatuko litzaizuke film luzeren bat egitea?

Denetarik. Filmak gure egunerokotasunaren
erreferentziak eta bizipenak dira. Batzuetan
gure beldurrak kontatzen ditugu, besteetan
inoiz bizi izan ez ditugun gauzak... Bizi duzun momentuak markatzen dizu zer egin.

Edozein zinemagileren helburua da hori,
baina niretzat oraindik goizegi da. Askok
esaten didate: “Aitzol, hurrengoa luzemetrai bat”. Baina ez daukat dirurik labur

Zer gustatzen zaizu kontatzea zinemaren
bitartez?

“Sariak irabaztea
ondo dago baina
guri interesatzen
zaigu jendeak
gure proiektua
ikustea”

tartean
AISIALDIA

EUSKARA

Errekaurti Saria
Deustukopi fotokopisteriak jaso du
2018ko Errekaurti Saria. Sabin Menino eta Jenaro Zamalloa dendariek
jaso dute garaikurra dendan bertan.
“Bezero euskaldunoi emandako
arreta” eta “11 Egun Euskaraz zein
Euskaraldiarekin izandako jarrera
abegikorra” dela eta eman die saria
Berbaizu Euskara Elkarteak.
Hamar urtetik hona, Berbaizuk urtero banatu ditu Errekaurti Sariak
Deustun euskararen normalizazioa
sustatzen duten saltokien artean.
Hainbat jatetxe, taberna eta dendak jaso dute saria urteotan, “frogatuz Deustualdean euskaldunok
eta euskara behar moduan tratatzen duten saltoki asko eta askotarikoak daudela”.

Ainhoa Arregi Euskaltzain urgazle
Euskaltzaindiak hamabi euskaltzain
urgazle berri izendatu ditu uztailean
(lau emakume eta zortzi gizon). Horien artean Ainhoa Arregi Saratxo
deustuarra eta Agurtzane Elordui
Urkiza bilbotarra daude. 2016an
izendatu ziren azken euskaltzain urgazleak, Arabari eta Nafarroari dagozkionak. Aurtengoak Bizkaikoak, Gipuzkoakoak eta Ipar Euskal Herrikoak
dira, guztiak akademiaren batzorde
akademikoetan lanean ari direnak.
Ainhoa Arregi Euskal Filologian lizentziaduna da eta 1993tik UZEIko
lexikografia saileko kidea. Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuko lantaldeko
kidea da, zuzentzaile lexikoa eta euskarako analizatzaile morfosintaktikoa.

Txepetx aisialdi
taldea bueltan
San Inazioko aisialdi taldea berrartuko dute hainbat auzotarrek lau
urteko geldialdiaren ostean. Helburua “gazteek aisialdia euskaraz
eta elkarlanean gozatzeko aukera
izatea” da. “Pixkanaka eta ilusioz”
ekin diote bideari, aurreko begirale
taldearen laguntzaz eta inguruko
aisialdi taldeetako kideen gomendioekin. Lau urte hauetako hutsunea
betetzeaz gain, “auzoa aisialdirako
espazio gisa” defendatu nahi dute
proiektua berrabiarazi duten gazteek.
Horretarako, zerotik hasi beharko
dira: elkartea berriz ireki, eskolekin
koordinatu, guraso eta haurrekin
hitz egin, egutegia prestatu, ekintzak antolatu… Ari dira lanean, eta
laster aurkezpen jai bat antolatuko
dutela jakinarazi dute.

230 etxebizitza berri egingo dituzte Botikazarreko biribilgunean
Deustuko kanala irekitzearekin batera,
Euskalduna zubira igotzeko biribilgunea kendu eta hiru etxebizitza bloke
eraikiko dituzte. Orotara, 1.029 etxe
berri izango ditu Deustuko kanalaren
ertzak. Biribilguneko 230 etxebizitzez
gain, IMQ eraikinaren beste aldean
235 pisu eraikiko dituzte eta San Inazioko ertzean 564. Gainera, urteetan
zehar kanalaren ertza itxita mantendu
duten horma eta hesiak botako dituz-
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te, herritarrei gune hori zabaltzeko.
Guztira, 250 milioi euro erabiliko dira
Zaha Hadid arkitektoak diseinatutako
hirigintza planean. Deustu erdibitu eta
Erribera penintsula bihurtu zuen kanala ireki zenetik mende erdia betetzen
denean, kanala guztiz ireki eta uharte
bihurtuko dute Erribera. Horretaz gain,
egun 400 bizilagun baino gutxiago dituen auzoan 15.000 biziko dira aurrerantzean, 5.474 etxebizitza berritan.

