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ZINEMA Nolakoa da deportatu baten itzulera? 

MODA Kaleak inspiratzen duen moda-diseinatzailea

PINTXODROMOA Guakamolea eta nekazari-tortilla

KuLTuR TXOTX Hodei Torres Fernandez eta Jon Elortza Zufiaurre

Deustuibarrako 70. zenbakian, Artiach gaileta fabrika zaharraren eraikineko lokal batean dago 
Dortoka inprimategia. Proiektu bikoitza da, “alde komertziala eta alde politiko-militantea” 

nahasten ditu, eta denetariko “artefaktu artistikoak” egiten dituzte bertan. Eki eta Raul kideek 
azaldu digute nola heldu diren honaino.
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  Artikulua          14 
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Dodowako (Ghana) bi umezurztegi laguntzeko diru bilketa kanpaina berezia egin 
du Gorka Rodriguez Unibasok (Deustu, 1996). Abendu eta urtarrila bitartean 

4.168km egin ditu bizikletan, kilometro bakoitza euro batean saldu eta kopuru hori 
umeen hezkuntza eta osasunean inbertitzeko. Bizikleta gainean bakarrik ari den 

arren, atzean talde eta proiektu handia du Gorkak.

Txantxikuk 20 urte!
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Hilabete pasatxo igaro da ostalariek haien lokalen irekieraren 

berri izan zutenetik, tabernen “irekiera faltsu” baten berri. Izan 

ere, ireki bai, baina ordutegi mugatuarekin, edukiera mugatuare-

kin, eserita kontsumitu beharrarekin… Laburbilduz, baldintzaz 

beterik. 

Eta esertzeko toki nahikorik ez duen tabernak zer egingo du? 

Zer gertatuko da aurrera jarraitu ezin izango duten sektoreko 

langileekin? Tabernen irekiera bai, laguntza txikien bitartez, 

baina nork ordaintzen ditu kalteak? Itxiera, eta horrek dakarren 

duen guztia… Noren esku geratzen da?

dena galderak dira, dena da ziurgabetasuna, zalantza, duda. 

Baina hemen ezjakintasunak ez du balio. Arazoari aurre egiteko 

laguntza txikiez baino, lehenik eta behin, indemnizazioaz min-

tzatu beharko lirateke agintariak. Kontua ez baita limosna bat 

ematea, baizik eta herriko langileek eragin ez duten egoeraren 

ondorioen kalteak ordaintzea.

Agian, lerro hauek irakurtzen ari zareten bitartean, tabernariek, 

beste astinaldi bat jaso eta pertsianak jaitsi behar izan dituzte 

berriz ere, merkatariek edo kulturgileek bezalaxe; hauek ere 

aurrekoak bezain kaltetuak direlako. 

S.O.S. egoeran gaude. Kultura, merkataritza eta tabernarik ga-

beko herria hilik dago.

Koronabirusaren ondorioz daramagun nekeari buruz idazteko 

asmoa nuen honakoan. Hilabeteetan gaia saihesten ibili naizen 

arren, gabon ostean agintariek erantzukizun indibidual faltagatik 

botatako errietak izugarri haserretu nau. Ia testua bukatuta eta 

bidaltzeko prest izan dudanean… Hara, sorpresatxoa estatuko 

osasun zerbitzurik onenean!

Notizia; Basurtu eta Santa Marina ospitaletako zuzendariek 

kargua utzi dute gaitzaren kontrako txertoa jartzeagatik, Osa-

kidetzak ezarritako protokoloaren kontra. Berria azkar irakurri 

eta hara, bigarren sorpresa. Biak Bilboko Udaleko zinegotzi 

izandakoak, gestore petoak antza osasun arloaz gain beste 

hainbat eremutan jakitun, orojakileak akaso, jeltzale karneta-

dunak agian? Susmo hutsak nireak, ez hartu EGI absolututzat 

mesedez…

Zutabe honetan egin dezakedana baino kritika jantziagoa behar 

du gaiak, finean Osakidetzan azkeneko urteetan baieztatu den 

praxi mafioso eta ustela besterik ez duelako jarraitzen. dena den, 

ekintza usteletik atera daitezkeen ondorioen artean batek eragin 

dit bereziki barre. Azkenean, txertoaren segurtasuna ziurtatuko 

dugu ezkutuan nork jartzen duen jakiterakoan.

Iker Basabe mendizabal 
Ikaslea deserrian
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maitane muñoz Iturria

maider Zalbidea pardo
Pedagogiako ikaslea

Esperotako sorpresak

bilbokoaldizkariak@gmail.com
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Zertan ari zara Augsburgen?
Lanean nabil klinika pribatu batean 
eta aldi berean hizkuntza ikasten 
ari naiz. Lantalde handi bat osatzen 
dugu kanpotik etorritakoek eta batera 
egiten dugu lan, horrek asko errazten 
du hemengo lan erritmora ohitzeko 
prozesua.

Nolakoa hiria da?
Tamaina aldetik Bilbo bezalakoa. Erdigu-
nean oso jende gutxi bizi da, elkartzeko 
gunea izaten da, baina jende gehiena 
inguruko herrietan bizi da.

Zerk harritu zintuen gehien horra 
heldu zinenean?
Lanean hasieran eman ziguten ba-
besa eta edozertarako laguntzeko 
prest eskaini zuten euren burua. Ale-
maniarrak hotzak direla uste dugu, 
baina nik behintzat guztiz kontrakoa 
sentitu dut. Harritu nauen beste 
gauza bat da kanpotarra naizela eta 
alemanez mintzatzen naizela ikusten 
dutenean, aurretik hizkuntza ikasita 
nuen galdetzen didate, zoriondu ere 
egin naute. Kontziente dira hizkuntza 
zaila dela eta gure esfortzua aintzat 
hartzen dute.

Nolako giroa dago hilabete hauetan?
Hemen ere giroa zaila da. Taberna eta 
saltoki guztiak itxita daude eta lanera, 
erosketak egitera edo kirola egitera bai-

no ez gara irtetzen. Kalean giro gutxi 
nabaritzen da, baina hasieratik horre-
la ezagutu dudanez, niretzat hori da 
normaltasuna. COVId aurreko bizitza 
erritmoa ez dut ezagutu.

Erraza egin zaizu bertako bizimo-
dura egokitzea?
Gehien nabaritu dudan aldaketa argi-
tasuna izan da, neguan askoz goizago 
iluntzen du. Ordutegiak guztiz desber-
dinak dira, dena egiten da goizago. 
Pixkanaka-pixkanaka ohitzen ari naiz, 
lan eta saltokien ordutegiek bultza-
tzen zaituzte erritmo horretara.

Bertako lagunak egin dituzu?
Lanean hemengo jende asko ezagutu 
dut, baina koronabirusa dela-eta mu-
gak daude beste pertsona batzuekin 
elkartzeko. Alde horretatik, zaila izaten 
ari da jende berria ezagutzea, ez dago 
aukerarik sozializatzeko. 

Zelan moldatzen zara hizkuntzarekin?
Espero nuena baino hobeto, lanean 
asko laguntzen gaituzte. Lan eskain-
tzaren arabera, hizkuntza ezagutzea 
ez zen nahitaezkoa, enpresak klaseak 
ematen dituelako arratsaldero. Ordu 
asko ematen ditut alemana entzuten 
eta hitz egiten eta horrek asko arin-
tzen du hizkuntza ikasteko prozesua. 
Ez da hizkuntza erreza baina alemanek 
esfortzua egiten dute elkar ulertzeko.
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Zer da gehien gustatzen zaizuna?
Hemengo ohitura batzuk asko gus-
tatzen zaizkit, adibidez, bizikletaz 
mugitzeko ohitura handia dago. Gai-
nera, hiriak eta herriak ondo presta-
tuta daude horretarako. Asteburuetan 
naturan edo kirola egiteko planak an-
tolatzen dituzte. Augsburgotik hurbil 
Bavierako Alpeak daude eta jende 
asko hurbiltzen da asteburuero ber-
tara.

Eta gutxien?
Hemengo jendea  ondo ezagutzeko 
zailtasuna, egia da edozertarako la-
guntzeko prest egoten direla, baina, 
haien inguruan, kuadrillan sartzea 
ez da erreza. Zentzu horretan haien 
zirkulua nahiko itxia da.

luzaroan geratzeko asmoa duzu?
Bai, urte pare bat hemendik ibiliko 
naiz. Momentuz fisio titulua baliozko-
tzeko eta hizkuntza ikasteko denbora 
behar dut, ordura arte hemen egongo 
naiz.

Zer duzu faltan?
Kanpoan zaudenean konturatzen zara 
Euskal Herrian oso ondo bizi garela. 
Faltan dut edozein momentutan la-
gunekin edo familiakoen elkartu ahal 
izatea, hemen gutxiago elkartzen dira 
haien artean.

