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Biluzteko ariketa proposatu nizuen aurrekoan. Behin harria 
bota duenak ezin eskurik ezkutatu.

“Gazte Mugimenduko kide” dakar nire argazkipeko esal-
diak. Kidego horrek zeharkatzen baitu nire izatea beste 
ezerk baino gehiago,  Ernai Gazte Antolakundeko militan-
tziatik hasiz eta Txantxikun begirale izateraino. 

Gazte Mugimenduko kide gisa definitu naiz Gazte Mugi-
menduari diodalako beste ezeri baino afekzio gehiago, bai 
ENAMen historia guztian zehar eduki duen garrantziaren-
gatik; baina baita ziklo aldaketarekin errealitatea iraul-
tzeko subjektu printzipala bihurtu delako ere. Eta erronka 
hori, lagunok, Gazte Mugimendu guztiarena delako.

Ez gara noizean behin problematika berera batzen garen 
talde isolatuen multzoa; mundua aldatu nahi dugun mugi-
mendu bat gara, mundua aldatu behar duen mugimendua. 
Transbertsalago batzuek, sektorialago besteek, baina behin 
hori ulertuta; nola ez eduki mugimendua helburu eta era-
gilea bide. 

Txantxiku, PARE, Jaiba, Matxingorri, Gazte Alai, Ernai, 
Errondoko, Deustuko Gazte Asanblada, Gazte Lokala... bo-
rroka berean ari garen taldeak gara, ezinbesteko zaizkigu 
elkar laguntza, enpatia eta konfiantza, ezinbesteko bakoi-
tzaren sokatxotik korda bera osatzea; azken finean, “Si tu 
l’estires fort per aquí, i jo l’estiro fort per allà, segur que 
tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.”

Udazken-kolorerik ez palmerentzat. Bat dut Erriberan  
bereziki gogoko, hain da tentea eta nortasun handikoa! 
Erabili dut haren argazkiren bat ere sarean, iruzkin epiko 
eta guzti: “Adreilu-saltzaile eta hesi-banatzaileen aurrean, 
gure auzoko palmera defendatuko dugu!”. Enpin.

Zenbat urte dituen galdetu, eta tutik ere ez berak; beste-
lako hainbat kontu, bai, esan dizkit, ez baita gauza bera 
zenbatzea eta kontatzea. Aitortu dit, adibidez, kokote-
raino dagoela auzoan arnasten den aloha espirituarekin, 
erriberatarrak zeharo umetuta gabiltzala, euforiak jota eta 
ukeleleak txolinduta, batez ere, Euskal Herriko uhartear 
bakarrak izango garelako matraka horrekin.

Hasi natzaio ni, pipertu samar, Zoriona jarrera bat dela, 
baikor izan beharra dagoela aurrera egiteko eta abar; be-
rak, berriz, artaldean gabiltzala “aurrerago eta goxoago!”, 
domekalariei beso eta aldakak propagandaren doinuan 
mugituz.Kontraerasoan bota diot gogoak ematen diguna 
izango garela, “izenetik izanera gogoa zubi, ezta?” Berak 
kar-kar, “Ai, Manhattan, zubia jausi jatan!” -jotak elgoi-
bartarrek bezala ahoskatuz, gainera-. Nire artean, horrela 
beste XXX urtez? 

Superplanekoei palmerak botatzen has daitezela eskatze-
ko unea ote?

Nerea Etxaniz Osa 
Petriletik6

Helburu baino, bide
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Maitane Muñoz Iturria

Mikel Aiartzaguena Agirrebeitia
Gazte mugimenduko kidea

Aloha!



Zer dela eta joan zinen 
Ekuadorrera?
Eusko Jaurlaritzako Beint 
nazioartekotzeko beka-pro-
gramari esker etorri nintzen. 
Nik urrun joan nahi nuen, hiri 
lasai batera. Ekuadorren mo-
txiladun bidaiatutako lagunek 
esan zidaten leku izugarria 
zela. Ezezaguna, txikia eta na-
turala zenez, nire lehenengo 
aukera izan zen.
 
Non zaude lanean?
Espainar estatuko ingeniari-
tza enpresa batean nago. Ba-
tez ere, hirien eraikuntzan eta 
Europako kooperazio proiek-
tuetan gabiltza. Ordezkaritza 
honetako ingeniaririk gaztee-
na naiz, eta emakume baka-
rra!  Askotan lankideei kosta 
egiten zaie niri jaramon egi-
tea.
 
Zelako hiria da Quito?
Andeetako mendilerroan 
dago, 2.850 metroko altue-
ran, lo dagoen sumendi baten 
ondoan. Gainera, ekuatorea-
ren ondoan gaudenez, ez dago 
urtarorik eta egunero ordu be-
rean ateratzen eta sartzen da 
eguzkia.

Zelakoa da Ekuadorreko 
jendea?
Euskaldunen kontrakoa: erres-
petu handiz hitz egiten dute 
eta denari esaten diote baietz, 
baina gero nahi dutena egiten 

dute eta beti heltzen dira be-
randu! Hori bai, beti egoten 
dira laguntzeko prest, ezagu-
tzen ez bazaituzte ere.
 
Ezagutzen al dute Euskal 
Herria?
Taxi gidari guztiek Euskal He-
rrikoa naizela esaten dieda-
nean galdera bera egiten di-
date: ea katalanez hitz egiten 
dudan. Zer edo zer badakite, 
baina ez asko.

Zein da hango egoera politikoa?
Pasaden urtean Rafael Co-
rrea gobernutik atera zen. 10 
urtetan izugarri aldatu zuen 
Ekuador, eta orain, krisi eko-
nomikoa dela-eta, dena oso 
motel doa. Gainera, hemen 
ezjakintasun handia dago po-
litikaren inguruan, ustelkeria 
oraindik eta handiagoa da...

Eta egoera ekonomikoa?
Hemengo txanpona AEBko 
dolarra da. Ekuador berregi-
turatze prozesu batean dago, 
aurreko gobernuak utzitako 
gastu publikoa murrizteko eta 
kalitatezko lanpostuak sortze-
ko. Harrigarria iruditzen zait 
datu hau: ekonomiaren %30 
ezkutukoa izatea. Jendeak 
ahal duena saltzen du edonon 
eta kontrolik gabe.

Zer gustatzen zaizu gehien?
Jendea horren lagunkoia iza-
tea, bertoko  mendiak eta 
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dagoen biodibertsitatea. 
Mendiak nahikoa ez balira, 
hondartza eta Amazonas auto-
busez bost ordura daude. Ga-
rraioa oso merkea da, gainera.

Zer gutxien?
Klasismoa. Zoritxarrez, ma-
txismoarekin erdi ohituta nen-
goen, baina hemen dirua edo 
azal zuria daukatenek (gehie-
nek) ez dute nazio sentimen-
durik, europar edo ipar ame-
rikar sentitzen dira... 
 
Asko bidaiatu duzu?
Lehenengo urtean inguruko 
herrialdeetara bidaiatu nuen, 
hegazkin tiketak garestiak 
izan arren. Aurten Ekuadorren 
barrena mugitu naiz: Amazo-
nas, baso lainotuak, mendi 
eta sumendi izugarriak, hon-
dartzak edota Galapagoak eza-
gutu ditut.
 
Zer duzu faltan?
Gizarte mugimendua, hemen 
taldeak ez daude Euskal He-
rrian bezain ondo antolatuta. 
Manifestazio batzuk egon ba-
daude, baina jarraipen txikia 
daukate.

Euskal Herrira itzultzen zare-
nean, zer da gehien gustatzen 
zaizuna?
Lagunekin topatzea, pintxota-
ra jatea, itsaso aldera joatea 
eta reggaetoia egunero 24 or-
duz jarraian ez entzutea.

