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Gaurkoan ipuin batekin hastea proposatuko dizuet:

“Bazen aspaldi ontziola oso famatu bat. Garaiko itsason-
tzi azkarrenak fabrikatzen zituzten bertan. Behin, urrutitik 
etorritako artisau bat bertaratu zen herrira, itsasontzi per-
fektu horien sekretua ezagutu nahian. Ontziolara gerturatu 
eta bi langile ikusi zituen eguzkipean belaontza itsason-
tziaren alde bateko branka margotzen. Atzerriko artisaua 
batengana hurbildu eta zertan zebilen galdetu zion. Honek 
marmarren artean zera erantzun zion: “Zer nagoen egiten? 
Inork baloratuko ez duen branka zati hau margotzen! Or-
duak daramatzat izerditan hutsaren hurrengoa den lan as-
tun hau egiteko!”. Atzerriko artisaua beste langilearengana 
zuzendu zen bere iritzia jakin nahian. Honek apaltasun 
osoz hurrengoa erantzun zion: “zer nagoen egiten? Belaon-
tzi erraldoi bat!”. 

Hamaika irakaspen atera ditzakegu ipuin honetatik, adibi-
dez, zergatik imaginatu ditugu bi langileak gizonak? Ba-
ditu zirrikituak ipuinak bai. Niri baina gehien erakartzen 
nauena hurrengoa da. Bi langile hauek hartutako erabakia, 
gutako bakoitzak egunero hartu behar duen erabakiaren 
berdina dela. 

Baina, zergatik idatzi ote dut hau? Nahiz eta nik iritzia hau-
teskundeen aurretik idatzi, zuek ostean irakurriko duzue. 
Ez zait lar inporta. Azken finean hau baita EhBildu Bilbon, 
gutxinaka gutxinaka guztion artean eraiki behar dugun be-
laontzi erraldoiaren zati bat. Eta bai noski itsasontzia da 
eraiki beharrekoa. Eta eraikitzeko den bitartean, bakoitzak 
egin dezala hoberen uste duena. Ekintza bakoitzean arima 
eta gogo guztiak jarriz. Garaipen txiki bakoitza perspekti-
baz ospatuz. 

Argi utziko diozu entzun nahi duen edonori: auzoan jaio 
eta auzoan bizi izan zara beti, Erriberan, “en La Ribera”. 
2004an Makro Plana onartu zenetik  Zorrotzaurre-marka 
saldu eta saldu dabiltzan arren, zuri ez dizute ziririk sar-
tuko. Ondare historiko ibiltaria zara, beti prest bitxikeria, 
istorio edo kontu zaharren bat kontatzeko. “Halako etxe-
tan bizi zen xelebre hura gogoratzen? Ardao zuen izena, 
bai”.  Erresistentzia gauza ederra da.  

Zubi gezurti hori zeharkatu eta paseoan, domekalarien 
artean, han-hemenka entzundako iruzkinek ulertarazi di-
zute, azkenean, zurea auzo turistikoa bihurtu dela. Petri-
la kolonizatu dute, eguzkitan goxo, argazkiak eta selfiak 
egiteko;  spotak eta bideo-klipak ere bai,  barra-barra. 

Sormenaren Uhartea dela dio propaganda euforikoak, 
baina sortu barik suntsitu egin dutela dena diozu zuk: 

ortuak, dendak, lantegiak, etxeak... Utzikeria eta erais-
keta programatua, eta, errematatzeko, bazter guztietan 
hesiak,  lata merkeko hesiak: Manhattan baino Mathaus-
sen.

Auzo delikatua da zurea, bai, lau katu zaretelako eta 
aldarrikatzeko duzunak  nekez aurkituko duelako erre-
sonantzia-kutxarik: agian, politikariren bat hurreratuko 
zaizu bozka bila edota kazetariren bat bazka bila -Zorrot-
zaurrera, jakina- uholde, txikizio edo bestelako ezbeha-
rren bat gertatuz gero. Gainerakoan, ez zara.

Hirigintza kontu lizuna ere izan daiteke, bizitokia diru-
toki bihurtu eta pertsonon gainetik erabakia bada. Bu-
lego batean orri zuri bat, emoziorik gabeko marketina 
eta edukirik gabeko irudikeria hutsa. Horixe da Zorro-
fraude... eta badakizu.

Nerea Etxaniz Osa 
Petriletik
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Handiak txikitasunean
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Maitane Muñoz Iturria

Mikel Aiartzaguena Agirrebeitia
Gazte mugimenduko kidea

Erribera da



Zenbat   hilabete   igaro   dituzu   
Argentinan?
6 hilabete igaro ditut Argen-
tinan, Euskal Herriko negutik 
alde egin eta uda bikoitza izan 
dut. 

Nolakoak   izan   ziren   zure   
lehenengo   egunak   bertan? 
Lehenengo egunetan nahiko 
jetlag izan nuen, bekaren 
baietza jaso eta egun batetik 
bestera nire burua Buenos Ai-
resen aurkitu nuen. Lankideak 
ezagutu, hiriaren “logika” kao-
tikoan murgildu, pisukideare-
kin bidai ezberdinak egin eta 
azken finean, kultura argenti-
narra ezagutzen joan nintzen, 
beraz, ez nuen aspertzeko 
denbora askorik  izan.

Zergatik   erabaki   zenuen   
Argentinara   joatea? 
Iruditzen zitzaidan Argentinan 
“mobida” kultural eta sozial 
handia zegoela, eta horrela 
izan zen. Oso gizarte aktiboa 
da, esango nuke hauen egoera 
ekonomiko txarrak eraginda, 
aurrera egiteko baliabide asko 
garatu dituztela, adibidez, 
asko dira “ekonomia popula-

rrean” lan egiten duten arti-
sau eta nekazariak. 

Zelan   moldatu   zara   bertan? 
Ondo moldatu naiz, jendea 
beti dago laguntzeko prest eta 
hori asko eskertzen da. 

Argentinako   zer   izan   duzu   
gustukoen?   Eta   zer   ez?
Gustukoen Iguazu eta Patago-
nia izan ditut, baita Jujuyko 
probintzia ere. Paisaia zora-
garriez aparte, jendea Buenos 
Airesen baino atseginagoa eta 
umilagoa dela iruditu zitzai-
dan.

Gutxien gustatu zaidana Bue-
nos Aireseko trafikoaren kaosa 
eta zarata izan da. Semaforo 
gutxi dituzte eta asko kostatu 
zitzaidan ohitzea, gainera, ez 
uste oinezkoa errespetatzen 
dutenik. Gainera bizikletan 
ibiltzea nahiko arriskutsu 
ikusten nuen. 

Zelakoa   da   egunerokotasuna   
Argentinar   batentzat? 
Argentinar baten egunerokota-
suna  bat batekoa dela esango 
nuke. Krisi ekonomiko larria 

Testua 
Nerea Cubillo Urkizu
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bizi dute, astero elikagaien 
prezioek gora egiten dute eta 
esnea edo yogurta luxuzko 
produktuak bilakatu dira ho-
nezkero. Hala ere, krisia laster 
geldituko denaren esperantza 
dute, ohituta baitaude horre-
lako gora beheretara.

Inguruko   herrialdeetara   
bidaiatu   duzu?
Bai, Txile eta Uruguay ezagutu 
ditut. Hego Amerikako herrial-
de garestienak biak, eta esan-
go nuke euren bizi mailarako 
garestiegiak direla. Europako 
herrialdeen prezioak dituzte 
nahiz eta bizi baldintzak oso 
gogorrak diren. Uruguayra, or-
dea, argentinar dirudun asko 
joaten dira, bizitza maila dui-
nagoen bila.

Euskal   Herriko   zer   izan   
duzu   faltan?
Faltan izan dut, familia ta la-
gunez gain noski, gidatzeko 
modua. Hemen oso naturali-
zatuta daukagun arren, orain, 
errepidea pasatzean kotxeak 
gelditzen direnean beti eskert-
zen diet. 

Nerea Zuluaga Mauri
Jatorria: Deustu
Bizitokia: Argentina “Astero elikagaien prezioek gora egiten dute eta esnea 

edo yogurta luxuzko produktuak bilakatu
 dira honezkero” 

gureak kanpoan
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erreportajea 
‘AUZOGESTIOA’

‘AUZOGESTIOA’

“5.000 etxe berri Erriberan eta oinarrizko 
zerbitzurik ez”, “2.300 etxe-huts lehenengo 
barrutian”… diote gure kaleetatik barra-ba-
rra ikus daitezkeen pegatinek. “Auzo eredu 
inposatu bat nahi duzu?”, galdegiten dute 
batzuek, “Deustun tomate baino eraikin 
gehiago landatzen dira”, besteek ironiaz. 