Jone landaluze Isasi

Jatorria: Deustu
Bizitokia: Augsburg (Alemania) 
lanbidea: Fisioterapeuta

“Ez da hizkuntza erreza, baina alemanek esfortzua 
egiten dute elkar ulertzeko”

gureak kanpoan

2020ko irailean joan zen Jone Landaluze Isasi Bavierako hirira. Kanpora joateko auke-
ren bila ari zela, Alemanian Fisioterapeuta lan eskaintza bat aurkitu zuen.



Deustuibarrako 70. zenbakian, Artiach gaileta fabrika zaharraren eraikineko 
lokal batean dago Dortoka inprimategia. Proiektu bikoitza da, “alde komertziala 
eta alde politiko-militantea” nahasten ditu, eta denetariko “artefaktu artistikoak” 

egiten dituzte bertan. Eki eta Raul kideek azaldu digute nola 
heldu diren honaino.

testua eta argazkiak: Jone Gartzia Gerra

erreportajea
Inprimategi ‘autogestiboa’

INpRImAtEGI ‘AUtOGEStIBOA’

Fotokopiak, inprimaketak, koadernaketak, pegati-
nak, egutegiak, agendak, EP eta binilo zorroak… 
denetarik egiten dute Erriberako Dortoka inprimate-
gian, baina, guztien artean gozamen gehien ematen 
diena liburuak ekoiztea da. Hain zuzen, liburu bat 
argitaratzeko lanetan ezagutu zuten elkar Ekik eta 
Raulek, eta liburuekin egiten dute lan bereziki, 
edozein material koadernatu egitera iristeko perspe-
ktibarekin. Aurki azal gogorreko lanekin hasiko dira.

Duela hiru urte egin zuten topo oraingoz Dortokaren 
bizkarrezur diren Eki eta Raulek. Lehena Argen-
tinatik etorri berria zen, han kaleratu zuten liburu 
bat (Wenüy. Por la memoria rebelde de Santiago 
Maldonado, Lazo ediciones) Euskal Herrian argita-
ratzeko tresna bila zebilen. Raul Gasteizko Irrintzi 

inprimategi anarkista eta autogestionatuan ibilia 
zen, Bilbon antzeko esperientzia bat martxan jar-
tzen saiatzen ari zen. Elkar ezagutu zuten eta ondo 
konpondu ziren. Lana elkarrekin kaleratu ostean, 
Dortoka zabaltzea erabaki zuten.

Hainbat esperientzia autogestionatu bizkar
Esan bezala, Raul Gasteizko Irrintzi inprimategi 
anarkista eta autogestionatuko kidea zen. Gara-
je batean inprimatzen eta koadernatzen zituzten 
lanak, inolako irabazi asmorik gabe. Haiek ma-
kinak eta ezagutza zituzten, trukean eskatzen 
zuten bakarra ekoizpen prozesuan parte hartzea 
zen. “Norbaitek liburu bat atera nahi zuenean gu-
rekin egin zezan eskatzen genion”, azaldu digu 
Raulek, baina eredu horrekin etengabe bi arazo-

Dortoka inprimategiko Eki eta Raul

6



rekin egiten zuten topo: “Edo lanak ez ziren ondo 
ateratzen edo jendeak ez zuen lan egitera etorri 
nahi”. 

Hainbat arrazoi medio, 2016an eman zioten 
amaiera Gasteizko Irrintzi inprimategiari. Hurren-
go urtean Raul Bilbora etorri eta antzeko proiek-
tu bat abiarazten saiatu zen hemengo lagun eta 
militante batzuekin, baina ideiak ez zuen aurrera 
egin. Azkenean, 2018an lortu zuen eredu bikoi-
tza uztartzen duen proiektua martxan jartzea.

Bilbon bazen beste inprimategi bat antzeko fi-
losofiak mugitzen zuena, 2018ra arte mesedee-
tako kaiko hirugarren zenbakian egon zen Luna 
inprimategia, hain zuzen. Inguruko mugimendu 
autonomo eta anarkistako lan gehienak bertan in-
primatu izan dira. Inprimategia mantentzeko eta 
bertan lan egiten zutenen bizitza sostengatu ahal 
izateko, lan komertzialak ere egiten zituzten. In-
primategia itxi zutenean hainbat makina eta ma-
terial eman zizkieten hasi berriak ziren Dortokako 
kideei.

proiektu bikoitza
Dortokan mugimendu sozialentzako eta etekin 
ekonomikorik bilatzen ez duten proiektuentzako 
lanak kostaprezioan edo ahalik eta merkeen egi-
ten dituzte, baina inprimategia mantentzeko be-
harrezkoa dute diru apur bat ateratzea, horregatik 
proiektu bikoitz gisara funtzionatzen dute, “alde 

komertziala eta alde politiko-militantea” nahasiz.

Bai Raulek eta bai Ekik esperientzia dute inpri-
mategi autogestionatuetan, eta handik ikasi dute 
lan grafikoetan kalitatea bermatzeko ezinbes-
tekoa dela esperientzia, jakintza eta gogoa. “Ez 
badakizu nola egiten den, ikasteko gogo handirik 
ez baduzu edo ez baduzu arreta handirik jartzen 
ziurrekin gaizki aterako dira lanak”, diote.

Inprimategiaren biziraupena ziurtatzeko bi ki-
deetako batek kanpoan egiten du lan, beste in-
primategi batean soldata baten truke. Horrekin, 
garai txarretan, egungoa kasu, makinak martxan 
mantentzeko eta alokairua ordaintzeko dirua ziur-
tatzen dute. Izan ere, horrelako proiektuek parte 
hartzaileen ekarpenei esker egin dute aurrera 
sarri. Orain inprimategiaren diru sarreren bitartez 
sostengatzea lortu dute. Beste kideak liberatu pa-
pera betetzen du, kontu ekonomikoez eta egune-
roko lanez arduratzen da, baina lan asko bien ar-
tean egin beharrekoak direnez ez da arraroa biak 
batera inprimategian ikustea. Taldea handitzea 
gustatuko litzaieke, baina oraingoz ez dute horrek 
suposatuko lukeen gastuei aurre egiteko sarrera 
eta lan jario nahikorik.

Deustuibarrako 70.ean dituzte makinak. Lokala 
Artiach eraikinean dago, mekanika lantegi bat 
duten lagun batzuekin partekatzen dute erdiba-
na, eta euren artean ere, elkarlana da nagusi.

Dortoka inprimategia



Miren Olatu, la celadora vampira
living in Josakidetza

testua: Ane Rotaetxe Torrontegi

Txarli Gracia PREST!eko komikilarietako bat izan 
zen 5 urtez, 90. hamarkadaren bukaeran. Garai 
hartan PREST!ek bi komikilari zituen eta Txarlik 
bi hilabetean behin marrazten zituen berak 
asmatutako bi txakur hizlarien abenturak. Kuma 
eta Kerra ziren, benetako bi txakur deustuar. 

Oraingo honetan ere haragi eta hezurreko 
Mariola bere lankidea izan da inspirazio iturri. 
Txarli eta Mariola Mendaro Hospitaleko zeladore 

dira, egun berean hasi ziren Debagoieneko 
hospitalean lanean eta oso harreman estua 
sortu zen bion artean hasiera-hasieratik. Txarlik 
komikiak marrazten ditu, Mariola komikizale 
amorratua da. 

Bien arteko elkarlanaren emaitza da Miren 
Olatu, la celadora vampira. Dortokan inprimatu 
zuten 2020ko abenduan. Ane Rotaetxek egin 
dio elkarrizketa Txarli komikigileari.

erreportajea Inprimategi ‘autogestiboa’



Nor da miren Olatu, zuen komikiaren protagonista?
Miren Olatu  Mendaroko ospitaleko zeladorea 
da eta banpiroa da aldi berean. Pertsonaiak 
badu errealitatetik, Mariolaren antza fisiko han-
dia du, bere izaeraren aztarnak ere,  bera beza-
la zeladorea da, baina badu fikziotik ere, Miren 
Olatu banpiro bat da.

Nolakoa izan da sortze prozesua?
Mariola komikizale amorratua da eta lanean 
gaudenean badaude tarte luzeak non istorioen 
ildoak bion artean asmatu ditugun. Mendaron 
egonda biak edozein egoeratik ‘hau komikirako 
aproposa izan daiteke’ esan diogu elkarri. Egia 
esateko, osasungintzak badu bere mikrojendar-
te bat non gauza pilo gertatzen diren. Hortik au-
rrera, marrazkiez eta dialogoez ni arduratu naiz.