Eva Garcia Lazaro

Jatorria: Elorrieta
Bizitokia: Quito, Ecuador
Lanbidea: Ingeniaria

“Lankideei kosta egiten zaie niri jaramon egitea”  

gureak kanpoan

Aloha!
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erreportajea 
Erribera Harrera Auzoa

ERRIBERAK HARRERA MAGIKOA 
EGIN DIE ERREFUXIATUEI

Joan dira. 120 afrikar  migrante eta errefuxiatu. 22 egun eta berrehundik gora boluntario.  
Hamaika bizipen eta emozio. Bizinahi zuriagoa da orain. Hutsunea nabaria da. Erronka 

berriei heltzeko prest. Erribera bizirik dago, oso. Eta magia egiten badaki.

Migratzaileen egoerak auzokideengan eragin dituen jakinmina, elkartasuna eta laguntzeko 
prestutasuna ikaragarriak izan dira. Sekulako ahalegina egin dugu, guztiok eta bakoitzak ahal 
izan dugun neurrian eta ondoen, eta emaitza itzela izan da. Kuantitatiboki eta kualitatiboki 
auzoaren inplikazioa oso hunkigarria izan da, harro egoteko modukoa. 

Ezina ekinez egina, izu-
garria da auzo bezala 
dugun indarra! 

ATXARTE SALVADOR

ENEKO URRETA

ITZI BEASAIN
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Ezagutu ditugun zuen pasarteek zoritxa-
rreko iragana eta zalantzez jositako etor-
kizuna kontatu digute. Testuinguru ho-
rretan “ongi etorri” esamoldeak garrantzi 
berezia du. Etxean bezala sentiarazi nahi 
izan ditugu. Ongi etorri! 

Harreraren aurreko egunetan Bizinahi 
eraikina, auzolagunen artean, zerbait bi-
zigarri bihurtu genuen. Egun gutxitan, 
ezinezkoa ematen zuenak itzelezko forma 
hartu zuen: auzoaren energiak esperien-
tzia ederra ekarri zuen. 

“Ez dago argirik, ezta urik ere Bizinahiko 
lehenengo pisuan eta igandean datoz!”. 
“Karmelatik kotxe karabanan helduko 
gara, ikus gaitzatela!”. “Arauekin zorro-
tzak izan behar dugu!”. “Itzelezko lana 
egiten ari naiz baina ez da nahikoa!”. 
“Asamblée!”. “43 zenbakidun oinetakoak 
behar ditugu bere oina baino hiru zenba-
ki gutxiagoko sandaliak daramatzan mu-
tiko batentzat!”. “Auzokideok, igandeko 
salaketa-gosarirako txandak egin behar 
ditugu”. “Goiko komunetan uholdeak 
daude”. “Garbitzen ari dira, ez da matxu-
ra... soilik herriak salba dezake herria!”. 
Gora bihotzak! Eta Ahaldun Nagusiak dio 
elkartasuna ez dela kalejiran ateratzea. 
Lotsabakoak! 

ENEKO URRETA

YOLANDA VEIGA

ITZI BEASAIN

EKA SESUMAGA
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erreportajea Erribera Harrera Auzoa

Antzerkiaren bitartez Europara 
etortzean pairatzen ditugun zailta-
sunak salatu nahi izan ditugu, baita 
Afrikako emakumeen egoera ere. 
Hemengo jendearekin harremana 
izan nahi dugu eta gure errealita-
teak elkarri trukatu. Denok gara 
berdinak.

Erriberan ondo ezagutzen dugu erakundeen utzikeria eta harro nago auzo (irla) guztia, 
gazte eta nagusi, hamaika modutan hurbildu delako erakundeek bizkar emandako migra-
tzaileak eta errefuxiatuak laguntzera. 

IBRISS ABENA

IÑIGO VEGA

Nire semea izan zitekeen, alde bakarra, 
bere azalaren kolorea eta jaioterria. Erreza 
da ezer barik  heltzen diren mutil hauei 
laguntzea, itxaropena eta ametsak baino 
ez dituzte (ikastea, lana topatzea, familia 
laguntzea...). Erreza da gosaria edo afa-
ria prestatzen laguntzea, krema batzuk 
erostea... baina haietariko bati aurpegia 
eta izena jartzen dizkiozunean, edota bere 
istorioaren zati bat kontatu dizunean zure 
eguneroko pentsamenduetan sartzen da 
eta, egia esateko, zer egin dezakezu be-
ragatik...

ROSA GONZALEZ



IBRISS ABENA
Batzuetan zoratzen gaituzte. 
Gaur gauza bat esaten digute 
eta bihar beste bat. Egunez 
gaztelaniazko klaseetara joa-
ten naiz, baina ezin konzen-
tratu lo gutxi egiten dudalako. 
Nik bizitza arrunta izan nahi 
dut, artista naiz eta zuen mo-
duko bizitza bat nahi dut.

ABAEL KARIM

Instituzioen utzikeria eta lotsa-
gabekeriaren aurrean, egoera 
zailean dauden pertsonak la-
guntzeko auzo baten konpro-
miso eta ardura erakusten digu 
irudiak. Pertsonak dira, eta 
gara, eta duintasun minimoa 
eskatzen dugu!

MARI MARQUEZ

Telebistan hainbatetan ikusitako 
irudiak errealitate bilakatu dira gure 
auzoan eta hasierako zalantzek eta 
beldurrek pertsonei tokia utzi zie-
ten. Kaosa, haserrea, barreak ne-
kea... denetarik bizi izan dugu, bai-
na hunkigarriena elkartasuna izan 
da. Aktibatzeko eta mugitzeko gai 
izan gara eta, gure neurrian, errea-
litate gogor honi beste aukera bat 
eman diogu bide ofizialetik kanpo. 

SANDRA GARCIA



HONDAKINAK BIRZIKLATUZ, 
DENOK GARAILE

egiten, geletako arduradunak aukeratzen 
eta ontzien koloreak umeei ezberdintzen 
erakusten, aipatu Garbi txakur atseginaren 
gidaritzapean.

Gerora, plastikoen kutsadura sortzen ari 
zelaz jabetu eta etorkizunean sortuko zuen 
hondamendien abisuak heldu zitzaizkigun 
eta ontzi aproposa jarri zen kaleetan hura 
ere jasotzeko. Ikastolak haren isla izan zuen 
eta geletan berehala ugaritu ziren tapa ho-
ridun kutxak.

Baina gure bizimoduak etengabe ugaritu 
du zaborren zurrunbiloa eta hiru ontzi ho-
rietan ezin sartu zitezkeen hondakin asko 
birziklatzeko ahalegina egin da ingurugiroko 
politiketatik eta guk bat egin dugu eginahal 
horrekin. Horra hor, CD zaharren biltokia, 
plastikozko tapoiena, errotuladore, boligrafo 
eta abarrena, argi fluoreszenteena, pilena… 

CEIDAk, Ingurumen eta Hezkuntza sailek 
sortu zuten erakundeak, Garbi txakurra 
ekarri zigun duela urte mordoa. Orduan 
paperaren berrerabilera eta birziklatzea 
izan zen gure ardura nagusia. Paperaren 
ontzi urdinari laster gehitu zitzaion beira-
ren berdea, eta han ibili ginen kanpainak 

Plastikozko tapoiak, CDak, 
errotuladore agortuak, jogurt-potoak, 

fruten azalak, zilarrezko papera, 
berrerabilitakoa… eskolan edo etxean 

sortutako hondakinak ugariak dira 
eta aspaldiko partez haien kudeaketaz 

arduratzeko erronka hartu dugu 
Intxixun.

eskolak
Intxixu Ikastola

Testua eta argazkiak 
Intxixu Ikastola
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tuen geletan: Txoko Berdeak. Eta urtetan 
balio izan dute aztarna ekologikoa aztertze-
ko nagusiekin edo birziklatze eta berrerabil-
penari buruz kanpainak egiteko gaztetxoa-
goekin, adibidez.

Bilboko Udalak abian jarri berri du honda-
kin organikoak eskolan biltzeko ontzia esku-
ratzeko kanpaina. Ikastolan berbetan egon 
gara eta momentuz aldeko eta kontrako al-
derdi guztiak aztertu gabe, pentsatu dugu 
egun aproposa daukagula ontzi berriaren 
erabilera probatzeko asteazkenetan, egun 
horretan baita eskola osoan hamaiketako 
modura fruta ekartzea proposamena. Ondo 
antolatu beharko dugu ontzi horrek ezin 
baitu materia organikoa besterik jaso, eta 
beste ezer botaz gero, guztia hondatuko 
genuke.

