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erreportajea

Deustu azken 20 urteetan

20 urte igaro dira jada PREST! aldizkaria lehen aldiz kaleratu
zenetik. Herri aldizkaria, herritar askoren lanari eta babesari esker
urtez urte zabaltzen eta handitzen joan dena; gu guztion aldizkaria.
2001eko martxoko lehen zenbaki horretatik asko aldatu da PREST!,
baina ez bera bakarrik, gu guztiok eta gure ingurua ere, goitik behera.
Atal honetan Deustu hogei urte hauetan zelan aldatu den aztertu
dugu, Gloria Diez Nuño arkitektoaren eta Galder Unzalu Etxabe
antropologoaren laguntzarekin.
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“Eskolak toki segurua izan behar du haur transexualak diren moduan agertu ahal izateko”
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HEKTOR ORTEGA LAHERA ETA LUR MALLEA OTSOA DE TXINTXETRUrekin

Eskuartean duzun aldizkari honekin 20. urteurrena betetzen du PREST! aldizkariak, 222 zenbaki, hain zuzen ere. 2019ko martxoan 200. zenbakia ospatu genuenean, aldizkariaren sortzaileetako batekin egin genuen solas. Oraingoan, ibilbide
luze honetan PREST!en zuzendari eta koordinatzaile izandako Hektor Ortega eta
Lur Mallearekin aritu gara, atzera eta aurrera begira.
Madariaga Dorretxea (1930)
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Maider Zalbidea Pardo
Pedagogiako ikaslea

Atzera begira eta aurrera
Aldizkariaren 20. urteurrena ospatuko zela esan zidatenean,
duela hogei urteko Deustu imajinatzen hasi nintzen. Nolakoa
zen Deustuarron bizimodua? Zergatik eta nola sortu zen
PREST! bezalako aldizkari bat? Eta hogei urte atzera egiten
badugu? Bai, hogei! Zelan aldatu da gure Deustu?
Aldaketak egon dira bai, batzuetan aurrera egin dugu eta
beste batzuetan atzera. Itsasadarraren kolorea aldatu da,
elkartasun sare berriak sortzeko gai izan gara… Baina, saltoki txikietatik frankizietan erostera pasatu gara, Deustuko
Erribera uharte bihurtu dute, hezkuntza arloan hainbat
erakunde desagertu dira (magisteritza eskola, Ibaigane
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ikastetxea…), zinemak eta jatetxeak itxi dituzte, skate pista kendu dute eraikinak egiteko - baina gazteok Deustun
bizitzeko aukera gutxi -, Done Petri plaza gure proiektutik
urruntzen ari dira... Gainera, gauza batzuk oraindik faltan
ditugu, bai gauza materialak, baita aurrerakuntza sozialak
ere: EAGa murriztu digute, aisiarentzako eskaintza eza,
frontoi estaliaren zain jarraitzen dugu...
Zer pentsatzen genuen Deustuarrok duela hogei urte gaur
izango genukeenaz? Eta zer pentsatzen dugu gaur hogei urte
barru izango dugunaz? Deustun aurrera edo atzera goaz?
PREST! aurrera beti!

Iker Basabe Mendizabal
Ikaslea deserrian

Bakardadean hausnartutakoak
Onartuko dut ez dela erreza izan hilabete honetako zutabetxoa egituratzea. Urteurren batek berezko beldurra sorrarazten du gaiaren inguruan, hogeigarrena denean, beldurrak
hogei aldiz biderkatzen dira.
Urte beteko izurritearen ostean, tokatu zait itxialdi orokortuaren ondorengo lehenengo itxialdia betetzea. Denbora
nola bete kudeatzen nuen bitartean bakardadearen inguruan pentsatzen pasa ditut zenbait momentu. Pentsatu dut
bakarrik bizi direnengan, pentsatu dut zahar-etxetan sartuta
dauden pertsonengan, etxetik urrun bizi den horretan, bizitzako bidelagunak galdu dituen horrengan… Ama Teresa
Kalkutakoaren aurpegia jarri zait.

Txantxak alde batera utzita, gaurkotasunak azaleratu duen
gizarte arazo larria da bakardadea. Azken finean, zenbaitek kapitalismo deitzen diogun sistemak dituen kontraesan
eta gabezien ondorio den egoera besterik ez da. Horren
aurrean, egoera irauli bitartean - goiz baino beranduago
helduko da - elkarren arteko harremanei eutsi diezaiegun.
Erantzun kolektiboek besterik ez baitute bakardadearen
arazoa gaindituko.
Urteurren batek harreman gutxi izan dezake honakoan
idazten denarekin. Urteurrenetan beti bota ohi dugu atzera
begirada. Nostalgiak ez dezala begirada ilundu, dena dago
eraikitzeke.
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Nahia Garcia Lorenzo
Jatorria: San Inazio
Bizitokia: Madril
Ikasketak: Dantza

“Geroz eta dantzari moldagarriagoak
nahi dituzte”

Testua: Nerea Cubillo Urkizu

Zergatik joan zinen Madrilera?

Zein gustatzen zaizu gehien?

Bilbon topatu ezin daitezken aukerak
topatzeko asmoz etorri nintzen Madrilera.

Klasikoa da nire gogokoena. Hasieran garaikidea ez zitzaidan batere
gustatzen, baina urteen poderioz,
klasikoa bezain beste gustatzen zaizkidan estilo garaikideak gaude. Era
berean, asko gustatzen zait puntadun pieza neoklasikoak dantzatzea.

Zer egiten duzu han?
Dantza eskola batean egon nintzen
hasieran eta orain lan sektorean sartzeko asmoa daukat. Bitartean teknika ahalik eta gehien leuntzen saiatzen ari naiz, hankak ahalik eta gehien igotzen, egun batetik bestera
gehiago salto egiten… Geroz eta dantzari moldagarriagoak nahi dituzte.

Noiztik dantzatzen duzu?
Sei urterekin eskola batean hasi nintzen Bilbon eta 12 urterekin beste
eskola diziplinatuago batera aldatu
nintzen. Bertan ordu gehiago eman
behar izan nituen, eta dantzaren
mundua edo behintzat dantza klasikoaren errealitatearekin topo egin
nuen.

Zer dantza mota egiten duzu?
Balletarekin hasi nintzen baina
dan-tzaren mundua ere aldatzen ari
da eta gaur egun dantzari klasikook
beste dantza estilo batzuk dantzatzen ere jakin behar dugu, batez ere
garaikideak. Madrilen dantza garaikidea, jazza, jazz musikala eta funky
estiloak dantzatu ditut.

Maila fisiko handia eskatzen du?
Esfortzu fisiko handia eskatzen du,
beti ematen dizu min zerbaitek.
Buru-lan handia ere eskatzen du.

Nolako prestaketak egiten duzu?
Egunero nire ballet klasea eta puntak
egiten ditut. Horrez gain, gimnasiora
joaten naiz eta etxean lan pertsonala
egiten dut: malgutasuna landu, zuzenketak pentsatu, orekak…

Egunean zenbat ordu ematen
dituzu horretan?
Orain libreago nabil. Lehen ordutegi
finkoa nuen astelehenetik larunbatera. Bost ordu eta erdi inguru ematen
nituen goizean eta arratsaldean gimnasiora joaten nintzen bi orduz edo
eskoletara itzultzen nintzen bizpahiru orduz. Orain 7-8 ordu ematen ditut dantzan.

Nola bizi zara Madrilen?
Beste hiru pisukiderekin bizi naiz.

Denok gabiltza artearen munduan
eta hori asko gustatzen zait. Igande
eta jaiegunetan denda batean lan
egiten dut eta neskato bati ballet
eskolak ematen dizkiot.

Zein da zure ametsa dantzaren
munduan?
Lan duina duen dantza konpainia
batean lan egitea, baina batez ere
dantza egitea. Publikoa ondo sentiaraztea oso pozgarria da eta horregatik aritu nahi dut horretan.

Madrilen bizitzea gustatzen zaizu?
Uste nuena baino gehiago. Hemen
denetarik dago. Janzterako orduan,
adibidez, askoz ere libreago sentitzen naiz, kalean denetik aurkitu
dezakezu eta asko gustatzen zait.
Baina zerbait nabarmendu behar
badut, ia egunero eguzkia ateratzen
dela da, baita euria egiten duen egunetan ere.