Pegatinak, auzoen hileta-eskelak, egunkari 
satirak, bideoak, Udalaren mezuen pankar-
tak… nonahi ikusi ditugu.

Irudimena eta umorea eskutik helduta joan 
dira Deustu, Erribera eta San Inazioko gune 
autogestionatuek abiarazitako kanpaina 

Gune autogestionatuen aldeko aldarriek bete dituzte Deustu, Erribera eta San 
Inazioko kaleak maiatza honetan. Errondoko, Bizinahi eta Deustuko Gazte Lokalaren 

ekimenez, Udalaren auzo eredu “inposatua” gogor kritikatu dute, espazio askeen 
beharra nabarmentzearekin batera.
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honetan. Azken hilabeteotan hainbat auzo-
kidek Udalak abiarazitako obrak eta auzo 
eredua salatu dituzte; hala nola, Levante 
plazako estalkia, Done Petri plazarako au-
rreikusita dagoen errail mozketa, lorategia 
eta pergola berria, Deustuko Erriberako 
urbanizazio plana… Dinamika honekin 
aldarrikapen guzti horiek batu eta kanpai-
na komuna egitea erabaki dute Errondoko 
Auzo Etxeak (Ibarrekolanda-San Inazio), 
Deustuko Gazte Lokalak (Deustu-Donepe-
riaga) eta Bizinahi Auzo Guneak (Deustuko 
Erribera).

Hilabete inguru aritu dira hiru gune auto-
gestionatuetako kideak kanpaina bitxi ho-
nen inguruan buru belarri lanean. Ahalik 
eta jende gehiagorengan auzo ereduaren 
inguruko gogoeta piztu nahi izan dute, eta 
oro har, “interes elektoralekin” abiarazitako 
lanak eta auzotarren iritzia kontuan ez har 
tzea kritikatu dute.

Auzokideak haserre
San Inazio, Ibarrekolanda eta Elorrietako bi-
zilagunak azaroan hasi ziren auzo mailako 

asanbladak egiten auzootako problematikak 
lantzeko. Besteak beste, plan urbanistikoak, 
mugikortasuna, auzoko ekipamenduak, ka-
leko aparkalekuen arazo eta kutsadura izan 
zituzten hizpide. Ondoren etorri zen Leban-
te enparantzako kioskoaren estalkia, eta 
auzokideak kalera atera ziren “hauteskunde 
mugimendu interesatua” salatzera. 

Deustun ere, Gazte Asanbladako kideak 
Done Petri plazaren birmoldaketaren aurka 
azaldu ziren. Proiektua “iruzur hutsa” iza-
tea eta “intentzio elektoralistekin” aurkeztu 
izana salatu zuten. Haien hitzetan, Deustua-
rren aldarrikapen historikoa betetzetik urrun, 
plazak bitan zatituta jarraituko du. Egunotan, 
proiektuaren aurkako mezu ironikoak iku-
si ditugu Done Petri plazan. Horrela zioten 
Udalaren sinadurarekin eskegitako pankarta 
batzuek: “1,3 milioi gastatuko ditugu pla-
za berdin uzteko”, edo “Plazan lorontzi eta 
aterpe berriak, ez dugu trafikoa moztuko 
ezta espazio erabilgarririk egingo. Konfiantza 
izan, auzoak zer nahi duen dakigu”.

Erriberako bizilagunen artean ere kritika zo-

Testua Prest! - Argazkiak   Bizinahi, Deustuko Gazte Lokala eta Errondoko
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erreportajea ‘AUZOGESTIOA’

rrotzak jaso ditu azken aldian Udalak. Azken 
hilabeteotako kanalaren irekierak, ondoren-
go uholdeek, eraikin historikoen eraisteek, 
obrek eta hesiek egonezina piztu dute uhar-
te berrian.

Gauzak horrela, hiru auzoetako gune auto-

gestionatuek dinamika bateratua abiaraz-
tea erabaki zuten. Maiatzaren 24an, Udal 
hauteskundeak izan baino bi egun lehena-
go, manifestazioa egin zuten “Auzogestioa. 
Gune askeetatik auzoa eraikiz” lelopean. 
Deustuko Gazte Lokalean hasi eta Lebante 
enparantzan amaitu zen mobilizazioa, eta 
aldarrikapenak eta umorea eskutik helduta 
joan ziren ibilbide osoan zehar. Antzerkia, 
musika, pankartak, banderolak… Manifes-
taldiari amaiera emateko, Pantx Records 
DJak aritu ziren Errondoko Auzo Etxean gi-
roa alaitzen.

Salaketa eta mobilizazioez gain, bestelako 
hamaika ekitaldi eta jarduera dituzte es-
kuartean Deustu, San Inazio eta Erriberako 
gune aske eta autokudeatuek. Errondokok 
eta Bizinahik apirilean eta maiatzean ospa-
tu zituzten euren urteurrenak, eta Deustuko 
Gazte Lokalak ekainean ospatuko du berea. 

“Auzo txiki, bizinahi handi”
Erriberako auzo gunean maiatzean ospatu 
zuten lehen urteurrena. Berezitasunen ar-
tean, maiatzaren 5ean izandako musika ba-
rroko kontzertua. Igande eguerdian hainbat 
lagun gerturatu ziren Locke, Lully, Mandel 
eta Purcellen obretaz gozatzera. Maiatzaren 
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11an ‘Bizinahi eguna’ ospatu zuten, bazkari 
eta reggae jaia tartean.

Urtebeteko bizitza laburrarekin, gero eta bi-
ziago dago Bizinahi. Yoga, zumba eta txala-
parta taldeak, altzariak birziklatzeko tailerra, 
haurrentzako ludoteka, gimnasioa… dene-
tarik daukate kate fabrika ohian.

Hasiberrientzako euskara klaseak ere ema-
ten dituzte orain, ‘Euskellano’ proiektuare-
kin. Astelehen arratsaldetan euskararekin 
apenas harremanik izan ez dutenentzako 
klase praktikoak ematen dituzte. Era hone-
tan, hizkuntzarekin konfiantza hartu eta egu-
nerokotasunean erabiltzen ikasten dute, eta 
aldi berean, bestela Bizinahira gerturatuko 
ez liratekeen lagunak erakartzen dituzte. 

Errondoko Auzo Etxea, “Bi urtez auzoa 
berpizten”
San Inazio-Ibarrekolandako Auzo Etxeak 
apirilean ospatu zuen bere bigarren urteu-
rrena. Hainbat musika saio izan zituzten 
azken asteburuan zehar, bai eta bazkari 
herrikoia ere. “Bi urtez auzoa berpizten” le-
loa aukeratu zuten azken urteetako ibilaldia 
laburtzeko.

Urteurren jaia amaitu eta berehala auzo 
etxe barruko lanekin hasi ziren Errondokoko 
lagunak. Gaur gaurkoz eszenatokia eta 
rokodromoa eraikitzen dabiltza buru bela-
rri, eta lanak finantzatu ahal izateko hainbat 
ekitaldi antolatzen dabiltza.

Deustuko Gazte Lokala, “28 urte zutik”

Ekainean 28 urte beteko ditu Deustuko Gaz-
te Lokalak eta ospatzeko aste beteko egita-
raua prestatu dute. Ekainaren 2an, igandea, 
mural margoketarekin hasi eta ekainaren 
8an, larunbata, gazte egunarekin amaituko 
dute ospakizun astea.

Tartean, mahainguruak, zine proiekzioak, 
kontzertuak eta manifestazioa egingo dituz-
te. “Gaztetxeak aurrera” lelopean, Deustuko 
kaleak beteko dituzte ekainaren 7an, osti-
ralez. Izan ere, udal hauteskundeen ostean 
Bilboko Udalaren jarrera aldaketa etorri dai-
tekeela uste dute, Gazte Lokalaren huste eta 
eraisteari dagokionez.

Bestalde, ekainaren 4an, asteartea, Deus-
tuko memoria historikoaren inguruko ibilbi-
dea antolatu dute, guda zibilaren eta faxis-
moaren aztarnak ezagutzeko. Arratsaldeko 
18:30ean hasita, Borja Sarrionandiak, “La II 
Republica y la Guerra Civil en Deustu” li-
buruaren idazleak, ibilbide gidatua emango 
du Deustun osotik zehar.