Sarreran kokatuta daukagun biltegia da ho-
rixe. Bertan gure ikasleek, euren familiek 
eta irakasleek etxeetan sortzen dituzten za-
bor hondakina bereziak uzten dituzte, baina 
baita ikastolan erabilitakoak ere, noski.

Urteen poderioz, ohitura bihurtu da ikasto-
lan papera bi aldeetatik erabiltzea, askariko 
jogurtaren edo zukuaren potoa ontzi horira 
botatzea, urtebetetzeetan erabilitako beira 
kaleko ontzi berdera eramatea eta abar. 
Gaur egun zenbait lan egiteko kartoia behar 
dugunean, ikasle nagusiak batez ere bilte-
gira abiatzen dira eta han hornitzen dira. Ez 
da makala ba, han dagoen eskaintza: ohiko 
liburu eta materialen kaxak, jantokikoak, 
paperenak, ordenagailu eta abarrenak… 

Arestian aipatu dugun CEIDAk bultzatuta, 
aspaldiko partez toki bereziak sortu geni-



gora egin zuen. Tartean, lapurretak. Horietako 
batzuk zer esan handia eman zuten. Guk bi 
hautatu ditugu, bidean egindakoa bat, etxean 
bestea. 

Ondarza alkatea
Jose Ondarza Deustuko alkatea zen 1895ean. 
Azaroaren 9an, zapatua, Erandion eman zuen 
arratsaldea. Atzera Deustura etorrita, ilun-
tzeko zortzietan, tranbiatik jaitsi eta Botikaza-
rretik gora frontoirantz zihoanean, han ikusi 
zuen gizon bat atzetik segika zetorkiola aur-
pegia estalita. Laster azaldu zitzaizkion gizon 
bi gehiago eta hiruren artean ostu nahi izan 
zioten. Alkateak erresistentzia egiteko keinua 
egin zuen, baita laguntasuna eskatzeko ere, 
baina lapurrek eragotzi zioten: alde batetik, 
jo egin zuten eta, bestetik, lapur batek bes-
teari agindu zehatza eman zion: “deiadarrez 
hasten bada, jo egiozu labankada”.  Hantxe 
bertan kendu zioten, aitaren baten, urrezko 
erlojua eta 2.050 pezeta. Dirutza. Horrek zer 
esana eman zuen herrian. Izan ere, Ondarzak 
arratsalde hartan bertan kobratu zuen diru 
hura Erandion. Lapurrek informazio ona zera-
bilten. Edo zorte handia. 

Hiru gizonak ihesi joan zirenean, alkatea fron-
toiko tabernara heldu zen, “arropa guztiak 
urratuta”, El Nervión egunkarian zehaztu zu-

XIX. mendearen amaieran 
kapitalismoaren garapenak lege zaharreko 

Deustua irauli zuen. Bere ondorioetako 
bat izan zen lapurreten areagotzea. Laster 

jarri zuten miñoien kuartela herrian 
eta, geroago, txapelokerrena. Bitartean 

lapurretek zer esana eman zuten. Hona 
hemen perla batzuk.

Behin batean
Deustualdea historian zehar

Testua: Hektor Ortega

ONDARZA ALKATEA ETA 
PAULINO UZKUNDUNEN

 OSABA: DEUSTUKO 
LAPURRETA OSPETSUAK

1872an Ibarrekolandako txakolindegi baten 
lapurreta egin zuen ezezagun talde batek. 
Urte batzuk geroago ospetsu egin zen taberna 
hura, Arbolagaña izenarekin. Bada, lapurre-
ta hori har genezake eratzen ari zen gizarte 
berriaren gaitzetako baten lehenengo agerpen 
bezala. Izan ere, Lege Zaharrean ez dira asko 
Deustuan egindako lapurretak. Badira zerbi-
tzariek aberatsen etxeetatik eramandako gau-
zen erreklamazioak, ostu zituztelakoan, badira 
lehengaien lapurretak (burdinak, aziendaren 
bat, oholak, adreiluak, are satsa ere...) baina 
gutxitan izaten zen bidera irten eta poltsa es-
katu edo baserri edo etxea asaltoan hartzea. 
Badira, jakina, baina horiek leku bakarti eta 
menditsuetako kontuak ziren sarriago. 

Industrializazioaren ondorioz, ostera, herriak 
hazi egin ziren -biztanle asko, komunikabi-
deak hobetu, salerosketak handitu- eta, po-
breen zein aberatsen kopuruek nabarmen 
egin zuten gora. Eta, jakina, injustizia area-
gotu ahala, legez kanpoko erantzunak ere 

Ondarza: Ondarzari egindako lapurreta, El Nervión egunkarian. 
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Aurreko maiatzetik 9.750 pezeta zeuzkaten 
gordeta. Haien ustez, lapurrek informazio ze-
hatza baliatu zuten: Barakaldoko senideena 
eta etxean dirua zegoela eta non. Aurreko as-
teetan jende susmagarria igarri zuten auzoan, 
baina normala zen, sarritan ibiltzen zirelako 
handik behargin langabeak. Txapelokerrek 
hartu zuten ikerketaren ardura. Hatz-markak 
hartzeko ekipoa ere eraman zuten baserrira. 

Lapurreta honek baditu ertz bitxiak. Alde bate-
tik, biktimak: Luisa Zumetaren gizona Manuel 
Uzkudun zen, garai hartan oso ospetsua zen 
Paulino Uzkudun boxeolariaren osaba. Uzku-
dundarrak izatez Errezilgoak ziren. Bestetik, 
baserriaren izena, prentsari kasu egin ezkero, 
nahikoa harrigarria da. Gainera, ez dugu aur-
kitu izen horretako baserririk artxiboetan. 

tenez. Udaltzain batekin lapurreta gertatu zen 
lekura itzuli zen eta behegainean 9 pezeta to-
patu zituzten. Ikerketa miñoien esku gelditu 
zen. Egun hartan bertan Erandion timoa egi-
teagatik atxilotu zituzten hiru gizonen susmoa 
hartu zuten, baina ez ei zeukaten zer ikusirik. 

Uzkudunen osaba
Urte batzuk egingo dugu aurrera. 1932ko 
apirileko arratsalde batez, seiak aldera, gi-
zon bat azaldu zen Ekoetxea-Eneguren base-
rriko atartean. Etxeko andrea, Luisa Zumeta 
(Azumeta, prentsaren arabera) atera zenean, 
senarragatik galdetu zion eta, jarraian, 22 ur-
teko semeagatik. Biak kanpoan zeudela jakin 
zuenean esan zion albiste txarra zekarrela, 
Barakaldoko bere loba larri zaurituta zegoela 
tren istripu baten ondorioz. Berbetan zeude-
la, beste gizon bat sartu zen etxera eta esan 
ei zuen: “Erretolika gutxiago eta eskuak gora! 
Orain, ekin lanari!”. Andrea harri eta zur geldi-
tu zen baina dirua non zegoen esateko agindu 
ziotenean ezetz erantzun zuen. 

Orduan begiak zapi batez estali eta eskuak 
eta besoak alanbrez lotu zizkioten. Alanbrea 
samaraino luzatu zuten eta behegainean 
etzanda utzi zuten, bilaketarekin segitzen 
zuten bitartean. Han zegoela konortea galdu 
zuen. Lapurrek dirua aurkitu zuten (7.000 pe-
zeta burdinazko kutxa baten eta 900 pezeta 
zorro baten) eta hanka egin zuten. 

Geroago etorri ziren etxera senarra eta se-
mea. Andrea askatu eta abisua eman zu-
ten. Hainbeste diru etxean zergatik galdetu-
ta, erantzun zintzoa eman zuten: “Bankuek 
erraztasun handiak ematen dituzte dirua 
sartzeko, baina gero gaitza da ateratzea”. 

Uzkudun: Uzkudundarrak eta baserria Abc egunkarian. 