Zer duzu faltan?
Euskal Herriko izaera, ohiturak eta
kultura. Askotan mendia ere faltan
botatzen dut, ohikeriatik ateratzeko
buelta bat ematera joan ahal izatea,
alegia.

erreportajea

Deustu azken 20 urteetan

AI, DEUSTU, NOLA ALDATU ZAREN!
20 urte igaro dira jada PREST! aldizkaria lehen aldiz kaleratu zenetik. Herri
aldizkaria, herritar askoren lanari eta babesari esker urtez urte zabaltzen eta
handitzen joan dena; gu guztion aldizkaria. 2001eko martxoko lehen zenbaki
horretatik asko aldatu da PREST!, baina ez bera bakarrik, gu guztiok eta gure
ingurua ere, goitik behera. Atal honetan Deustu hogei urte hauetan zelan aldatu
den aztertu dugu, Gloria Diez Nuño arkitektoaren eta Galder Unzalu Etxabe
antropologoaren laguntzarekin. Ikus dezagun…
Testua: Gloria Diez Nuño eta Galder Unzalu Etxabe
Argazkiak: Txema Luzuriaga eta Kepa Gallastegiren artxiboak

Gloria Diez Nuño
Arkitektoa

dauden Euskalduna biribilguneko lanek helburu
bera dute, beste batzuen artean.

Urteak aurrera doaz guztiontzat, Deusturentzat
ere. Azter ditzagun azken 20 urteotan gure kaleek izan dituzten aldaketa nagusiak, hirigintzan
fokua jarrita.
Has gaitezen bide-sareak aipatuz. XXI. mendearen lehen urteetan Artxandako eta Enekuriko
tunelak zulatu zituzten. Lehenak komunikazioa
erraztu zuen Txorierriko korridorearekin eta beste auzo batzuekin. Bigarrenak, Bilboko sarrera
zenez, trafikoa desbideratu zuen auzoan inpaktua murrizteko. Hain zuzen ere, orain martxan
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Enekuriko tunelen lanak, 2002

Beste komunikabide historiko bat trenbidea
izan da. Metroko lehen lineak Euskotreneko
San Inazio-Ibarrekolandako zatia kendu zigun.
Trenbideak kenduz gero, pasealekua obratu
zen. Hirugarren lineak Deustuko atala desagerrarazi zuen. Orain, bere lekuan aparkalekuak
dira nagusi.

Deustuko tren geltokia, 1912

Metroko lanak 91-92 urteetan. Ivan Brochado.

Deustuko tren geltokia, 2010

Espazio publikoari dagokionez, gure auzoetako
plaza gehienak berritu dituzte bi hamarkada
hauetan. Aldaketa handiena Lehendakari Agirre Etorbidearen amaieran izan da. Elorrietako

erreportajea Deustu azken 20 urteetan
Levante plazako Errotaren gurpila

inondik inora doan bidegorria sartzeko.
Ekipamendu aldetik ere aldakuntzak izan
dira. Eraikuntza berrien artean kontserbatorioa edo IMQ klinika daude. Halaber, eraikinak
birgaitu dira erabilera berriak emateko, IDOMen egoitza, arraun pabilioi berria edo Sarriko
parkeko etxetxoa bezala. Beste eraikin batzuk
bota egin dituzte berriz altxatzeko. Adibidez,
San Inazioko Kultur Etxea Euskararen Etxea
bihurtu dute, Maria Luisa etxea Etxezuri futbol zelaia edota BBKko zahar egoitza bera.
Skate parkeak, berriz, ez zuen horrenbesteko
zorterik izan eta oraindik ez dute birkokatu.

“Hiriak ere
sistema bizidunak dira
eta denbora
pasa ahala
eboluzionatu egiten
dute”

ur-ponpagailuaren plaza itsasadarreraino
luzatu zuten, eta trafikoa desbideratuz oinezkoentzako espazio bat ireki zuten. Bestalde, Levante plazan Errotaren gurpila eta
iturria galdu eta estaltzen ez duen karpa
lortu genuen. Arangoitin, hegala arrapalez
bete berri dute parkea sortzeko. Igogailurik
ezean, oinezkoentzat sarbidea hobetu dute,
eta Deustun, pil-pilean dauden obrak, Done
Petri plazakoak. Enparantzaren estruktura
berdin geratuko omen da: bitan banatuta
jarraituko du eta frontoia eta zabuak ez dira
lekuz aldatuko. Beste aldean, kioskoa kendu
eta haren ordez pergola estali bat jartzeko
asmoa dago. Zoru osoa altxatuko dute akabera bera izan dezan. Zentzu bakoitzeko errei
bat kenduko dute, espaloiak zabaltzeko eta
Gaur egungo Done Petri plaza, obretan (2021)

Jakina denez, batzuetan eraikitzeko lehendabizi eraitsi egin behar da. Hori da Elorrietako
Etxe Handiaren kasua, hain zuzen ere. Bere
orubean etxebizitzak altxatu ziren. Magisteritza fakultateak eta Ibaigane ikastetxeak
patu bera jasan zuten. IMQ klinika Botika
Zaharrera mugitu zen eta bere lekuan ere
pisuak eraiki ziren. Alde horretatik, Tigrearen
eraikinak zortea izan zuen, eraberritze baten
ondoren etxebizitza bihurtu zelako. Deustuko
etxetxoak, tamalez, ez zuen presioa jasan.
Utzitako hutsunea kultu-zentro mormoi batek
beteko du aurki.
Amaierarako plater nagusia utzi dugu, Zorrotzaurreko masterplana. Zaha Hadidek 2004an
aurkeztu zuenetik -nahiz eta aldaketak pairatu- asko aurreratu da. Gaur egun kanala irekita dago eta bere bi zubiak kokatuta daude,
San Inaziokoa noiz irekiko zain. Eskuineko
ertza ia amaituta dago. Kanaleko pasealekuan Euskaldunarekiko lotura errematatzea
baino ez da falta. Bestalde, orube gehienak
eraikita daude.
Uhartera pasa gaitezen, baina! Badirudi Udaleko Bilbo berri honetan ez dagoela lekurik
iraganerako. Hondeamakinak protagonista
dira auzoan, baina ez eraikitzaile gisa, suntsitzaile gisa baizik. Fabrika hutsei beste
erabilera berri bat eman beharrean, behera
bota dituzte. Galdutako ondarea ordezkaezina
da, gure industria-iragana ezabatzen dute.
Gutxi dira espoliazio honetatik bizirik atera

Ibarrekolandako parkina, 2002

Ibarrekolandako parkina, 2005

Ibarrekolandako parkina, 2007

Ibarrekolandako parkina, 2008

diren eraikinak. Etxebizitzen kasuan, birgaitu egin
dira bizilagunei etxe duina bermatzeko. Oraindik
altxatzen diren lantegietan, enpresen artean, artea
eta proiektu kolaboratiboak ere sortu dira, esate
baterako, ZAWP edo Open Espazioa. Hain zuzen
ere, Udalak “Sormenezko irla” bihurtu nahi du.
Hori dela eta, Kunsthal diseinu eskola pribatuari ongi etorria eman dio. Esanak esan, proiektu
dinamizatzaile honek fabrika hutsetan pilatzen
diren etxerik gabeko pertsonen errealitatearekin
talka egiten du. Zoritxarrez, bizilagun hauek ez
omen dira garrantzitsuak.

Masterplana amaitzetik urrun dago oraindik. Behin
itsasadarraren betelanak amaituz gero, urbanizatzen eta orubeak mugatzen jarraituko dute. Espero
dezagun masterplanak izango dituen aldaketak
hobera izatea.
Ikusi dugunez, hiriak ere sistema bizidunak dira
eta denbora pasa ahala eboluzionatu egiten dute.
Gure esku dago Bilbo gero eta sozialagoa eta atseginagoa izatea. Eta, zuk, nola imajinatzen duzu
auzoa 20 urte barru?

erreportajea Deustu azken 20 urteetan
,

San Inazioko kultur etxea 1988an eta 2000. urtean. Gaur egun eraikina Euskararen Etxea da.

Galder Unzalu Etxabe

urertzean dagoen istingadi txikia, zeina
egun eguzkitsuetan toki preziatua den. Eta

Atzera egin eta konturatu naiz orain dela 20
urte Sarrikoko parkea eta Deustuko Zubiaren
artean ematen nuela astea. Asteburuan Bilborako bidaiaren bat edo beste kenduta, hori
zen eremua. Hor topatzen genituen agerikoak
zein ez-agerikoak ziren jardueretarako bazterrak. Eta hor aurkitzen dut bi hamarkaden
ondoren gaur eguneko kale, txoko eta gune
berdeekiko diferentziarik nabarmenetako bat:
ez da geratzen lagun artean lasai ibiltzeko,
begi zelataririk gabe egoteko eta ondo pasatzeko behar-beharrezkoak genituen txoko
haietatik bakar bat ere: Sarrikoko parkearen
inguruko zenbait txoko, Arangoitirako aldapetako bazterrak... Agerikoagoa egin da dena,
eta ez nuke esango toki horietan emakumeak
bakarrik dabiltzanean lasaitasunean irabazi
dutenik.

egongo dira espero gabeko gehiago, jada
toki ezkutu bila ibili behar ez dugunon begietatik salbu sortu direnak. Horiei deitzen
die Manuel Delgado hiri-antropologo katalanak “apropiazio ez-egokiak”: hiritarrek
egiten duten espazioaren erabilera librea
urbanistek diseinatutako erabilerari iskin
eginez.