Asteazken eta ostegunean mahainguru 
bana antolatu dituzte, lehenengo barrutiko 
gune autogestionatuak ezagutzeko lehena 
eta Bilboko gazte mugimenduaren bilakaera 
aztertzeko bigarrena. Ostiral goizean Gazte 
Eguna prestatzeko auzolana eta bazkaria 
egingo dituzte, eta manifestazioa arratsal-
dean. Asteari amaiera emateko larunba-
tean, ekainaren 8an, Gazte Eguna ospatuko 
dute Deustuko gazteek. 
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LGTBIQ+ FOBIAREN 
KONTRAKO EGUNA

zen duten diskriminazioa salatzea da eta 
haien eskubideak, alor guztietan berdinak 
izatea. 

Kuriositatea: Zergatik ostadarra? 
Ingelesez rainbow. LGBT pertsonen harro-
tasunaren ikurra. Gehien erabiltzen den 
adierazpidea bandera bat da, batzuetan 
“askatasunaren bandera” deitzen dena. 
Gorriak bizitza irudikatzen du, laranjak sen-
dabidea, horiak eguzkiaren argia, berdeak 
natura, urdinak lasaitasuna/harmonia eta 
moreak espiritua. Ortzadarraren bandera-
ren jatorrizko diseinatzailea Gilbert Baker 
izan zen, 1978. urtean.

Historian zehar, gizarte zein maila sozial 
bakoitzak aniztasun sexualaren adibide 
desberdinei buruz, gezur, aurreiritzi eta 
estereotipo desberdinak eraiki ditu. Gi-
zarteak, honi dagokionez, lehenengo au-
rrerapausoa 1990eko maiatzaren 17an 
eman zuen, Munduko Osasun Erakundeak 
(MOE) homosexualitatea buruko gaixota-
sunen zerrendatik kanpo utziz. Hortaz, 29 
urte dira homosexualak gaixoak izateari 
utzi ziotenetik. Data hori abiapuntu, urte-
ro Maiatzaren 17an LGFTBIQ+ fobiaren 
aurkako Nazioarteko eguna aldarrikatzen 
da. Helburu nagusia pertsona homosexual, 
bisexual, transexual eta den delakoa sufrit-

eskolak
Intxixu eskola

Testua eta argazkiak: 
Intxixu eskola
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Intxixu ikastolak egunarekin bat eginez bere 
aldarrikapen propioa egiten du urtero, ho-
netan eskolan egunero lanean gabiltzan 
arren. 

Aurten “Garena Garelako” lelopean ekintza 
nagusi eta amankomuna garatu dugu zen-
troan. Ostadar handi bat kokatu dugu sa-
rreran. Maila bakoitzari kolore bat egokitu 
zaio eta materiala ezberdinak erabiliaz  gure 
ostadarrari kolorea eta bizia eman diogu. 

Lehen Hezkuntzan gaiari sakon ekiteko 
tarte bat ireki diogu.  Lehenengo zikloan, 
adibidez, “Mari Joseri zergatik deitzen dio-
ten Joxe Mari” ipuinetik abiatu gara gaia 
aurkezteko, “Kolore kolore” abestia entzun 
eta abesteaz gain; gure gaur egungo familia 
motei buruz hitz egin dugu, onartuz ezber-
dinak eta anitzak garela. Bigarren zikloan, 
“In a heartbeat” laburmetraiaren ikuskizu-
naz gozatu dugu eta “Neskak eta mutilak, 
denok gara berdinak” aurkezpenean oina-

rrituta hausnarketari ekin diogu. Hirugarren 
zikloan, ordea,  hezkidetza formakuntzare-
kin bat egin du datak, horretaz gain; Mike-
leren aurkezpena entzun dute. Euskal He-
rriko neska transexuala da Mikele, 17 urte 
izanda bere  prozesua argi azaltzen duena, 
adin honetako neska-mutilentzat ereduga-
rria izanik. 

Material eta ekintza guzti hauek aurre-
ra eramateaz gain, argi izan behar dugu, 
hauek gure ibilbidearen zati bat direla baina 
gizartearen  inplikazio globala berebizikoa 
dela prozesuan. Pertsona guztien orienta-
zio sexuala errespetatua izatea, tolerantzian 
eta errespetuzko jarreretan oinarrituta dau-
den harremanak bermatzea abiapuntu iza-
nik. Etorkizuneko herritartasuna gure esku 
dago, egunero eta edonon. Espero dugu, 
gaur egungo aldarrikapenek etorkizun ez 
oso urrun batean desagertu ahal izatea, ho-
rrek naturalizaziora heldu garela esan nahi 
izango baitu. 



ordainean, bere ontzia eta dirua eman behar 
zion. Zenbatekoa zehazteko, ontzigile aditu 
bik barku biak aztertu eta txostena eman zu-
ten, bakoitzaren prezioa zehaztuz: Atristainek 
egindakoak 52.060 erreal balio zuen -falta 
zitzaizkion azken erremateak amaitu behar 
zituztela zehaztuta-; Juan Andanenari, ostera, 
10.725 errealetako balioa aitortu zioten eta, 
ondorioz, dirutan 41.335 erreal eman behar 
zizkion kapitainak deustuar ontzigileari. 

Aditu haiek ere deustuarrak eta, jakina, on-
tzigileak ziren: Lorenzo Tellaetxe eta Andres 
Bengoetxea. Ontzi berriko inbentario zehatza 
laga zuten, idatziz. “Lehenengo eta behin, 
ontziko kroskoa bere lemakana, olana eta 
bitakorarekin”, horrela hasten zen zerrenda 
luzea. Eta, jarraian, gindaxa (garabia), aingu-
rak (hiru), mastak (nagusia eta trinketa, bai-
na baita branka-haga eta atzeko masta ere), 
mastei dagokien hornidura osoa (mastagai-
nak, txikotak, belak, poleak...),  ontzigaineko 
hornidura, ponpak, txalupa lemaduna tosta 
eta lau arraunekin, sutegia... 

Ontziari 85-90 tonako neurria kalkulatu zioten 
eta agirietan pakebote moduan aipatu zuten, 
alegia, bergantin erakoa baina hura baino 
baldarragoa. Pertsonen eta karga arinen (ko-
rreoa, batez ere) garraiorako erabiltzen zuten.  

Kontua da akordioa sinatu eta zazpi hilabete 
geroago, auzia piztu zuela Juan Adanek. San-
ta Cruz de Tenerifen bizi zen. Nuestra Señora 
de Begoña ontziak ere El Justo de Canarias 
zeukan izen berri. Artean Atristain hila zenez, 

XVIII mendean ontzigintza berpiztu egin 
zen Ibaizabaleko ibarretan eta, jakina, 
Deustuko ibaiertzetan. Auzi apal batek 

garai hartako ontzien eta negozio bideen 
gaineko informazio apur bat emango digu.

Behin batean
Deustualdea historian zehar

Testua
Hektor Ortega

NUESTRA SEÑORA DE 
BEGOÑA, EZIZENEZ EL 

JUSTO DE CANARIAS 

Euskal kostaldea biziberritu egin zen XVIII. 
mendeak aurrera egin ahala. Itsas merkata-
ritza bizkortu zen eta haren eskutik berpiztu 
zen Ibaizabaleko ibarretan aurreko mendean 
endekatutako ontzioletako jarduna. Deustuan 
ontzigileen ogibideak antzinako itzala berres-
kuratu zuen. 

Ontzigintzari ekin zionetako bat Tomas Atris-
tain izan zen. Elgoibartarra jaiotzaz, Deustu-
ra ezkondu  zen, Maria Martina Zubiriarekin. 
1756ko martxoaren 10ean, akordioa egin 
zuen Juan Adan kanariar kapitainarekin. 
Atristainek Nuestra Señora de Begoña ontzi 
egin berria saldu zion Adani. Egiari zor, amaitu 
barik zegoen, hain zen egin berria. Adanek, 

Ontziak itsasadarrean
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Ameriketara ote?
Ez dakigu auzia zelan amaitu zen, baina ez di-
rudi Juan Adanek gehiago lortu zuenik. Sasoi 
hartan ez zen arraroa Kanarietako merkatariek 
Bizkaira jotzea ontzi bila. Uharte haietan on-
tziak behar zituzten, batez ere Amerikarekiko 
lotura egiteko, eta ia denak kanpotik ekartzen 
zituzten, Bizkaitik, Habanatik edo beste leku 
batzuetatik.