Zuen komikian euskarak badu presentzia.
Bai, badu, baina ez gehiegi. Biak euskaldun 
berriak gara eta komikirako erdera atera zaigu 
naturalen, baina Mendaroko ospitaleko hizkun-
tza gaixoekin eta beste lankideekin euskara da 
batik bat, eta horregatik euskarak daukan pre-

sentzia oso ahozko euskara da. Ondarrutarretik 
badu, ni Ondarrun bizi naizelako eta inguruko 
herrietatik ere badu, erabiltzaile gehienak Eiba-
rretik, Elgoibarretik, Markinatik,  Debatik, Men-
darotik bertatik… datozelako. Gehienak bizkaita-
rrez mintzatzen dira.

tamalez aurten ‘modan’ jarri da osasungintza eta 
sanitarioen bizimodua. Zuei begira ari gara inoiz 
baino gehiago. 
2019ko azaroan hasi ginen lehen marrazkia-
rekin, orduan ez zegoen COVIDaren arrastorik 
gurean. Urtebeteko prozesua izan du komikiak, 
azarotik azarora, eta derrigor, azken kapituluan 
gaia sartu behar izan dugu, Miren Olaturen ikus-
pegitik, noski.

Zelako harrera izan du komikiak oraingoz? 
Abenduan inprimatu genuen eta Mendaron sal-
menta itzela izan da. Oso harrera ona izan dugu 
ospitalean bertan. Hortik aparte, Miren Olatu Ka-
taluniara, Berlinera, Madrilera eta Euskal Herriko 
hainbat txokotara heldu da dagoeneko.

Duela urte pare bat ‘Relatos incómodos’ publikatu 
zenuen, aurten ‘miren Olatu, la Celadora Vampira’, 
segidarik edukiko du honek?
Ospitalean izan duen harrera ezin hobeari erre-
paratuta, Miren Olatuk beste bigarren atal bat 
izango duela uste dugu. Ari gara istorio berriekin 
jo ta fuego.

Zergatik Dortoka inprimategian?  
La Gallina Vascako arduraduna den Antonio nire 
lagunak eraman ninduen Dortokara. Tokia eza-
gutu, langileekin tarte bat pasatu eta berehala 
erabaki nuen bertan eman behar zitzaiola bizitza 
paperean Miren Olaturi. Tokia oso underground 
da, bitxia, autogestionatua… inpresio ona hartu 
nuen momentuan eta emaitzarekin oso pozik 
gaude.

Ale bat eskuratzeko aukerarik, txarli?
Bai, noski! Oraindik baditugu batzuk. Mezu bitar-
tez eskatu eta 10 eurotan dauzkagu salgai, 685 
76 87 40 telefonoan. Postaz ere bidaltzeko auke-
ra eskaintzen dugu.



BIlBOKO ARtEA AKtIBAtZEN 
mUNDUARI SO

Geldirik egotera behartzen gaituen egun-
go egoeran gezurra badirudi ere, gure 
ikasleek aukera izan zuten irteera bat 
egiteko. Ikasturte hasieran ez zegoen 
argi  irteerak egiteko aukera egongo ze-
nik; horregatik, Plastika eta Teknologia 
irakasleek gehiago itxaron barik Covid 
protokoloa zehatz-mehatz jarraitu eta 
DBHko 3. mailako hiru taldeetako kidee-
kin txango artistiko bat antolatu zuten 
urriaren 20an, 21ean eta 22an.

Lehenengo helburua, Ikastolatik Gu-
ggenheim museorako bidean dauden 
eskulturak identifikatzea eta elkarri aur-
keztea zen. Horretarako, aurreko astean 
gelan ikasleek hirunaka eskulturak ikusi, 
gustukoenak aukeratu eta horien gai-
nean informazioa bilatu zuten Interne-
ten. Askoz adiago egoten dira ikasleak 
ikasleei entzuten, irakasleari edo adituari 
baino. 

Bigarren helburua, Eliassonen mundura 
hurbiltzea zen, XXI.mendeko iparralde-

ko Davincci izan daitekeena. Ikasleek 
labirintoak, espejismoak eta ortzadarrak 
zeharkatu zituzten argia, ura, tenperatu-
ra eta geometria jolasean. Efektuak eta 
afektuak ez zuen inor hotz utzi. Mundua 
bezala, irteera biribila izan zen. Hona he-
men kaleko eskulturen gainean zenbait 
ikaslek prestatu zituzten fitxa teknikoak, 
gero beste ikasleei azaltzeko.

Deustuko Ikastola

Maite Charterina 2 C
testua: 

Deustuko Ikastolako
Tania,Catherine

eta Aisha
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lekuak eta lekuak (2002)

egilea: Angel Garraza (Allo, Nafarroa 1950)

kokapena: Erriberako parkea

ezaugarriak: 100 tonako pisua, 
hormigoi alikatatua lauza zeramikoekin.

Zeramikazko lauzekin alikatatutako hormi-
goizko bi pieza trinkok osatzen dute. Artis-
tak ingurune fisiko eta antropologikoarekin 
harremanak eskaintzen ditu euskal kaiku 
tradizionalen formatik abiatuta, antzina es-
nea egosteko edo gaztak egiteko erabiltzen 
ziren egurrezko ontziak, hurbilekoak eta fa-
miliakoak.

Explorer’s book

egilea: Sir Anthony Caro (Londres 1924)

kokapena: Pedro Arrupe pasabidearen 
ondoan

ezaugarriak: altzairua eta hormigoia. 

neurriak: 1,63 x 1,90 x 2,05 m.

Bilboko Pedro Arrupe pasabidearen ondoan 
dago pieza hau, liburu ireki bat gogoraraz-
ten duena.  Altzairuzko itsasontzi-ainguren 
hondakinez osatuta dago, eta bertan Carok 
bere sintesi pertsonala adierazten du, figura-
tiboaren eta abstraktuaren artean.

Ama/maman (2001)
 
Eskultura Ama/Maman deitzen da. Egilea 
Louise Bourgeois da eta obra hau  2001ean 
instalatu zen. Artistak bere amari dedikatu 
zion, arrautzak bera eta bere anai-arrebak 
dira eta armiarma bere ama, esan nahi du 
bere amak beti zaindu eta zainduko dituela. 
Eskultura egiteko materiala brontzea, marmo-
la eta altzairu herdoilgaitza dira eta Surrealis-
moa, Espresionismo Abstraktua eta Postmini-
malismoa erakusten du armiarma honek.

puppy

Eskultura honen izena Puppy da eta Bilbon 
dago, Guggenheim museoaren aurrealdean.  
Jeff Koons da eskultura honen egilea, AEB-
koa da.1997. urtean eraiki zen. Altzairu 
herdolgaitzez eginda dago. 38.000 landarez 
eginda dago. Bere neurriak 12,4 x 9,1 x 8,5 
metro dira eta 16 tona pisatzen ditu. Genero 
artistikoa arte publikoa eta Neo Pop-a da.

Explorer’s book

Puppy
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1918an, Deusto KEk igoera lortu zuen urtean 
alegia, gipuzkoar eta bizkaitar taldeen arteko de-
sadostasunek Iparraldeko federazioaren dese-
gitea ekarri zuten. Haren ordez, Gipuzkoako eta 
Bizkaiko federazioak eratu zituzten, nork bere 
txapelketarekin. Beraz, deustuarrek ez zuten 
jokatu Iparraldeko Eskualde Txapelketa, Bi-
zkaiko Eskualde Txapelketa baino. 1918-19an 
Deusto KE azkena izan zen, partidarik irabazi 
gabe Athletic, Santanderko Racing, Erandio eta 
Arenasen aurka. Baina promozioko partidan 
Fortunari nagusitu zitzaion eta kategoriari eutsi 

Ehun urte dira Deusto KEk Athletici partida ofiziala irabazi zionetik. 1921eko 
otsailaren 20an gertatu zen, Etxe-zuriko zelaian. Berpiztu dezagun deustuar 

klubaren gorengo une hura.

Behin batean
Deustualdea historian zehar

testua: 
Hektor Ortega

DEUStO KE-K AtHlEtICI IRABAZI ZION 
pARtIDA OfIZIAlA

Txoko honetan kontatuta gaude Deusto KEk 
1917-18 denboraldian lortu zuela sasoi hartako 
gorengo mailarako igoera, alegia Iparraldeko 
Eskualde Txapelketako A multzora. Orduan 
Espainiako futbolean hiru atal zeuden: Katalu-
niako federazioa, Madrilekoa eta Hego Euskal 
Herrikoa (Iparraldeko federazioa, tarteka kan-
tabriarrak ere batzen zitzaizkien euskal klubei). 
1913tik aurrera txapelketa horiek liga moduan 
jokatu ziren eta irabazleak Kopa jokatzeko es-
kubidea lortzen zuen. Kopa zen txapelketa ofi-
zial bakarra. Espainiako Liga 1928an sortu zen. 