Antropologian lizentziatua

Espazio publikoan lasai lagun artean egoteko espazio berririk ere sortu da, niretzako
nabarmenena Botika Zaharraren aurreko

Aldi berean sortu dira harreman kolektiborako bestelako irtenbide espazialak, adibidez, gehienok 20 urte dela usaindu ere egiten ez genituen lonjak. Espazio publikotik
aldentzea dakar horrek, ordea. Era berean,
pentsa daiteke hiriaren pribatizazioari ez
diola kalte egiten gazte taldeak parkeetako
bazterretatik lonjetara migratzeak. Denbora guzti horretan hor dugu Deustuko Gazte
Lokala gazteen topagune, eta horri gehitu
zaizkio ere Müllerenea, Errondoko Auzo
Etxea, Ekuador Etxea zein Bizinahi Auzo
Gunea azken garaietan; eta ezagutzen ez

ditudan gehiago. Ez dirudi, beraz, harreman kolektibo libre ez-komertzialen esparru espazialen aldaketen norabidea kolore
bakarrekoa denik.
Pandemia agertu zaigu orain eta zer ekarriko ote duen dugu buruan bueltaka. Kolektibotasun gehiago, sare komunitario
gehiago, ala etxe leiza-zuloan gotortze gehiago? Ikusi ditugu bankuak prezintaturik,
parkeak itxita, espazio publikoak kriminalizatuta. Bizi izan dugu espazio pribatuen
eta itxien goraipamena eta espazio publiko
eta irekien estigmatizatzea, eta horrek ez
dakar perspektiba onik. Adibidez, ikusiko
ote dugu Deustuko espazio publiko eta ireki bakarra den Euskaldunapeko patinatze
pista erabilera librera eta komunitariora gehiago irekitzen? Uholde arriskuaren argudio
hutsalaren pean, Deustuko Kanalaren irekiera eta horri lotutako eraldaketak ere ez
du nobedaderik ekarri: proiektuaren zentraltasuna etxebizitzen eraikuntzari eman
zaio eta sortu diren espazio libre bakarrak
paseatzeko diseinatu dira. Hori baita Bilbon
nagusi den hiri-ereduan sortzen diren esArtxandako tunelak eraikitzen (2001)

pazio libreen helburu bakarra: paseatu eta
pasatu. Egon? Ez, hori ez da helburua.
Kanala ez balute ireki parke handi bat sortzeko lurra zegoen hor. Europako hainbat
hiritan goza daitezkeen parke erraldoiak
zein ibai-ertzean egoteko espazio libreak ez
dira aukera bat Bilboko hiri-ereduan, non
orain dela 25 urte Guggenheimarekin ezarri ziren gaur egunekoaren zutabeak. Eredu horren baitan ibai-ertzak eta ontziolen
eta industriak hustutako orube zentralak
eskaparate gisa irudikatu dira, nazioarteko arkitekto izarren proiektuen erakusleiho
izateko pentsatuak. Heldu da pandemia,
ordea, eta hirietan bizirauteko urgentziak
agerian utzi: esparru libreak haizea hartzeko populazio dentsitate handiko guneetan,
esparru libreak autoelikatzearen eredurako
garrantzitsuak diren hiri-baratzak sustatzeko (orain dela 20 urte orain baino askoz
gehiago zirenak, bide batez), ibai-ertzeetan
urarekin harremanak lasaitasunez garatzeko bideratutako espazioak, bidaiatu ezin
denean edo bidaiatu ezin dutenek hiriaren
porlanaren berotik eta neketik ihes egin

“Galdera da
ea pandemiak ere
turismoa
berarekin
eramango
duen, eta
orduan
orain dela
25 urte
ezarri zen
hiri-eredua
berarekin
eramango
duen ala
ez”

erreportajea Deustu azken 20 urteetan
Zorrotzaurre eraisteak baino lehen. Iturria: www.zorrotzaurre.com

ahal izateko itzalpeko eremu freskoak itsasadarraren ertzean...

euskara gehiago kaleetan ere, nahiz eta
umeak desagertu bezain laster, euskara-

Hauek denak Europan hiri handi askotan
badituzte, ez da ezer berria. Bilbok, eta berarekin Deustuk, orain dela 25 urte hiriaren
grisa garbitzeko urratsa egin zuen. Urrats
gehiago falta izan zitzaizkion. Pandemiarekin lasaitasunez haize freskoa arnasteko
izan ditugun zailtasunak eta gero, desio
zena ezinbesteko behar bihurtu zaigu. Galdera da ea pandemiak ere turismoa berarekin eramango duen, eta orduan orain dela
25 urte ezarri zen hiri-eredua berarekin
eramango duen ala ez.

ren ahotsak ere amiltzen diren. Noizean
behin sortzen den zirimola arrazistak gogora ekartzen digu beti egon direla Lagun
Arteanen kontra egon diren auzokideak, sinadurak bildu ere bildu zituztenak, ez baita
guztien gogoko gazte magrebiarrak euren
kaleetan pasaeran edo egonaldian ikustea.
Kale berean janaria jaso zain egoten diren
migratzaileen ilara luzeez ere gaizki-esaka
aritzen direnak badaude, normalean nahiago dute jende guzti horien bizitza gogorrez
ez jakin, ez galdetu. Zahartu zaigu biztanleria, eta gero eta adineko gehiago, gero eta
migratzaile, emakume eta langile prekario
den aurpegi gehiago kaleetan. Lan egin
bai, baina Deustuko alokairuak ordaintzeko beste duten ez dakigu. Eraitsi zuten
2004an Basabe aurrean zegoen eta nire
ustez Deustuko eraikin ederrena zen Villa
Maria Luisa, eraitsi zuten Deustuko tren
geltoki zaharra eta hurrengo ziklogenesiak
eraistear dago Sarrikoko Larrako Dorrea;
gure ondare apurrarekiko utzikeria instituzionalaren gorazarre denak.

Urte hauek kaleetatik desagerrarazi dituzte bideoklubak, cd-klubak, ziberkafeak,
kirol-dendak, argazki-dendak eta ekarri
dituzte kebabak, telefonia-dendak, apustu-etxeak, okindegi-kafetegiak, txinatarrek
kudeatutako dendak, metroa eta azken urteetan sakeleko erabiltzaile isilez betetako
bagoiak. Agertu zaizkigu kolore askotako
deustuarrak, baita aymara, kitxua, guarania, amazigha edo arabiar hizkuntzak eta

Donald McNeill, Sydneyko Unibertsitatean
irakasle den urbanista eskoziarrak 2000.
urtean idatzi zuen Political Geography aldizkarian Guggenheim Museoa zela euskal
erakunde autonomoen ahalegina Euskal
Herriko barne-erresistentzia politikoei aurre egin, Estatuko botere zentraletik aldendu eta nazioarteko hirien botere-sareetan
sartzeko, eta aldi berean identitate politiko2000, Enekuriko etxe guztiak eraitsi zituzten urtea

kultural berri baten eraikuntza bati ekiteko
estrategiaren tresna eta ikurra. Identitate horren eraikuntzan, hiri-eraldaketaren
osagai materialetan baino gehiago, bere
baitan dituen osagai sinbolikoei jartzen
zien garrantzia. Ezin daiteke esan apustua
arrakastatsua ez denik izan arlo askotan,
eta agidanez, baita gizarte atxikimenduan
ere. Galdetzea dagokigu, ordea, ea Deustun EEBBtako Utahn bulego zentralak dituen mormoien eliza erraldoi bat kokatu digun hiri-eredu gero eta bukatuago, gero eta
estuago eta porlanez beteago den horrek
non duen muga eta nora eramango gaituen
ez badu norabidean aldaketarik izaten.