Hain zuzen, susmoa hartu dugu ontzi hura 
ez ote zen Ameriketara joan. Morales Padrón 
ikertzaileak jaso zuenez, izen bateko ontzi bat 
Kanarietatik Habanara abiatu zen 1759an, it-
zultzeko lizentziarik gabe. Honela jaso zuten 
portuko artxiboan: “El paquibot Nuestra Se-
ñora de Begoña (alias El Justo de Canarias) 
fue fabricado en el Señorío de Vizcaya vino 
a esta isla en el año proximo pasado [1758], 
se arqueó en 46 toneladas, es su dueño Blas 
Hernandez y salió de este puerto [Santa Cruz 
de Tenerife] con registro para el de San Fran-
cisco de Campeche en este año”. Artxiboko 
informazioaren arabera, ardoak eta Santo 
Domingo uharterako etorkinak (26 lagun) era-
man zituen. 

haren alargunaren eta oinordekoen aurka jo 
zuen. Argudiatu zuenez, falta ziren erremate 
haiek -batez be ontziko aparailuak- egin barik 
segitzen zuten. Maria Martina Zubiria deus-
tuarrak argi deklaratu zuen epailearen au-
rrean: lau txanberga (ontzitik ateratzen ziren 
taketak) baino ez zen falta eta emateko prest 
zegoen. 

Adanek ez zuen erantzuna ontzat jo eta adi-
tuek deklaratu zezatela eskatu zuen. Biek uko 
egin zioten deklaratzeari, hala Tellaetxek nola 
Bengoetxeak. Eta eskribauak Martina Zubiriari 
jakinarazi zionean Adanen eskabidea, zehatz 
eta labur erantzun zuen: Adanek ez zeukan 
zertan auzirik piztu, ontzia jaso zuenean or-
dainagiria eta eskriturak egin zituztelako. Lau 
txanbergak emanda, kontua garbituta zegoen. 

Azkenean Andres Bengoetxeak deklaratu be-
har izan zuen. Esan zuen ontziko aparailuez 
ezin zuela ezer esan, Felipe del Castillok egin 
zituelako. Eta jakingarri interesgarria erantsi 
zuen: ontzia bidaia bi eginda zegoen ordu-
rako, hortaz, zer edozer faltatu ezkero, ezin 
litzaioke leporatu Martina Zubiriari. 

Ingelesek Habanan hartutako espainiar ontziak. Horietako bat ote zen El Justo de Canarias?



Testua PREST!
Argazkiak Bizilabe

gutza handitzeko aukera izan ohi dute, zien-
tziaz gozatzeaz gain, gazteek dituzten idei es-
tereotipatuak apurtzeko aukera aparta  baita.

Eskolekin harremanetan egoteaz gain, Bizila-
be proiektuaren oinarria kalean ere ezaguna 
izatea da. Horretarako, auzo eta herrietako 
jaietan parte hartzen dute, eskuartean du-
ten materiala denon eskura jarriz. Ondorioz, 
jendea etengabe ezagutzea eta gutxika fa-
milia, auzo zein umeen artean harremanak 
eraikitzen hastea eta hauek zientziaren alo-
rrera erakartzea du helburu nagusi bezala. 

Joan den maiatzaren 11n, zientzia azoka 
ospatu zuten Bilboko Plaza Berrian, eta 
hori gutxi balitz, ekainaren azken aste-
rako ere ekintza ezberdinak antolatu dituz-
te, sukalderako asmakuntzak edota ibaia-
ren naturarekin jolasean besteak beste. 

2017. urtean sortu zen “zientzia bizipenen 
labe” hau. Lehenengo ikerketa zentroa,  Bil-
boko Udalak zein Elhuyarrek sustatuta, Deus-
tuko Udaltegian zabaldu zuten. Dagoeneko 
2 urte igaro dira eta esan daiteke orain arte 
gazteen zein familien artean arrakasta handia 
izan duela. 12 urtetik 17 urtera arteko gazteei 
zuzenduta dagoen inguru honetan, zientzia 
ezagutza landu eta handitzeaz gain, badira 
ere jorratzen dituzten beste hainbat balio, hala 
nola euskararen sustapena eta normalkuntza. 

Ikasturte hasieran matrikulatutako gazteei 
edozein proiektu zientifiko bideratzeko aukera 
bermatzen zaie, gutxika gutxika zientzia pilula 
txikiak jaso eta era asmatzaile zein ikertzailean 
kurtso amaierara arte, proiektu hori bideratu 
eta  aurrera eramateko konpromezua hartu-
ta. Bakoitzaren proiektuaz gain, hilean behin 
emakume ikertzaile profesionalen eskutik eza-

Elhuyarrek bere baitan duen proiektua da Bizilabe, gazteentzako zientzia bizipenak 
jorratzea helburu, beste hainbat alor zein gaitasun ere lantzen dituena. Ikerketa zentro 

nagusia Deustuko Udaltegian kokatuta dago. 

artikulua
Greba feminista

artikulua
Bizilabe BIZILABE, ZIENTZIA

 BIZIPENEN LABEA

artikulua
Kiskitinak Talde Feminista

Testua: PREST!
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artikulua
Kiskitinak Talde Feminista BUELTAN DIRA KISKITINAK 

ARANGOITIN 

entzuteko aukeraz zabaldu dute. Ostean, 
bazkari zein bazkalosteko bingoa, auzoko 
dendari zein tabernariek egindako ekarpe-
nekin eta amaitzeko batukada batez lagun-
dua, kalejira zaratatsua ere antolatu dute.  

1997. urtean sortu zuten Arangoitiko lehenen-
go talde feminista, hasieran helburu  finkorik 
ez izan arren, feminismoan murgiltzen hasi 
ziren ia nahigabe, taldekideen artean eztabai-
dak ematen eta formakuntzak jasotzen. Hasie-
ra hartan 10 emakume biltzen ziren, emaku-
meen zapalkuntza era batera edo bestera 
salatzen zuten, ekimen ezberdinen bitartez. 
Taldekideen joan etorriekin, gutxika gutxika 
taldea indargabetzen hasi zen, gaur egunera 
arte. Martxoaren 8a heldu eta auzoko talde fe-
ministaren presentzia faltan zuten Arangoitiko 
hiru lagunek. Horrela, beharrezko ikusi zuten 
Arangoitiko emakumeei ikusgaitasuna eta 
elkargune zein babesleku bat ematea. Hortxe 
hasi ziren Kiskitiak taldea berriz ere martxan 
jartzen. Gogo horretatik abiatuta, ondorengo 
asteetan egindako deialdietara jende nahiko 
agertu zen. Orain, 37 bat emakume biltzen 
dira igandero Arangoitiko haurtzaindegian, au-
zoko beste taldeak biltzen diren leku berean. 
Auzoko ahoz ahokoari esker jende askok da-
goeneko badaki taldea bueltan dela, hala ere, 
ofizialki ezagutzera emateko, ekainaren 8an 
“Kiski eguna” antolatu dute bertakoek. Egun 
osoko egitaraua antolatzen ari dira: goizean 
beste talde feminista batzuen kontakizunak 

Duela 22 urte sortu arren, urte asko desagertuta eman ditu Kiskitiak Arangoitiko Talde 
Feministak. Egun, auzoko emakume batzuen artean, taldea berriz aktibatzea lortu dute. 

Testua: PREST!



 berbetan
ANE ROTAETXE TORRONTEGIrekin

“Telebistako langileok egokitzeko              gaitasun handia dugu”

Ia denetik egin du telebistan Ane Rotaetxek lanean ia 20 urteetan. 
Azken hiru urteak ETB1eko Ur handitan saioa zuzentzen eman 

ditu. Telebistaren barrunbeak ondo ezagutzen ditu.

Ur handitan saioko zuzendaria
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Testua  Lur Mallea     Argazkiak: Iñigo Azkona

“Telebistako langileok egokitzeko              gaitasun handia dugu”
Egun, ETB1eko Ur handitan saioa zuzentzen 
duzu audientzia eta kritika onarekin. Zein 
da sekretua? 

Azken hiru ikasturteak Ur handitan zu-
zentzen eman ditut. Guztira 96 programa 
ekoiztu ditugu, astero-astero, eta asko ikasi 
dut formatu honetan eta lantalde honekin. 
Profesional handiak izan ditut inguruan. 
Denboraldi hau ekainaren 25ean buka-
tuko dugu. Erronka potoloa izan zen ni-
retzat saioa zuzentzea eskaini zidatenean. 
Sekretua zein den esaten ez dakit. Kon-
binazioak ondo funtzionatu duela esango 
nuke. Historio pertsonalen lekukotasunen 
indarra, aurkezlearen presentzia, galde 
tzen bai baina entzuten ere badakiena, 
musikaren aukeraketa, gaien ikuspuntua, 
irudi oso zaindua, edozein pertsona anoni-
mo astero-astero protagonista bihurtzea... 
eta norberak bere etxeko euskara erabili-
ta, gainera. Beintza Labaineko, Azkoitiako 
edota Ondarroako euskara, bakoitzak be-
rea, gordin.  Euskararen festa horrek plus 
handia eskaintzen dio saioari. 