Deusto KEren hamaikakoa San Mamesen (1921).
Argazkia: Igor Goñi Mendizabal / Txema Luzuriagaren bilduma.
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zuten oker asko egin zituela. Eztabaida beste 
leku baten zegoen: oker horiek Athletic kaltetu 
zuten ala talde bien aurka banatu zituen? Eta 
horretan ez zegoen adostasunik. El Liberaleko 
Rolandok (Tomas Isasik), adibidez, “Un match 
robado al campeón” jarri zuen izenburutzat. 
Biharamunean, ostera, El Nervionen XX izenez 
sinatzen zuenak erantzun zion emaitza ez zela 
izan epailearen errua, deustuarren nagusita-
sunarena eta zuri-gorrien baja garrantzitsuenak 
baino. 

Zaratak zarata, kontua da Mendizabalek egin 
zuela lehen zatian deustuarren lehen gola. Bi-
garrenean, Allendek berdinketa ezarri zuen eta 
ondoren Albertok penaltiz eta Ale Viarrek deus-
tuarren garaipena ziurtatu zuten, 3-1. 

Hona hemen hamaikakoak. Deustua: Urdanga-
rin, Kortadi, Bilbao, Uribe, Anton Viar, Txatxo, 
Erize, Mendizabal, Carmelo, Urkizu eta Ale Viar. 
Athletic Club: Rivero, Marino, Hurtado, Sabino, 
Goñi, Atxalandabaso, Acedo, Laka, Allende, Ga-
latas eta Txirri. 

Deusto KEk bere historiako denboraldirik one-
na osatu zuen. Hirugarren amaitu zuen denbo-
raldia, Athletic eta Arenasen atzetik. Deustuan 
galduta ere, Athleticek denboraldi bikaina egin 
zuen. Bost urte ezinean bete ondoren, berriz 
ere Kopa altxatu zuen, non eta San Mamesen 
bertan, maiatzaren 8an, Madrileko Athletici 
(sukurtsala izandakoari alegia) 4-1 irabazita. 
Hona hemen txapeldunen hamaikakoa: Rivero, 
Begiristain, Hurtado, Patxo Belauste, Jose Mari 
Belauste, Sabino, Billabaso, Pitxitxi, Allende, 
Laka eta Acedo.

zion. 1919-20an ere azken postuan gelditu zen 
deustuar taldea, orduko hartan partida bat ira-
bazita (Erandioren aurka). Bigarrenez jarraian, 
promozio partida jokatu behar izan zuen, baita 
irabazi ere, 2-1, Santanderko Siempre Adelan-
teren aurka. 

Horrela ekin zion 1920-21 denboraldiari. Au-
rreko urteko arerio berdinak eduki behar zituen 
aurrean: Athletic, Arenas, Racing eta Erandio. 
Hala ere, denboraldi iskanbilatsua atera zen, 
Racing txapelketatik egotzi baitzuten, Athleticen 
aurkako partidaan izandako istiluen ondorioz. 
Zuri-gorriek erabateko nagusitasuna erakutsi 
zuten txapelketan zehar, partida guztiak iraba-
zita. Horrela heldu ziren Etxezurira 1921eko
otsailaren 20an, txapelketako haien azken par-
tida jokatzera.  

partida
Domeka hartakoak zer esana eman zuen. Etxe-
ko lanak eginda etorri arren, inork ez ei zuen 
itxaroten bilbotarrak galtzaile aterako zirenik. 
Baina hala izan zen. Alde batetik, Athleticeko 
hamaikakoan baja nabarmenak zeuden. Gaixo-
rik edo kanpoan egoteagatik, zuri-gorrien entre-
natzaileak, William Barnes ingelesak alegia, ezin 
izan zituen Pitxitxi, German, Belauste anaiak, 
Egiluz eta Salaberri zelairatu. 

Beste alde batetik, kronikei kasu eginez gero, 
Athletic gehiago izan zen zen partidan, baina ez 
zuen asmatu deustuarren atearen aurrean. 

Baina, inongo zalantza barik, zalapartarik han-
diena epaileak piztu zuen. Fernando Gutierre-
zen lanak ez zuen inor epel utzi. Denek onartu 

Deusto KEren hamaikakoa San Mamesen (1921).
Argazkia: Igor Goñi Mendizabal / Txema Luzuriagaren bilduma.
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ospatu ez, baina kontratatutakoa ordaindu behar 
izanak aurrera begirako jarduna guztiz “kolokan” 
jarri zuen. 

Orain, kanpaina amaitu eta ezarritako helburua 
lortu dutela ikusita, auzoko merkatariei, eragileei 
eta konpartsei eskerrik zintzoenak emateko unea 
heldu da, “haien laguntza ezinbestekoa izan baita 
kanpainaren helburua lortzeko”. Lan handia egin 
dute auzokideei arazoa azaldu eta Jai Batzordearen 
urteroko lana ezagutzera emateko. 

Urteroko lanaz ari garenean, ez gara soilik solsti-
zioez eta jaiez ari, izan ere, joan den urteko jaiak 
ospatu ez arren, ez ziren geldirik geratu. Itxial-
diak bete betean harrapatu gintuenean zaintza 
sarea jarri zuten martxan elkartasuna eta elkar 
zaintza hedatuz, Koronabirusak areagotzen zuen 
krisi egoerari era kolektiboan erantzuteko. Azaldu 
dutenez, guztira 150 auzokide elkartu ziren behar 
zutenei erosketak egiteko. 

Gainera, itxialdia atseginagoa egiteko Deustuko 
Kanala antolatu, euskaraz etxean berba egin ezin 
zutenentzako mintza praktika telematikoak sortu 
eta krisiak ekonomikoki eta sozialki gehien kol-
patu zituenei laguntza emateko asmoz, lantalde 
sozioekonomikoa ere martxan jarri zuten. Hori 
izan da kanpaina honi Zaindu maite duzun hori 
izena jartzearen arrazoi nagusia. 

Martxoan, osasun egoerak okerrera egin ezean 
“Deustuko jai ezberdinak” ospatuko dituzte, bertso 
saioak eta ume zein helduentzako antzerkiak dira 
momentura arte bururatu zaizkien ekintzak.

Kanpaina amaituta, “ezin pozago eta lanean jarraitzeko 
inoiz baino gogo gehiagorekin” daudela azaldu digute 
Jai Batzordeko kideek, beraien ustez, “kanpaina honek 
argi utzi baitu zein garrantzitsua den Jai Batzordea 
auzoan”. 

Urteroko jai eredua mantentzea ezinezkoa izango dela 
dakiten arren, inauterietan zein jaietan “zerbait xumea” 
antolatzeko asmoa dute, betiere osasun neurri guztiak 
kontuan hartuta. Izan ere, haien arabera “horrelako 
ekintzek ekarpen garrantzitsua egiten diote auzoko 
bizitza komunitarioari”.

Urtean ospatzen diren lehenetariko jaiak dira Deus-
tukoak. Martxoaren 13an ziren hastekoak baina Ko-
ronabirusaren ondorioz bertan behera geratu ziren. 
Horrek galera handia ekarri zion Batzordeari, izan 
ere, agertokia, Deustuko parkeko txosnagunea eta 
azpiegitura guztien kontratazioa eginda zeuden. Jaiak 

artikulua
Deustuko Jai 

testua: Nerea Cubillo Urkizu
Argazkiak:  Deustuko Jai Batzordea

Azaroaren 28an abiatu zuen Deustuko Jai Batzordeak martxoko jaiak bertan behera 
uztean eragin zion galera ekonomikoari aurre egiteko kanpaina. ‘Zaindu maite duzun hori’ 

lelopean 40 egunez diru bilketan ibili da, ‘itsulapikoa.eus’ plataformaren bitartez, bono 
laguntzen bitartez eta auzoko hainbat saltokitan jarritako itsulapiko fisikoen bitartez.

DIRU BIlKEtA KANpAINARI AmAIERA 
EmAN DIO DEUStUKO JAI BAtZORDEAKBatzordea     
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aurrera egin zuen proiektuak eta oraindik ere, 
aurrera goaz.

Hilaren 8an ospatu genuen Txantxiku Aisialdi Tal-
dearen 20. urteurrenaren hasiera. Hogeigarrena. 
20 urte elkarrekin ikasten, 20 urte bihurri izaten, 
parekidetasunean hezten… 20 urte lanean, ume 
eta gazteek ondo pasatuz, jolastu, galdetu, negar 
egin, barre egin, lotsa galdu eta hazi daitezen… 
eta dena euskararen bitartez egin dezaten. Eta 
aurten ere, egitea posible diren ekintza ezberdinei 
esker gozatzen.