Irudi
galeria

Elorrieta 1999an

Ibaiganeko eskolako eraikina 2019ko ekainean eraitsi zuten

Elorrietako etxe berrian eraikitzen 2004an

Elorrieta 1999an

artikulua
Jendartea

“Eskolak toki segurua izan behar
moduan agertu

Naizen haur eta gazte transexualen familien elkarteak beraien seme-alaben errealitatea
ezagutarazteko kanta eta bideoklip bat kaleratu berri du. Leire eta Nagorek gertutik
ezagutzen dute errealitate hori. Laster, San Inazioko Lehendakari Agirre kalean bulegoa
irekiko du elkarteak. Familiei arreta emateaz gain, tailerrak eta topaketak egingo dira bertan.
Testua eta argazkiak: Nerea Olaziregi

Zein da diren bezala onartuak izateko borrokan ari diren
haur eta gazteen eguneroko errealitatea?

Aurkeztu berri dituzuen kanta eta bideoklipa oso
alaiak eta koloretsuak dira.

Leire: Kasu bakoitzaren arabera oso ezberdina da.
Haurraren beharrizanak, erritmoak eta testuinguruak
asko baldintzatzen du prozesua. Askotan uste izaten
dugu gure neska oso maskulinoa dela, edo alderantziz.
Gure kasuan, hiru urterekin behin eta berriz hasi zen
esaten bera neska zela eta mugituta geratu ginen
arren, aldaketa erreza izan zen.

Leire: Bai, alaitasuna eta askatasuna transmititzen dute. Orokorrean gaia sufrimenduarekin eta
iluntasunarekin lotzen delako eta askotan prozesua gogorra izan arren, pausua ematen denean
loratzen direla diogu, eurak diren moduan adierazi ahal direlako. Zama handi bat kentzen dugu
denok gainetik.

Nagore: Gurean ere, prozesu polita izan dela uste
dut. Inguruak eskuzabal hartu gaitu, baina beti ez
da horrela izaten. Zenbat eta txikiagoa izan haurra
errazagoa da, aldaketa ez delako hain bortitza. Besteen begiradak, inguruko irainak eta ukapenak dira
sufrimendua eragiten dutenak.

Nagore: Bideoa gure haur eta gazteen eskubideak
eta aldarrikapenak zabaltzeko beste urrats handi
bat izan dela uste dut. Aurkezpena egin zenetik
familia berriak hurbildu dira elkartera.

Nori kostatzen zaio gehiago urratsak ematea, haurrari ala inguruari?
Leire: Haurrak badaki zer den. Transitoa ez dute
umeek egiten, gainontzekook egiten dugu. Besteok gara begirada aldatzen dugunok eta konturatzen garenok nortzuk diren. Behin entzun
nion haur bati beste bati galdetzen: “Eta zuri,
noiz sinistu zizuten?”.

Naizeneko Nagore eta Leire
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Nagore: Bai, aldaketa gure baitan dago, urratsak
ematea erabaki kontziente bat da. Haurrak birritan esan zigunean “ni zuen alaba naiz”, listo, ez
zegoen buelta gehiago eman beharrik. Publiko
egiten duzunean ohikoa da barne zurrunbilo bat
izatea.

du haur transexualak diren
ahal izateko”

, Done

‘Naizen - Yo sé quién soy’ (Kai Etxaniz ft. Josune Arakistain)

Azken urteetan jendartean gaiarekiko kontzientzia
eta sentsibilitate handiagoa dago?
Leire: Bai, orain ezagutzen den errealitate da.
Informazioa dago eta nahi izanez gero, formazioa.
Ezagutzak eramaten zaitu onartzera, ikustera eta
laguntzera.
Nagore: Duela bost urte errealitate pentsaezina
zen umeen eta nerabeen munduan. Gaur egun,
Chrysallis Euskal Herria eta Naizenek egindako
lanari esker, mahai gainean dagoen kontu bat da,
gertutik bizi izan ez duenak ere badaki errealitate
hori hortxe dagoela.

Asko dago egiteko oraindik?
Leire: Bai, oraindik ezjakintasun handia eta
hezkuntzan lan handia egiten ari gara zentzu
horretan. Eskolak jakin behar du nola erantzun
eremu eta espazio guztietan: idazkaritzan, jantokian, aldageletan, patioan, ikasgelan... Tutoreen
lana ere oso inportantea da, zentzu horretan. Erabiltzen den materiala ere aztertu beharra dago
aniztasunaren ikuspegitik. Eskolak toki segurua
behar du izan haur transexualak diren moduan
agertu ahal izateko.
Nagore: Gure jendartean aniztasuna dagoela benetan barneratzea falta da.

Berdin dio neska zein mutil, pertsonak gara denok.
Haur transexualentzat mezu hau ez da baliagarria,
ezta?
Leire: Naizeneko familia askok horrela hezten saiatu gara, erreferente desberdinak erabiliz, baina
heltzen da momentu bat non horrek ez duen balio.
Rolak eta estereotipoak erabiltzen dituzte nor diren
sinestarazteko eta guk nor diren ikusteko. Behin
onartuta, itzultzen dira bere betiko jolasetara. Gure
kasuan Superman jantzia berriro jartzeko bi urte
pasa dira, orain bai izan daiteke nahi duen neska,
printzesak eta super heroiak gustuko dituen neska.
Nagore: Guk ere esaten genion nahi zuena izan
zitekeela eta berak neska zela esaten zigun behin
eta berriz era askotan, txiki txikitatik. Garai batean auzoko emakume nagusi guztiak agurtzen
zituen “begira zer neska polita” esaten ziotelako.
Poz pozik jartzen zen hori entzuterakoan. Horrela
bazekien denek neska ikusten zutela, zalantzarik
gabe. Horren beharra zuen.

berbetan
HEKTOR ORTEGA LAHERA ETA
LUR MALLEA OTSOA DE TXINTXETRUrekin
PREST! aldizkariko zuzendari ohiak

“Belaunaldi aldaketa funtsezkoa

Eskuartean duzun aldizkari honekin
20. urteurrena betetzen du PREST!
aldizkariak, 222 zenbaki, hain zuzen ere.
2019ko martxoan 200. zenbakia ospatu
genuenean, aldizkariaren sortzaileetako
batekin egin genuen solas. Oraingoan,
ibilbide luze honetan PREST!en zuzendari
eta koordinatzaile izandako Hektor Ortega
eta Lur Mallearekin aritu gara, atzera eta
aurrera begira.
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Testua: Jone Gartzia Gerra
Argazkiak: Ecuador Etxea

izan da, hori gabe ezin da aurrera egin”
Noiz eta nola sortu zen PREST! aldizkaria?
Hektor: 2001. urtean sortu zen, Berbaizuren eta bereziki Berbaizuren barruan sortutako lantalde baten bultzadaz. Lantalde
horrek Hitzartu aldizkariaren lekukoa hartu zuen. Helburua maiztasunari, kalitateari eta edukiei eutsiko liekeen hilabetekari
bat plazaratzea zen.

bati. Aldizkaria martxan jartzeko pertsona
bi hartu ziren soldatapean, zuzendaria eta
komertziala. Zuzendaria ni nintzen, eta
komertzialak eta biok Bertonen ere egiten
genuen lan. Eskarmentua geneukan horrelako gauzetan eta hemen lantalde sendoa zegoen lanerako prest. Euskaltzaleen
Topagunearen babesa ere bageneukan.
Lur-hartzea nahiko erreza izan zen.

Garai horretan zein zen euskarazko tokiko
prentsaren egoera?

Zergatik argitaratu zen 2001eko martxoan?

H: Herri aldizkarien eredua zabaltzen hasia
zen, boom bat zegoen. Gipuzkoan jaio zen
eta eskualde batzuetan arrakasta handiz hedatu zen, Arrasaten, adibidez. Leku horietan
bazegoen erdarazko prentsa eta desagertu egin zen, euskarazkoak ordezkatu egin
zuen. Ikusi zen eredu hori egonkorra zela,
atzean euskara elkarte sendo bat egonda eta
herriaren inplikazioa bilatuta. Gero Euskal
Herriko beste eskualde batzuetara hedatu
zen, Bizkaian, esate baterako, Durangaldean Anboto sortu zen. Guk Bilboaldera
ekarri genuen, lehenengo Begoñara Berton
aldizkariaren bitartez eta jarraian Deustura
PREST!ekin.

H: Guk 2001ean kaleratu nahi genuen eta
dirulaguntzak jasotzeko urtean 10 zenbaki gutxienez atera behar zirenez, lehenbailehen atera behar genuen. Martxoan
hasi ginen kopuru horretara heltzeko,
baina abuztuan aldizkaririk kaleratzen ez
genuenez, ez ginen helduko eta laguntza
gabe geratuko ginen. Orduan, azaroa eta
abendua artean zenbaki berezi bat egin
genuen, bederatzigarrena, Durangoko
Azokaren aitzakiarekin. Deustu eta euskal literaturaren inguruko monografiko bat
izan zen. Jende askok lagundu zigun. Oso
esperientzia polita izan zen, baina beharrizanetik sortu zen.