Testua eta
argazkia: 
Prest!

eta Josuk eman dituzte horretarako lehen 
urratsak. Deustuko merkatariekin jarri dira 
harremanetan, eta azaroan ehunezko poltsak 
banatuko dituzte hainbat gune eta saltokitan, 
plastikozkoena ekiditeko.

Eskuorriak ere banatuko dituzte, gaiaren in-
guruko informazioarekin. Izan ere, kanpaina-
ren helburua kontzientziazioan eta sentsibi-
lizazioan eragitea baita. Horretaz gain, beste 
era bateko ekimenak proposatzeko asmoa 
dute. Esaterako, mendira edo hondartzara 
joaten garenean eta inguruan zaborra ikusten 
dugunean jasotzera animatzera, nahiz eta gu-
rea ez izan.

Azaroan abiatu eta gabonetan indartu nahi 
dute kanpaina. Izan ere, egun horietan izuga-
rri hazten da plastikozko zein bestelako pro-
duktuen kontsumoa. Sasoi hori aprobetxatu 
nahi dute kontsumo arduratsua sustatu eta 
oihalezko poltsen erabilerari bultzada ema-
teko.

“Gero eta plastiko gehiago erabiltzen dugu 
eta kezkatzekoa da”, diosku Josuk, “batez 
ere ekidin daietekeelako”, gehitu du Ainhoak. 
Erabilera masibo horren aurrean ehunezko 
poltsen eredua bultzatu nahi dute: “Eraman 
ezazu beti zurekin oihalezko poltsa bat”, hots 
egiten dute kanpainarako prestatu dituzten 
kartelek.

Plastikozko poltsak erabiltzeari uzteko ha-
maika arrazoi daude, baina ustez garrantzi-
tsuena azpimarratu nahi izan dute neba-arre-
bek: “Ez dagoelako B planetarik”.

Plastikoari uko, argia da kanpainari jarri dioten 
izena. Ainhoa eta Josuren ustez “plastikoaren 
erabilera masiboa ekidin daiteke”, eta horri 
ekin diote. Sentsibilizazio kanpaina jarriko dute 
martxan Deustun, dendari zein kontsumitzai-
leek plastikozkoak beharrean poltsa biodegra-
dagarriak eta ehunezkoak erabil ditzaten.

Udalaren ‘Bilbao Gazte Balioak Martxan’ le-
hiaketan aurkeztu zuten proiektua. Baita saria 
irabazi ere, 3.000 eurokoa. Gazteak zenbait 
balio sustatzen dituzten egitasmoak abiaraz-
ten laguntzeko lehiaketa da ‘Balioak Martxan’. 
Besteak beste, giza eskubideak, elkartasuna, 
sormena, berdinatsuna eta parte-hartzea lan-
tzen dituzte proiektuokin.

Irabazleek urte bukaera arteko epea daukate 
aurkeztutako proiektuak burutzeko. Ainhoak 

Plastikozko poltsen erabilera murrizteko kanpaina abiaraziko dute Ainhoa eta Josuk. 
Udalaren diru laguntza izango dute horretarako, ‘Balioak Martxan’ lehiaketaren saria 

irabazi baitzuten.

PLASTIKOARI UKO
artikulua

Plastikozko poltsak
artikulua

Euskal dantzak
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Testua eta 
argazkiak:
Mikeldi 
dantza
taldea

rik behin Euskal Ezkontza bat antzezten dute. 
Azken hori “oso parte hartzailea” izaten omen 
da. Herritar guztiak gonbidatzen dituzte  eta 
baserritar jantzita hurbiltzen dira taldekideekin 
batera antzeztera.

Harremanetarako: mikeldi.deustu@gmail.com

1979an sortu zen taldea Deustuko eskola pu-
blikoan, eskolaz kanpoko ekintza gisa. Ordutik 
talde “xume” honetatik dantzari asko igaro 
dira. Hurrengo urtean, beraz, 40 urte beteko 
ditu taldeak eta ospakizun berezia egiteko as-
moa dute.

Deustun dantza-zaletasuna berpiztea eta ka-
lean euskal dantzen presentzia handitzea dira 
taldearen helburu nagusiak. Horren asmoz, 
hasiberrientzako ikastaroa antolatu dute aur-
ten. “Zerotik hasiko gara dantzak irakasten eta 
erromeriak dantzariz betetzeko asmoa dugu”, 
argitu dute. Ikastaroa azaroaren 6an hasiko da 
eta animatzen direnak asteartero 20:00etan 
elkartuko dira Done Petri elizako lokaletan. Ha-
siberrientzako taldean ez ezik, talde egonko-
rrean ere parte hartzeko gonbita luzatu dute: 
astelehenero 20:00etan.

Mikeldiko dantzaldietan Euskal Herriko lurral-
de guztietako dantza bana egiten dute, jen-
deak ezagutu ditzan. Horretaz gain, hiru urte-

Dantza talde “xumea” da Mikeldi, 20 eta 38 urte bitarteko dozena bat gaztek osatzen 
dutena. Astelehenero elkartzen dira Done Petri elizako lokaletan entseatzeko.

“ERROMERIAK DANTZARIZ BETETZEKO 
ASMOA DUGU”

artikulua
Euskal dantzak



 berbetan
AINHOA ARREGI SARATXOrekin

“Euskararen estandarizazioa ia         denbora errekorrean egin da”

Euskaltzain urgazlea

Ainhoa Arregi Euskal Filologian lizentziaduna da eta 1993tik 
UZEIko lexikografia saileko kidea. Euskaltzaindiaren Hiztegi 

Batuko lantaldean dabil eta lexikografia arloan aritzen da batez 
ere. Uztailaren 20an euskaltzain urgazle izendatu zuten bere 

jardunaren aitortza gisa.
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Testua: Jone Gartzia - Argazkiak: Iñigo Azkona

“Euskararen estandarizazioa ia         denbora errekorrean egin da”

“Gaur egun 
corpusik 
gabe ez da 
hizkuntzarik 
aztertzen”

eman, garrantziaren arabera. Corpusak 
funtsezkoak dira, gaur egun corpusik 
gabe ez da hizkuntzarik aztertzen.

Mota askotakoak egongo dira.
Euskaraz XX. mendeko corpusa, lexikoaren 
behatokia, ereduzko prosa (literaturaren 
ingurukoa), zientziari buruzkoa... eta cor-
pus txikiagoak ditugu. Zenbat eta corpus 
gehiago izan, orduan eta hobeto. Erre-
ferentziazko corpusa falta zaigu, guztiz 
etiketatua eta orekatua. Horretarako dirua 
behar da, noski, eta beti daukagu pen-
diente. Pentsatzen dut inoiz egingo dela.

Zelan osatzen da XX. mendeko corpusa? 
Lehen aipatutako laginen bidez itzuliak 
egiten dira hiztegian a-tik z-ra. Horreta-
rako maiztasuna hartzen da kontuan eta 
gehien errepikatzen diren hitzak aztertzen 
dira. Tipularen egitura delako metodoa 
erabiltzen dugu, hau da, maiztasun han-
dieneko hitzak hartuz soilik. Orain bedera-
tzigarren itzulian goaz.

Hori nolabait islatu beharko duzue.
Txostenak egiten ditugu eta Euskaltzain-
diako lantaldera eraman. Oharrak egiten 
ditugu proposatutako hitzei buruz eta 
bertan erabakitzen da onartzen den edo 
ez, eta egitekotan, zein marka dagokion. 
Onartzen diren hitzak erredakzio taldera 
pasatzen dira, adierak, adibideak eta de-
finizioak eransteko. Ez dago asmatutako-
rik, adibide guztiak testuetan oinarrituta 
daude. 

Zein da euskaltzain urgazle baten lana?
Euskaltzaindiari laguntza ematen diogu. 
Akademia-gaiak aztertzen ditugu, baina 
bileretan ez dugu boto-eskubiderik. Hori 
euskaltzain osoek bakarrik daukate.

Uztailetik 12 berri zarete.
Guztiok urteak daramatzagu Akademiaren 
batzorde ezberdinetan lanean. Lan horren 
aitortza izan dira izendapenak.