Udalekuak, irteerak, asteburu pasak eta beste 
milaka eta milaka ekintza ume bezala, begirale 
bezala edo lehenengo ume eta aurrerago begirale 
izanda bizitzen. Orokorrean, 20 urte Deustuko 
aisiaren alde borrokatzen. 

Eta beste asko izan daitezela! IKU IKU TXANTXIKU!

Urtebete lehenago sortutako Berbaizuren, Deustuko 
euskaldun eta euskaltzaleen arnasgunearen, parte 
ziren gazte batzuek, pausu bat aurrera eman eta ho-
rrenbeste ume eta gazteren hezkuntzan bidelagun 
izan den aisialdi taldea sortu zuten. Hari berri bat 
sortu zen Deusturen historian. Errazagoa omen da 
proiektuak sortzea proiektu horiek inoiz hilko ez direla 
ziurtatzea baino. Eta 2001etik gaur arte, sortutako hari 
hori aurrera doa, eta sortuko dira hamaika korapilo, 
eta gurutzatuko zaizkigu hamaika artazi. Baina haria 
aurrera doa. Eta ez dago haria eteterik. Hasierako 
haritik, beste horrenbeste hari sortu direlako. Hari 
bakoitzetik beste horrenbeste sortuko direlako.

Hala ere, dena ez da erreza izan. Hamaika izan ziren 
duela 20 urte sortu zen hari horrek aurrera egin zezan 
askatu beharreko korapiloak: beharrezko tituluak ate-
ratzea, dirulaguntzak eskatzeko prozesu burokratiko 
guztiak egitea, materiala gordetzeko biltegi bat lortzea, 
guraso eta umeen konfiantza eskuratzea… tira! Baina 

DIRU BIlKEtA KANpAINARI AmAIERA 
EmAN DIO DEUStUKO JAI BAtZORDEAK

artikulua
AisialdiatxANtxIKUK 20 URtE!

testua eta argazkiak:  Txantxiku Aisialdi Taldea

Bidaiatu dezagun duela 20 urteko Deustura, 2001. urteko Deustura. Gazteenak ez zineten 
existitu ere egingo; nagusienetako asko ez zineten Deustun biziko, eta beste askok atzo 

izan balitz bezala oroituko duzue. Orduan jaio zen gaur eguneraino iritsi den proiektua, 
Deustuko euskarazko Aisialdi Taldea.



Dodowako (Ghana) bi 
umezurztegi laguntzeko 
diru bilketa kanpaina 
berezia egin du Gorka Ro-
driguez Unibasok (Deus-
tu, 1996). Abendu eta ur-
tarrila bitartean 4.168km 
egin ditu bizikletan, 
kilometro bakoitza euro 
batean saldu eta kopuru 
hori umeen hezkuntza eta 
osasunean inbertitzeko. 

 berbetan
GORKA RODRIGUEZ UNIBASOrekin

“Asmoa hango merkataritza lokala sustatzea da, diru berak       bitan eragin dezan, umezurztegian eta bertoko komunitatean”

 Pedaleando Ghanan erronkako boluntarioa
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“Biribilguneetan 
buelta asko 
eman ditut” 

Nola sortu zen pedaleando Ghanan erronka?
Bi aldiz egon naiz Ghanan boluntario, au-
rretik beste leku batzuetan ere egona naiz. 
Joan den udan Ghanara itzultzeko asmoa 
nuen, baina hemendik atera ezin nintze-
nez, laguntza emateko beste zerbait egin 
nezakeela pentsatu nuen. Kide batzuekin 
hitz egin nuen eta bururatu zitzaigun bi-
zikleta baliatzea laguntza emateko. Ideia 
txosten batean garatu genuen eta hortik 
aurrera mundura zabaldu genuen pro-
iektua. 

Zertan datza?
Nire etxeko atetik lerro zuzenean Ghanako 
umezurztegira dauden kilometro adina egin-
go ditut bizikletan, 4.168km. Erronkari epe 
bat eman genion jendea ez aspertzeko eta 
kilometro asko direnez, bi hilabete hartzea 
erabaki genuen, abenduko eta urtarrileko 
62 egunak, hain zuzen.

Zelakoa da Dodowako egoera?
Badaude ume asko familia daukatenak, 
baina hain egoera kaxkarrean daude non 
ezin dieten jaten eman eta umezurztegi-
ra bidaltzen dituzte haurrak. Hara heltzen 
zarenean ikusten duzu oheak partekatzen 
dituztela, denetarik falta zaiela, baina izu-
garrizko poztasuna transmititzen dute, gu-
txirekin oso pozik jartzen dira. 

Antzeko proiekturik ezagutzen duzue?
Ideia otu zitzaigunean antzeko erronkak 

bilatu genituen. Badakigu, adibidez, As-
panomak, haur onkologikoen gurasoen 
elkarteak, antzeko zerbait egin zuela. 

Zelan moldatzen ari zara mugikortasun mu-
gekin hainbeste kilometro egiteko?
Hasieran, udalerria itxita zegoenean, 
txango guztiak bueltak ematen egiten ni-
tuen, biribilguneetan buelta asko eman 
ditut. Orain aukera gehiago ditut, baina 
ez gehiegi. Iraupen luzeko erronka de-
nez, garrantzitsua da energia ondo neur-
tzea eta ezin naiz etengabe portuak igo-
tzen ibili.

Zein beste zailtasun izan duzu?
Behin erori nintzen eta bizikleta apurtu 
nuen. Atzamar bat ere apurtu dut, eta 
eguraldia oso txarra izaten ari da. Bizikle-
ta konpontzearekin ez dut arazorik izan, 
erronka hasi aurretik Botikazar Erriberan 
dagoen Territorio Ciclista tailerreko Jose-
rekin hitz egin nuelako eta berak zerbait 
behar izan dudan guztietan lehentasuna 
eman dit, ahalik eta arinen konpondu dit 
bizikleta egunero martxan egon ahal iza-
teko. 

Zein da gehien gustatzen zaizun ibilbidea?
Normalean egiten dudan ibilbidea ez da 
gehien gustatzen zaidana, baizik eta des-
nibel aldetik hoberen eramaten dudana. 
Asko gustatzen zait Gatika eta Mungia in-
gurua eta kostalderaino iristea. 

testua: Jone Gartzia Gerra
Argazkiak: Ecuador Etxea

“Asmoa hango merkataritza lokala sustatzea da, diru berak       bitan eragin dezan, umezurztegian eta bertoko komunitatean”
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berbetan
GORKA RODRIGUEZ UNIBASOrekin

“Bizipoza sentitzen dut
jendea laguntzean”

Noiz egon zinen Ghanan? Zer egiten?

Nire kabuz joan nintzen. Uda batean Grezian egon 
nintzen boluntario eta Ghanan egondako neska ale-
maniar bat ezagutu nuen. Ni zuzenean umezurzte-
gikoekin jarri nintzen harremanetan. Bertan deneta-
rik egin nuen: kozinatu, maisu ibili nintzen, zauriak 
garbitzen, medizinak ematen eta malaria testak egi-
ten lagundu nuen…

Itzultzeko asmorik duzu?

Udan, ahal bada, joango naiz, ziur!

Zer ateratzen duzu pertsona moduan honetatik?

Nik beti esaten dut boluntariotza drogaren antzekoa 
dela, behin hasita, oso zaila da mundu horretatik 
ateratzea. Pertsonalki bizipoza sentitzen dut jendea 
laguntzean, eta ez bakarrik beste herrialdeetan, he-
men ere hainbat taldetan boluntarioa naiz. Bizimodu 
bat da eta horrela sentitzen dut.

UUSAKONEAN

Zenbat etapa egingo dituzu?
Nire ideia egunero edo ia egunero ateratzea 
da. Egunero ateratzen banaiz kilometroak 
azken eguna baino arinago amaituko ditu-
dala kalkulatu dut. Horregatik orain apro-
betxatu nahi dut mendiko portuak igotzeko, 
familia eta lagunekin kilometro batzuk egi-
teko; gehiago disfrutatzen saiatuko naiz.
 
Bi hilabeteak betetzear zaude, nekatuta 
zaude?
Nekatuta bai, baina gogotsu. Udalekue-
tan bezala sentitzen naiz: nekatuta zau-
de, baina mugitzen jarraitzen duzunez ez 
duzu nekea nabaritzen, eta etxera hel-
tzen zarenean, hibernazio totala hasten 
da. Berdina gertatuko zaidala uste dut, 
amaitzean neka-neka eginda eroriko nai-
zela. 

