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Arituz egingo
da bidea
Euskara erabiltzeko konpromisoa norbanakotik taldera
aldatuko da aurtengo Euskaraldian, ariguneen sorrerarekin:
taldean euskaraz lasai jarduteko guneak dira
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Ikusezinak
NAROA MENDIZABAL SANDONIS
IRAKASLEA

E

uskararen erabilera sustatzeko Euskaralnagusitasuna hartzea zen helburua.
diaren bigarren ekitaldia ate joka dugu, eusDendari lanetan nenbilela harrapatu ninduen
karaz gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan
Euskaraldiak, eta gogoan dut pasarte bitxi bezain
egiteko helburuarekin. Nik, aurten ere, gopozgarri bat. Saltzaile batekin beti gaztelaniaz hitz
gotsu eta ilusioz eman dut izena, eta duela bi urte beegiteko ohitura nuen, lehenengo unetik gaztelaniaz
zala, ahobizi izango naiz, euskaraz bizi nahi dudalazuzendu baitzitzaidan. Hara non, Euskaraldiko asko, bai nire ingurukoekin, bai ezezagunekin ere. Astean, nire sorpresarako, belarriprest txapa soinean
kotan sentsazioa dut egungo gizarte honetan euskal
jantzia etorri zen. Keinu horri esker, konturatu ninhiztunok ikusezinak garela, eta esfortzu bikoitza egin
tzen euskararekiko konpromisoa, behinik behin,
behar izaten dugula eusbazuela, eta, une hartatik aukaraz bizitzeko, zenbaiterrera, hizkuntza ohiturak aldatan arrotz sentitzeraino.
tu eta euskaraz hitz egiten hasi
Ea niri gertatu bezala,
Bada garaia gure hizkunnintzaion.
Orduan konturatu
beste batzuek ere
tza normaltasunez, askanintzen euskaldun berria zela,
hizkuntza ohiturak
tasunez eta natural eraeta berak niri euskaraz eta gazaldatzeko aukera
biltzeaz gain, lehenengo
telaniaz hitz egiten zidan arren,
duten
hitza euskaraz egin eta eleuskara ederki ulertzen zuela.
karrizketak euskaraz jaGeroztik, berarekin beti euskarraitzeko.
raz hitz egiteko ohitura hartu nuen, eta berak ere niAurreko esperientziatik oso oroitzapen polita dut.
rekin euskara praktikatzeko beta zuela ikusi zuen.
Txapa soinean genuenen artean begirada konplizeak,
Beraz, txapa soinean eramateak hizkuntza ohiturak
irribarreak, keinuak, eta abar atzeman nituen, behinaldatzeko balio duela ere ohartu nintzen, eta izugagoz euskaraz bizi nahi dugun ikusezinoi lekua eta
rri poztu ninduen horrek.
prestigioa eman zigutelako. Gainera, Euskaraldiak
Bigarren ekitaldi honetara gogotsu eta ilusioz naurte luzeetan zehar euskaraz hitz egitera ausartu ez
tor. Ea niri gertatu bezala, beste batzuek ere hizkundiren horiei ere lotsa alde batera uzteko aukera eman
tza ohiturak aldatzeko aukera duten, eta, denon eszien. Azken finean, denok, ahal genuen neurrian,
fortzuaren laguntzaz, hiri euskaldunago bat eraikieuskarari bultzada bat ematea eta euskarak kaleetan
tzen dugun.
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KLIK - KLAK

Sosak baino gehiago
Taberna eta jatetxeak bezerorik gabe geratu dira,
eta bezeroak taberna eta jatetxerik gabe. Atea itxi
diete, batzuei eta besteei. Eten da zerbitzua eta
harremana. Askotarikoa, gainera. Dagoeneko
ezin da establezimendu batera sartu zerbait hartzera, otorduren bat egitera, eguneko egunkariak
irakurtzera, bakarrik eta lasai egotera, beste petsona batzuekin elkartzera, ostalariekin solastera... eta azken tragoa hartzera. Horregatik, ostalariak kalera atera dira erakunde eta agintariei
babesa eskatzera. Beraien negozioengatik, eta
baita ere bezeroengatik. Sosak galduko dituzte,
baina ez ditzatela bezeroak gal. Laguntza ekonomikoek baino gehiago balio dute.

|

Irutxuloko HITZA

T _Inaxio Esnaola Aranzadi
A _Joseba Parron San Sebastian
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EUSKARALDIA
ARIGUNEAK

Euskaraz aritzeko
hamaika gune
Euskaraldiaren aurtengo ekitaldian,
ariguneak izango dira berritasun nagusia.
Euskaraz lasai aritzeko guneak dira, eta
denetariko entitateek hainbat arigune
sortu dituzte Donostian: San Martin eta
Bretxa merkatuek, Realak, Miramongo
teknologia parkea kudeatzen duen
enpresak, Jesuitak ikastetxeak eta Amara
Berriko auzo elkarteak, besteak beste.

|

Irutxuloko HITZA

T_Beñat Parra Rodriguez/Mikel Elkoroberezibar Beloki
A_Joseba Parron San Sebastian
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uskaraldiaren bigarren ekitaldia egingo dute azaroaren 20tik abenduaren 4ra. 2018an bezala, ariketa sozial masibo horren helburua da herritarren
hizkuntza ohiturak aldatuta euskararen erabilera handitzea. Ahobizi eta belarriprest izan dira Euskaraldiren protagonistak orain arte: ahobizik euskaraz ulertzen duten
guztiekin euskaraz hitz egingo du, eta belarriprestek, berriz, nahiz eta uneoro euskaraz ez egin, besteek euskaraz
egin diezaioten eskatuko du. Euskaraldian parte hartzeko
bi rol horiek norbanakoek hartzen dituzte. Hala ere, aurtengo Euskaraldiak pauso bat eman du aurrera, eta euskaraz jarduteko konpromisoak norbanakotik taldera jauzi
egin du. Horren ondorio dira ariguneak, Euskaraldiaren
berritasun nagusia.
Ariguneak euskaraz lasai aritzeko guneak dira, eta ariguneetako pertsonak ahobizi edo belarriprest izango badira ere, ariketa modu kolektiboan egingo dute. Ariguneak entitateetan egongo dira. Maddi Juanikorena Bagera
Euskaltzaleen Elkarteko kideak azaldu duenez, izaera
desberdinetakoak izan daitezke ariguneak: «Izan daitezke
ikastetxeak, denda bat, administrazio publikoko edozein
gune, eragile bat, elkarte bat... Arigune izango lirateke espazio edo entitate horietan dauden gune finko batzuk:
gune horietan hartzen da erabaki bat taldean adostasunez

E
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'Ahobizi' eta 'belarriprest' rolak erabiliko dituzte aurtengo Euskaraldian ere.

Irutxuloko HITZA

ATALA
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GAI NAGUSIA
GAIAK

hizkuntza ohiturak euskarara aldatzeko». Entitateetan dauden ariguneek, beraz, euskaraz hitz egiteko aukera bermatzen dute uneoro.
Ariguneak bi motatakoak izan daitezke: barne
ariguneak edo kanpo ariguneak. Barne ariguneak
entitateen barruko kideen arteko taldeak dira, eta
talde horietako guztiek gutxienez euskara ulertu