Guztira, zenbat ditu Euskaltzaindiak?
Gaur egun 146 gara eta Euskaltzaindia 
sortu zenetik, orotara, laurehundik gora 
izendapen egin dira. 

UZEIn egiten duzu lan. 
Lexikografia eta terminologia zentro bat da 
UZEI. Lexikografia saila beti egon da Eus-
kaltzaidiako lanei lotuta, egiten ditugun 
lanak Euskaltzaidiarentzako dira. 

Nolakoak dira lanok?
Hasieratik Euskaltzaindiak prestalanak 
eta idazkaritza-lanak egiteko ardura eman 
zion UZEIri. Euskaltzaindiaren eskariz XX. 
mendeko corpusa osatu zuen UZEIk.

Mandatu garrantzitsua, nonbait.
Corpusak hizkuntza baten portaera eza-
gutzeko sortzen diren testu-masak dira. 
Aztergaia osatzeko laginak eratzen ditu-
gu: komunikabideei dagokiena, hizkera 
zientifikoari dagokiona, literaturari dago-
kiona... Ondoren, estrategia bat finkatzen 
dugu eta lagin bakoitzari ehuneko bat 
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berbetan
AINHOA ARREGI SARATXOrekin

Zeintzuk dira Euskaltzaindiaren erronkak?
Egiten duen lana gehiago zabaltzea eta euskal 
hiztunei eskurago jartzea. Horretarako webgu-
nea berritu dute eta Euskara Batuaren Eskuli-
burua atera. Orain zalantzak modu errazean 
argitu daitezke, bai webgunean zein eskuli-
buruan. Nahi duenak posible du araua zergatik 
eta noiz onartu zen kontsultatzea, baina erabile-
ra egokia bakarrik jakin nahi duenak oso modu 
errazean eskuratu dezake. 

Eta euskararenak?
Normalizazioan urratsak egitea. Lan mundua, 
adibidez, nahiko herren dago alde horreta-
tik. Bestalde, ahozkoari kasu handiagoa egin 
beharko genioke, erregistroei: lagunartekoa, 
argota... 

Nola lagundu dezake Euskaraldiak?
Uste dugun baino euskaldun gehiago dago. 
Beharbada ez daukate hitz egiteko erraztasunik 
edo ez dira seguru sentitzen, baina aktibatuz 
gero, jendea jauzia emateko prest dago. Eus-
karaldiak hiztunak aktibatzea bilatzen du eta 
horrela euskarari beste prestigio bat ematea. 
Euskara guztiak dira beharrezkoak, baita hiztu-
nei kaxkarrak iruditzen zaizkienak ere.

Noiz sartzen dira hitzak hiztegian?
Azken berrikusketa euskaltzain osoen 
bilkuran egiten dute. Egia esateko, 
dena iristen zaie nahiko aurreratua, 
dokumentazio lan itzela eginda. Trabarik 
jartzen ez badute proposatutako hitzak 
hiztegian sartzen dira.

Zein da galbahea?
Erabilerak markatzen ditu hiztegian sar-
tzen diren hitzak. Akademiaren lana 
da gizartearen atzetik joatea. Hiztun 
komunitatean indar hartzen duten formak 
jaso behar dira.

Zenbatero berritzen da hiztegia?
Hasieran prozesua nahiko motel zihoan. 
Horregatik sortu zen batzorde ahaldun-
dua, azkartzeko. Paperezko azken argital-
pena 2016an egin zen; orain webgunean 
eguneratzen dugu hiztegia, etengabe 
berritzen baitoa. Hiztegi bat ez da sekula 
bukatzen, hiztunek hitz, forma eta adiera 
berriak sortzen dituzte eta hori guztia ja-
sotzen jarraitu behar da.

Lexikografian jarduten duzu.
Lexiko arrunta aztertzen du lexikografiak, 
hiztegi arruntetan aurkitzen duguna. Ter-
minologiak, aldiz, lexiko espezializatua az-
tertzen du, jakintza arlo konkretuetakoak. 
Egia da gero eta termino  gehiago sartzen 
direla hiztegian, erabileraren ondorioz 
arrunt bilakatzen direnak. 

“Euskara guztiak dira beharrezkoak, 
baita hiztunei kaxkarrak iruditzen 

zaizkienak ere”

UUSAKONEAN
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“Euskara batua 
ez da beste 
hizkuntza bat 
edo beste 
euskalki bat, 
estandarra 
baizik”

modukoa dela. Normalizazioa beste kontu 
bat da, hizkuntza gutxitua delako.

Bitxia da estandarrari ‘batua’ eranstea, 
beste aldaera bat balitz bezala.
Euskaltzaindiaren XVII. Biltzarrean ahots 
batzuk entzun ziren iradokiz agian euskara 
batuari ‘batua’ adjektiboa kentzeko garaia 
heldu dela. Beste hizkuntzetan ere estanda-
rra eta dialektoak daude, baina inork ez du 
esaten “italiano unificado” hitz egiten duela. 
Agian, hemen ere iritsi zaigu unea esateko 
euskaraz ari garela, eta ez “batuaz”. Eus-
kara batua ez da beste hizkuntza bat edo 
beste euskalki bat, estandarra baizik. 

Zein da euskalkien rola estandarrean?
Euskalkiek estandarra aberastu behar 
dute. Mendebaldeko euskaldunok ez dugu 
horretan asmatu, nafarrek, aldiz, euskara 
batua egiten dutenean euren kolorea eta 
distira ematen diote. Badirudi sartalde-
kook beldurra diogula bizkaierako formak 
erabiltzeari, nahiz eta hiztegi estandarrean 
onartuak egon. Ausartagoak izan beharko 
genuke, finean, dena baita euskara.

Nola izan elebidun inguru erdaldunean?
Hizkuntzak konturatu gabe ikasten dira: 
kalean, komunikabideetan... Gaztelaniaz 
badakigu esaten “con premeditación y 
alevosía”, eta ez dugu zuzenbiderik ikasi. 
Baina euskaraz ez dugu horrelakorik ikas-
ten, ez badugu euskal prentsa eta litera-
tura kontsumitzeko ahalegina egiten. Ele-
bidunak izateko euskaldunok aktibo izan 
behar dugu eta euskarazko produktuak 
kontsumitu. Zama bezala ulertu daiteke, 
baina nik uste dut zortea dela, beste mun-
du bat jasotzen dugulako hortik.

Horren fruitua da Hobelex.
UZEIk egindako lexiko zuzentzaile bat da. 
Akats ortografikoak zuzentzen ditu eta lexiko 
aldetik hobespenak eta gomendioak ematen 
ditu. Ez du bakarrik ortografikoki zuzentzen, 
bestelako laguntza ere ematen du.

Zer jasotzen da datu base lexikaletan?
Gaur egun ditugun testu masa handiak 
informatikoki lantzeko oinarria dira datu-
base lexikalak. Bertan hitzak eta hauen 
portaerak jasotzen dira. Horrekin posible 
da zuzentzaile bat sortzea, itzulpen auto-
matikoaren urratsak egitea edo bestelako 
produktuak lematizatzea.

Beste hizkuntzetatik gero eta hitz gehiago 
hartzen ditugu, eragina du hiztegian?
Denetarik dago, kasuz kasu aztertu beha-
rrekoa da. Onartu ditugun azkenetarikoak 
webgune, blog, edota blogari izan dira. 
Esango nuke hizkuntza guztietan onartu 
direla. Hala ere, hori esateko euskaraz bes-
te modu bat badago bultzatu egiten dugu. 
Esaterako, bullyng, hobe eskola jazarpen.