Gai gordinak lantzen dituzue Ur handitan. 
Zelan eragin dizu horrek?
Oso biziak izan dira tarteka landu ditugun 
gaiak. Horrek eragin zuzena izan du ba-
tzutan lantaldearen animoan, eta lotura 
emozionala sarri askotan oso fuertea izan 
da. Heriotza duina, adopzioa, kartzela 
ume eta nerabeen ikuspegitik, suizidioa, 
dolua, abortua, haurren kontrako sexu 

Telebistan urte asko daramazu lanean 
zeregin desberdinetan, zelako lana da 
telebistakoa?

Ia 20 urte daramat telebistan lanean, urte 
gehienak EITBn, nahiz eta Cuatro katetik 
eta TVEtik ere pasa nintzen duela urte ba-
tzuk. Saio batetik bestera asko aldatzen 
den lana da. Orokorrean, ni ibili naizen 
saioetan sormena oso presente dago, eta 
egokitzapen-maila altua eskatzen du. Lan-
talde batetik bestera ibiltzen gara behin 
eta berriz, horrek suposatzen duenarekin. 
Gerta daiteke ikasturte batean saio baten 
baino gehiagotan tokatzea; jende berria, 
lantoki berria… telebistako langileok ego-
kitzeko gaitasun handia dugula esango 
nuke, aldaketa guzti horiek ondo kudeatu 
ahal izateko. 

Asko aldatu da telebista ikusteko modua, 
eta egitekoa? 
Une oro aldatzen ari da. Egun oso ikus-
le gutxi esertzen da telebista aurrean zer 
dagoen ikustera. Askoz subiranoagoak 
garela esango nuke, nahieran kontsumit-
zen dugu. Badakit atzo saio hau ala bes-
tea emititu zutela, eta horren bila noa, nik 
aukeratzen dudan ordutegi eta euskarrian. 
Telefonoan edo tabletean, metroan gaude-
la… erabat aldatu da kontsumoa. Edukiei 
dagokienez, berrasmatze prozesuan gau-
de behin eta berriro.
 

“Konbinazioak 
ondo funtzionatu 
duela esango 
nuke.”
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berbetan
ANE ROTAETXE TORRONTEGIrekin

Prest! eta Hitzartu aldizkarietan ere ibili zara. 
Zer dela eta erabaki zenuen Deustualdeko 
hedabideetan muturra sartzea?
Hitzartu sortu genuenean unibertsitatean ikas-
ten nuen. 20 urte inguru izango nituen, eta 
ze praktika hobea norbere herriko aldizkaria 
martxan jartzea baino. Olatz Arregik eta Nerea 
Olaziregik egin zidaten proposamena, eta ez 
nuen bitan pentsatu. Tokian tokikoa, txikita-
sun autoekoiztu hura nola hilabetero-hilabetero 
martxan jartzen genuen… oraindik gogoan dut;  
gaiak proposatu, idatzi, maketatu, inpretara 
eraman…eta zer-nolako ilusioarekin jasotzen 
genuen ale bakoitza. Postontzietan banatu ere 
egiten genuen, etxez etxe. Deustuko kale asko-
ren izenak ikasi nituen orduan. Telefono mu-
gikorrik ez genuen, oso analogikoa zen dena. 
Internet heldu berria zen, eta Menditarrak 
mendi elkartearen egoitzan gela bat genuen. 
Hortik Prest! aldizkarira jauzia oso era natura-
lean eman zen. Urte guzti hauetan gehiago edo 
gutxiago parte hartu dut, belaunaldi aldaketa 
etorri den honetan, aspaldian ez dut ezer idatzi.  

Euskarazko herri aldizkari askoren egoera 
kolokan dago. Zer egin daiteke?
Papera mantentzeari, orain arte bezala, oso zai-
la deritzot. Oso erromantikoa iruditzen zait herri 
aldizkariak mantentzea duela 25 urteko erara, 
ohiturak horrenbeste aldatu direnean. Baina 
zein ederra den postontzia ireki eta Prest! hila-
betero jasotzea, ezta? 

“Zein ederra den Prest! 
hilabetero jasotzea”

UUSAKONEAN

abusuak… hainbat eta hainbat. Zaila da 
distantzia mantendu eta gaia zurea ez egi-
tea. Nik sarritan ametsetara ere eramaten 
ditut lantzen ari garen gaiak eta petso-
naiak. Lotara datoz nirekin. Deskonexioa 
batzutan ez da erraza. 

ETBk bere euskarazko kateekin duen 
politika oso kritikatua da. Zer behar du 
ETB1ek? 
Estrategia eta aurrekontua. Desoreka han-
dia dago euskaraz eta gaztelaniaz ekoizten 
diren edukien artean. ETB1 oraindik ere 
ahizpa txikia da, eta baliabide askoz mu-
rritzagoekin lan egin behar badugu ere, 
aurtengo prime time-an badira oso ondo 
funtzionatu duten euskarazko saioak: He-
rri txiki infernu handi, Gure doinuak,  Eus-
kalonski, Ur handitan edota berriki hasi 
den Autentikoak, esaterako. Kirolen alde-
ko apustua euskaraz izatea ondo iruditzen 
zait, txirrindularitza, pelota edota arrauna 
ETB1en eskaintzeari ondo deritzot, baina 
fikziozko serie erreferente bat euskaraz 
adibidez faltan dut. Eta zergatik ez tarteka 
euskarazko edukiak ETB2n eta azpititu-
luekin? Hori euskararen normalizazioaren 
bidean landu beharreko leihoa iruditzen 
zait. Guri, Ur handitan-eko erredakziora, 
hasieratik heltzen zaigun eskaria da. Eus-
kara menperatzen ez dutenentzat zergatik 
ez den saioa azpititulatzen.
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“telebista 
kontsumoari 
dagokionez 
behintzat, zaborra 
oso gogokoa da 
askorentzat. ”

zein tresna interesgarria izan daitekeen 
baita eraldaketarako ere. Lagun batzuk 
ere egin ditut telebistari esker, lagun handi 
batzuk eman dizkit teslebistak. 
Kazetari, ekoizle, zuzendari... denetik egin 
duzu. Zertan erosoen? 
Postu bakoitzak berea du. Zuzendari na-
goenetik erredaktore nintzenean jendea-
rekin nuen hartu-eman zuzena faltan dut, 
adibidez. Grabaketetara joan eta aurrez 
aurreko horrekin asko gozatzen nuen, eta 
orain ez daukat. Baina zuzentzeak badi-
tu onurak, noski: gaiak aukeratzea, lan-
taldea koordinatzea, azken edizioa zurea 
izatea… luxua da hori. Eroso aritu naiz 
egin dudan lan gehienetan, ez guztietan. 
Tokatu izan zait gustuko ez dudan saioe-
tan egotea. Horri prostituzio audiobisuala 
deitzen diogu lankideen artean. 
Krisi ekonomikoa, kanpo presioak, auto-
zentsura, Mozal Legea, sektorearen irault-
za... zein da Kazetaritzaren arazo nagusia 
egun? Zein egoeratan dago Kazetaritza?
Galdera potoloa da hori. Kazetaritzak, 
tamalez, ez du arazo bakar bat. Prentsa 
idatzia, irratigintza eta ikus-entzunezkoen 
errealitateak ez zait iruditzen zerikusi han-
dia duenik. Alde handia dago, gainera, 
euskaraz edo gaztelaniaz lan egin. Pixka 
bat utopikoa bada ere, jaberik gabeko ka-
zetaria izatearekin amesten dut nik. 
Etorkizunari begiratuz gero, zer ikusten 
duzu? Baikorra zara? 
Ni baikorra naiz, orokorrean, gauza ge-
hienekin. Baina telebistako ekoiztetxeent-
zat lan egiten dugunon baldintzak duin 
tzea lehentasuna iruditzen zait. 2019an, 
ETBrentzat ekoiztetxe ezberdinetan lan 
egiten dugun langileen gehiengoa behin-
behinekoak gara, azpikontratatuta gaude, 
sarri askotan audientzia datuen menpe 
gaude, eta inolako segurtasunik gabe. Ge-
zurra badirudi ere, horrela da. Hori anto-
latu beharko dute, bai ekoiztetxeetako ja-
beek, bai EITBk berak ere. Guztion ardura 
da gure baldintzak duintzea. 
Zer duzu egiteko?
Gaueko show bat zuzentzea gustatuko 
litzaidake, zuzeneko musikarekin eta gon-
bidatu probokatzaileekin, esate baterako. 

 
El conquistador del fin del mundo 
saioan ere jardun zara, ETBk duen saio 
arrakastatsuenean.   
Bi ediziotan kastinak egiten ibili naiz, par-
taideen aukeraketan. Errefortzu modura, 
kastinetarako, deitu izan didate. Eta go-
zatu ditut kastinak. Telebistako nire lehen 
urratsak ekoiztetxe horretan izan ziren, 
lehengo Globomedian. Basetxea saioan 
hasi nintzen 2002an,  reality formatua zen 
hura, eta hori izan zen nire eskolarik one-
na, distantziarekin begiratuta. 