MADDI JUANIKORENA
BAGERA ELKARTEA

«Ariguneetako kideei taldeko hizkuntza ohiturei buruz jabetzeko, eta zer aldatu daitekeen pentsatzeko balioko die ariketak»

|

Irutxuloko HITZA

Maddi Juanikorena Bagera elkarteko langilea Donostiako
Euskaraldia antolatzen dabil buru-belarri.
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behar dute. Barne ariguneak denetarikoak izan
daitezke: atalak, bulegoak, ikasgelak, denda bateko langileek osatutako taldea, eta abar. Barne arigune bateko kideek modu kolektibo batean euren
arteko hizkuntza ohiturak aldatzekoa adostuko
dute, eta euskaraz jardungo dute euren artean,
izan ahobizi moduan, izan belarriprest gisa.
Kanpo arigunea entitatetik kanpoko pertsonekin harremana duten entitateko pertsonek osatzen dute. Kanpo arigunea osatuta, entitate horretara jotzen duen edozein pertsonak arreta euskaraz jasotzeko bermea izango du, izan ahobizi rola
duen kide baten edo belarriprest den kide baten
bidez. Kanpo ariguneak jendaurreko postuak, supermerkatuetako kutxak edo dendariak izan daitezke.
Maddi Juanikorenak balioa aitortu die ariguneei: «Oso modu eraginkorra iruditzen zaigu hizkuntza ohiturak aldatzeaz gain, denboran irauteko.
Egunerokotasuneko dinamika baten barruan hautu kontziente bat egiten da, erabaki kolektibo ba-
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ten bidez, eta ariguneetako kideei taldeko hizkuntza-ohiturei buruz jabetzeko, eta zer aldatu daitekeen pentsatzeko balioko die ariketak ».
Entitate baten barruan arigune ugari egon daitezke, bai
barnekoak bai kanpokoak. «Entitate baten barruan arigune
asko sortzea izango litzateke helburua, eta hurrengo ediziora
begira, entitateek arigune gehiago izateko baldintzak sortu
ditzakete », nabarmendu du Bagera elkarteko kideak.
Donostian 1.670 arigune sortu dituzte aurtengo ekitaldirako, eta arigune hori guztiek 233 entitateren barruan daude.
«Donostiako arigune gehienak barrura begirakoak dira, baina entitate gehienetan bietatik dago », azaldu du Juanikorenak. Denetariko entitateek sortu dituzte ariguneak, eta jarraian, horietako zenbait aurkeztuko dizkizuegu.
Euskara, azokara
Hizkuntza baten erabilera normalizatua egon dadin, ezinbestekoa da gizarteko espazio guztiak okupatzea, bai pribatua bai publikoa, hala etxekoa nola plazakoa. Ariguneek espazio publikoan, etxetik kanpo, euskararen erabilera hedatzeko funtzioa betetzen dute, besteak beste.

MIREN ZELAIA
SAN MARTIN MERKATUA

«Arigune izatea erabaki dugu
interesatzen zaigulako geure artean
euskara bultzatzea»

Irutxuloko HITZA

Miren Zelaia San Martin Merkatuko zuzendaria da.

|

Espazio publiko paradigmatikoak dira merkatuak, herritarrak elikagaiak erosteko biltzen baitira eremu horietan, eta
egunerokotasunean pertsonen arteko hartu-eman ugari izaten direlako hor. Haien historia luzean eraldaketa handiak
jasan badituzte ere, zutik diraute San Martin eta Bretxa merkatuek. Globalizazioak eremu handia kendu die, bertako
produktuak saltzen dituzten bi merkatuetara herritar asko

09
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EUSKARALDIA
ARIGUNEAK

|

Irutxuloko HITZA

joaten dira erosketak egitera; azaroaren 20tik abenduaren
4ra arigune izango dira.
Miren Zelaia San Martin merkatuko zuzendaria da, eta
Euskaraldian parte hartzea haien balioekin bat datorrela
adierazi du: «Donostiaren erdigunean gaude, eta gure estrategia bertakoa zaintzea da: hemengo gauzak zaindu behar ditugu. Orduan, pentsatu genuen geure artean ere
euskarazko arigune bat izatea positiboa zela ». San Martin
merkatuan osatuko duten arigunea ez da kanpora begirakoa izango: «Barne arigunea osatu dugu merkatuko hamar langilek: asko gara euskara dakigunak, eta ahobizi eta
belarriprest moduan eman dugu izena. Hamar langile inguruk osatuko dugu arigunea: belarriprest batzuk daudenez, ez dugu ohitura geure artean euskaraz hitz egiteko,
eta hamabost egun horietan saiatuko gara euskaraz hitz
egiten. Gainera, merkatu guztia animatu dugu haiek ere
izena ematera indibidualki ».
Zuzendariaren ustez, orokorrean, San Martin merkatuan gaztelera entzuten da gehien, baina ez bereziki euskararen ezagutza faltagatik: «Jende asko dago euskara dakiena, baina nik uste dut ohitura duela erdarara jotzeko.
Egia da postuetan denek euskaraz dakitela, eta baserritarren nukleoetan euskara gehiago entzuten da. Hala ere,
arigune izatea erabaki dugu interesatzen zaigulako geure
artean euskara bultzatzea ».
Barne arigunea osatuko dute merkatuko langileek
oraingoan, «pausoak poliki-poliki eman behar direlako »,
Zelaiaren esanetan: «Politena hizkuntza ohiturak aldatzea izango litzateke, eta hori da gure asmoa: euskara
gehiago hitz egitea. Agian ariketak finkatzen du euskara
dakien batekin euskaraz egitea, erdarara pasa gabe ».
San Martin merkatutik ez oso urrun, Bretxa da Donostiako beste merkatu garrantzitsuena. Bretxako merkatua
ez da soilik barne arigunea izango, kanpo arigunea ere bai.
Iñigo Etxezarreta Bretxa merkatuko Etxezarreta harategiko arduradunak hala azaldu du: «Barrura begirako arigunea saiatzen gara urte osoan zehar mantentzen eta sustatzen, eta, segur aski, egitasmo honekin are gehiago sustatuko dugu. Bestalde, kanpora begira betiko moduan

10

San Martin merkatuko hamar langile inguruk barne arigune bat sortuko dute.
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jarraituko dugu, egia esan. Izan ere, beti saiatzen gara lehenengo hitza euskaraz esaten». Beraz, Bretxa merkatuko
langileen artean eta bezeroekin euskaraz egiteko konpromisoa hartuko dute Euskaraldian.
Bretxa merkatuko langileen gehiengoak euskara ezagutzen du, Etxezarretaren arabera: «%50 inguru izango gara
ahobiziak. %25 inguru belarriprestak izango dira, eta beste %25 ez bata eta ez bestea ».
Bezeroen kasuan, aitortu du uste zuena baino jende

IÑIGO ETXEZARRETA
BRETXA MERKATUA

«Urte hauetan guztietan konturatu naiz
uste baino askoz jende gehiagok ulertzen
duela euskaraz Donostian»

Irutxuloko HITZA

Iñigo Etxezarreta Bretxa merkatuko harakinetako bat da. B.P.

|

gehiagok ulertzen duela euskara: «Euskaraldia asmatu
aurretik, nik aspaldi hartu nuen nolabait ahobizi izateko
erabakia, hau da, bezeroekin lehenengo hitza euskaraz
egitekoa. Eta imajinatzen nuen moduan, urte hauetan
guztietan konturatu naiz uste baino askoz jende gehiagok
ulertzen duela euskara Donostian. Hori transmititu diet
beti nire langileei eta nire semeei. Askotan, ezustekoak
izaten dituzu beti gaztelaniaz hitz egiten dizuten jendearekin ». Hornitzaileekin berdina gertatzen dela esan du
Etxezarretak: «Askotan uste duzu ez dakitela euskaraz,
baina euskaraz egiten badiezu euskaraz erantzuten dizute, eta eskertzen dute ».
Esperimentuak izan ditzakeen ondorioei erreparatzean, Etxezarreta «ezkorra » da askotan: «2018ko Euskaraldian, esaterako, beti gaztelaniaz hitz egin izan didan bezero bat euskararekin oso konprometituta etorri zen, baina
Euskaraldia bukatu bezain laster, beti gaztelaniaz hitz
egiten hasi zen berriz. Horrelako jarrerek ezkorra izatera
eramaten naute, baina, hala ere, oso beharrezkoak dira
Euskaraldiaren moduko egitasmoak ». Gainera, ez dituzte

11
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Bretxa merkatuko langileek euskaraz egingo dute haien artean, eta euskaraz artatuko dituzte bezeroak.

erronka makalak Bretxakoek: «Nagusiki, ez erlaxatzea eta
norabide horretan lan egiten jarraitzea da gure erronka nagusia: ez etsitzea. Izan ere, gure artean euskara sustatzen
badugu, horrek eragina dauka gure inguruan », azaldu du
Iñigo Etxezarretak.