Euskara batuak 50 urte bete ditu aurten.
Hizkuntza batentzat oso denbora gutxi da. 
Egia da bide luzea dagoela egiteko, bai-
na beste hizkuntza batzuekin alderatuta, 
azkar baino azkarrago ibili gara euskararen 
estandarizazioarekin, ia denbora erreko-
rrean egin dugu. Euskaltzaindiaren biltza-
rrean atzerriko jendeak zera esaten zigun: 
“Zuek ez zarete konturatzen, baina 50 
urtetan estandar bat sortzea eta unibertsi-
tateraino iristea beste hizkuntza batzuetan 
pentsaezina da”. Guk beti ikusten dugu 
egiteko dagoena, baina asko aurreratu da. 
Alde horretatik, nik uste dut pozik egoteko 



tartean
Txema Luzuriagaren bilduma

Lau megaparke berri egingo dituzte Bilbon
Bilboko Udalak biztanleko berdegu-
neen ratioa igo nahi du eta horreta-
rako lau megaparke eraikitzeko asmoa 
dauka. Irailean hasi ziren Udaleko 
langileak Arangoitiko maldan 8.000 
metro karratuko atsedenleku bat erai-
kitzen. San Inazion ere berdina egin 
nahi dute, Ibarrekolandabidea eta 
Enekuriko errepidearen artean dauden 
lurrak parke bihurtuz. Gune horretan 
hainbat baratze eta etxebizitza daude, 
Telletxeko baserria barne. Bestalde, 
Elorrietako autobus-tokia lekualdatu 

eta bere lekuan etxebizitzak eraiki-
tzeko asmoa dute, “igerileku natural” 
eta guzti. Zorrotzaurre planaren bai-
tan, Deustuko kanalaren ertza ireki 
eta gune berdez hornitu nahi dituzte 
bi aldeak. Horretaz gain, Errekalden, 
Abandon eta Bilbo Zahar inguruan 
hainbat parke egingo dituzte. Guztira, 
110.000 metro koadro berdegune ira-
bazi nahi ditu Udalak. Hala ere, plana 
abenduan  berrikusiko dute, eta segu-
ruenik bi urte barru arte ez da inda-
rrean sartuko.

Azaroaren 17an ospatuko dute 
deustuarrek Elkartasun Eguna. Pre-
so eta iheslariei elkartasuna adiera-
zi eta haien askatasuna eskatzeko 
eguna izango da. Egitarau zabala 
antolatu dute horretarako. Done Pe-
tri plazatik kalejira abiatuko da egu-
nari hasiera emateko. Inguruko ka-
leak girotu ostean Herriko Tabernan 
bazkaria egingo dute deustuarrek. 
Bazkalosterako “sorpresa” antolatu 
dute: bideo emanaldi txiki bat. Os-
tean, 19:00etan, ekitaldia egingo 
dute Done Petrin eta jarraian mu-
sikaren tartea irekiko dute berriz, 
Talka hirukote akustikoarekin. 

Urriaren zortzian Deustuko kanala 
ireki eta Eribera uharte bihurtu zu-
ten. Irekiera ekitaldian Juan Mari 
Aburto alkatea eta udaleko hainbat 
zinegotzi egon ziren. Itsasadarra eta 
kanala batzen dituen Frank Gehry 
zubitik ikuskatu zuten induskagailuek 
penintsula bermatzen zuen lur zatia 
kendu zuten unea. “Mugarri bat da 
hau, une historiko oso berezia”, adie-
razi zuen alkateak. Erriberako bizila-
gunek protesta egin zuten bitartean. 
“Hau ez da Manhattan, Erribera da” 
eta “Tiburoiak kanpora” oihu artean 
Zorrotzaurreko ereduaren aurka azal-
du ziren. Ekitaldia hasi aurretik Juan 
Mari Aburto haiengana gerturatu eta 
“zerbait duzue esateko?” galdegin 
zien. Erriberatarrek auzoak oraindik 
“arazo asko” dituela erantzun zioten, 
irisgarritasunari, zerbitzuei eta segur-
tasunari dagozkienak.

Deustuko Elkarta-
sun Eguna

Deustuko kanala 
ireki dute

Lau hilabete be-
harko dituzte zubia 
konpontzeko
Urriaren batean hasi zituzten Eus-
kalduna zubia konpontzeko lanak. 
450.000 euro eta lau hilabete 
beharko dituzte horretarako. Hala 
ere, Imanol Pradales foru diputa-
tuak azaldu du zubiaren arazoa 
“estetikoa” baino ez dela, eta egi-
turak ez daukala  finkatze arazorik. 
Arrazoiak “mugimendu mekaniko 
eta termikoak” direla esan du, 
denborak eraginak. Zubia ekaina-
ren 28tik dago itxita mugikortasun 
urria dutenentzat eta txirrindula-
rientzat. Egun horretan sabaiko 
xafla batek metro erdiko irrista-
tzea izan zuen. Arazoa, aldiz, ez da 
berria. Udaleko langileek adierazi 
zuten matxura Zorrotzaurre Plane-
ko lanak hasi baino lehen zegoela, 
eta ez dela zubiak irristatzea duen 
lehen aldia.

EUSKAL PRESOAK

EUSKALDUNA ZUBIA

ERRIBERA
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irudiak berbetan
Txema Luzuriagaren bilduma

DEUSTU DUELA 50 URTE

Duela 50 urteko argazki honen bidez Bihotz Alai 
dantza taldearen urteurren-ospakizunekin bat egin 
nahi dut. Izan ere, orain dela mende erdi hasi zen 
martxan taldea, 1958an.

Argazkia 1968ko azaroaren 9koa da. Bertan Julian 

Agirre eta Mariabe Bouza ezkonberriak agertzen dira, 
Bihotz Alai dantza taldearen sortzaileetako bi. Inor ai-
patu gabe utzi nahi ez dudanez, irakurleen esku uzten 
dut beste protagonisten izen-abizenak aurkitzea.

 Marisa Urruelak lagatako argazkia.

Urtea: 1968

Bihotz Alai dantza taldeak 50 urte

Txema Luzuriaga

ERRIBERA
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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.
-
Ane Sarriko

Zer egiten duzu Domu 

Santu egunean? 

Halloween ospatzen 
duzu?

Ibon
Deustu

Ez dut Halloween ospatzen, 
baina parranda egiten dut 
egun horretan. Ez dut ospa-
tzeko ohiturarik, ez dut uste 
ospatzeko eguna denik.

Pilar 
Gijón - Indautxu

Orain ez dut ospatzen, 
umetan bai. Lagunekin 
geratzen nintzen elkarre-
kin pelikula bat ikusteko, 
baina ez ginen mozorro-
tzen eta ez genuen goxo-
kirik eskatzen.

Iker 
Bilbo - Santutxu

Ez, ez didalako ezer trans-
mititzen. Nire urtebetetzea 
denez festa egiten dut egun 
horretan, baina ez dut Ha-
lloweenekin zerikusirik duen 
ezer egiten.

Joel
Deustu

Inoiz Halloween jairen ba-
tera joan izan naiz, baina 
normalean ez dut ospa-
tzen. Ez dut festa bezala 
ikusten, egun normala da 
niretzat.

Satomi 
Japonia - Olabeaga

Ez, gure familian ez dugu 
Halloween ospatzen. Baina 
Japonian eta hemen, gero 
eta gazte gehiagok ospatzen 
dute.

Pablo
Indautxu

Festa egiten dut eta mozo-
rratzen naiz.
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barkua berba berba
SARRIONANDIAREN
OBRA IRUDITAN
Idazlea, poeta, euskaltzalea, ETAko kide ohia, 
unibertsitateko irakaslea... hamaika aurpegi ditu 
Joseba Sarrionandiak; bere unibertso literarioak 
bezainbeste. Aitzitik, hamaika ez, hamabi dira 
mundu hori pantailaratzeko ardura hartu duten 
zinemagileak.

>> ZINEA

“

Film kolektiboa da Gure 
oroitzapenak, “auzolanetik 
asko duena”, Hibai Castro 
ekoizlearen iritziz. Jende 
askok hartu du parte Sarrio-
nandiaren “unibertso polie-
drikoa” pelikula bihurtzeko 
lanetan. Horren mundu 
aberatsa “kolektibotasune-
tik” islatu beste biderik ez 
zutela uste du Castro deus-
tuarrak; eta hala egin dute, 
200 lagunetik gorako lan-
taldeari esker. 