Txema Luzuriagaren bilduma

irudiak berbetan
DEUSTUKO KANALA

Txema Luzuriaga

Urtea: 1968

Deustu duela 50 urte
Irailean hasi berri dugun ikasturte honetan, 1968 eta
1969 urteetako argazkiak erakutsiko ditut. Horrela,
azken mende erdian Deustun jazotako aldaketak ikusiko ditugu. Argazki honetan Ibarrekolanda agertzen
da, gaur egun Bizkaiko Aurrezki Kutxako etxeak dau-

den tokian, Orixe eta Benidorm kaleak gurutzatzen diren lekuan. Eskumaldean Ibarrekolanda institutuaren
parean dagoen eliza ere ikus daiteke.
Txema Juanesek utzitako argazkia.
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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 da
O
nei.
Zer iruditzen zaizu TA
zerbitzua ez duten
Ane Sarriko
ltzea?

auzoetara zaba

Irati
Etxebarri

Pedro
Ibarrekolanda
Gaizki iruditzen zait. Nahiko
zerga daukagu jada, aparkatzeagatik ordaindu behar
izateko. Zirkulazioaren gaineko zerga ordaintzen badugu, zergatik TAO zerbitzua
ordaindu behar? Azken finean, beste zerga bat gehiago da.

Josue
Mexiko-Sarriko
Ez zait egokia iruditzen.
Nire ustez negozio hutsa
da. Ez zait ondo iruditzen
kalean
aparkatzeagatik
ordaindu behar izatea,
guztiona baita. Gainera hau
ez da hirigunea eta ez dago
zirkulazio arazorik.

Eliana
San Inazio

Zuriñe
barrekolanda

Oso gaizki. Autoa uzteko
arazoa dago auzoan, baina
konponbidea ez da gehiago
ordaintzea. Auzotarrok ez
genuke gure auzoan aparkatzeagatik ordaindu behar

Ez zait ondo iruditzen, auzotarrontzako dohainik izan
ezean. Bertokoontzako doan
izan ezkero ondo hartuko
nuke, baina ez da horrela
izango.

Oso txarto. Etxebarritik
nator autoz dantza klaseetara astero hiru aldiz,
pentsa zer suposatuko
lukeen niretzat. Batzuetan
bueltak eman behar ditugu aparkatzeko toki bila,
baina beti aurkitzen dugu.

Julen
Ibarrekolanda
Txarto iruditzen zait beste
zerga bat gehiago ordaindu beharko dugulako.
Baina, beste alde batetik, uste dut auzotarroi
aparkalekua errazago aurkitzen lagunduko digula.
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>> ARRAUNA

ONENA

Hitz gutxitan esateko, kirol arloan, “orain arteko
denboraldirik onena” izan da 2018a. Pozik eta
harro dago Deustu Arraun Taldeko Aitor Mojas
teknikaria. Bai mutilek bai neskek, nork bere
ligan –KAE1 Ligan mutilek, ETE Ligan neskek–
hirugarren egin dute.
Testua: Lur Mallea Argazkiak: Deustu Arraun Taldea