|

Irutxuloko HITZA

Euskarak, kolore txuri-urdinak
Euskararen erabilera hedatu behar da merkatuetan, baina

12

baita aisialdian ere. Donostiarrek aisiarako aukera desberdinak egiten badituzte ere, asko dira kirola egitea erabakitzen dutenak. Horiek bezain beste, edo gehiago, dira kirola
egiteaz gain ikusi ere egiten dutenak. Horietako gehienak
realzaleak dira geure hirian: nork eta Realak ere parte hartuko du Euskaraldian.
Andoni Iraola Real Sociedad Fundazioko zuzendariak
azaldu duenez, haien ildo nagusietako bat euskararen sus-
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tapena da: «Gipuzkoa ordezkatu nahi dugu, eta Gipuzkoa
oso herrialde euskalduna izanik, euskara sustatu behar
dugu. Horregatik hartu genuen parte aurreko
Euskaraldian» . Aurtengo Euskaraldian, zortzi arigune osatuko ditu Realak: «Lau kanpo arigune eta beste lau barne
ANDONI IRAOLA
REALA

«Jokalari asko inguru oso euskaldunetatik
datoz, eta Zubietan ere euskaraz egiteko
aukera dute»

Andoni Iraola Real Sociedad Fundazioko burua da. REALA

Irutxuloko HITZA

riekin egin daiteke. Hain zuzen, jokalari asko inguru oso
euskaldunetatik datoz, eta Zubietan ere euskaraz egiteko
aukera dute. Bestalde, gure dendetan ez dago inolako arazorik praktika soziala garatzeko, ezta Anoetako bazkideen
arretan ere» , azaldu du fundazioko zuzendariak.
Hizkuntza ohiturak gero eta gehiago aldatzeko erronka
du Realak, Iraolaren arabera: «Praktika soziala sustatzen jarraitu behar dugu. Esaterako, guk badakigu erreferentzial-

|

arigune izango ditugu, Anoetan, Elkano kaleko dendan eta
Zubietako instalazioetan. Anoetan denda eta bazkideen
arreta kanpo ariguneak izango dira, eta barne arigune bat
ere izango dugu. Zubietan, berriz, hiru barne arigune eta
kanpo arigune bat izango ditugu. Beste arigunea, beraz, Elkanokoa da. Guztira, 45 pertsona inguruk eman dute izena
gure ariguneetan. Hala ere, segur aski gure beste hainbat
langilek ere parte hartuko dute Euskaraldian, norbanako
gisa. Gainera, formakuntza saio batzuk egingo ditugu, praktika soziala sustatzeko. Izan ere, jendeari ohiturak aldatzea
eta praktika soziala garatzea kostatzen zaio. Horretaz gain,
formakuntza saio horietan rolak ondo azalduko ditugu» ,
azaldu du Iraolak.
Realeko kirolariekin ez dute arigunerik identifikatu, baina norbanako gisa Euskaraldian parte hartzera bultzatu dituzte. Reala oso entitate handia da, eta horregatik, aniztasun handia dago, baita hizkuntza-ohiturei dagokienean ere:
«Oso errealitate desberdinak ditugu Realean: jokalari profesionalak, beste kategoriatako jokalariak, teknikariak, zuzendaritza batzordeko kideak, eta abar. Hala ere, ia eremu
guztietan euskararen praktika soziala egin daiteke, ezagutza maila altua delako gure langileen artean. Esaterako, gizonezkoen lehen taldean zaila izango da David Silvarekin
euskaraz egitea, baina beste jokalari batzuekin eta teknika-

13
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Realaren denda Elkano kalean. Kanpo arigune bat izango da, eta euskarazko arreta bermatuko zaie bezeroei.

tasun handia dugula, eta horregatik hasi ginen duela hilabete batzuk jokalarien prentsaurreko batzuk euskara hutsean egiten» .

|

Irutxuloko HITZA

Denetariko entitateak
Merkatuak eta kirol taldeak entitate adierazgarriak dira, baina beste hainbatek ere osatu dituzte ariguneak. Adibidez,
zientziarekin eta teknologiarekin lotutako enpresek. Horren

14

erakusgarri da Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Elkartea.
Gipuzkoako Teknologia Parkean 157 enpresa daude, eta horietatik hamaikak izena eman dute Euskaraldian.
Miramongo parke teknologikoa kudeatzen duen enpresak hainbat arigune sortuko ditu aurtengo Euskaraldian:
«Ikusi dugu aukera bat dela Parkeko enpresak, gure hornitzaileak eta gizarteak guri euskaraz hitz egiteko aukera izan
dezaten, hemen lan egiten dugunoi, bai pertsonalki, baita
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AMAIA BERNARAS
GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA

«Gure erakundean euskararen erabilera barneratzea da erronka, barne-komunikaziorako nahiz
kanpo-komunikaziorako tresna natural gisa»

Amaia Bernaras Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeko gerentea da. HITZA

komunikaziorako nahiz kanpo-komunikaziorako tresna
natural gisa» , adierazi du gerenteak.

Irutxuloko HITZA

Ariguneak, hezkuntzan
Denetariko entitateetan sortu daitezke ariguneak, euskarak
ez baitauka mugarik. Hizkuntzaren erabilera hedatzeko
helburua dute ariguneek, baina euskara erabiltzen hasi aurretik hizkuntzaren ezagutza bermatzea ezinbestekoa da.

|

hainbat saili ere. Gerentzia sailean eta sail ekonomiko-finantzarioan barne-arigunak identifikatu ditugu, erakundearen barruan euskararen erabilera sustatzeko, eta kanpoko
arigunak ere sortu ditugu harrera eta kongresu zerbitzuetan, gerentzia sailean eta sail ekonomiko-finantzarioa: bezeroarekiko eta erakundeekiko harremanetan, hain zuzen», azaldu du Amaia Bernarasek, Gipuzkoako Zientzia
eta Teknologia Parkeko gerenteak.
Helburu jakin batekin parte hartuko dute Euskaraldian:
«Gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan euskaraz, Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntza munduan» aritzekoarekin. Miramongo Teknologia Parkean 5.263 pertsonak lan egiten dute,
eta hamahiru dira Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Elkartean: «Gehienok euskara ulertzeko gai gara. Sail guztietan badago aukera bezeroekin harremana euskaraz izateko. Batzuk
euskaldun zaharrak gara, eta badaude ere euskarako klaseak
jarraitzen dituztenak. Helburua euskara komunikazio tresna
moduan zabaltzea da», azaldu du Bernarasek.
Aurtengo Euskaraldian hainbat arigune osatuko dituzte,
baina aurreko edizioan ere parte hartu zuten. Fruituak
eman zituen, Bernarasen arabera: «Gipuzkoako Parke Teknologikoa elkarteak 2018ko Euskaraldian parte hartu zuen.
Euskaraldian parte hartu zuten parkeko enpresekin gure
harremanak euskaraz dira harrezkero. Oso esperientzia
aberasgarria izan zen, eta konturatu ginen uste genuen baino pertsona gehiago daudela Parkean euskaraz harremanetan jartzeko gai. Txapak begiak ireki zizkigun».
Aurtengoan, Miramongo enpresaren konpromisoa ez da
azaroaren 20tik abenduaren 14ra mugatuko: «Gure erakundean euskararen erabilera barneratzea da erronka, barne-
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JON ARRUTI
JESUITAK IKASTETXEA