Helburua, ordea, ez da izan 
iurretarrari gorazarre egitea, 
bere obra irudiztatzea bai-
zik. “Poeta ez da ezer, bere 
obra ez bada”, diote Adaba-
ki ekoiztetxeko kideek. Sa-
rrionandia bere obra baldin 
bada, hamaika ertzetakoa 
behar du izan, “unibertso 
poliedrikoa”. 

Hala, Sarriren obra ardatz, 
hamabi zinemagilek pieza 
ezberdin bana osatu dute 
era independentean. Gerora 

denak “film bakarrean” josi 
eta Gure oroitzapenak osatu 
dute Adabaki Ekoizpenake-
ko kideek. Koordinazioa ez 
da batere erraza izan. Eus-
kal Herriko eta atzerriko 
hamabi zinemagile, beste 
horrenbeste lokalizazio, 
aurrekontu txikia… eta uni-
bertso zabal bat jasotzeke.

2016ko udan hasi zen 
dena, Sarrionandiaren la-
gun den Angel Azkarraga 
Matxitxa-k botatako propo-
samenaren ondotik. Artean, 
Sarrik zuri beltzeko argazki 
zahar hura izaten jarrai-
tzen zuen euskaldunontzat. 
“Argazki bat eta bakarra”, 
ekoiztetxekoen hitzetan. 
Irudi horrek ordezkatzen 
duen munduari kolorea eta 
mugimendua erantsi nahi 
izan diote luzemetraiarekin.

Gure oroitzapenak irailaren 
27an eman zen pantaila 
handian estreinakoz, Do-
nostia Zinemaldiko Zine-

mira atalean. Publiko zein 
lantaldearentzat, guztien-
tzat izan zen pelikula zine-
man ikusteko lehen aukera, 
eta inork ez zuen abagunea 
galdu nahi izan. Proiektuan 
parte hartutako askok ez 
zuten elkar ezagutzen eta 
ez zituzten beste kideen 
lanak ikusita. Hasieran ho-
rrek kezkatzen bazuen ere, 
Castro ekoizlearen hitzetan, 
“pozik atera ziren denak”, 

obra osoa ikusi eta gero. 
Aretoak bete-beteta egon 
ziren proiekzio guztietan.

Joseba Sarrionandiak 
ere izan du filma ikuste-
ko aukera. “Ezusteko ona 
hartu du”, diosku Castrok. 
Lanean bere literatura iden-
tifikatu duen arren, obra be-
rri bat ikusi du iurretarrak, 
“eta horrek poztu egin du”, 
azaldu digu ekoizle deus-

Testua: Jone Gartzia  -   Argazkiak: Adabaki Ekoizpenak
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sarekadahttp:// sarekadahttp://

https://www.euskaltzaindia.eus/

Euskara Batuaren Eskuliburua
Euskaltzaindiaren eta euskara batuaren urteurreneko ospakizunek berrikuntzaz 
bete dute sarea. Alde batetik, Euskaltzaindiak eskuliburu bat argitaratu du 
euskara batuari buruzko argibideak emateko. Jarraibidezko “liburu praktiko” 
bat egin dute urteotan akademiak emandako arauak eta gomendioak “era di-
daktikoan” jasotzeko. Liburu gisara argitaratu duten arren, Interneteko ataria 
izango da ardatza: kontsultarako aukera du eta eguneratuz joango dira. Beste-
tik, Euskaltzaindiaren webgunea eraberritu dute. Estetika argiagoa eta moder-
noagoa dakar, informazioa eskuragarri izateko.

‘Ttap’ aldizkari digitala
Euskarazko lehenengo aldizkari digitala da 
Ttap, gertuko gaiak erraz eta azkar kon-tsu-
mitzeko sortua. Mugikor zein tabletetarako 
aplikazioa da eta astero argitaratuko ditu mul-
timedia edukiak: testuak, bideoak, audioak 
eta grafiko interaktiboak. Kataluniako Esguard 
aldizkariaren ereduari jarraiki, Euskal Herriko 
zenbait tokiko edabidek elkarlanean bultzatu-
tako proiektua da.

GPL eta Creative Commons lizentziak 
euskaraz
GPL eta Creative Commons lizentziak euska-
raz eskuragarri daude sarean. Egile eskubi-
deekin lotutako lizentzia hauek Interneteko 
erabilienak dira. Euskadi.eus webgunean eta 
aipatutako Creative Commons eta GNU fun-
dazioen webguneetan daude euskaraz eskura-
garri. Urrats honen bitartez euskarak ingurune 
digitalean duen pisua indartzen jarraitzea da. 

Modela, euskaraz dakien itzultzaile 
neuronala
Modela ekimenak itzultzaile automa-
tiko neuronal bat garatu du euskararako. 
Hainbat erakundek elkarlanean deep 
learning edo ikaskuntza neuronalean oi-
narritutako itzulpen-sistema garatu dute. 
Euskara-gaztelania hizkuntza bikotearen-
tzat prestatu dute eta dagoeneko demoa 
probatu daiteke modela.eus atarian.

 https://ttap.eus/

http://modela.eus/

tuarrak. Ikusleari ere hori 
bera gertatuko zaiola uste 
du. Sarriren obra ezagutzen 
ez dutenentzat, ostera, bere 
mundura hurbiltzeko amua 
izan daiteke. Aitzakia polita.

Estrenaildi nazionala
Adabaki Ekoizpenak ekoiz-
tetxeko kideek luzemetraia 
Euskal Herri osoan aldi be-
rean aurkezteko ahalegina 
egin dute, eta egunak gora-
behera, lortu ere. Urriaren 
zortzian Donibane Garaziko 
zinema aretoan proiektatu 
zuten, eta ordutik ez dute 
bira eten. Urriaren 19an 
heldu zen gurera. Euskal 
Herrian ez ezik, Bartzelo-
nako areto batean ere proie-
ktatu dute. Pelikula hainbat 
zinema jaialditan aurkezte-
ko asmoa dute. Pixkanaka 
ari dira egutegia finkatzen. 
Donostiakoaren ondotik 
Triesteko (Italia) jaialdian 
emango zutela jakin zuten, 
eta Habanakora ere eraman 
nahi dute.



-

Urtebete igaro da 2017ko urrian Deustuko Gazte 
Topaketak antolatu genituenetik. Orduan, berehala 
mahaigaineratu genuen gazteon aisialdi eredua, 
drogen eta teknologien menpekotasunetik haratago, 
aukerak egon behar zirelako gazteok elkarrekin 
denbora libreaz gozatzeko. 

>> KIROLA

Topaketen helburua gazteriaren 
gabeziak identifikatu eta alter-
natiba praktikoak eraikitzea zen. 
Kirola egiteko lagun-taldea eta 
espazioa falta zirela antzeman 
genuen eta, gaur egun, Deustu 
Kirolak bihurtu dena finkatzen 
hasi ginen bertan. 

Euskal Herriak berezitasunik 
badu, zerotik hasi eta baliabide 
murritzekin proiektuak garatzeko 
gaitasuna da. Su txikian sukalda-
tu dugu ekimena. Gure helburua 
zerumugan izan dugu, begi-bista-

tik galdu gabe, eta orain, kurtso 
berria hasita, Deustu Kirolak mar-
txan da. Bilboko Udalak gazteon 
aisialdi-eskaintzari aspaldi egin 
zion uko. 

Bilbao Kirolak delako horretan 
gazteontzako diru-kuota jasanezi-
nak jarri ditu: 7,15€ kiroldegirako 
sarrera bazkide izan ezean. Deus-
tuko kiroldegiaz zer esan, 32.000 
biztanleentzako eraikin ñimiñoa 
da, zaharkituta eta aukera urriak 
dituena. Horren aurrean, Deustu 
Kirolak proiektua dugu, gazteok 

elkarrekin eta gure baliabideen bi-
tartez, guztioi kirola egiteko aukera 
eskaintzen diguna. Oraingoz, bost 
lantalde sortu dira:

Korrika. Bilboko itsasadarraren 
bueltan korrika egitera irteteko 
deialdiak egingo ditu. Eguraldi 
txarra izatekotan, Bizinahiko gim-
nasioan ‘fitness’ saioak antolatuko 
lituzke. Baliteke etorkizunean ere 
“Deustuko kilometro bertikala” 
antolatzea, mendiko lantaldeare-
kin batera.