Erronka handia da aldizkari bat hutsetik
hastea.

Lur, zuk nola amaitu zenuen PREST!en?

H: Bai, baina lan gehiena aurretik eginda
zegoen. Hitzartu eta Berbaizuko lantaldeak lan handia egin zuen aurretik, ikusteko zer gabezia egon ziren, zelan konpondu eta zelan aurre egin erronka handiago

“Etxe askotan
sartzen den
euskarazko
komunikabide
bakarra PREST!
da, horrek
oraindik ere
garrantzia
gehiago ematen
dio”

Lur: Ni langabe nengoen lanpostua libre
zegoela esan zidatenean. Irratian aritua nintzen, baina inoiz ez prentsa idatzian. 2009an hasi nintzen, Berton eta
PREST!en aldi berean, jardunaldi erdia
aldizkari bakoitzeko. Santutxukoa naiz eta
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berbetan
HEKTOR ORTEGA LAHERA ETA
LUR MALLEA OTSOA DE TXINTXETRUrekin

UUSAKONEAN
“Deustualdea hobeto
ezagutzeko aukera eman zigun
denoi, bereziki euskaraz bizi
den Deustualdea”
Oroitzen duzue egindako lanik bereziena?

H: Hasieran egin genuen erreportaje bat, Deustuko
kostaldearen ingurukoa. Bote bat alokatu eta La Salveko zubitik Elorrietaraino joan ginen, argazkilari eta
guzti.
L: Arangoitin Erregeetako loteria tokatu zeneko erreportajea oso polita izan zen. PREST!eko kamisetak
saltzen ere oso ondo pasatu nuen, promozioa egiten
batez ere. Jendea oso prest zegoen modelo lanak
egiteko. Behin Iruñean Deustuar bat hurbildu zitzaigun kamiseta jantzita genuelako, detaile horiek oso
pozgarriak dira.
Zelan gogoratzen dituzue zuzendari izan zineteneko urteak?
H: Harreman arloan oso garai emankorra izan zen
niretzat, eta Deustualdea hobeto ezagutzeko aukera
eman zigun denoi, bereziki euskaraz bizi den Deustualdea.
L: Hemen lan egitea ikasketa prozesua da, denetarik egin behar dugu, kazetaritza lanak, animatzaile
lanak…
H: Gainera, ni batez ere erdaraz lan egitetik nentorren, eta bat batean euskara hutsez lan egitera igaro
nintzen. Asko eskertu dut hori, oso aberasgarria izan
zen.

Lana utzita ere, kolaboratzaile jarraitu duzue biek, zergatik?
H: Guretzako ez da bakarrik lana izan, gu inplikatu
gara eta hori ez da desagertzen beste lanpostu batera joatean. Horregatik jarraitzen dugu ahal dugun
neurrian gure ekarpena egiten.
L: Horrelako lotura bat ezin da guztiz eten. Gure ofizioa maite dugu, eta ofizioa afizio bihurtzen denean
eta neurria zuk ipintzen duzunean itzela da.
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Deusturekin erreparo apur bat neukan, ez
nuen Santutxu bezain ondo ezagutzen.
Urduri xamar etorri nintzen, baina lantalde
handi bat aurkitu nuen, gero txikitzen joan
dena, elkarte guztiak txikitzen joan diren
bezala.

20 urte hauetako mugarriak aipatuko zenituzke?
L: Pentsa, hasiera batean ni Andoaingo
inprimategira joaten nintzen aldizkariaren
maketa disko batean eramatera. Artxibo
partekatuak sortzea nobedade itzela izan
zen guretzat, jada ez ginen hilero haraino
joan behar. Beste mugarri bat bloga eta
sare sozialak sortzea izan zen. Egunero
albisteak argitaratzen hasi ginen, eta hor
konturatu ginen jendearen gosea epe
motzekoa zela. Gero Uriola etorri zen, krisi orokor latz bati erantzun bateratu bat
eman nahian. Apustu handia egin zen.

Formatua ere aldatu zuen aldizkariak.
L: 2008ko krisiak sakon eragin zigun,
hausnarketa une gogorra izan zen aldizkariarentzako. Publizitate sarrerak asko murriztu ziren, iragarle handiak desagertzen
joan zirelako. Orduan erabaki genuen formatua aldatzea, aldizkaria txikitu genuen
eta aukera modernizatzeko aprobetxatu.

Eta babesle kanpainekin, noiz hasi zineten?
L: Lehenengo Deustuko elkarteengana jo
genuen eta gero harpideengana. Erabaki ge-

nuen ordura arte doakoa izan zen produktua
mantendu ahal izateko, deustuar euskaldunentzako pribilegio bat zena, laguntza behar
genuela. Aitortza txiki bat da hilero etxean
jasotzen den horren kostua ordaindu ahal
izateko, eta horretan dihardugu oraindik ere.
H: Gure hanka biak publizitatea eta dirulaguntzak ziren eta lehenak huts egin zuenean
salduta gelditu ginen. Erakundeen laguntza
beharrezkoa da, baina herritarrena ere behar da, eta izan genuen. PREST! aldizkariak
2008ko krisia eta egungo pandemia gainditu
izanak erakusten du sustrai sakonak egin dituela. Kinka gogorrean gaude oraindik, baina
etorkizunari itxaropentsu begiratzeko moduan
ipintzen gaitu.

Hilero 2.700 etxetara heltzen da PREST!, ez da
gutxi.
H: Guk Hitzharturen tirada hartu genuen,
ordurako 800 bat izango ziren. Horregatik
diot hasieratik proiektua oso landuta zegoela, lehenengo zenbakietatik jada 2.200
aleko tiradatik gora ibiliko ginen lasai asko.
Ahalegin handia egin zen hasi orduko oinarri sozial zabal bat izateko, euskararen
munduko erakundeak inplikatzeko… Egia
da egoera soziolinguistikoa aldatu dela eta
gaur egungo helburua izan beharko litzatekeela Deustuko etxe guztietara PREST!
bana heltzea. Hori duela 20 urte ameskeria zen, etxe gehienetan ez zegoelako euskaldunik, baina gaur gehienetan badaude.
Eta ez hori bakarrik, zoritxarrez etxe askotan sartzen den euskarazko komunikabide
bakarra PREST! da, horrek oraindik ere garrantzia gehiago ematen dio.

Etorkizunera begira jarrita, zeintzuk dira
erronkak?
H: Bat, irautea, duda barik, baina hori lortuko dugula pentsatuko dugu. Gure erronka
euskarari prestigioa ematea da, euskaraz
bizi nahi duenari aukerak erraztea eta euskaraz dakien guztiei euskaraz bizitzeko gogoak ematea.
L: Tresna erabilgarria eta baliagarria izan behar du PREST!ek. Zer eskatzen du jendeak
gaur egun? Gauza oso ezberdinak. Gure
erronka ez da erreza, deustuar guztientzako

delako, eta eskaini behar dugu paperean
kalean egoteko, sarean, euskaldunari, euskara ikasten ari denari, gazteei, adinekoei...
Uste dut komunikabide guztiak daudela
kinka horretan, nola iritsi hobeto eta nola
egin proiektua bideragarri. Ilusioa eta gogoa
badaude, egiteko moduarekin asmatu behar da. Herrigintza ez dago bere onenean
eta PREST!ek erronka latza du, baina krisi
honetan konturatu gara zein garrantzitsua
den auzoko sareak bizirik mantentzea eta
uste dut PREST!ek tokia daukala.

Zein izan da hainbeste irauteko gakoa?
H: Belaunaldi aldaketa funtsezkoa izan
da, hori gabe ezin da aurrera egin. Guretzako oso pozgarria da belaunaldi berriek
PREST!en ardura hartzen dutela ikustea.
Horrek ematen dio zentzua egin dugun
guztiari eta horregatik jarraitzen dugu ahal
dugunean laguntzen.
L: Transmisioa funtsezkoa da, belaunaldi
berriek jakin behar dute haiek egingo dutela PREST!.

“PREST!
aldizkariak
2008ko krisia
eta egungo
pandemia
gainditu izanak erakusten
du sustrai
sakonak egin
dituela”

Nola imajinatzen duzue PREST! 20 urte barru?
H: Nik pentsatu nahi dut 20 urte barruko
PREST! Deustuko etxe guztietan egongo
dela. ez dakit paperean, digitalean, edo drone batek ekarria…
L: Zoragarria litzateke, hori baita PREST!en
hasierako ametsa. Erronka handia da, beste
leku batzuetan lortu dena, beste era batean
antolatuta eta beste errealitate batekin. Hemen kostata egin da. Berbaizuk hasieratik
apustu handia egin zuen, baina erakunde
askok ez zuten behar bezala lagundu, Udalak, esaterako.