Tele5 kateko programak dira EAEn katerik 
ikusienak. Zelan azaldu hori?
Azalpenik behar al du? Hain ezberdinak 
al gara euskaldunak? Nik ezetz esango 
nuke, telebista kontsumoari dagokionez 
behintzat, zaborra oso gogokoa da as-
korentzat. Ikustea baino ez dago Isabel 
Pantoja helikoptero batetik salto egiteak 
sortu duen ikusmina edota Gran hermano 
saioak ematen dituen datuak Euskal Au-
tonomia Erkidegoan, eta euskal hiztunen 
artean ere bai. Telecincok bere bidea egin 
dezala, eta nahi duenak kontsumitu deza-
la. Nire ustez gure erronka beste aukera 
batzuk eskaintzea da, eta horretan gabilt-
za. Ez gaitezen nahasi, gu gurera. 

Zer ikustea duzu gogoko?
La Sextako Salvados saioa asko gustat-
zen zait eta Netflix plataformako telesailak 
ikusten hasi naiz azkenaldian. Baina lanal-
diaren ostean, zintzoa izan behar banaiz, 
albistegiak ikusten ditut, eta hortik aurrera 
ezer gutxi. Gauean liburua nahiago, oso 
goiz oheratzen naiz. 

Aitortu, zer eman dizu telebistak?
Saio borobila egin dugun sentzazioa izan 
dudanean poz handia eman dit. Bizitza-
rako eskola ona dela esango nuke; zenbat 
pertsona ezagutzeko aukera eman digun, 
zenbat istorioren berri izan dugun, zenbat 
tokitara heldu garen… Telebista barru-
tik ezagutzeak jokaldia begiratzeko beste 
ikuspuntu bat eman dit, konturatzeko zein 
botere eduki dezakeen iritzi publikoan eta 



tartean
Txema Luzuriagaren bilduma

Bilboko auzoak jai giroan murgilduta

Maiatzaren amaiera esanguratsua izan ohi da Ibarrekolan-
dako zein inguruko bizilagunentzat. Maiatzaren 24an hasi 
eta ekainaren 2ra arte, jaietan murgildu eta hainbat ekintza 
ezberdinez disfrutatzeko aukera zabaldu du bertako jai bat-

zordeak. Kontzertuak, umeentzako tailerrak, folklore zein he-
rri bazkariak...Bestetik, Erriberako Jai Batzordea ere hasi da 
dagoeneko ekainaren amaierarako prestatzen, izan ere, ekai-
naren  27tik 30era San Pedro jaiak ospatuko dituzte bertan. 

Jon Arrospide kalean dago kokatuta 
Vox eskuin muturreko alderdiaren 
Bilboko egoitzetako bat. Joan den 
maiatzaren 22an ezezagun batzuek 
harriak bota zituzten egoitzaren 
kristalen aurka. Egoitza beraren 
kristalez gain hurbil zegoen kotxe 
baten kristalak ere hautsi egin zi-
ren, hala ere, ez zen inongo zau-
riturik atera. Azken hilabete haue-
tan, asko izan dira Euskal Herriko 
herri zein hiri ezberdinetan Vox eta 
eskuin muturraren aurka egindako 
ekimenak,  faxistak Euskal Herritik 
kanpo nahi dituztela aldarrikatuz. 

Haserre eta amorratuta igaro dituz-
te Deustuko Erriberako auzokideek 
maiatzeko azken bi asteak, ur eta argi 
etenak aldiro jasaten ibili baitira. Al-
dez aurretik jakinarazi ez zuten arren, 
goiz oso batez Erribera zein Zorrot-
zaurre osoko bizi- lagunak argi zein 
korronte elektrikorik gabe utzi zituen 
Udalak, dirudienez, konponketa bat-
zuen ondorioz. Hori gutxi balitz, han-
dik eta bi egunera, egoera berdinean 
igaro behar izan zuten arratsaldeko 
zati luze bat. Joan den astean berriz, 
argi etena ez, baina ur etena egin be-
har zutenaren abisua jaso zuten erri-
beratarrek. Bilboko kale nagusi zein 
ezagunetan gertatzen ez den arazoa 
dela salatu dute Erriberako auzoki-
deek, egoeraz guztiz nazkatuta. 

Ur eta argi etenak 
Erriberan

Harrikadak Vox-en 
egoitzaren aurka

Deustuko Herriko 
Tabernak 32 urte
Deustuko Herriko Tabernaren 32. 
urteurrena ospatu zuten maiatza-
ren hasieran. Urtero bezala, ekime-
nez beteriko astea antolatu zuten 
bertakoek. Besteak beste,Andoni 
Olariagaren eskutik emandako Ar-
galaren inguruko hitzaldia, Gazte 
Lokalean emandako Mc Onak eta 
Orbelak musika taldeen kontzer-
tuak eta karaokea. Urtero egiten 
diren ekintzetaz gain, berrikuntza 
bat gehitu  diote aurtengo egita-
rauari. “Deustuko lehenengo pos-
tre lehiaketa” urteurrenari amaiera 
goxo zein alaia emateko asmoz. 

SD Deusto Pa-
risen garaile

POLITIKA
JAIAK

DEUSTUKO ERRIBERA
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irudiak berbetan
Txema Luzuriagaren bilduma

DEUSTU DUELA 50 URTE

1969ko maiatzaren 29ko argazkia da, Parisen antolatutako La Porte d’Orléans txapelketakoa. Lau tal-
de lehiatu ziren: Alemaniako bat, Frantziako bat, Haro Deportivo eta Deusto SD, txapeldun atera zena.

Irudian, jokalari, zale eta zuzendaritza-batzordekideen artean agertzen dira, besteak beste, Sanz (delegatua), 
Valdivielso (ordezko atezaina), Basabe II., Basabe I., Iñurreta, Igartua, Lasuen, Munduate (entrenatzailea), 

Carreño (masajista), Urrestarazu, Vega, Ruiz, Casanueva, García, Crespo, Larrinaga eta Gómez.

Urtea: 1969

SD Deusto Parisen garaile

Txema Luzuriaga
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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 eskatuko zenioke 

Bilboko alkateari?

Iñigo Vega
Erribera

Erriberan  argia eta ura moz-
teari uzteko. Beste auzo ba-
tzuetan ordaintzen dutena-
ren beste zerga ordaintzen 
ari gara eta beraiekin aldera-
tuz, gure zerbitzuak ez dira 
ezta %10era heltzen.

Itziar Navarro
Deustua

Erriberan egin nahi duten Man-
hattan hori eraiki bitartean, 
bertoko auzokideen beharrak 
kontuan hartzeko.

Sonia Etxebarria
Deustua

Komertzio txikia zaintzeko, 
behar handia baitago.

Elena Izarzugaza
Deustua

Jubilazioak eta pentsioak 
hobetu ditzatela, ni ezin naiz 
kexatu baina badago oso 
txarto pasatzen ari den jen-
dea.

Anturko Garro
Erribera

Ez nieke ezer eskatuko. Exi-
jituko nioke herri xehea ent-
zuteko.

Israel Serrano
Erribera

Erriberatarrok gainontzeko 
auzokideak bezala tratat-
zeko, ematen du bigarren 
mailako hiritarrak garela.
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barkua berba berba
“EMAKUME ASKOK ERRESISTENTZIA JARRI 
DUTE ORDUKO TALDEEKIN ELKARTZEKO”
Irati Sienra Zengotitabengoak (Deustua, 1990) ezker abertzalearen 
gazte antolakundeen 40 urteko historia jasotzen duen liburua 
idatzi du beste bi kiderekin batera. Prozesu interesgarria eta 
emozioz beterikoa izan dela kontatu digu. Pribilegiatua sentitu da 
belaunaldi ezberdinetako jendearekin bildu eta beraien bizipenak 
zuzenean jaso ahal izan dituelako.