Mutilak oso maila onean
aritu dira. Horren erakusle
da gorengo mailara igotzeko –Eusko Label Ligara–
jokatutako playoff-a, nahiz
igoera ez lortu. Neskak
inoizko ondoen aritu dira.
Oso gutxigatik, bi segundora
heldu ez zen aldeagatik, ez
ziren Kontxako Banderarako
sailkatu. Mailak gora egiten
duenean, traineruen berdintasunak ere gora egiten du,
adituen arabera. “Aukera
bagenuen, baina planetak
ez ziren lerrokatu”, dio Aitor
Mojasek penatuta. “Itzela
zatekeen”.
Deustuarren traineru nagusiek hainbat garaipen lortu dituzte, baina bada bat
benetan berezia izan dena,
Bilbon, Aste Nagusian jokatzen den estropadakoa. Bai
neskek bai mutilek eskuratu zuten bandera preziatua
joan den abuztuaren 19an
Udaletxe aurrean. Oso ezohiko lorpena. Bandera biak
etxean izateak asko poztu
zituen klubeko lagunak eta
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ospakizuna, konta ezin bada
ere, lorpenaren neurrikoa
izan zela gogoan dute zuzendaritza taldekoek.
Dirua behar da jauzi egiteko
Kluba sasoiko dago, ez ordea
bere diru kontuak. Azken bihiru urteetan kirol arloan
gora egin badu ere, bere aurrekontuak behera egin du.
“Erakundeen babesa falta
da”, Mojasen esanetan.
Aurrekontu
murriztuak
izan du, bai, eraginik. Izan
ere, senior mailan mutilen
bigarren traineru bat osatzeko aukera izan du aurten
Deustuk, baina horretarako
aurrekontu nahikoa ez du
izan eta, azkenean, klubeko

sei arraunlarik Elantxobeko
taldera alde egin dute. Donostiarekin alderatuz gero,
“hemen ez dago arraun
kulturarik ez babesik; beste
kirol batzuk hobesten dira”.
Eta jauzi handirako, neskak
Euskotren Liga nagusian
sailkatzeko adibidez, “dirua
falta dugu”. “Guk ere gehiago ahalegindu behar dugu”,
aitortzen du Mojasek. Ez du
kexati agertu nahi teknikari
beteranoak. Lanean gustura
jarraitzeko prest agertu da.
Kluba “gogor” dago, eta
“urtero-urtero gorantz” doa,
besteak beste, harrobia sendotzen baitoa arraunerako
gogotsu hurbiltzen diren
gazteekin. Arraun-eskolan,
iazko ia kide denek jarrai-

tuko dute ikasturte berrian,
eta eskolan sartzeko jaso
dituzten eskariei ere erantzuten ahaleginduko dira.
Ahal duten guztiei lekua
egingo diete Deustu Arraun
Taldean.

Zaharra gogoan

Aldaketa handiko denboraldia izan da 2018 urtea taldearentzat. Batik bat, bere
egoitza urteetan izan dena
aldatu dute. Joan den ekainetik 1.500 metro kuadroko
pabiloi berrira lekualdatu
dira, San Inaziora. Honezkero moldatu dira etxe berrira. Pantalana, esaterako,
“hobea da”, eta pabiloi
berriaren inguruan ez dute
arazorik ibilgailuekin Deustuko Erriberan bezala. Hala
ere, nostalgia darie klubeko
arduradunei eraikin zaharraz
hitz egiten dutenean. Bertatik arineketan alde egin
behar zutela esan zieten
Bilboko Udaleko ordezkariek
eta eraikin zaharra ez dute
oraindik eraitsi. Zutik dirau,
eta ez dute erraz ahaztuko.

http://
>> PALA

sarekada

DEUSTUKO II. IHARRA
PALA TXAPELKETA
Pala zaleek hitzordu garrantzitsua dute iraila
eta urria bitartean Deustun: II. Iaharra Pala
Txapelketa. Iaz estreinatutako ekimenaren ondotik dator bigarrena,
Deustuko Herriko Tabernak antolatuta.

Alde batetik, pala zaleek “elkar ezagutzea eta
frontoia erabiltzea”. Bestetik, “memoria lantzea eta berreskuratzea”. Izan ere, Iharra du
izena txapelketak, frontoiari herritarrek ipinitakoa Guardi Zibilak 1972an hildako Jonan
Aranguren Iharraren oroimenez.