«Gure ikastetxeak euskara bultzatzeko duen helburua kontuan hartuta, ariguneak edozein lekutan jar zitezkeen, horietako edozein egokia baita»

urte, eta egun, D eredua ere badago haien hezkuntza eskaintzan. Nahiz eta Euskaraldia helduentzako ariketa soziala den, hainbat arigune osatuko dituzte aurtengo Euskaraldian. Hala azaldu du Jon Arruti Jesuitak ikastetxeko zuzendariak: «Gure ikastetxeak euskara bultzatzeko duen
helburua kontuan hartuta, ariguneak edozein lekutan jar
zitezkeen, horietako edozein egokia baita. Dena den, ekimen honen ideia kontuan hartuz, azkenean zenbait gune
estrategiko adieraziko ditugu arigune gisa eta identifikadoreak hor ipiniko ditugu: irakasleen gelak, kafe gelak, etapa ba-

koitzeko jangelak, idazkaritzako bulegoak, harrera eta kirol
instalazioetara sartzeko sarrera... Halaber, Batxilergoko ikasleekin honen inguruan ere lanean ari gara eta ziur aski zenbait ikaslek erabakiko dute haien gela arigune bihurtzea».
Ikastetxean osatuko dituzten ariguneak barnera zein kanpora begirakoak izango dira: «Ikastetxeko elkartea osatzen
dugunen artean euskararen erabilera sendotu nahi dugu, baina baita ikastetxetik kanpo ere. Ikastetxe barruan dagoen
edonork aurkitu ahal izango ditu ariguneak hainbat gunetan,
nahiz eta berez eskolan euskararen eguneroko erabilera sustatzen dugun. Egia da COVID-19aren egoeraren ondorioz
daukagun protokoloa dela eta, ezin dela kanpoko jende asko
sartu ikastetxera. Horregatik erabaki dugu, kanpora begira,
harreran eta kirol instalazioetara sartzeko sarreran adieraztea, hortik sartzen baitira eskolako txikien gurasoak, garraiolariak eta abar», azaldu du zuzendariak.
Hainbat arigune sortzeaz gain, Euskaraldia ikastetxeko
plangintza metodologikoan txertatuko dutela azaldu du
Arrutik: «Egia da zenbait arlotan ez dugula aldaketa handirik egin behar izan; adibidez, euskararen erabilpena egunero bultzatzen dugu klasetik kanpo, jangelan, aisialdi taldean, kirolan eta, ahal dugun heinean, patioan. Klase orduan,
zenbait tutoretza orduetan eta euskararen arloan, mailen
araberako ekintza desberdinak antolatuko ditugu ikasleek
Euskaraldiarekin bat egin dezaten. Hala ere, COVID-19ak
eragindako ezjakintasun egoera bereziaren ondorioz, aurreikusita geneuzkan zenbait ekintza ezingo ditugu aurrera
eraman, baina era berean beste batzuk birrasmatzen ari
gara, astero suertatzen diren aldaketak direla eta» .

|

Horretarako, hezkuntza da bidea. Izan ere, euskal gazteen
gehiengoak eskolan ikasi du euskara, eta geroz eta ikastetxe
gehiagotan dago euskaraz ikasteko aukera. Donostian, ikastetxe publikoek, ikastolek eta zenbait kristau-eskolek osatuko dituzte ariguneak, eta azken horietako bat da Jesuitak
ikastetxea.
Donostiako eskola zaharrenetako bat da: gizonezkoena
bakarrik izatetik, mistoa izatera pasa zen; eta gaztelerazko
hezkuntza eskaintzetik, B eredua txertatu zuen duela 40

Irutxuloko HITZA

Miramongo Teknologia Parkean hainbat arigune osatuko dituzte 11 enpresatan. M.R.
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EUSKARALDIA
ARIGUNEAK

Jon Arruti Jesuitak ikastetxeko zuzendariaren arabera, haien hezkuntza zentroak euskara bultzatzeko helburua du. M.E.

mar pertsonak osatzen dute, eta barne arigunea izango da
Euskaraldian. «Egia esan, ariguneen kontzeptua oso ondo
dator gu egiten ari garena indartzeko. Belarriprest eta ahobizirekin hasi ginenean, auzoan hasi ginen pentsatzen
praktikan jarri behar genuela arigune moduko zerbait. Auzo
JON ARRUTI
JESUITAK IKASTETXEA

elkarte guztia ez da posible. Izan ere, auzo elkarteak bazkide
asko dauzka, baina harremanak ez dira egunerokoak bazkideen artean. Gauza jakinetarako interes desberdinak dauzkan
jendea biltzen eta hurbiltzen da. Baina badago talde eragile
bat hamar pertsona ingurukoa, eta jada hasiak ginen idazki
guztiak elebidunak izan zitezen lanean, edo geure arteko me-

Irutxuloko HITZA

«Ikastetxe barruan dagoen edonork
aurkitu ahal izango ditu ariguneak
hainbat gunetan»

|

Auzo elkarteetan, ere bai
Jesuitak ikastetxea Grosen badago ere, beste auzoetako ikastetxe askok ere ariguneak sortuko dituzte. Auzo askotan, auzo
elkarteek bertako ikastetxeekin harreman estua dute euskara
bultzatzerako orduan. Amara Berriko auzo elkarteak, adibidez, auzoko guraso elkarteekin elkarlana bilatzen dute:
«Euskararen erronka nagusia Amara Berrin azaleratzea eta
erabiltzea da. Haurrek eta gazteek eskolatik kanpo euskara
erabiltzea garrantzitsua da: aisiarako Amara Berrin ez daude aukera edo bilgune asko euskaraz egingo dutenak edo
presentzia izango dutenak. Kirolean ere ez. Umeek ez daukate eskolatik irtetean euskara praktikatzeko gunerik, eta
hori oso garrantzitsua da. Umeentzat sortu behar da giro
bat, eta serioski planteatu behar da eskolaz kanpoko ariguneak zeintzuk izango diren, eta horiek bultzatu nahi ditugu auzoan. Horregatik gurasoekin jartzen dugu arreta berezia», azaldu du Marian Zarraonaindia Amara Berriko auzo
elkarteko kideak.
Amara Berriko auzo elkarteak euskara bultzatzeko duen
konpromisoa dela eta, arigune bat sortuko dute haiek ere
auzo elkartearen barruan: auzo elkarteko talde eragilea ha-
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Amara Berriko Madril etorbidea. Berritsu izeneko sarean eragile ugari bildu dira euskara bultzatzeko. M.E.
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MARIAN ZARRAONAINDIA
AMARA BERRIKO AUZO ELKARTEA

«Umeentzat sortu behar da giro bat, eta
serioski planteatu behar da eskolaz kanpoko
ariguneak zeintzuk izango diren»

Irutxuloko HITZA

Marian Zarraonaindia Amara Berriko auzo elkarteko kidea da. M.E.

|

zuetan, ahobizi eta belarriprest funtzioak betetzen ditugu.
Presentzia eduki behar du hizkuntzak, eta ahozkoarekin berdin: denok ez dugu maila berean egiten euskara, baina behintzat egin egiten dugu dakigunok, eta besteek gutxienez belarriprest izateko konpromisoa hartu dute. Hala ere, guk urtean
zehar jarraituko dugu, ez hamabost egunetan bakarrik. Nahiz
eta ez dugun kanpora begirako arigunea osatu, filosofia berarekin jarduten dugu auzo elkarteko gainerako kideekin eta
auzotarrekin» , azaldu du Zarraonaindiak. Talde eragilea betirako arigune izateko asmoa dute.
Amara Berrin Berritsu sarea ere adierazgarria da: «Auzoan euskararen presentzia oso zaila da, eta auzo elkartearekin berdina gertatzen da. Auzo elkartea da auzoaren nolabaiteko isla. Horregatik, aspaldi erabaki genuen elkarteak
elkartzea gure artean presentzia areagotzeko. Amara Berri
oso auzo handia da: 30.000 pertsona baino gehiago bizi
gara, oso ohitura edo jardunbide indibidualak dauzkan jendea gara, eta orduan, asko kostatzen da. Euskara biziberritzeko, Amara Berrin elkartu gara elkarte desberdinak Berritsu sarean, eta auzoan euskararekiko egon daitezken iniziatibak lotzeaz arduratzen da. Gurasoen elkarteak, auzo
elkartea, Ikasbide kultur elkartea, kultur etxea, Ilunki, Superxagu jai-batzordea, bi euskaltegiak eta beste eragile batzuk biltzen gara« , azaldu du auzo elkarteko kideak.
Aurtengo Euskaraldian, Donostian entitate ugaritan hamaika gune izango dira euskaraz lasai aritzeko, eta guztiek
dute euskararen erabilera hedatzeko asmoa. Ondorioz, hurrengo urteetan gero eta arigune gehiago sortzen joateko
helburua dute.
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ELKARRIZKETA
GAIA

EDURNE OTAMENDI

MADDI JUANIKORENA
BAGERA ELKARTEA

EUSKARA ZERBITZUA

Edurne Otamendi eta Maddi Juanikorena, Euskara Zerbitzuaren bulegoaren aurrean.