Zerk motibatzen zaitu pedalei eragiten ja-
rraitzeko, nondik hartzen dituzu indarrak?
Nik izenak eta aurpegiak jartzen dizkiet 
umeei, beraiekin egon nintzelako eta lo-
tura bat dudalako. Egun batzuetan moti-
batuta nago eta ez dut horretan pentsatu 
behar, baina egun zailetan pentsatzen 
dut: ‘kilometro hauek ume honengatik 
dira’ eta horrek asko laguntzen nau. 
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lortu proposatutako helburua, baina nik 
uste dut lortuko dugula. Nolanahi ere, da-
goeneko asko irabazi dugu; hasi ginenean 
ez genuen ezer eta orain asko lortu dugu. 
Helburura heltzen bagara poztuko gara, 
baina dagoeneko pozik gaude.

Behin amaituta laguntzeko aukera egongo 
da?
Bai, kontu korrontea eta paypala irekita 
utziko ditugu eta helbide elektronikoa ere, 
jendeak galderak egiten eta ekarpenak egi-
ten jarraitu ahal izateko.

Honen arrakasta ikusita, ari zara hurrengo 
erronkan pentsatzen?
Hau ondo ateratzen ari da, baina berdina 
egitea errepikakorra izan daiteke. Bizikle-
tan pentsatzeko denbora asko daukat, eta 
pentsatu dut hurrengoan jendea gehiago 
inplikatzeko zerbait egitea, ez soilik kilome-
troak erostea, baizik eta haiek ere kilome-
troak egitea eta interaktiboagoa egitea.

Non jarraitu daiteke erronka?
Gehienbat Instagram bitartez. Bideoak 
igotzen ditut egunero, egin dudan ibilbidea 
azalduz. Informaziorako eta zalantzak argi-
tzeko posta elektronikoa daukagu.

Zertarako erabiliko duzue lortutako dirua?
Asmoa beraien hezkuntzan eta osasunean in-
bertitzea da. Osasuna ez da bakarrik botikak 
erostea, elikadura hobetzea, barazkiak eta ha-
ragia erosi ahal izatea, baita komunen azpie-
gitura hobetzea ere, handik gaixotasun ugari 
hartzen baitituzte. Unean-unean joango gara 
ikusten non den egokiena inbertitzea.

Noiz helduko da umezurztegietara?
Bizpahiru aste itxarongo ditugu diru gehia-
go heltzen bada dena batera bidaltzeko. 
Behin hara heltzen denean, lehenengo 
egunetik izango du eragina, elikagaiekin, 
botikekin etab. Eraikuntzaren bat moldatu 
behar bada, denbora gehiago beharko da 
emaitzak ikusteko. Sare sozialetan horren 
guztiaren berri emango dugu.  
 
Eraginik izango du herrian?
Asmoa hango merkataritza lokala sustatzea 
da, diru berak bitan eragin dezan, umezurz-
tegian eta bertoko komunitatean. Elikagaiak 
hango merkatuan erosiko ditugu, obrarik 
egin behar badugu herriko langileek egingo 
dituzte...

Nola doa diru bilketa?
Momentu honetan ondo. Oraindik ez dugu 

  
“Egun zailetan 
pentsatzen dut: 
‘kilometro 
hauek ume 
honengatik
dira’” 

19



tartean
Txema Luzuriagaren bilduma

Historialari, irakasle eta apaiz deustuarrak 
Mi Athletic... y el fútbol liburua kaleratu 
berri du. Umea zenetik orain arte bildu 
dituen Athleticen inguruko oroitzapenak 
jasotzen ditu lanean. Poztasun eta etsipe-
nak, harrobiaren garrantzia edo futbolaren 
ikuskizunaren industria bezalako gaiak 
jorratzen ditu bere ikuspuntutik Ignacio 
Villota Elejaldek. Ikerketa lan handia egin 
du, Athleticen inguruko familia ugarirekin 
bildu da, eta “oso pozik” agertu da emai-
tzarekin. Aurretik Recuerdos de Deusto de 
mi niñez eta Deusto del ayer y de hoy lanak 
kaleratu ditu, berak bizitako deusturen his-
toria kontatzen duena, baita La Iglesia en la 
sociedad española y vasca contemporáneas 
eta Vizcaya en la política minera española 
Las asociaciones patronales 1886-1914 
lanak argitaratu zituen.

Ekintzaz betetako 
Auzo Etxea

Villota Elejaldek ‘mi 
Athletic... y el fútbol’ 
kaleratu du 
sustatzeagatik 

Eugenio Olabarrieta 
plazako jolastokia 
estaliko dute
Erriberako plazako jolasak berrizten ari 
da Udala, eta eremua estaltzeko asmoa 
azaldu du, 2021eko martxoa baino lehen. 
Estalkia egurrezkoa eta altzairuzkoa izango 
da, eta 350 metro koadroko azalera izango 
du. Jolasteko elementu gehienak berriak 
izango dira, 5 guztira, duela gutxi instala-
tutako bat izan ezik. Jolas gunea 12 urte 
arteko haurrentzat diseinatuta dago, eta 
segurtasun-zoladura irristagaitz, ez-toxiko 
eta ekologiko, birziklatu eta birziklagarri 
bat izango du. Auzokide Planaren barruan 
garatu dira lanok, eta 275.000 euroko 
inbertsioa beharko dute.

errondoko

erribera

literatura

Botikazarreko biribilgunea kendu dute jada

Urtarrilaren 12ko goizaldean guztiz desagerrarazi zuten Euskalduna zubira igotzeko errotonda. Egunero milaka kotxe 
pasatzen ziren biribilgune horretatik Bilboko erdigunera joateko edo hiritik ateratzeko. Orain, IMQ klinaren eraikina ingu-
ratuz egin beharko dute bidea. Urtean zehar zirukulazioa hainbatetan aldatuko dutela adierazi du Alfonso Gil alkateorde 
eta Mugikortasun eta Jasangarritasun Saileko zinegotziak. Errotondaren lekuan hiru bloke eraikiko dituzte, 230 etxe-
bizitza berri orotara. Horrez gain, urtarrilaren 15ean Erriberan Beta II eraikina inauguratu zuen Juan Mari Aburto alka-
teak. Eraikina AS Fabrik europar proiektuaren egoitza izango da eta Mondragon Unibertsitatea ere ezarriko dute bertan. 
Udalaren hitzetan, “xedea da industria 4.0rako eta ekonomia digitalerako zerbitzu aurreratuak sustatzea, Zorrotzaurre 
ekosistema berritzaile gisa finkatuko dela baliatuz”. EH Bilduk “Unibertsitate uharte pribatua” kritikatu du, “egungo hiri 
ereduaren arrakala sozial eta urbanistikoa areagotzen duelako”.

Zaila izaten ari da espazio autogestiona-
tuetan ere auzoarentzako jarduerak au-
rrera eramatea. San Inazioko Errondoko 
Auzo Etxean ez dute martxa galdu eta 
segurtasun neurri guztiak mantenduta, 
hainbat ekintza antolatu dituzte. Be-
rrikuntzen artean ostiraletan egiten di-
tuzten zinema proiekzioak eta arrakas-
ta handia izaten ari diren Auzumbetxe 
saioak daude. Azken hauek larunbat 
goizetan antolatzen dituzte, eta orain 
arte egindako saio guztietan aforoa 
bete dute. Horregatik, neurri berriekin 
aukera badute antolatzen jarraitzeko 
asmoa dute. Horrez gain, auzolanean 
eraikitako agertokia, pole dance barra 
eta rokodromoa prest daude dagoeneko. 
Informazio gehiago sare sozialetan edo 
errondokoae@gmail.com helbidean.
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irudiak berbetan
Txema Luzuriagaren bilduma

eraikuntza eraitsiak ii

Urtea: 1982

Sociedad Cooperativa de Casa Baratas 
Talleres de Deusto

Txema Luzuriaga

Ugasko auzuneko etxeen hondakinen argazkia, Deustuko Unibertsitatearen gainean kokatuta. 
1926an eraiki zuten kooperatiba bezala, Cooperativa Aceros Deusto enpresako langileentzako. Diego 
Basterra izan zen arkitektoa. Egun langileek eraikitako 18 etxebizitzetatik 3 baino ez dira geratzen. Bi 

familientzako etxeak ziren, bi motakoak: A (txikiak) eta B (handiak). Txikien fatxadak eskualdeko base-
rrietan daude inspiratuta, handienak klase ertaineko etxebizitza ingelesen kutsua dute.
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publizitatea

Segi Deustualdean euskara sustatzen. Eskerrik asko denoi!



Zenbat SARS-CoV-2 

proba eta itxialdi 

egin dituzu?

Maider
Deustu

Bat ere ez.

Olatz
Deustu

Ez PCR ez konfinamendurik ez 
dut egin.

Maddi
San Inazio

PCR proba bat bakarrik egin 
dut eta konfinamendurik ez.