Luzaroan imajinatzen duzue paperean?
H: Bai. Ez dut ezagutzen herri aldizkaririk
paperetik desagertu eta mantentzea lortu duenik. Interneten egon behar da, argi
dago, baina paperean ere. Herrian presentzia ematen dizuna da.
L: Esango nuke baietz. Ez dakit oso nostalgikoa den, baina postontzia zabaldu eta
bertan PREST! ikusteak egiten duen ilusioak
ez dauka preziorik. Gaur egun, gainera, oso
gauza gutxi heltzen zaizkigu postontzira.
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tartean

ERRONDOKO

4 urtez auzoa
berpizten
Apirilaren 1ean lau urte beteko dira
San Inazioko auzokideek Errondoko
Auzo Etxea okupatu eta auzoarentzat
zabaldu zutenetik. Segurtasun neurriak
eta huste arriskua gorabehera, urteurrena ospatzeko hainbat jarduera prestatu
dituzte martxoaren 29tik apirilaren 4ra
bitartean. Aste osoan zehar hitzaldiak,
tailerrak, musika emanaldiak, kalejirak
eta eskaintza kultural zabala egongo
dira espazioaren barruan zein kanpoan.
Apirilaren 1ean, gainera, manifestazioa
egingo dute Desalojo mehatxuen gainetik, okupazioa aurrera! lelopean. Apirilaren 3an, larunbata, Itziar Morenoren
eguna ospatuko dute auzokideek. Frantziar Estatuan sartzeko PCR proba egin
behar dela-eta, egun horretan lortutako
dirua auzoko presoa bisitatu ahal izateko gastu gehigarri horiek arintzeko erabiliko dute. Horri dagokionez, elkartasun bono-laguntzak ere jarriko dituzte
salgai Itziarren lagun eta senideek.

ZIRIKATZEN

Ezagutzek askatuko
gaituzte
“Oinarrizko zenbait ezagutza autogestionatzeko” hainbat tailer praktiko
antolatu ditu martxoan zehar Deustuko
Zirikatzen formakuntza eta komunikazio taldeak. “Gizabanakoon kritikotasun zein autogestio faltak, publizitateak, komunikabideek eta merkatuak
gizakion desira eta behar materialak
gidatu eta etengabe berriak sortzen
ditu, gu geu indarrik gabe utziz eta
merkatuarekiko gero eta menpekotasun handiagoa bultzatuz”, salatu dute
ohar bidez, tailerren helburua “burujabetza aldarrikatzea” dela esatearekin
batera. Ildo horretan, hiru izan dira
martxoan egindako tailerrak: elektrizitate tailerra, sendabelar tailerra eta
metodo zientifikoaren inguruko tailerra. Bigarren blokea prestatzen ari dira
oraindik, apirila eta maiatza bitartean
izango dela aurreratu dute.

INDARKERIA MATXISTA

Gizon batek emakume
bat bortxatu zuen
martxoaren 8an
Martxoaren 8an 21 urteko gizon batek bere
bikotekide ohia, 15 urte emakumea, bortxatu
zuen Juan de Antxeta kalean. Bilobak San
Inazioko Talde Feministak elkarretaratzea
egin zuen martxoaren 17an gertatutakoa
salatu eta emakumeari “babes osoa” adierazteko. “Eguerdiko 15:00etan gertatu zen
erasoa, agerian utziz erasotzaileek zer nolako
inpunitatearekin jokatzeko gaitasuna duten.
Dakigunez, hau ez da kasu isolatua izan
eta inpunitate horretaz baliatuz, emakume
langileok, emakume izateagatik biolentzia
estrukturalera kondenatuta gaude. Beti ere
administrazioaren pasibotasunaren aurrean.
Zuena ere biolentzia da!”, adierazi zuten.
Horren aurrean, “emakumeonganako edozein motatako biolentzia deuseztatzeko” lan
egiten dutela azaldu zuten, auzoan erasotzaileentzat lekurik ez dagoela gogoraraziz,
“ez hemen, ez inon”.

Hainbat greba jardunaldi Deustualdean
Martxoa hilabete gogorra izan da Deustualdeko langileentzako. Martxoaren 12an San Inazioko Douglas dendako langileek greba egin zuten euren lanpostuak defendatzeko, izan ere, enpresak 500 langile kaleratu eta 93 denda itxi nahi
ditu. IMQ Zorrotzaurre klinikako langileek ere lanuzteak egin zituzten martxoaren 18, 22, 23 eta 24ean, lan-hitzarmenaren negozioan enpresaren blokeoa salatzeko. ELA, SATSE eta SAE sindikatuek azaldutakoaren arabera, enpresak
“ziurgabetasun egoera eta COVID19aren pandemia” argudiatzen ditu langileen baldintzak eta soldatak “duela bi urtetik
izoztuta mantentzeko”. Martxoaren 18an greba eguna izan zen Deustuko anbulatorioan ere, SATSE, ELA, LAB, CCOO
eta UGT sindikatuek deituta. Otsailaren 1ean itxitako gaueko arreta zerbitzua berreskuratzea aldarrikatzeko kalera atera
ziren langile zein herritarrak. Horrez gain, aipatzekoa da Espacio Open-Jardín Secretoko langile baten “bidegabeko
kaleratzea eta lan abusua” salatzeko kanpainan jarraitzen duela Bilboko Langile Autodefentsa sareak. Hainbat elkarretaratze egin dituzte azken asteotan eta Hau ere nire borroka da, Jardín Secreto ordaindu zor duzuna lelopean inguruko
kolektiboen babesa jasotzen ari dira.
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Txema Luzuriagaren bilduma

irudiak berbetan
ERAIKUNTZA ERAITSIAK II

Txema Luzuriaga

Urtea: 1930

Madariaga Dorretxea
XIX. mendean On Julian Basabe jabeak berriztatu zuen Madariaga Dorretxea. 43.921 m2ko lursaila zen. Iparraldean Pasiotarren bidearekin egiten zuen muga, egun Madariaga Etorbidea dena,
eta hegoaldean Fco. Landetxoren lursailekin. Ekialdean Epalza Familia eta On Silvino Sainz, eta
mendebaldean Astako estrata zituen.
Basaberen finka hau eta Madariaga Dorretxea Athletic Clubek erosi zituen 1929an, zelai berria
eta beste kirol-instalazio batzuk eraikitzeko. Gerra Zibilaren ostean ideia hori alde batera utzi eta
lursaila Bilboko Udalaren esku geratu zen. Honek gaur egun Torremadariaga izenez ezagutzen
ditugun etxebizitzak eraiki zituen.
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publizitatea
Segi Deustualdean euskara sustatzen. Eskerrik asko denoi!

Nola irudikatzen
duzu auzoa
20 urte barru?

David Rincon
Elorrieta
Elorrieta azken 20 urteetan gehien
aldatu den gunea da, etxebizitza
asko eraiki dituztelako. Hurrengo
20 urteetan beste zentzu batean aldatzea espero dut, oinezkoentzako
gune gehiagorekin, berdeguneekin
eta etxebizitza gehiago gabe. Elorrieta berdeago bat irudikatzen dut,
auzokideok kalean bizitza egiteko
egokia eta oinezkoentzako gune zabalekin.

Rosa Gonzalez
Erribera

Txema Luzuriaga
Doneperiaga

Alde Zahar bat eta Erriberako auzokideekin zerikusirik izango ez duten
leku berri batzuk imajinatzen ditut.

Etxe gehiago egingo dituztela imajinatzen dut, baina niri
garrantzitsuago iruditzen zait
zonalde berdeak egotea eta
jendea elkartzeko lekuak egotea. Lehen kuadrillak kalean
osatzen ziren, orain, eskolan,
gazteak ez daudelako kalean.

Leticia Medinas
Arangoiti

Beñat Ahedo
San Inazio
Auzoa guztiz eraldatuta ikusiko
dugu. Bai Erriberan eta bai San
Inazion bertan aurrera eramaten
ari diren plan urbanistikoak auzotarron bizimodua aldatuko du
goitik behera.

Peio Juanes
Ibarrekolanda
Eraikitzen ari diren etxebizitza kopurua ikusita, jende
berriz josita imajinatzen dut.
Honek auzoari bizitza eman
ahal diola uste dut.