Urteetan Deustuko Gazte Eguna- Hilabete luzatuko da lehiaketa, irailaren 17tik
Euskaraldia
ren jira-biran jokatu izan dira pala urriaren 19ra. Partidak bikoteka jokatuko dira,
partiduak, baina
iaz antolatzeari
tantora
etaekimena
gomazko
pilotarekin.
Guztira,
Euskaraldiak
YouTuben 32
kanala
ireki du
bideo
bidez hedatzeko.
HeEuskaraldia
den azaltzea
eta herritarrak
bertan parte hartzeko
utzi zioten eta lburua
Herriko
Tabernakzer hiru
fase izango
ditu txapelketak:
ligaxka
prestatzea
da. Formatu
desberdineko
bideoak
egin10era),
dituzte: kanporaketak
bi minutuko tehartu zuen lekukoa.
Hutsune
hori (irailaren
17tik
urriaren
lebista piezak eta 30 segundo inguruko esketxak. Bideoak ETB1 eta ETB2
betetzeaz gain, helburu ugari ditu (urriaren 11tik 18ra) eta final handia urriaren
kateetan emitituko dituzte izen ematea hasi bitartean, eta YouTubeko kanaekimenak.
19an.
lean ere zabalduko dituzte.

>> BERTSOLARITZA

LODITZEN ARI DEN BERTSO-SALTSA
Lehen edizio arrakastatsuaren ostean, prest dago Aferak bertso-dinamikaren bigarren
edizioa. Bertsolari gazteek aurkitu dute euren plaza Deustuko Herriko tabernan eta
bertsozaleek gozamenerako hainbat hitzordu.
Testua: Lur Mallea - Argazkiak: Deustuko Herriko taberna eta Elorri bertso-eskola

Afaria ordainetan. Horixe izan
zen aurreko ikasturteko saioetan parte zuten bertsolariek jaso
zuten ordaina Deustuko jaietan.
Ekimenaren antolatzaile diren
Deustuko Herriko tabernako eta
Elorri bertso-eskolako lagunek
“eskerrak emateko” modu horixe
hautatu zuten. Izan ere, iaz lehen
aldiz abian jarri zen Aferak egitasmoaren balorazioa oso baikorra
da. “Ez guk diogulako bakarrik”,
Gorka Contreras lantaldeko kidearen esanetan, “bertsozaleengandik eta hain bertsozale
ez zirenengandik jaso dugun
iritzia da”. Bertsozaletasuna
egon badago Deustun, eta,
hortaz, “ez da Gipuzkoara
soilik mugatzen den zerbait”. Hori nabarmena da,
eta Aferak bertso-dinamika
da horren froga.
Bigarren aldi honetan, antolatzaileek ez dute zoratzerik
nahi, eta ez dute erronka
puztuko. Aldaketa batzuk
egin eta nahikoa. Esaterako,
bost bertsolariko saiorik ez
da egongo, lauk abestuko
dute aldiro. “Laurekin saio
dezenteak eta potoloak”
ateratzen direla konturatu
baitira.
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Taberna giroko saioek formaletik
gutxi dute eta, zalantzarik gabe,
deustuarrek ikutu propioa ematen
asmatu dute. “Publikoak partehartze handia du, gai-jartzaileak
ere paper garrantzitsua jokatzen
du, eta mozorrotzeak bertsolariak
beste parametro batzutan jartzen ditu”, Contrerasen hitzetan.
“Bertsolariak ez datoz hiru kopla
botatzera. Ariketak egin behar
dituzte, ariketa mamitsuak”. Eta
emaitza ez da edonolakoa, “saio
dibertigarriak” bai kantuan da-

bilenarentzat bai entzutera hurbiltzen denarentzat. Horregatik
formularekin asmatu dutelakoan
daude deustuarrak: “Hau da
gure saltsa, eskaini behar den
zerbait eta, gainera, jendearen
gustukoa”.