Maddi 
Deustu

Nik sei edo zazpi PCR egin 
ditut, biren emaitzak galdu 
zirelako. Hiru aldiz konfinatu 
behar izan naiz.

Maider
uribarri

Bat ere ez dut egin.

Andoni
Deustu

Ez bata ez bestea ez dut 
egin behar izan.
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“internet-gastronomia-literatura-musika-danza-antzerkia-mendia-kirola-bertsoak-
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barkua bete berba
barkua bete berba

barkua berba berba
“

>> ZIneMa

““

Txaber Larreategik eta Josu Martinezek gidoia idatzi eta 
zuzendu dute lana, eta Hibai Castro deustuarra izan da 
irudiaren arduradun. Alfonso Etxegarai (Plentzia, 1958), 
Kristiane Etxaluzerekin batera (Domintxaine, 1941), etxe-
rako bideari ekin behar ziola jakitean, Sao Tome irlara 
(Afrika) joan ziren hirurak eta beraiekin batera pasa 
zituzten erbesteko azken egunak.

Ikuslea ere, protagonisten elkarrizketen eta bizipenen 
lekuko zuzena bilakatzen dute. Intimoa, hurbila eta 
ausarta da filma, hunkitzen duen horietakoa. Depor-
tazioaren mundu ezezagunaren hainbat ertz erakus-
teaz gain, beste hainbat gai jorratzen ditu: erabakiak, 
borroka armatua, deserria, bakardadea, gerra galdutzat 
hartzen duen militantearen identitatea itzuleran, oraina 
eta etorkizuna, borrokaren eta konpromisoaren ondorio 
pertsonalak, harremanak...

Etxegaraik, 18 urterekin, ETAko militantea zela, Ipar 
Euskal Herrira alde egin behar izan zuen. 1985eko 
uztailean Frantziako gobernuak Ekuadorrera deportatu 
zuen; handik polizia espainiarrek bahitu eta torturatu 
ondoren, Sao Tomera deserriratu zuten. Ordutik, Kristia-
ne bere bikote eta ezker abertzaleko militante historikoa 
Zuberoa eta Afrikako irlaren artean bizi izan da.  

Dokumentala Donostiako Zinemaldian estreinatu bazuten 
ere, pandemia dela eta, urtarrilera arte ezin izan dute 
proiektua ekonomikoki lagundu duten ia 400 pertsonen 
aurrean aurkeztu. Harrera beroa izan du Hibai Castro-
ren esanetan: “Oso sentsazio goxoarekin atera gara, 

kontatu beharreko istorio batek argia ikusi duelako eta 
aldi berean jendeari asko gustatu zaiolako. Hemendik 
aurrera herrietan emanaldiak egitea da asmoa, istorioa 
eta gaia zabaltzeko eta, hau ere esan behar da, halako 
proiektuak ekonomikoki bideragarri egin ahal izateko”.

Lanaren prozesuaren berri eman digu Hibaik. Bere ustez, 
“zailtasunik handiena bidaia bera izan zen. Ez genekien 
zer gertatuko zen eta tentsio handiko hiru egun pasatu 
genituen”. Diskretua izan behar zuen bikotearen buelta 
eta kamara batek ez du laguntzen, horregatik Hibaik 
turista mozorroa jantzi behar izan zuen. “Hainbat muga, 
garraiobide eta toki kritiko pasatu behar izan genituen 
Alfonsok, Kristianek eta hirurok. Gabonen, adibidez, 
geldiarazi ninduten eta urduritasun handiko uneak igaro 
nituen, baina ez zen aparteko arazorik sortu”.  

Domintxainen (Zuberoa) bizi dira orain Alfonso eta Kris-
tiane baina bidaia ez da oraindik amaitu.  Agian, hasi 
baino ez da egin.

NOlAKOA DA DEpORtAtU BAtEN ItZUlERA?
Luzea da etxerako bidea 34 urteko deportazioaren ostean. Luzea eta zabala. Eta  gorabeheratsua, 
arriskutsua, zirraragarria, tristea... Alfonso Etxegarai eta Kristiane Etxaluzek Sao Tometik Euskal 

Herrira egin duten bueltako bidaia kontatu dute ‘Caminho Longe’ dokumentalean. Egunotan Hego 
Euskal Herriko eta Bartzelonako zinema aretoetan ikus daiteke.

testua: Nerea Olaziregi         Argazkiak: Adabaki Ekoizpenak
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sarekadahttp://

Errekaldeko Gazteleku Elkarteko haurrek itxialdiko emozioak islatu 
dituzte Maskaradun ipuinak argitalpenean. Ekainean eta uztailean 
egindako eguneko udalekuetan idatzi zituzten 6 eta 12 urteko 
haurrek. Itxialdiaren ostean elkartzeko, harreman afektiboak be-
rreskuratzeko eta bizitakoa partekatzeko eta emozioak azaleratze-
ko espazioa izan ziren udalekuak, eta horren baitan garatu zuten 
Maskaradun ipuinak jarduera. Horri esker, haurrek fantasia eta 
errealitatea nahasten dituzten istorio txikietan islatu ahal 
izan dituzte bizipenak. 

Maskaradun ipuinak

Artiatx eraikineko bigarren erakusketa da Abel Paúl musikari 
eta konpositore gasteiztarrak Euskal Herrian egingo duen 
lehenengo bakarkako erakusketa, Insula/Insulae (Eea...Null...
Zorrotzaurre). Eraikinean eta Zorrotzaurre uhartean oinarri-
tutako soinu pieza bat eskaintzen du. Soinuak espazio bat 
hartu eta sortuko du, entzute subjektiboa azpimarratuz, en-
tzuteko bide posibleen amalgama eskaintzen duten hainbat 
soinu-geruza erakutsiz. Piezak bi kokapen ditu ardatz, bi 
solairuetarako partitura bat, bi konposizio, bi esanahi, bi 
ibilbide, barnealdea eta kanpoaldea. Insula hitzak bi adie-
ra ditu: uhartea eta, aldi berean, eraikin-blokea. Ideia hori 
abiapuntutzat hartuta, Abelek eraikinerako partitura berezi 
bat sortu du, zehazki bi erakusketa aretoetarako.

Insula/Insulae (Eea...Null...Zorrotzaurre)



-

Modaren mundua barru-barrutik ezagutzen du Mi-
riam Ocariz diseinatzaile deustuarrak. 20 urte eman 
ditu hango eta hemengo pasarela eta eta bouti-
queentzako jantzi bildumak diseinatzen. Erritmo 
estresagarri eta sasoiko diseinuarekin “gogaitu” zen 
eta 2015ean gelditzea erabaki zuen. Sormenean as-
katasun eta lasaitasun bila, lan-proiektua aldatu eta 
Bilbo Zaharreko lantegira mugitu zen duela bi urte.

Lan horren emaitzak aurkezten hasi da orain. Artea, 
marrazkiak eta arropa nahastu izan ditu beti Ocari-
zek. Marrazkiek ere beti izan dute pisua bere bildu-
metan, baina orain komunikazio esparrua zabaldu 
eta arropaz gaindi, beste euskarri batzuetan aplika-
tzen hasi da hainbeste atsegin dituen marrazkiak.

Gelditu, berriz hasteko

2016a mugarri bat izan zen bere bizitzan. Orduan 
enpresa itxi eta tarte batez gelditzea erabaki zue-
lako: “Ez nekien zer egin, baina aspaldi nuen buruan 
marrazkietan gehiago zentratzea”. Azkenean, ehun-
gintzan ikasitakoa beste euskarrietan islatzea deli-
beratu zuen. 

Zapiekin hasi zen lehenik; gero etxeko lerrora egin zuen 
jauzi, kuxinekin, mahai-oihalekin eta horma-paperekin. 
Arropa bilduma txiki batekin ere badabil, baina oraingoz 
kamiseta eta alkandora basikoekin esperimentatzen ari 
da. Osagarriak, eskuz egindako lepokoak eta poltsak 
ere egin ditu, baita tatuaje bilduma bat ere.

KAlEAK INSpIRAtZEN DUEN 
mODA-DISEINAtZAIlEA

Miriam Ocariz moda diseinatzaile deustuarraren lana mundu osoan da ezaguna. 
Bere jantziak nazioarteko pasarela eta jantzi-denda garrantzitsuenetan egon dira 
urte luzez. Azken aldian, berriz, mundu horretatik aldendu eta lan desberdinak 

egiten ari da Bilbo Zaharrean duen lantegi berrian.