«ARIGUNEAK HEMEN
GERATUKO DIRA»
Euskaraldiak aurrera egitea lortu du, zailtasunak zailtasun. Donostian 2.000tik gora
entitatek eman dute izena arigune gisa. Norbanakoen kopurua, berriz, duela bi urtekoaren
parekoa izango dela uste dute Edurne Otamendik eta Maddi Juanikorenak.

|

Irutxuloko HITZA

T & A_Inaxio Esnaola Aranzadi
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Aurtengo Euskaraldian zeintzuk
dira Donostiaren erronkak?
Edurne Otamendi (E.O.): Hasierako
erronka izan da entitate kopuru garrantzitsu bat arigune gisa aktibatzea, eta
dinamika honetan sartzea. Orain, norbanakoen izen-ematearekin gabiltza.
Ordea, esan bezala, erronka izan da
erreferenteak diren entitateak erakartzea, eta esango nuke neurri handi batean lortu dela. Esaterako, Reala, Kursaala, Tabakalera eta Musika Hamabostal-

dia ariguneak izango dira. Garrantzitsuak dira erreferente direlako gurean.
Maddi Juanikorena (M.J.): Dimentsio
handia zuten entitateak erakarri ondoren, ikusi genuen auzoetan ere entitateak mugitzen zirela, eta hiri mailan hutsune handia zegoela. Azken txanpan,
uda bukaeran eta irailean, ahalegin berezia egin genuen auzoetako entitate txikiak, establezimenduak eta elkarteak
erakartzeko. Balantza orekatzea lortu
dugula uste dut.

E.O.: Asmoa hori zen, handiak erakartzea txikiak ere gurera biltzeko. Oreka
hori lortu dugu, urte zaila tokatu arren.
2018ko Euskaraldiarekin alderatuta
zertan izango da desberdina?
M.J.: Aurreko Euskaraldian, entitateekin landu genuen figura sustatzaileena
izan zen. Entitateen egiteko bakarra
Euskaraldia sustatzea zen, eta bere kideak parte hartzera animatzea. Oraingoan,
entitateei pauso bat emateko eskatu
zaie. Euskaraldian izena eman eta talde
gisa ariketa egin beharko dute. Konpromisoa areagotu dute entitateek.
E.O.: Lanketa zein hausnarketa sakonagoa eta konpromiso maila handiagoa
ekarri du egindako ariketak.
Nolakoa izan da lanketa hori?
M.J.: Askotarikoa. Batzuk beraien kabuz
etorri dira guregana, eta beste batzuen
atzetik ibili behar izan gara. Asmoa zen
ahalik eta era autonomoenean baliabideak eskainita entitateak izan zitezela
gai prozesua beraien kabuz egiteko. Laguntzak emateko baldintzak ez ziren
errazenak, modu presentzialean aritzeko aukerarik izan ez dugulako.
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Elkarrizketa osoa
Irutxulo.hitza.eus-en irakurgai.

Irutxuloko HITZA

ditugu zailtasunak dituztenei parte
hartzeko aukera emateko. Bestalde,
bada azpimarratzeko gauza bat. Parte
hartzea nabarmen hazi da duela bi urte
parte hartu ez zuten kopuruarekin alderatuta. Pozgarria da hori. Bagenekien 2018an izena eman zutenei kostako zitzaiela berriz izena ematea, askok
pentsatzen dutelako dagoeneko izena
eman zutenez ez zutela berriro ere
egin behar. Horrekin batera, askok
uste dute arigune bateko kide izanda
ez dela izena eman behar.
E.O.: Hori da gertatu den gauzetako
bat. Arigune bateko kide izan arren,
Euskaraldian norbanako gisa izena
eman behar da. Hori ez du ulertu jendeak, eta azken asteetan hori lantzen
ari gara.
Azaroaren 20tik abenduaren 4ra bitarte, Donostiako zein jarduera nabarmenduko zenituzkete?
M.J.: Auzoetan egitarau zabalak daude, eta moldatu behar izan dira. Aztertzen ari dira jarduera batzuk era telematikoan egin daitezkeen. Dena dela,
auzoetako egitarauak nabarmenduko
nituzke.
E.O.: Duela bi urteko jarduerekin alderatuta, kultur ekitaldi gehiago antolatu
dira egungo egoerarengatik. Momentuz aurrera doaz, eta nahiz eta dena
ezingo den egin, programatu den
gehiena egiten saiatuko gara.
Euskararen normalizaziorako baliagarria da Euskaraldia, baina ez
da normala gaur egungo egoera. Beraz, euskarak erronka bikoitza du?
E.O.: Argi dago, bizi dugun egoera zaila dela. Horregatik, nabarmendu behar
dugu Euskaraldian parte hartuko dutenek benetako gogoa dutela, zailtasun
guztien gainetik.
M.J.: Nik nabaritzen dut jendearengan
motibazioa dagoela. Kalean ikusi dut.
Parte hartzaileek Euskaraldiari ikusgarritasuna emateko gogoa dute. Gaur
egungo egoera zail eta tristeari bultzada emango diote.

|

Donostian arigune asko daude?
M.J.: 2.000 arigune inguruk eman dute
izena. Iruditzen zait kopuru esanguratsu
batera iritsi garela geunden baldintzak
aintzat hartuta. Arigune kopurua ikusita, asko direla pentsa daiteke, baina egia
da ere askoz gehiago daudela.
E.O.: Esan behar dena da ariguneak askotarikoak direla. Batzuk kanpo ariguneak dira, eta pertsona bakar batek edo
kolektibo batek osatzen dute. Barne ariguneak ere badaude. Esaterako, erakunde batek bere baitan arigune bat baino
gehiago izan ditzake, eta horrela gertatu
da Donostian.
M.J.: Azaroaren 30etik aurrera ikusiko
da ariguneak zer diren, zertarako balio
duten eta zertarako sortu diren. Ariguneak hemen geratuko dira. Hizkuntza
ohituren aldaketan lagunduko dutela
uste dugu.
Euskaraldiari nola eragingo dio
pandemia egoerak?
E.O.: Eragin handia izango du. Bizi dugun egoera ikusita, saiatu gara transmititzen Euskaraldia hizkuntza erabiltzeko ariketa bat dela. Aurrez aurre
egin daiteke edo beste hainbat modutara. Adibidez, modu telematikoan ariketa egin daiteke. Hori horrela da teorian, baina badakigu praktikan zailagoa dela hori lortzea.
M.J.: Egoera ikusita, azpimarratuko
nuke ahobizien eta belarripresten garrantzia. Beraiek egiten dute ariketa
praktikoa. Batzuek ariguneetan eta entitateetan egingo dute, eta horietatik
kanpo gainerakoek. Norbanakoen ariketa horrek du pisu handiena. Izango
ditugun harreman mugatuetan beraiek dira protagonistak.
‘Ahobizi’ eta ‘belarriprest’ kopuruari dagokionez, duela bi urteko
datuak errepikatu ahal izango da?
E.O.: Ontzat emango genuke duela bi
urteko datuetara iristen bagara. Badakigu adin tarte guztietako pertsonek ez
dutela berdin parte hartzeko aukerarik
izango. Adibidez, adinekoek.
M.J.: Online bidezko izen-ematea nabarmen igo da. Aldiz, kultur etxeetan
gutxi ari dira izena ematen, dauden
baldintzengatik. Horregatik kalera atera gara asteburuetan, eta mahaiak jarri
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EUSKARALDIA
AUZOAK

Zer egingo dute
auzoetan?
Donostiako auzoetako euskara batzordeek hainbat
aste daramatzate Euskaraldia prestatzeko buru-belarri
lanean, eta jarduera ugari
prestatu dituzte, auzoetan
euskararen erabilera sustatzeko. Auzo bakoitzak bere
errealitate linguistiko propioa du; beraz, bakoitzak
bere erronka propioak ditu
aurtengo Euskaraldian.