Zaila 20 urte barru auzoan zer gertatuko den aurreikustea, baina nahiko nuke zerbitzu asko hobetzea:
Osasun Zentroa eta Baserria goizez
zein arratsaldez irekitzea, Merkatua
konponduta eta erabiltzeko prest
egotea... Orain arte lortutako guztia
auzokideok elkartuta borrokatu dugulako izan da. Gainera, zailtasunen
aurrean bat egin dugu, uholdeetan
eta konfinamenduan kasu. Horregatik pentsatu nahi nuke horrela jarraituko dugula eta euskara gehiago
entzungo dugula gure kaleetan.
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>> BERTSOLARITZA

Kosta ahala kosta, kanta

Pandemiak zail jarri die bertsolari gazteei publiko aurrean kantatzea. Gehienak plaza gabe geratu
dira, eta bertsotan aritzeko aukera dagoen apurretan “beti berdinek” gozatzen dute. Elorri Bertso
Eskolako kideek egoera irauli guran zazpi bertso-saio antolatu dituzte martxoa eta maiatza bitartean,
gazteak oholtzaratzeko.

Testua: PREST!
Argazkiak: Elorri Bertso Eskola

Martxoan izan zen lehen aukera Deustun bertsoak entzuteko. Jai Batzordeak deituta Maite Sarasola deustuarra
ikusi genuen Alaia Martin, Oihana Iguaran eta Aitor
Mendiluzeren aldamenean abesten, Arkaitz Estiballesek
proposatutako gaien gainean. Baina, inor bertso-gosez
geratu bazen, apirilean eta maiatzean izango ditu asetzeko beste sei aukera, Elorri Bertso Eskolari esker.
Apirilaren 14an izango da lehena, Aferak bertso-dinamikaren laugarren edizioaren estreinako saioan. Maiatzaren 12ra bitarte, asteazkenero saio bana prestatu
dute, guztira, bost, Bidarte Udaltegian. Horrez gain,
apirilaren 16an, ostirala, Bertsozale Elkarteak martxan
jarritako Plazara ekimenaren baitan beste bertso saio
bat antolatu dute, hau ere Bidarten. Bizkaia osoko
lau bertsolari gazte etorriko dira gurera kantatzera.

Irauteko, berritu

Aurreikusi zitekeen modura, aldaketa ugari dakartza
aurtengo Aferak dinamikak. Nabarmenena, akaso,
Deustuko Herriko Tabernatik Bidarte Udaltegira mugituko dela. Bertan aforoa handiagoa izateaz gain,
ostalaritzari ezarritako neurri aldakorrengatik salbu
egongo dira, leku gabe geratzeko beldurra kenduta.
Gainera, tabernatik ateratzeak beste publiko bati gerturatzeko aukera emango diela uste dute antolatzaileek.
Bestalde, aurten saioak ez dira ostegunetan izango,
asteazkenetan baizik. Denak 19:00etan hasiko dira
eta ordu eta erdiren bueltan iraungo dute. Edukiera
39 pertsonakoa izango da. Sarrerak aldez aurretik
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erreserbatu beharko dira, kontrola bermatzeko. Gainera, Udaltegiaren eskakizunez, bertsolariek maskara
jantzita egon beharko dute denbora guztian, baita
abesterakoan ere. Erronka izango da, seguru, baina
“entrenamendurako eta etorri daitekeenera ohitzeko”
baliatuko dutela aitortu digute Elorriko kideek.
“Gaitasuna izan behar dugu egun batetik bestera
aldatu daitezkeen neurri denetara egokitzeko”, esan
digute, pozik, “egin ahal delako”. Saioak noiz hasi
irrikan daude, haiek ere abesteko aukera izango baitute: “Kantatzeko gogotsu eta Deustun plaza bat egoteko
gogotsu gaude”.

>> ZINEMA

Pandemiaren eraginez
lau artisten begiradapean
‘Ekilibrismoaren artea’ du izena Ane Rotaetxeren azken dokumentalak, Larraitz Zuazorekin eta
Begira Bideoak ekoiztetxearekin egindakoa. Pandemiak arte sorkuntzari eta artistei nola eragin dien
aztertzen ditu lanak. Diziplina, auzo eta belaunaldi desberdineko lau artisten begiradek gidatzen dute
lana, Garik, Erlea Manerosek, Katixa Agirrek eta Ainhoa Artetxek, hain zuzen.
Testua: Jone Gartzia Gerra

Itxialdiak sormen prozesuan nola eragin dien, euren
lana erakusteko izan dituzten oztopoak eta esparru
pertsonal zein artistikoan Bilbok zer eskaintzen dien
jorratu dute kamera aurrean lau protagonistek. Nahiz
eta denak Bilbotarrak ez izan, bakoitzak auzo bat ordezkatzen du, bai eta arte diziplina eta belaunaldi bana.
Iñaki Garitaonandia musikaria Indautxun kokatu dute,
Erlea Maneros artista plastikoa Santutxun, Katixa Agirre
idazlea Bilbo Zaharrean eta Ainhoa Artetxe aktorea
Deustuko Erriberan. Bilboko irudi asko –zaharrak zein
egungoak- pantailaratzeko aitzakia paregabea eman
die hiriaren eraldaketa erakustea gustatzen zaien bi
zuzendariei.
Bi ildotik egiten dute tira protagonistek: batetik, bakoitzak konfinamenduak bere diziplinan nola eragin dien
kontatzen du, eta, bestetik, Bilbori so egiten diote,
esparru pertsonal zein artistikoan ematen dienaz
hausnartzeko. Hor Bilboko artxibo-irudiak sartzea
erabaki zuten zuzendariek. “Protagonistak aukeratu
genituenean konturatu ginen bakoitza hamarkada
batekoa zela, bata 60koa, bestea 70ekoa, 80koa
eta 90ekoa azkena. Kasualitatez suertatu zen, baina
atzera begirada bat egitea eta horrekin jolastea erabaki
genuen”, aitortu digu Ane Rotaetxek. “Zelakoa zen
zure umetako Bilbo?” galderaren bueltan entzungo
ditugu Gari, Katixa, Erlea eta Ainhoa.

“Txikia bada ere, lantaldetxo bat osatu nahi izan dugu,
lana koralagoa izateko”, azaldu du Rotaetxek.
Dokumentalak ordubeteko iraupena du eta Bilbao
Aurrera egitasmoari esker finantzatu dute. Itxialdiaren ostean Bilboko ikus-entzunezkoen eta zinemaren
sektorea bultzatzeko Bilboko Udalak, Arriaga Antzokiak eta ZINEBI jaialdiak bultzatutako dirulaguntza da.
Aurkeztutako lanen artean sei aukeratu eta 14.000
euro bana eman zizkieten iraila eta abendu artean
proiektuak gauzatzeko.
Ane Rotaetxe eta Larraitz Zuazok aurkeztutako proiektuak irabazi zituen puntu gehien. Irailean hasi ziren protagonistekin gidoia lantzen, urria eta azaroa bitartean
han eta hemen grabatzen ibili ziren, eta Gabonetan
aurkeztu zuten emaitza. Laster Ekilibrismoaren artea
pantaila handian ikusteko aukera izango dugu, apirilaren 8an Azkuna Zentroan egingo den pase bakarrean,
beste sarituekin batera. ETBko Nahiera atalean ere
ikusgai egongo da apirilaren 9a bitarte.

Lau artistez gain, Aranzazu Calleja musikariaren eta
Jon Gerediaga poetaren laguntza ere izan dute, biak
Bilbotarrak eta aurten sari bana jasotakoak: Callejak
jatorrizko musika onenaren Goya jaso du Akelarre
filmarengatik eta Gerediagak Xabier Lete saria eskuratu
du Natura berriak lanari esker. Ezin beste modu batean
izan, lehena soinu-bandaz arduratu da eta bigarrena
dokumentalaren sarrera eta irteera testuak idazteaz.
Nagore Zuazo eta Ane Rotaetxe zuzendariak
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>> Jaiak

Datorren urtera arte!
Mendi martxa Done Petri plazatik abiatzear

Testua eta argazkiak: Deustuko Jai Batzordea
Kuadrilla eta konpartsen jaitsiera

pistan eta Done Petri plazako frontoian, obrak direla
medio, ezin izan baitugu gure auzoko plaza ekintza
hauek egiteko erabili.
Ostiralean ireki zituzten urtero Done Petri plazan
jartzen diren artisau azokako postuak, eta osasun
neurriengatik postu gutxiago egon diren arren, polita izan da eskaintza hori astebetez gurean izatea.
Ostiral arratsaldean ere, konpartsa eta kuadrillen
jaitsiera ibili zen gure auzoko kaleetan, Done Petri
plazan abiatu eta Botikazar parkeraino Deustuko ia
kale guztiak zeharkatu zituen.
Asteburuko ekitaldi nagusiak larunbat goizeko Zero
H magoa eta arratsaldeko Ane Lindaneren bakarrizketa. Hockey pistako ikuskizunak egin bitartean,
larunbat goizean kioskotik abiatutako mendi martxa
auzoko mendietan barrena ibili zen eguerdira arte.