>> MoDa

barkua bete berba
barkua bete berba
barkua bete berba

testua eta argazkiak: Jone Gartzia Gerra
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Bere marrazkiek unibertso komun bat irudikatu 
dezakete, baina ez dute denek euskarri guztieta-
rako balio. Diseinatzaileak azaldu digunaren ara-
bera, ez da berdina bazkaltzeko erabiliko dugun 
mahai-zapi bateko irudiak diseinatzea edo gorpu-
tzarekin proportzio estuagoa duen jantzi baten-
tzako marrazkiak egitea. Produktuak, materialak 
eta helburuak berak baldintzatzen dute estanpa-
tua.

Elkarlana eta tatuajeak

Etengabeko esperimentazio horretan, tatuaje 
bilduma bat ere garatzen ari da Sara Ortuzar ta-
tuatzailearekin batera. Aspaldiko asmoa da, kon-
finamenduak ideia berrartzera bultzatu zituen bi 
artistak. Ocarizek egin ditu marrazkiak, batzuk es-
presuki bilduma berriarentzako eta beste ba-tzuk 
azalean egiteko egokitu ditu. “Etengabeko zirrara 
da, jendeak nire marrazkiak azalean eramatea 
hunkigarria da, zerbait iradokitzen dieten seinale”, 
diosku irribarretsu.

Sortze-prozesua

Lasaitasuna da Ocarizen etapa berri honen ezau-
garri nagusia. Lan atenporalagoetan murgildu da, 
denboraldien eta daten presio zorrotzetik ihesi. 
Horrek lana patxadaz, ondo eta disfrutatuz egite-
ko aukera ematen dio. “Produktua ondo landuta 
badago, arropak ez du sasoirik”, seinalatu du.

Diseinatzailearen hitzetan, “guztiz ezberdina da 
arropa sortzea edo beste edozein produktu”. Arro-
pa egiteko, jantzi motarekin, ehunaren oinarriare-
kin eta estanpatuaren diseinuarekin jolastu behar 
du aldi berean. Denboraldiko bildumak egiten zi-

tuenean, epeek asko baldintzatzen zuten sormen 
prozesua, beti zebilelako denboraz estu. Estanpa-
tuek patxada gehiago behar dute, proba asko egin 
behar direlako. Orain, esperimentaziorako denbo-
ra eta askatasun gehiago dauka Ocarizek, eta po-
zik dago hartu duen bide berriarekin.

Arroparentzako material guztien artean zeta da 
gehien gustatzen zaiona, “estanpatuentzat oso 
garbia delako eta koloreak oso erreal geratzen di-
relako”. Estanpazioa ia osorik Italian egiten du, eta 
materialak ere han erosi ohi ditu. Ekoizpena, aldiz, 
Bilbo eta Bizkaian egiten du batik bat.

Inspirazio iturria, ordea, gertu-gertukoa du: ka-
lea. “Orain ez hainbeste, baina gehien inspiratzen 
nautenak kalea, bidaiak, artea, zinema eta egune-
roko bizipenak dira, ez bazara bizi ezinezkoa da 
sortzea”, biribildu du.
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Guakamolea 
eta nekazari-
tortilla

pINtxODROmOA
>>sukalDarItZa

Kontu batzuk
Garai zailak bizi ditu Macuk, askoren antzera. “Eskasak” jotzen 
dituen laguntzak jasotzeko, jarduera etenda dauka, ez ordea bo-
rrokatzeko grina. Aurretik ahula zen diru-iturria gogor kolpatu dio 
negozioa eten beharrak, eta “lotsagarria” deritzo hainbeste familia 
apenas jatekorik gabe egotea. Zabal zezakeen garaian pintxopote 
egunean edo edozein unetan gehien eskatzen zizkioten pintxoen 
berri eman digu.

Oraingoan Lebante plazako arkupeetara hurbildu gara Panpa tabernara. 
Negozioa itxita badu ere, betiko pintxo arrakastatsuen berri eman digu, 

noiz zabaldu eta jendeari eskaini irrikan.

pANpA BAR

oñatiko unibertsitatearen kalea, 15 atzealdean 
(levante enparantzako arkupeak)

646196539
@panpa_go

Zailtasun maila: Erraza

Egiteko denbora: Guakamolea 10 
minutu; tortilla 8 minutu, aurretik 
osagaiak zartaginean bigunduta

prezioa: Guakamolea natxoekin 5 euro; 
hiru arrautzako tortilla 4 euro eta 
zortzikoa 10
Berezitasuna: dena unean bertan 
egindakoa, produktu freskoekin



0

pINtxODROmOA

barkua bete berba
barkua bete berba
barkua bete berba

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

Zelan egin?

Guakamolea egiteko lehenik ahuakatea zatitu behar da. Tipuleta eta to-
mate heldua ondo txikitu eta lima erdia zukutu. Dena irabiagailuan sartu, 
gatz apur batekin eta nahi izatekotan martorri pitin batekin. Irabiatu eta 
natxoak gehitu.

Era askotako tortilla egiten du Macuk. Bereziena, nekazari-tortilla, hau da, 
oinarrizko osagaiak eta barazkiak daramatzana. Barazkiak ondo biguntzen 
ditu zartaginean eta prest izaten ditu edozein momentutan tortilla egiteko. 
Bere ustetan, egin berria izateak balioa eransten dio. Hiru arrautzako torti-
llak egiten ditu, zartagin txiki batean bi pertsonarentzako adina, edo zortzi 
arrautzako tortilla arruntak.

OSAGAIAK
Guakamolea:
Ahuakatea
Tipuleta
Tomate heldua
Lima
Gatza
Aukeran martorria

Tortilla:
Patata
Arrautzak
Gatza
Oliba olioa
Aukeran tipula, 
piperrak, kuiatxoa, 
odolostea eta pikillo 
piperra

Zure pIntxo 
onenak GurekIn 

konpartItZeko

AItortu ZurE sEkrEtuAk hEmEN
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kultur
txotx

Kultura segurua leloaren pean, antzerkiak eta ikuskizunak egin dituzte hilero Pabilioi 6 eta 
Gazte Konpainiakoek; ez dira gelditu urte gogor honetan. Gazteek gune berria sortu zuten 
2020an, eta inoiz baino indar gehiagorekin etorri dira biak. Oraindik ezagutzen ez badituzue 
zuen auzoetako aktore, idazle eta abarrak, gerturatu zaitezte Erriberara. Azpimarratu nahiko 
nuke haien gaiak beti kritikoak direla; hausnarketa eskaintzen dutenak, umorearekin edo 
drama bidelagun dutela. Oraingoan, gainera, hiru emakumek zuzendutako lanak dituzue 
esku-eskura.

Juana Lorrek dramatizatu eta zuzendutako La mejor madre del mundo, izenburu bereko 
liburuaren (Nuria Labari) egokitzapena da. Amatasunaren gorabeherei buruzko hausnarketa 
da, ederra eta latza. Emakumeak nagusi diren produkzio honetan, hala nola aktoreak, esze-
nografia, argiztapena, jantziak eta musika, labur esango dut: ezinbestekoak dira.

Mi último baile lana dokumentalaren eta fikzioaren artekoa da, Las Mariposas emakumeei 
omenaldi gisa egindakoa. Haien borroka eta heriotzen ondorioz, azaroaren 25ean Emaku-
meen Kontrako Indarkeriaren Aurkako Eguna ospatzen da; askorentzako ezezaguna den 
historia ezagutzeko aukera ona duzue hori, Getari Etxegaraik zuzenduta.

GRIS estreinatuko dute laster ere Gazte Konpainian, Bilbo gris eta modernoaren arteko 
tirabirak karaoke musikal baten barruan kokatuta. Ane Pikaza jardun da zuzendari, eta 
david Caiña idazle; gozatu beharrekoa da.

Literatura eta musika fresko-freskoa gure aholkularien kupelekoa

auZokIDe kultur-ZaInDarIak

Batek uste du berau lortzeko 
baduela gaitasuna
bestea berriz zain egon ohi da 
noiz iritsiko eguna
bizi huts baten sentipen hori 
biei zaie ezaguna
bi nahiek izan badutelako
erro berdina, komuna 
nahiz ta ez bizi ongi dakite 
zer den zoriontasuna
gaur egun behintzat gehiengoari 
bortxaz lapurtzen zaiguna

kultur
txotx
Literatura eta musika fresko-freskoa gure aholkularien kupelekoa

Jeiki orduko ikusten dute 
leiho osteko zeru grisa 
antzerkiaren oinarri dira, 
halere ez dute hitza 
aspaldidanik jarri zieten 
irautearen baldintza
esplotatua izatea da
langilearen langintza
erabakia hartua dute 
antolakuntza da giltza
denona ez bada ez da izango 
inorentzako bizitza

Doinua: Oso polita zara izatez

HODEI tORRES fERNANDEZ
Ikusi makusi

JON ElORtZA ZUfIAURRE
Elorri bertso-eskolako kidea
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