Lehena urriaren 4an
Urriaren 4an izango da lehen
saioa. Mikel Aiartzaguena deustuarrak, Malen Amenabar, Aissa
Intxausti eta Unai Mendibururekin batera abestuko du. “Aferen
mundua” izango dute bertsotarako gaia.
Hurrengo saioak: urriak 25,
azaroak 29, abenduak 20
eta otsailak 7. Betiere, ostegunetan, 20:00etatik aurrera,
Herriko tabernan. Deustuko
bertso-eskolako kide bat
egongo da saio guztietan.
Udazkenean hastekoa da
Bizkaiko Bertsolari Txapelketako bigarren fasea, eta partaide batzuek Deustuko plaza
entrenamendu gisa erabiliko
dute.
Aferak ekimenari martxoaren
2an emango diote amaiera
bertso-bazkariarekin.

ba
bbaarrkkuuaa bbeettee bbeerrba
>> FEMINISMOA

PAREK 10!
Hamar urte bete ditu aurten Pare Deustuko Gazte
Talde Feministak. Urteurrena ospatzeko egitarau
oparoa prestatu dute hurrengo hilabeteetarako
“Hazten, borrokAtzen, Maitatzen, gozAtzen,
transgReditzen..Parek10!” lelopean.

Testua: Laura Freijo - Argazkiak eta diseinua: Pare

“Borrokaz, elkarlanaz eta maitasunez” beteriko hamar urte
hauetan “asko izan dira bidean
aurkitutako trabak”, diote Pare
Deustuko Gazte Talde Feministako kideek.
Hala ere, “taldea uneoro indartsu
egoteko” eta haien “buruak ahalduntzeko” helburua bete dute.
Horrenbestez, urte guzti hauetan
bizitakoa ospatzeko urteurrena
prestatu dute hemendik eta urte
bukaera bitartean.
Urria, azaroa eta abendua hitzaldiz, ekintzaz, tailerrez eta ospakizunez beteko dituzte Deustuko
neska gazteek. “Gogotsu eta
emozionatuta” agertu dira da-

torrenarekin. Momentuz, urriko
egitaraua baino ez dute zabaldu.

e-postaren bidez eman behar du
izena.

Hile horretarako bi ekintza antolatu dituzte: urriaren 4an urteurrenaren aurkezpena eta PARE
10 URTEZ dokumentalaren estreinaldia, eta urriaren 9an Tupersex tailerra. Urriaren 4koa Done
Petri plazako frontoian izango
da 19:45ean, eta ostean luntxa
egongo da Gazte Lokalean. Dokumentalean Pareren hamar urteko
ibilbidea kontatuko digute taldean
egondako emakumeek.

Gainontzeko hilabetea libre utzi
dute, Emakumeen Mundu Martxa dela eta Bilbon ekintza ugari
egongo direlako: XI. Nazioarteko
Topaketa Bilbon urriaren 22tik
28ra eta Feministon Herria urriaren 27an.

Tupersex tailerrerako izen-ematea,
ordea, urriaren lehenean bukatuko da. Interesa daukan orok,
deustuparekiderantz@gmail.com

Urteurrena irekia izatea da haien
helburua, eta jendeak beldur eta
lotsarik gabe parte hartzeko deia
luzatu dute: “Deustuarroi eta parte hartu nahi duen edonori zuzendutako urteurrena da, ekintza
interesgarriz betea. Jendea parte
hartzera guztiz gonbidatuta dago,
animatu!”.

PINTXODROMOA
>>SUKALDARITZA

NIKARAGUAKO
TAKOAK
Ramon y Cajal kaleko 30. zenbakira gerturatu gara oraingoan, bertako janari
eskaintza ezagutzera. El Pinolero tabernan hamarkada luze daramate Nikaraguako
jakiak prestatzen, eta takoak zelan egiten dituzten azaldu digute.