Patxangak. Saskibaloi eta futbol 
partida informalak antolatzea 
du helburu, Erriberako zelaian, 
Ugaskokoan, Arangoitikoan zein 
Ibarrekolandakoan, azken hori 
euria egitekotan. Boleibolean jo-
lasteko asmoa ere badu: Done 
Petri plazan sare bat jarriko luke-
te, bide batez, Deustun plaza bat 
behar dugula aldarrikatuz.

Mendia. Asteburuetan eguneko 
mendi- irteerak zein asteburu-
pasak antolatuko ditu.

Frontoia. Abian da frontenis txa-
pelketa mixtoa, frontoian ere, 
emakumezkoen parte hartzea ber-

Testua: Maialen Gago   -   Argazkiak: Deustu Kirolak

ARNASESTUKA IBILTZEA, 
ARNASGUNE
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matzeko helburuarekin. Aurrera 
begira frontoian aritzeko hitzordu 
egonkorrak aurreikusten dira.

Bizikleta. Mendi zein errepideko 
bizikletaz ibiltzeko hitzorduak an-
tolatzea du helburu; baita txirrin-
dularitzaren ertz guztiak ikastea 
ere: bizikletaren mantenu-tai-
lerra,  ibiltzerakoan erabili dai-
tezkeen aplikazioak ezagutzea, 
txirrindulari izandakoen esperien-
tzia kontaketak... Kirolaren ingu-

ruko bestelako jarduerak antola-
tuko ditu, hala nola, Tropela eta 
etapak ikustera joateko irteerak.

Lantalde oro autonomoa da eta 
hilabeteko ekintzen kronograma 
osatzeko koordinatuko dira. Era 
berean, edozein lantalde sor-
tzeko aukera zabalik egongo da 
beti, adibidez, eskalada lantaldea 
sortze-bidean dago, eta urteko 
garaiaren arabera berriren bat 
eratzea daukagu buruan, eskia-

tzera joateko, esate baterako. 

Arnasestuka ibiltzea arnasgune 
bilakatu dugun proiektu honetan, 
zuk ere baduzu edozein ekintzara 
hurbiltzeko aukera, sortutako lan-
talderen batean indarra egiteko 
abagunea, edota lantalde berri 
bat sortzekoa. Hemendik aurrera, 
Deustu ingurutik barreka izerdi-
tan topatuko gaituzu!



0

Berezitasuna: Bi mailako sandwicha

KLASIKOA

PINTXODROMOA
>>SUKALDARITZA

Kontu batzuk
Taberna barruan zein kanpoan izaten den giro bikainagatik da eza-
guna Josebar – Muditobar taberna. Izan ere, Mudito Juanba jabeari 
ironiaz jarritako goitizena da, inoiz ez baita mutu geratzen. Giro onaz 
gain, jatekoek ere dute izen ona tabernan. Goiz-goizetik eta beran-
dura arte denetarik dastatu daiteke: gosariak, razioak, hanburgesak, 
ogitartekoak, bi mailako sandwichak, pintxo pikanteak, pata-tortilla 
bokatak... Gainera, ostegunetan edariarekin jatekoa ematen dute 
opari eta larunbatetan txibierroak eta txopitoak prestatzen dituzte.

Benidorm kaleko laugarren zenbakira jo dugu oraingo honetan. Juanbak eta Beak 
egunero barran izaten dituzten pintxo, razio eta edarien berri eman digute.

IkerJosebar - Muditobar tabernako Bea eta Juanba 

Zailtasun maila: Txikia

Egiteko denbora: Minutu bi

Prezioa: 1,05 €

JOSEBAR MUDITOBAR

Benidorm kalea, 4
944 07 43 69

Astelehenetik larunbatera 06:00-01:00
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Zelan egin?

Moldeko ogi-xerra bat maionesaz 
igurtzi. Urdaiazpiko egosia eta txaka 
gehitu. Beste ogi-xerra bat ipini, eta 

honen gainean arrautza frijitua. Hi-
rugarren ogi-xerrari tomate saltsa be-
rezia gehitu eta gainean jarri.

OSAGAIAK
Urdaiazpiko egosia
Txaka
Arrautza frijitua
Maionesa
Tomate saltsa berezia

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

Harritu egiten nau zuloak gauza materialekin betetzeko ohiturak. Zuloak betetzea 
pertsonekin soilik lortzen da, oso pertsona gutxirekin. Ezagutu zintudanean ez nuen 
imajinatu urakana zinenik; ez dakit nola sartzen zen horrenbeste bizitasun hain gor-
putz txikian. Gutxietsi egin zintudan, eta zure begi konspiratzaileek, zure energiak eta 
Gerra Hotzetik zetorren bibote hark gainerako guztia egin zuten.

Gogoan dut zure Habana aurkeztu zenidan eguna. Bizitasun handiz betea zen, hain 
dekadentea, hain irmoa, eta ez nuen denbora asko behar izan maitemintzeko. Gure 
modukoa zen. Inoiz ezin izan dut gainetik kendu kresalaren eta petrolioaren usain 
hura. Ohorea izan zen niretzat zuri entzutea hitz egiten autoreei buruz, guztia eman 
zuten aberrikideei buruz, borrokei buruz.
 
Elkar ezagutu genuen, eta gehiegi maite izan genuen elkar, nahiz eta zuri asko gus-
tatu ni mendean hartzea. “Zuek ez duzue ezer egin aberriaren alde”, “kultura anglo-
saxoiz beteta daukazu burua” leporatzen zenidan. Gure jokoa zen, eta gau zoraga-
rri baten ohiko hasiera. Nik nire burua defendatzen nuen eta Silvio asko gustatzen 
zitzaidala esaten nizun. Ez zen nahikoa zuretzat, eta Paduraren eleberriak irensten 
jarraitzen zenuen, grina handiz, barra-barra, guztiarekin egiten genuen bezala.

Gauean haize epela zebilen hirian. Lorategi hartako kanoietan amildu ginen, strike 
bikoitz batek arima anestesiatzen zigun arren. Gure begiek gainezka egiten zuten, eta 
gure mundua jendearen begiradez harago amaitzen zela jakin genuen. Zure kondena, 
gure kondena, betiko zela konturatu ginen. Beste behin ere, guztia kontraesankorra 
zen... gure moduan.
Oraindik ere zure argazki bat daukat. Ezkutuan begiratzen dut, eta zure azken oparia 
ulertzen dut; zure azken kondena, hau da, zu inoiz ez ahaztea.

Ez itxi zure erraien ateak horrelako pertsonei, utzi urakan horiei zuek kiskaltzen, 
eta goza ezazue haietaz. Ez da amaiera zoriontsurik egongo, mundua eta bizitza 
ilunagoak eta grisagoak izango dira, betiko hutsuneak geratuko dira, baina… nori 
gustatzen zaizkio amaiera zoriontsuak?

Literatura eta musika fresko-freskoa gure aholkularien kupelekoa

PADURA, SILVIO ETA URAKANA

Urratsa eman nuen urduri
nik argi nuen asmoa
eta hitzekin nahi nuke josi
jantzi eder erosoa
bertso eskolan ongi hartu naute
ze talde on ta goxoa
Elorri bertso eskolan astiro
familia handitzen doa

Elkarri beldur oro uxatuz
ez lotsa eta ez mamu
bertso munduak harrapatu nau
ta ez naiz inolaz damu
zuekin inoiz plaza batean
ondo kantatzerik banu
hitzen uraren bertsolari naiz
eta bertsoa dut amu

HITZEN URAREN BERTSOLARI

kultur
txotx
Literatura eta musika fresko-freskoa gure aholkularien kupelekoa

Elorri bertso-eskolako kidea

GORKA RODRIGUEZ
 GOMILA

Edozein
JOSU OLEAGA

Doinua: Haurtxo txikia negarrez 
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