Nora Garzia
Parte Zaharreko euskara batzordeko kidea

Juanjo Ugartemendia
Martuteneko euskara batzordeko kidea

«Behintzat auzoko

«Bereziki, haurren artean

bizilagunen artean
hizkuntza ohiturak
aldatu nahi ditugu»

sustatzen dugu
euskararen erabilera,
errazagoa delako»

Zer prestatu duzue Euskaraldirako?
Hainbat gauza antolatu ditugu. Esaterako,
bihar Nerea Arriolaren Txor Txor umorezko
bakarrizketa izango dugu San Jeronimo kaleko
kriptan; gonbidapena eskatu behar da azeuskarabatzordea@gmail.com helbide elektronikora idatziz. Bestalde, azaroaren 20an Liderrak formakuntza saioa izango dugu Kresala
elkarteko aretoan, eta azaroaren 28an bertso
saioa egingo dugu Konstituzio plazan.
Zeintzuk dira auzoan dituzuen erronkak?
Auzoko hizkuntza ohiturak aldatu nahi ditugu.
Zaila da, izan ere, gure auzoko establezimendu
asko turismora bideratuta daudenez, beste
hizkuntzatan jartzen dituzte kartelak eta bestelakoak. Hala ere, behintzat auzoko bizilagunen artean ohiturak aldatu nahi ditugu.
Nolakoa izan zen 2018ko esperientzia?
2.212 bizilagunek eman genuen izena: 1.557
ahobizi izan ziren eta 655 belarriprest. Beraz,
aurten helburu nagusia da ahobizi gehiago izatea eta belarriprestak ere animatzea, ez delako beharrezkoa ahobizi izatea.
Nola ari zarete Euskaraldia antolatzen?
Gauza puntualetarako elkartzen da auzoko
euskara batzordea, eta orain horretan ari gara.
Bi astean behin biltzen gara, eta Bagera elkartearen laguntzarekin antolatzen dugu dena.
Nolako harrera izango du Euskaraldiak Parte
Zaharrean?
Uste dugu jende gehiago animatuko dela, baina ez dakigu pandemiak nola eragingo duen.

Zer egingo duzue Martutenen Euskaraldian?
Bizi dugun egoerara egokitutako jarduera gutxi batzuk antolatu ditugu. Esaterako, Oihan
Vegaren Euskañolitis bakarrizketa izango
dugu gaur, ikastetxeko jolastokian. Bestalde,
Ainara Azpiazu artistak Euskaraldiarekin lotutako horma-irudia egingo du hilaren 23tik 28ra
auzoko Larrun Mendi etxearen beheko horma
batean. Azkenik, urtero bertso bazkaria egin
ohi dugu Euskararen Egunaren bueltan, baina
aurten ez da posible bazkaria egitea; beraz,
Agin Laburu eta Maialen Lujanbioren bertso
saioa izango dugu, azaroaren 29an.
Zein helburu dituzue?
Martutenen euskararen presentzia areagotzea izan da beti euskara batzordearen helburua, eta bide beretik goaz Euskaraldian. Bereziki, haurren artean sustatzen dugu euskararen erabilera, errazagoa delako
Martutenen jende askok hartuko du parte
Euskaraldian?
Aurten zaila da hori neurtzea, pandemiarengatik. Horma-irudia zen jendearen parte-hartzea
sustatzeko modu bat, baina koronabirusa dela
eta, bizilagunek ezin izango dute parte hartu.
Zer esango zenieke Martutenekoei Euskaraldian parte hartzera animatzeko?
Duela bi urteko esperientzia oso ona izan zen,
batzuetan behar ditugulako horrelako kitzikapenak, gure hizkuntza ohiturak aldatzeko.
Euskaraldia horretarako aukera ona dela
esango nieke.

p024-025_donostia_Maquetación 1 2020/11/12 00:01 Página 2

Andrea Etxauri
Morlansko euskara batzordeko kidea

Unai Arregi
Loiolako Erriberako euskara batzordeko kidea

«Iaz ariguneen egitasmo pi-

«Uste dut Euskaraldian

«Iruditzen zait aurten ez

lotua izan genuen auzoan;
beraz, lanketa hori
nahiko garatua genuen»

gehiago sustatu beharko
litzatekeela haurren
euskararen erabilera»

duela horrenbeste jendek
izan egitasmoaren berri,
pandemiarengatik»

Nolako lanketa egiten ari zarete?
Iaz ariguneen egitasmo pilotua izan genuen
auzoan; beraz, lanketa hori nahiko garatua genuen. Hamazazpi entitate, 70 arigune eta 400
parte-hartzaile inguru izan genituen egitasmo
horretan, eta, kopuru horiek mantenduko direla aurreikusten dugu, eta igotzea espero
dugu. Orain, ahobiziak eta belarriprestak lortzeko lan egiten ari gara. Esaterako, Gabriel
Zelaia plazan izena emateko mahaia jarriko
dugu gaur, 16:30etik 20:00etara.
Zeintzuk dira zuen erronkak?
Aurreko egitasmoan 800 ahobizi eta belarriprest inguru izan genituen, eta gure helburua
da kopuru horiek igotzea edo, gutxienez, mantentzea. Hala ere, giro hotzagoa ikusten dugu
aurten, pandemia dela eta.
Jarduerarik antolatu duzue?
Azaroaren 30ean Euskaraldiaren inaugurazio
ekitaldia egingo dugu kultur etxean, eta abenduaren 4an itxiera ekitaldia. Tartean, hainbat
jarduera egitea aurreikusten dugu, batzuk kultur etxeak antolatuko ditu eta beste batzuk
guk; guk antolatuta, esaterako, Pirritx eta Porrotx pailazoak izango ditugu, azaroaren 28an.
Euskaraldirako gogoz ikusten dituzu auzoko
bizilagunak?
Mugimendu pixka bat ikusten da, baina pandemia
dela eta, iruditzen zaigu badaudela izena eman ez
duten arigune posibleak. Horregatik, ariguneen
izen-emate epea itxita dagoenez, norbanakoen
parte-hartzea sustatzen ari gara orain.

Nolakoa izango da Euskaraldia Morlansen?
Gurea auzo berezia da horrelako egitasmo bat
antolatzeko. Izan ere, auzo txikia da, eta ez
daukagu ia zerbitzurik. Auzo elkarteko ariguneak identifikatu ditugu, baina ezin izan dugu
auzoko entitateekin lanketarik egin, ez dagoelako ia entitaterik. Gainera, dauden entitate
gutxietan ez ditugu ariguneak identifikatu. Beraz, duela bi urte egin genuen lanketa antzekoa egin dugu oraingoan ere.
Antolatu duzue jarduera berezirik?
Kultur egitarau zabala prestatu dugu udazkenerako, bereziki Euskararen Egunaren bueltan.
Zeintzuk dira Morlansen dituzuen erronkak?
Euskara batzordeko helburu nagusia auzoan
euskararen erabilera sustatzea da, eta, niretzat, Euskaraldia euskararen erabilera sustatzeko tresna bat gehiago da. Beraz, oso erabilgarria da Euskaraldia.
Nola ikusten duzu euskararen egoera auzoan?
Ez da auzo euskaldun bat. Euskara dakien jende asko dago, baina erabiltzen duena askoz
gutxiago. Bereziki arduratzen nau haurren
erabilera mailak, izan ere, haur asko daude
Morlansen, eta ez dute beraien artean euskaraz hitz egiten, ezta gurasoekin ere. Horregatik, uste dut Euskaraldian gehiago sustatu beharko litzatekeela haurren euskara erabilera.
Zer esango zenioke jendeari Euskaraldian parte hartzera animatzeko?
Dakiten euskara hori beldurrik gabe erabiltzeko esango nioke jendeari.