>> IRATI SIENRA

“

Urte beteko epea izan dute 
“…eta segi aurrera!” lan 
kolektiboa burutzeko. Ja-
rrairen 40. urteurrena dela 
eta, Ernai gazte erakun-
deak piztutako “Bulkada 
berrien garaia”ekimenaren 
baitan kokatzen da proie-
ktua.  Memoria ariketa bat 
da azken finean, norbera-
ren kontaketa jasotzeko eta 
belaunaldi ezberdinen eza-
gutza bultzatzeko. Lan hau 
idatzi eta koordinatzeko 
proposamena jaso zuenean, 
erdibituta sentitu zen Ira-
ti. Alde batetik, proiektua 
asko gustatzen zitzaion eta 
pribilegio handia zen belau-
naldi ezberdinetako jendea 
batu eta nahi duenari buruz 
galdetzea baina bestetik, 
lan handia suposatzen zuen 
eta “ondo dokumentatutako 
liburu bat ez da urte beten 

idazten”. Hamarkadaka sai-
lkatu dute liburua eta 60 la-
gunetik gora elkarrizketatu 
dituzte.  Liburuan aipatzen 
direnez gain, beste iturri ba-
tzuetara jo behar izan dute 
hainbatetan. Badira testi-
gantzak eman baina izenik 
ez agertzea eskatu dutenak 
ere. Guztiak jarri nahi ditu 
erdigunean liburuak eta 
historia bizipenetatik kon-
tatu nahi izan dute, denon 
memoria osatuz. Horregatik 
saio gehienak taldeka an-
tolatu dituzte: garai bateko 
zuzendaritzak, herrietako 
militanteak, arlokako lan 
taldeak… “Horrela eztabai-
dak emankorragoak eta po-
litagoak izan dira, anekdota 
asko jaso ditugu”.
Itxi gabeko zauriak
Elkarrizketak egin bitar-
tean, itxi gabeko zauri asko 

ere zabaldu direla aitortu 
digu Iratik. Azken hamarka-
dako belaunaldiarekin bildu 
zirenekoa du gogoan.  “Ba-
rrenak husteko ariketa han-
dia egin zuten, askorentzat 
hainbat gairen inguruan 
hitz egiten zuten lehenen-
go aldia zen. Gorputz txa-
rrarekin atera ginen denok 
baina oso aberasgarria izan 
zen”. Eta hausnarketa boz-
goran egiten du: “Zelan da 
posible lagunak batzea es-
petxetik atera eta bost ur-
tera, eta inoiz ez hitz egin 
izana sentimenduez ala 
barkatzeko edo eskertzeko 
dugunaz?. Badugu motxi-
la bat arrastaka eta ikasi 
behar dugu horri buelta 
ematen”. Zentzu horretan, 
eremu feminista batzuetan 
horren inguruan hitz egiten 
hasi dela azpimarratu du 

Iratik, “baina gazte erakun-
dean ez”. Errepresioak eta 
egunerokotasunak janda, 
sendatze kolektiboa egiteko 
mekanismorik jarri ez direla 
uste du. Belaunaldi nagu-
sienak batu zituztenean, 
harritu egin zen euren ar-
tean duela 30 urte zituzten 
botere harremanak errepro-
duzitzen zituztela ikustean, 
“ez dute eduki prozesu bat 
eztabaidak ixteko eta elkar 
barkatzeko”.Garaihorretako 
emakumeak adibidez, pres-
tutasun handia azaldu dute 
proiektuan parte hartzeko 
baina beste emakume bat-
zuekin batera. “Erresisten-
tzia handiak ikusi ditugu 
garai horretako taldearekin 
berriz batzeko”, nabarmen-
du du Iratik. Bere ustetan, 
“oraindik ere ezintasun 
emozional handiak ditugu 

Testua eta Argazkiak Nerea Olaziregi  
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sarekadahttp:// sarekada
Google Play – App Store 

 Irakurri dut 

Elkar-ek Irakurri dut aplikazioa sortu du. Bertan irakurleek irakurritako li-
buruak adierazi, balorazio bat eman, iruzkina idatzi eta www.elkar.eus-en 
bidez erosi dezakete. Gainera, aplikazioaren bitartez parte hartzen dutenen 

Euskaraldia

Euskaraldiak YouTuben kanala ireki du ekimena bideo bidez hedatzeko. He-
lburua Euskaraldia zer den azaltzea eta herritarrak bertan parte hartzeko 
prestatzea da. Formatu desberdineko bideoak egin dituzte: bi minutuko te-
lebista piezak eta 30 segundo inguruko esketxak. Bideoak ETB1 eta ETB2 
kateetan emitituko dituzte izen ematea hasi bitartean, eta YouTubeko kana-
lean ere zabalduko dituzte. 

http://

@facebook.com/euskaraldia
@twitter.com/euskaraldia

Testua eta Argazkiak Nerea Olaziregi  

Kantuz, Euskal Kantu aplikazioa

“Kantuz” deituriko aplikazio bat sortu du Patxi Bridierrek. Liburuxka bat, kan-
tuen hitzekin ukaiteko ordez, aplikazio honek, momentuz 300 bat kantuen 
hitzak proposatzen ditu.Google Playn Android-erako, eta iTunes-eniPhonerako.

Igogailua’ fikzio ‘podcast’-a estreinatu 
du AEK-k

Hiru Damatxo ekoiztetxeak Igogailua fikzio-
zko podcast-a sortu du, AEKren enkarguz. 
Lehenengo atala ikusgai dago dagoeneko 
AEKren webgunean; Bost atal izango ditu 
irrati-nobela laburrak. Hurrengo lau ata-
lak maiatzaren 29an, ekainaren 4an, 6an 
eta 12an jarriko dituzte entzungai. Nerea 
Arriola aktoreak jarriko dio ahotsa pertso-
naia protagonistari.

Liberoamerika, euskal idazle gazteen 
bila

Liberoamerika argitaletxeak, euskal idazle 
gazteen lanak sustatu eta zabaltzeko as-
moz, bi deialdi ireki ditu, poema-liburuak 
argitaratzeko bata, eta idazle gazteen li-
teratur bilduman parte hartzeko bestea. 
Liberoamérica Iberoamerika osoan dihar-
duen proiektu bat da, idazle gazteentzako 
topagune eta aukera izan nahi duen argi-
taletxe modura. Besteak beste, hainbat 
herrialdetako emakumezko idazle gazteen 
lanak, zein bere hizkuntzatan, bildu dituen 
antologiaren bi edizio argitaratu ditu. Eta 
baita idazle gazte batzuen bakarkako lanak 
ere.

horrelako egoerak kudeat-
zeko eta gaitasun horiek 
landu beharko genituzke 
arlo guztietan. Azken finean 
antolakundeak pertsonak 
gara eta ondo egon behar 
dugu gustura lan egiteko”.  
Mugimendu feministatik 
asko ikasteko dagoela uste 
du, “pertsonak eta bizitza 
erdigunean erdian jartzen 
dituelako”. 

Iratik ere baditu bere zau-
riak eta une gogorrak bizi 
izan ditu liburua idazte-
rakoan. 2009-2010eko 
sarekadak eta “grebalariak 
aske” prozesuaz aritu ze-
nean adibidez. “ Atal hori 
jarraian idatzi nuen – gogo-
ratu du- eta oso mugituta 
sentitu nintzen, Orokorrean, 
ikasketa prozesu handia 
izan dela azpimarratu du, 
“gauza asko ulertzeko oso 
erabilgarria. Sekuentzia 
guztia ikusi ahal izatea oso 
positiboa izan da prozesuen 
balioaz ohartzeko, emaitzak 
ez direla egun batetik bes-
terakoak ikusteko, frustra-
zioak kudeatzeko eta epe 
luzerako ikuspegiak izate-
ko”. Eta Jarraiko garaietara 
egiten du atzera. Askotan 
iragana sinplifikatu dugu, 
eta  errealitatea askoz kon-
plexuagoa eta askoz aberas-
garriagoa da”. 

sarekadahttp://
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Estitxu Trabudua - Deustuko Ikastola

BASOAN BARRENA

Basoan barrena murgilduta nen-
goen, lainoz inguratuta, gaua ba-
zetorren, ilargia agertzen nabari 
zen eta. Hankak dardarka nituen, 
ez bakarrik hotzagatik, nekeaga-
tik ere izango zela uste dut. 

Zuhaitz baten enborraren on-
doan eseri nintzen. Begiak ixten 
hasi nintzen, eta loak hartzeko 
nengoela, orduan entzun ni-
tuen otsoen uluak. Geroxeago, 
ikusi nuen: otso handi bat zen, 
letaginak erakusten zituen otso 
beldurgarria. Poliki-poliki altxatu 
nintzen, korrika hastea erabaki 
nuen, baina otsoa ni baino ari-
nago zetorren. Abiadura arintzen 
hasi nintzen eta nire hankek ezin 
izan zutenez gehiago, lurrera ero-
ri nintzen. 

Otsoa hurbildu zitzaidan. Nire bi-
zitzako azken momentua izango 
zela atsekabetu nuen. Segundo 
bat geroxeago, haren haginak 
nire lepoan nabaritu nituen. Le-
tagin zorrotzak zituen baina ez 
nuen minik nabaritzen. Segidan, 
dena beltz ikusi nuen, eta nor-
bait deitzen ari zitzaidala entzun 
nuen. Amaren ahotsa zen. 