Urte beteko geldialdiaren ostean, lortu dugu aurten
Deustuko Jaiak ospatzea.
Koronabirusak urte beteko atsedena hartzera behartu
gintuen iaz eta horri esker inoiz baino gogotsuago
itzuli gara auzoan jai euskaldun, herrikoi, parekide
eta parte hartzaileak antolatzera.
Neurriak gorabehera, bi asteburuz eskaintza kultural polita antolatu dugu Deustuko Parkeko hockey
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Martxoan jaiak antolatzeak badu bere alde ona, baita
txarra ere: eguraldia. Igandeko ekintza gehienak,
Gure Herria taldearen dantzaldia eta arratsaldeko
zinema, besteak beste, bertan behera utzi behar
izan genituen euria zela eta. Ez da lehen aldia auzoan
espazio estali baten beharra aldarrikatzen dugula,
jai batzordearen ekintzak inolako eragozpenik gabe
antolatzeaz gain, beste elkarte zein taldeek berdina
egin ahal izan dezaten.

play-backekin amaitu genuen eguna. Batzuek ikusle
guztiak dantzan jartzea lortu zuten, eta horrek agerian
utzi zuen zenbat izan dugun faltan aurten txosnagunea.

ZERO H magoaren ikuskizuna

Arraroa izan da aurten jaietan beranduenez 22:00etan
etxean egon behar izatea, baita edalontzia eskuan
txosna batetik bestera dantzatzeko aukerarik ez izatea. Hala ere, Deustuko Jai Batzordea osatzen dugun
Ane Lindaneren bakarrizketa

San Jose egunak eman zion hasiera bigarren asteburuko egitarauari. Berriz ere eguraldi txarra izan genuen ate joka, eta, ondorioz, gure jaiei hain errotuta
dagoen Deustuko emakumeen aurreskua beste egun
baterako utzi behar izan genuen, hots, iganderako.
Ostiral goiza gazteena izan zen, hockey pistan gazteentzako play-backa egin baikenuen.
Puskik eta Txurruskik hockey pista umez bete zuten
larunbat goizean, eta, ondoren, asko disfrutatu genuen
Miren Bilbao, Ines Aresti eta Maddi Argote dantzarien ikuskizunarekin. Bazkalostean heldu ziren Alaia
Martin, Aitor Mendiluze, Oihana Iguaran eta Maite
Sarasola bertsolariak eta saioaren ostean konpartsen

guztiok pozik eta harro gaude Deustuko Jaiak antolatu
izanagatik. Zaindu maite duzun hori kanpainan jasotako
babes horri esker lortu dugu aurten ekintza hauek
antolatzea, eta hori da gure ustez aipagarriena eta
eskertu beharrekoa.

Emakumeen aurreskua
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pintxodromoa
>>sukaldaritza

Ospakizunetan murgilduta gaude eta ohi gisara ezin da jatekorik falta. Horregatik,
urtemuga ondo ospatu eta gure bidelagun diren tabernei eskerrak emateko baliatu
nahi dugu tarte hau. Lau pintxo dakarzkigu, etxetik gertu dastatu edo etxean bertan
probatzekoak. Deustualdeko lau tabernaren proposamenak dira, beste batzuen artean
PREST! aldizkariaren babesle direnak. Eskerrik asko eta on egin!

Txekorrez
eta onddoz
betetako
hostorea
Osagaiak: bolobana, txekor haragia, onddo beltza, 40 gramoko bexamela, ardo beltz urritua, koñaka, gazta
birrindua, patata purea eta porrua.
Zelan egin?
Onddoak konfitatu eta gorde. Ondoren, haragia salteatu ondo gorritu arte eta koñakarekin flanbeatu.
Onddoak gehitu eta 40 gramoko bexamelarekin dena loditu. Bolobana bete, gainean bexamel gehiago jarri,
gazta birrindua gaineratu eta labean sartu 4 minutuz 220 gradutan. Aurkezteko, oinarrian patata purea jarri
eta gainean porru frijitua. Amaitzeko, ardo beltz urritua gaineratu. Edateko Pedro Ximenez upelean zahartutako garagardoarekin uztartu daiteke.

Txibi
frijitua
Osagaiak: txibia, tipula, irina eta gatza.
Zelan egin?
Txibiak eta tipula moztu, arrautza eta irinetatik pasatu eta
frijitu. Erraz-erraz egin eta are errazago dastatzekoa.
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Arrautza beteak
Osagaiak: hegaluzea, urdaiazpikoa, maionesa, arrautza
eta ogi birrindua.
Zelan egin?
Arrautza egosi eta hustu. Ostean, hegaluzea eta urdaiazpikoa txikitu eta maionesarekin eta gorringoarekin nahasi. Orea atseden hartzen utzi eta bitartean
arrautzei forma eman. Jarraian, arrautzak bete, birrineztatu eta frijitu.
Kafetegia ireki zuten egunetik egiten dituzte arrautza
beteak BRESTen. 45 urte hauetan egunero-egunero
egon da barran Deustuarren gozamenerako.

Hanburgesa patatekin
Osagaiak: letxuga, tomatea, tipula, gazta eta haragia.
Zelan egin?
Hanburgesak egiteko berakatza, piperbeltz beltza, gatza eta
haragia baino ez dute erabiltzen. Plantxan egiten dituzte.
Tipula ondo biguntzen dute, erregosi arte. Patatak bertan
zuritu eta frijitzen dituzte, etxean bezala.
Ostiralero etxera eramateko aukera daukate, 7 euroan hanburgesa eta patatak.

kultur
txotx

Literatura eta musika fresko-freskoa gure aholkularien kupelekoa

Arkumeak edo sorginak?

Uharte galdu bateko komentu batean euren kaxara bizi dira klausurako hiru moja (ala
sorgin?). Hogei bat urte daramate irlatik irten barik, apaiz bat bisitan joan eta euren
bizimodua kolokan jartzen duen arte. Orduantxe hasten da istorioa nahasten.
Espoilerrak ekiditeko, bakarrik esango dut lau kapituluko thriller baten aurrean gaudela,
eta protagonistek lan zoragarria egiten dutela euren paperetan.

Hodei Torres FERNANDEZ
Ikusi makusi

Telesaioak erlijioa, sorginkeria eta emakumearen rola historian nahasten ditu. Elizaren
patriarkaturi kritika egiten diola ikus dezakegu, eta historian zehar erlijio kristaua inposatzeko bizi izan ditugun erritu paganoen birmoldatzeari buruzko kritikak ere badaude.
Uhartearen izena ez da kasualitatea, zelten neguko jainkosa baten izena daramalako:
Caileach. Elizak, geroago, Ines Beltza bihurtu zuen, horren erreferentzia da gure mojek
goraipatzen duten Santa Ines. Sasi eta animalien artean dagoen Santa Ines horri otoitz
egiten diotenean edo emakume-izenak dituzten animaliei zein santuei buruz hitz egiten
dutenean, elizaren patriarkatuari ziztada bat ematea bezala da, historia nork idazten duenaren garrantziaz hausnartu dezagun. Ipuin klasikoak kontatzea gustuko dute mojek, baina
betiere euren bertsioak, ipuinen bukaerak edo pertsonaiak beren bizipenekin nahastuta.
Telesaioa Australian eta Tasmaniako uharte batean dago grabatuta, paisaia eder eta natura basatian murgilduta. Argazkilaritzak eta musikak ere, aipamen berezia merezi dute,
izan ere, argiek eta koloreek sortzen dituzten giroak izugarriak dira historia bitxi eta erdi
sorgindu honetarako. Musika eta soinua, batzuetan hain gordina, oso ondo zuzenduta
saio polit honen bidelagunak dira.

Doinua: Zeru altuan
Bi mila ta hogei zaila izan da
hori da gauza egia
hala ta guztiz hementxe gaude
berreskuratuz bizia
dena ez denez iluntasuna
ikus daiteke argia
beraz alaitu aurpegi hoiek
heldu da udaberria!

GERIZETI ZUBIAURRE BAÑUELOS
Elorri bertso-eskolako kidea
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Urtebete igaro da jada
hasi zenetik hau dena
baina poliki aurrera goaz
utziaz albora pena
udaberri berrian loretuz
hasieran drama zena
ausardiz honi gogor ekinez
txarrari ateraz onena

Zure pintxo
onenak Gurekin
konpartitzeko

Aitortu zure sekretuak hemen