Nolako lanketa egiten ari zarete auzoan?
Duela bi urteko Euskaraldian oraindik ez ziren
ariguneak existitzen, baina detektatu genuen
non hitz egin zitekeen euskaraz. Aurten, atzeman dugu leku gehiagotan hitz egin daitekeela
euskaraz. Aldiz, ezin izan dugunez jendea elkartzeko ekitaldirik egin, ez dakigu zenbat jendek hartuko duen parte Euskaraldian.
Jarduerak bereziak izango dituzue?
Euskararen Egunaren bueltan, kahoot bat antolatu dugu, azaroaren 28rako. Internet bidez egiten den galdera lehiaketa da kahoota, eta euskararekin zerikusia duten galderak izango ditu.
Zein helburu dituzue Euskaraldirako?
Gure erronka nagusia parkean euskara gehiago entzutea da, helduen zein haurren artean.
Izan ere, ezagutza maila handia dago, baina
erabilera ez da hain handia. Hala ere, aurten
beste auzoetako eta herrietako dendariak
etorri dira auzora, eta esan digute Loiolako
Erriberan euskara asko entzuten dela.
Zer harrera izango du Euskaraldiak auzoan?
Duela bi urte aurten baino mugimendu gehiago
ikusten zen Euskaraldia iristear zenean, baina
iruditzen zait aurten ez duela horrenbeste jendek izan egitasmoaren berri, pandemiarengatik. Beraz, nik uste dut norbanako gutxiagok
hartuko dutela parte auzoan.
Zer esango zenieke auzoko bizilagunei Euskaraldian parte hartzera animatzeko?
Loiolako Erriberan euskaraz bizi daitekeela,
jende askok ulertzen duelako euskara.

|

Mertxe Iñigo
Intxaurrondoko euskara batzordeko kidea

Irutxuloko HITZA

EUSKARALDIA
AUZOAK
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ERREPORTAJEA
EUSKARAREN INGURUKO DISKURTSOAK

Euskaraldiaren atarian, Bagera elkarteak euskararen inguruko
diskurtsoei buruzko jardunaldiak egingo ditu bihar. Miren Artetxek,
Jone Miren Hernandezek eta Kike Amonarrizek gai horri buruz
hausnartuko dute, eta etorkizunari begira jarriko dira.

hiru adituk hausnartuko dute hontaz
eta hartaz: Miren Artetxe bertsolari eta
ikerlariak, Jone Miren Hernandez antropologoak, eta Kike Amonarriz soziolinguista eta Euskaltzaleen Topaguneko
buruak.
Bakoitzak ertz desberdinetatik helduko die euskararen inguruko diskurtsoei:
Artetxek hizkuntza-ideologiari erreparatuko dio, Hernandez pertsona gazteen inguruan ariko da, eta Amonarrizek,
euskaltzaleen mugimenduaren diskurtsoa aztertzeaz gain, berritu behar denaz jardungo du.

T_Mikel Elkoroberezibar Beloki

Legitimitatea da gakoa

|
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Euskararen inguruko
diskurtsoak:
zer dago berritzeko?

26

E

uskara erabiltzeko edo ez erabiltzeko zein diskurtso daude egun
gizartean? Ideologiak nola eragiten du? Edo zein ideologia sortzen dira?
Zein aukera eta tresna ditugu euskaraz
aritzeko? Zer dugu berritzeko? Galdera

horiei guztiei eta gehiagori erantzuna
ematen ahaleginduko dira bihar, San
Telmo museoan. Izan ere, Euskaraldiaren atarian, Bagera Euskaltzaleen Elkarteak euskararen inguruko diskurtsoei buruzko jardunaldiak egingo ditu, eta

Miren Artetxek hizkuntza-ideologiak
dituen ondorioetan sakonduko du jardunaldietan. Euskararen inguruko diskurtsoak ama hizkuntzaren edo autentikotasunaren ideologiak elikatzen ditu,
eta eragina dauka hizkuntzaren erabileran: «Intuitiboki iruditzen zaigu hiztun
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ERREPORTAJEA
EUSKARAREN INGURUKO DISKURTSOAK

MIREN ARTETXE
BERTSOLARIA eta IKERLARIA

JONE M. HERNANDEZ
ANTROPOLOGOA

KIKE AMONARRIZ
SOZIOLINGUISTA

«Autentikotasunaren ideologiak
hiriko hiztunak, hiztun berriak,
bestelako hiztunak gutxiesten ditu»

«Gazteek aukera, tresna eta baliabide gehiago eduki beharko lituzkete
gazte gisa euskaraz bizitzeko»

«Erabilera izan zen hasieratik
euskara elkarteen diskurtsoaren
muinetako bat»

on bat dela ama hizkuntza duena, baina
zenbat egongo ote dira euskara dutenak
ama hizkuntza, eta gero erabili gabe
edukita erdoildu zaienak? Eta, aldiz,
zenbat euskara eskolan ikasi dutenak,
baina gero haien bizitzako hizkuntza
dutenak? Orduan, ideologia horrek ondorio batzuk dauzka. Hiztun bat ona
edo txarra definitzen dugun moduaren
arabera, hiztunek sentituko dute legitimitate gehiago ala gutxiago, eta horrek
inpaktua dauka erabileran. Jartzen badugu hiztun onaren ezaugarri nagusi
bezala euskara ama-hizkuntza izatea,
euskaldun berriek legitimitate gutxiago
sentituko dute, eta beraz, gutxiago erabiltzeko joera izan dezakete», azaldu du
Artetxek.
Ama hizkuntzaren ideologia berrikusi behar dela uste du Artetxek: «Autentikotasunaren ideologiak hiriko hiztunak, hiztun berriak, bestelako euskalduntasun bat adierazi dezaketen
hiztunak gutxiesten ditu. Horiek baztertzen baditugu hiztun onaren ideiatik, uste dut gaizki goazela».

Euskararen inguruko diskurtsoak aldatu behar direla uste du Hernandezek,
«hamaika hiztun» mota dituelako euskarak. Gazteekin urrats gehiago egin behar direla ere uste du: «Gazteek aukera,
tresna eta baliabide gehiago eduki beharko lituzkete gazte gisa euskaraz bizitzeko eta aritzeko. Jakina denez, haur,
nerabe eta gazte askok eskolatik atera
eta ez dute aukerarik edo aukera gutxi

dute euskaraz aritzeko, euskara erabiltzeko, adibidez, euren aisialdian. Baliabideak behar dira eskolak egiten duen
lan horri sostengua emateko, ikastetxetik kanpo jarraipen bat izateko.

Irutxuloko HITZA

Gazteek euskarari buruz esaten dutenari erreparatuko dio Jone Miren Hernandezek jardunaldietan: «Azken urteotan
gazteengan jarri dugu fokoa, baina nik
uste dut euren jokaera, besteak beste,
gizartean gertatzen denaren isla dela,
eta horretan sakondu nahiko nuke. Helduok gazteei begira gaude baina eurek
helduen gizartea islatzen dute».

Bagera Euskaltzaleen Elkarteak
antolaturik, euskararen inguruko
diskurtsoei buruzko jardunaldiak
egingo dituzte azaroaren 14an,
San Telmo museoan. 10:00etatik
13:30era izango da, eta www.bagera.eus webgunean izena ematea komeni da.
10:00. Kike Amonarrizen hitzaldia:
Gure diskurtsoak eta euskara: Zer
dugu berritzeko edo egokitzeko?.
10:30. Jone Miren Hernandezen
hitzaldia: Euskara, gazteen ispiluan.
11:00. Miren Artetxeren hitzaldia:
Bertsolaritzatik hiztun berrietara,
hiztun berrietatik hizkuntza-ideologietara.
11:30. Atsedena.
12:00. Mahai-ingurua.