Zailtasun maila: Ertaina
Egiteko denbora: 40 minutu
Prezioa: 2,50€
Berezitasuna: Nikaraguan, Hondurasen eta Mexikon jaten dira
tako hauek

Kontu batzuk
2006an hartu zuen Adrianek Ramon y Cajaleko lokala. Aurretik
Ekuadorreko eta Kolonbiako jabeak izan ditu, eta orain Nikaraguakoak. Bertako zaporeak ekartzen dituzte barrara, eta tabernan
giro aparta izaten da egunero. Uda berriztatze batzuk egiteko baliatu dute, bai barrutik zein kanpotik. Adrian jabeak gerturatzeko
gobitea luzatu dio “zerbait jatera, dantzatzera edo arratsalde pasa
joatera” joan nahi duen orori.

EL PINOLERO
Ikertabernako Mariza, Maira, Andres eta Consuelo

EL PINOLERO
Ramon y Cajal, 30 - Deustu
Facebook: El Pinolero Nicaragua Deusto
657701862
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OSAGAIAK

Zelan egin?
Lehenik eta behin okela prestatu behar da. Zati txikietan moztu eta frijitu.
Berdina egin behar da piperrarekin.
Bitartean, aza eta azenario entsalada
prestatu dezakegu. Ostean, taloak
zartaginean frijitu behar dira.

Dena prest dagoenean okela eta piperra jartzen dugu talo barruan, txile pikante apur batekin (nahierara).
Taloak kiribildu eta gainean aza eta
azenario entsalada, esne-gaina eta
tomate saltsa botatzen dizkiogu.

Ganadu okela
Piperra
Kipula
Arto taloa
Aza eta azenario entsalada
Esne-gaina
Tomate saltsa
Txile pikantea (ez asko)

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

Literatura eta musika fresko-freskoa gure aholkularien kupelekoa

BELTZA

Iruñeko erraldoiak New Yorkeko kaleetatik paseatu ziren egun hartan. Bata bestearen
atzean Bosgarren Etorbidean barrena, baina ez zeuden denak. Bi falta ziren. Ezin
izan zuten desfilatu garaiko agintariek debekatu baitzituzten. Arraza-diskriminazioak
ez zituen erraldoi beltzak azaltzen utzi. 1965.ean gertatu zen, eta geroztik urteak
pasa badira ere, gertaera horrek kontatzea merezi zuela ikusi zuen Fermin Muguruzak.

JANIRE SOLDEVILLA
OBRADORS

Ideia horretatik abiatuz, Harkaitz Canorekin batera sortu zuen gidoia. Geroago Jorge
Alderete batu zitzaien. Horrek gidoia ilustratu egin zuen eta eleberri grafiko bihurtu:
Black is Beltza.

Diseinatzailea

Nobelan, Manex erraldoi beltz horietako bat eramaten zuen protagonista da. Errealitatea eta fikzioa nahastuz akzio eta espioitza istorioa biziko du. Hirurogeigarren
hamarkada markatu zuten gertaerak azalduko dira, musika, maitasuna eta iraultza
ardatz izanik. Momentuko panorama soziopolitikoa eta kulturala islatuko ditu hainbat
pasartetan. Esaterako, Vietnam, KGB, CIA, Israelgo Sei Eguneko Gerra, askapen mugimenduak, soularen erregearen musika (Otis Redding), droga psikodelikoak, sexu
askapena eta Pantera Beltzak beste batzuen artean. Oso nobela grafiko ona da!
Egileak nobela grafikotik haratago joan dira eta ilustrazioari bizitza eman diote animaziozko pelikula batean. Black is Beltza, beraz, izen bereko filmaren sorkuntza
prozesuaren parte izan dela esango genuke. Donostia Zinemaldian estreinatuko da
eta hara joateko ez dugunok urriaren 5era arte itxaron beharko dugu.

UDA EZ DUZU ZIUR BURUTIK KENDUKO

KATALIN ORTIZ
KALTZADA
Elorri bertso-eskolako kidea
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Iraila heldu zaigu
bat batean hara!
Eguzki eta hondartza
alde baten laga
indarrez eta gogoz
buelta errutinara
kurtso berria fijo
kristona izango da

Lanean hasteak gu
ez gaitu poztuko
parranda eta jaiak
ditugu gustuko
uda ez duzu ziur
burutik kenduko
ez delako berriro
hegan itzuliko