Orduantxe esnatu nintzen, izerdi-
tan nengoen, ospitaleko gela bat 
zen. Lepoa ukitu nuen, ez nuen 
haginkadarik. Amaren begiradan, 
kezka sumatu nuen, eskua 
burura eramatean, ez nuen ilerik. 
Halaxe konturatu nintzen, amet-

sa baino ez zela izan. Ez neukan 
otsorik nire ondoan baina bai 
gaixotasun handia. Begiak itxi ni-
tuen, hori ere amesgaiztoa izango 
zelakoan.

2019KO MIKROIPUIN UZTA

Estitxu Trabudua, Sergio Garcia Lopez, 
Eneko Pildain Aranguren, Maria Ruiz de La 
Arena eta Nerea Sanz izan dira urte honetako 
Deustualdeko Mikroipuin Lehiaketako 
irabazleak

Kartelaren disinua: Ane Lopez Mendizabal 

>> LITERATURA

Sergio Garcia Lopez eta Eneko Pil-
dain Aranguren - Intxixu Ikastola

NIRE BIDAIA

Han nengoen ni, bihotzeko 
ezkerreko bentrikuluan, eta 
“PUM”, aortatik oinetara abiatu 
nintzen. Globulu gorria naiz eta 
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globulu zuriekin eta plakete-
kin plasman igerian nengoela, 
femoraletik norbait odola zu-
rrupatzen hasi zen. Arteriako 
paretetan heldu nintzen eta, 
segundo batzuk pasa ondoren, 
gelditu zen. 
 
Baina hori bakarrik hasiera zen. 
Mikrobio batzuk sartu ziren. 

Mikrobioak gure tamainaren 
bikoitza ziren eta gehiago ere. 
Guregana abiatu ziren. Globulu 
zuriak errefortzuak eskatu zituz-
ten eta globulu bakoitzak bider bi 
egin zuen. 

Borroka hasi zen eta globulu zu-
riak mikrobioengana joan ziren. 
Gudak ordu bat iraun zuen. Bi-
tartean gorputzeko tenperatura 
igotzen hasi zen. Konturatu ginen 
sukarra genuela. Globulu zuriak, 
eskatutako errefortzuak, heldu 
ziren eta atzetik harrapatu zituz-
ten mikrobioak. Irabazi genuen 
eta mikrobioetatik libratu ginen!

Horren ondoren, berriro gure 
bidea hartu genuen. Bihotzera 
heldu ginen eta hark biriketara 
bidali gintuen gu oxigenatzeko. 

Mara Ruiz De La Arena
San Inazio

IZAKI TXIKIEN LANTOKIA

Gaur, egunero bezala, Julene-
kin nago etxeko sukaldean, ja-
nari puskaren bat hartu nahian. 
Bion artean ogitarteko hondaki-
nak hartzen ditugu zirrikitutik 
sartuta familia guztiaren artean 
banatzeko. Egun batean, hon-
dakinen bila joan ginenean, 
etxeko jabearen semeak gu 
ikusi eta zapaldu nahi izan gin-
tuen. Gure aurpegietan beldur 
ginela ikusi ahal zen. Julenek 
plantoia eman eta hondakine-
kin joan egin zen. Ni, harritu-
ta, mugitu ezinik nengoen eta 
mutikoaren oinetakoa nire gai-
nean zegoen, amak deitu eta 
joan egin zen. Ni afarira hase-
rre joan nintzen. Ordu batzuk 
pasata, Julen nigana etorri zen 
barkamena eskatzen, damutu-
ta zegoela nabaritzen zen. Nik 
hasieran ez nion barkatu nahi, 
baina konturatu egin nint-
zen bera gabe ezin nuela bizi. 
Azken finean inurriok elkar be-

har dugu aurrera egiteko.

Nerea Sanz
Ibarrekolanda BHI

LEIHORA BEGIRA NAGO

Leihora begira nago nire eser-
lekuan eserita. Leihotik zeru 
urdin-urdina ikusten dut eta ba-
daude txori batzuk hegaka. Ba-
dator neskatila bat eskaileretatik 
gora nigana, eskuan baso bete 
ur niri eskaintzen. Pozoinduta 
ba al dagoen galdetzen diot nire 
buruari. Galdera asko egiten 
dizkit, ia nola nagoen, zer egin 
dudan egunean zehar, nor etorri 
den gaur… Ez dut ondo ulertzen 
neska honek nigandik zer nahi 
duen. Berak hitz egiten jarrait-
zen du, baina ez diot kasu han-
dirik egiten, momentu batean 
besarkatu eta ‘Agur Amama’ es-
aten didan arte.
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Berezitasuna: olagarroa jateko era 
krematsua

OLAGARRO 
MOUSSE
TXUPITOA

PINTXODROMOA
>>SUKALDARITZA

Kontu batzuk

Barra askotariko pintxoz apaindurik izateagatik da ezaguna Borda-
txo jatetxea. Oraingoan, arraina jateko era berri bat aurkeztu digu-
te: txupitoan. Mouss eta barazkiekin nahastuta, olagarro krematsua 
dastatzeko aukera izan dugu. Zapore desberdin eta atsegina, kopa 
baten barruan. 

Ramon y Cajal kaleko 24. zenbakian dagoen Bordatxora jo dugu azken honetan. 
Egunero pintxo erakargarriz beteta dagoen barraren aurrean, beraien pintxo 

deigarrienetako bat zelan egiten den azaldu digute.

Bordatxo jatetxeko Estitxu

Zailtasun maila: handia

Egiteko denbora: 2 ordu 

Prezioa: 2€

BORDATXO JATETXEA
Ramón y Cajal, 24 – Deustu

944 474 500
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OLAGARRO 
MOUSSE
TXUPITOA

PINTXODROMOA
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Zein da gakoa?
Lehenik eta behin tomatea concassé erara moztu behar da. Jarraian gazta 
irabiatua eta bere zukuan egositako olagarro hankak erantsi behar dizkiogu. 
Zuku hori maionesarekin nahastuko dugu mousselina 

lortzeko. Azkenik, zartaginean egindako barazkiak gehituko dizkiogu. 
Apaingarri gisa porru frijituak erantsi ditzakegu.

OSAGAIAK
Piparra
Errioxako alegria
Antxoa
Oliba
Oliba-olioa
Ogia

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

ZURE PINTXO 
ONENAK GUREKIN 

KONPARTITZEKO

AITORTU ZURE SEKRETUAK HEMEN
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Trinkoa, hautemangarria eta zuzena. Hiru hitz horiek erabilita deskribatzen du Miren 
Amurizak apirilean aurkeztutako helduei zuzendutako bere lehen eleberria, 2017an 
Igartza Saria irabaztearen laguntzaz landutakoa. Basa. Andre basa baten inguruko isto-
rioa, arina, arnasa hartzeko tarterik ere ia uzten ez duena.

Zaintza gatazka modura hartuta planteatuko digu idazleak baserri batean bizi den Sa-
binaren bizitza, hura, beraz, zaintzaile izatetik zaindua izatera igarotzerakoan sortuko 
den gatazkan kokatuz. Domestikatua izan den norbaitengandik baino, animalia senetik 
gertuago dagoen andrea da Sabina. Bada, 80 urte inguruko emakume bat hain basa 
izatera nola hel daitekeen aztertzea izango du helburu eleberriak. 

Oraingoan, behar bada, ez naiz objektiboegia izango, Miren Amurizak egiten duen edo-
zer gustuko dudalako normalean. Liburua ilusioz erosi eta sentimendu berdinarekin 
irakurri dut (edo irentsi, bi egunetan bukatua nuelako); zaintzaren inguruko hausnarketa 
eta zalantza, ezarritako moldeen apurketa, landa bizitza… orekatuta eta mimoz landua 
transmititzen ditu, gehiegizko bueltarik eman gabe. 

Eta nik, nik ere buelta gehiegi eman gabe gomendatuko dizuet uda garaiak datozen 
honetan. Zinez, irakurtzera bultzatzen zaituztet liburua dugu.
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Batxillergoa bukauko dugu!
ohiuka genuen ozen
ta jada sele hortxe aurrean
urrun zirudien lehen
institutua bukatu eta
pozik naukazuen arren
etorkizuna autatzen gaude
ta ez dakit nora goazen.

Egia esan, aitortuko dut
ikusten naiz, bai, galduta
bi urte luze izan dira ta
hori ezin dugu uka
baina bidean jarraituko dut
ziur ta adoreruta
aurrera begiratu behar da
atal hau itxi dugu ta.
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