Kike Amonarrizek euskara elkarteen eta
Euskaltzaleen Topagunearen historian
diskurtso mailan izan dituzten oinarri,
iturri eta ekarpen nagusiak azalduko
ditu jardunaldietan, eta eginkizunei ere
erreparatuko die.
Amonarrizen ustez, euskara elkarteen sorreran ezarritako oinarri gehienek
egun indarrean diraute: «Euskara elkarteen diskurtsoa oinarritu zen, batetik,
pentsakera desberdinetako euskaltzaleak elkartzeko borondatean. Bigarrena
izan zen mugimendu euskaltzale autoeratua eta autozentratua lortu nahi zela,
independentea beste erakunde eta elkarteekiko. Erabilera izan zen hasieratik euskara elkarteen diskurtsoaren
muinetako bat, eta beste erakundeekin
elkarlana edukitzeari ere garrantzia
eman zitzaion».
Etorkizunera begira, erabilera da gakoa Amonarrizen iritziz: «Lortzen badugu erabileran pauso sendoak ematea,
euskararen etorkizuna normalizatuta
dauden hizkuntzen norabidean jarriko
dugu, baina ez badugu lortzen ezagutzan izan dugun aurrerapenaren ondorioz erabileraren alorrean ere aurrerapauso nabarmenak izatea, gerta dakiguke atzerapausoak ematen hastea»

|

Gazteei begira

EUSKARAREN DISKURTSOAK.
ZAHARRAK BERRI?

Euskararen erabilera, bidegurutzean
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AUZOAK
ZER BERRI?

ULIA

Ulia pasealekutik ikusten da San Ignacio-Hermano Garate klinikaren atzeko lursaila.

Ulia pasealekuko hotelaren
proiektua baztertu dute
Hirigintza sailak aintzat hartu ditu Uliako Auzo Elkarteak aurkezturiko
alegazioak, eta lursailaren jabeei eskatu diete hotelik ez egiteko. Auzo
elkarteak pozik baina mesfidantzarekin hartu du udalaren erabakia.
T & A_Inaxio Esnaola Aranzadi

|
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omentuz, ez dute hotelik eraikiko Ulia San Ignacio-Hermano Garate klinikaren atzean
dagoen lursailean. Ulia pasealekura
ematen duen eremuan 200 oheko hotel
bat egitea zuten aurreikusita jabeek,
baina proiektua bertan behera geratu
da, udalak jabeei hala eskatu ondoren.
Uliako Auzo Elkarteak jakinarazi du albistea, Arartekoaren gutun bat jaso ondoren. Izan ere, auzo elkarteak Ararte-

koarengana jo zuen udalari eska ziezaioten proiektuaren inguruko informazioa. Pozik daude udalak harturiko
erabakiarekin, baina aurrera begira jabeek antzeko proiekturen bat aurkeztuko dutela uste dute.
Duela bi urte, San Ignacio klinika atzeko lursailean hotel bat eraikitzeko tramitazioa abiatu zuen udalak. Auzo elkarteak prentsaren bidez izan zuen proiektuaren berri, eta euren haserrea adierazi

zuten. Lursaila eremu asea zen 2010ean
udalak eraikigarritasuna eman zion arte.
Erabaki hori ezkutuan hartzea egotzi
zion auzo elkarteak udalari, eta proiektua ez onartzeko eskatu zioten irregulartasunak zituelako. Donostiako Udalbatzak 2018ko maiatzean eman zion hasierako onarpena hirigintza plan honi.
Ordea, auzo elkarteak azpimarratu zuen
horrelako planek ezin dutela sei hilabete
baino gehiagoko epea gainditu. Kasu honetan, hori gertatu zen, udalak ez zuelako tramitazioarekin jarraitu.
Nekane Arzallus Hirigintza zinegotziak Arartekoaren eskaerari erantzun
zion, esanez udalak aurreikusitako
proiektua albo batera uztea erabaki duela. «Auzo elkarteak aurkezturiko alegazioak direla eta, lursail horren antolaketaren inguruko eztabaida bat sortu da».
Horrekin batera, Arzallusek Arartekoari
adierazi dio udalak konpromisoa hartzen duela ahalik eta epe motzenean
proiektu honen inguruko azken erabakia
hartzeko.
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AUZOAK
ZER BERRI?

AMARA BERRI

Karlos I.aren hiribidean radarra jartzeko, erakundeen arteko adostasuna falta da. MIKEL ELKOROBEREZIBAR BELOKI

T_I. Esnaola Aranzadi

K

arlos I.aren hiribidean radarra
jartzeko beste eskaera bat egin
du Amara Berri Auzo Elkarteak.
Hamahiru urte daramatzate eskaerarekin, eta aurreko legegintzaldian udalaren baiezkoa jaso ostean, zain jarraitzen
dute. Hori dela eta, Karlos I.aren inguruko atarietan ehun kartel jarri dituzte
bizilagunei jakinarazteko beste eskaera

bat egin dutela. «Radarra oso garrantzitsua da guretzat. Lehenik, segurtasunagatik. Errepidea egunero gurutzatzen
dugu auzotarrok, eta bereziki, haur askok. Bigarrenik, trafikoa moteltzeko.
Autobusek ziztu batean igarotzen dute
hiribidea. Eta hirugarrenik, kutsadura
akustikoa gutxitzeko», azaldu du Xabier
Berridi auzo elkarteko kideak.

30.000 euro
Udalak 30.000 euro ditu gordeta Karlos
I.aren hiribidean radarra jartzeko, baina
oraindik ez ditu erabili. «Radarra jarri orduko berreskuratuko lukete inbertsioa,
hiribidean ibilgailuak azkarregi ibiltzen
direlako».

Irutxuloko HITZA

Amara Berri Auzo Elkarteak dio Karlos I.aren hiribidean radarra jartzea
«oso garrantzitsua» dela, segurtasun arrazoiengatik. Auzoan ehun
kartel inguru jarri dituzte bizilagunei egoeraren berri emateko.

Irailaren 23an Pilar Arana Mugikortasun zinegotziarekin elkartu ziren, eta
udalak radarra jartzeko asmoari eusten
ziola jakinarazi zien. Duela hiru bat aste,
Maria Jesus Idoeta auzoetako zinegotziak ere baieztatu zien radarraz ez zirela
ahaztu, eta lanean jarraitzen zutela. Ordea, auzo elkartekoak kezkatuta daude,
hirian beste radar batzuk jarri diren bitartean, Karlos I.aren hiribidekoa ez dutelako jartzen. «Atzerapenaren arrazoia
omen da erakundeen arteko adostasun
eza. Errepidea aldundiarena da, eta radarra jartzeko baimena Eusko Jaurlaritzak eman behar du. Udalari eskatu diogu irtenbide bat emateko», azpimarratu
du Berridik.

|

Radarraren zain jarraitzen
dute Amara Berriko
auzotarrek
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HIRIA
ASTEKOAK

Hilabete hasierako polizia operazioan, ertzainek Infernuko ‘Fabrika’-tik atera zituzten pertsonak identifikatu zituzten. BEÑAT PARRA

Infernutik kaleratutako
60 pertsonak babesik gabe
daudela salatu dute
Etxerik Gabeko Pertsonen Batzordeak adierazi du «harrigarria» dela
etxegabetzea pandemia garaian egin izana. Donostiako Udalak esan
du eraikina husteko erabakia epaile batek hartu zuela, eta pertsona
horiek eskura dituztela udal baliabideak.
T_Inaxio Esnaola Aranzadi

|

Irutxuloko HITZA

M

30

anfestazio jendetsua egin zuten pasa den igandean, Infernuko Fabrika eraikinetik kanporatu zituzten 60 pertsonei babesa
adierazteko. Ertzaintzak hilaren 5ean
egin zuen polizia operazioa, epaile baten aginduz. Pandemia garaian pertsona horiek «kale gorrian» utzi izana sala-

tu dute hainbat herritarrek eta etxerik
gabeko pertsonekin lan egiten duten gizarte eragilek.
«Gaur egungo osasun egoera larrian,
harrigarria da etxegabetzea egitea»,
adierazi dute ohar baten bidez Etxerik
Gabeko Pertsonen Batzordea osatzen
duten gizarte erakundeek. Zehazki, sei

dira: Emaus, Caritas Gipuzkoa, LoyolaEtxea, Arrats, Herritarron Harrera Sarea eta SOS Arrazakeria. «Guztira, 60
pertsonek utzi behar izan dute eremu
hori, gure kaleetatik barrena noraezean ez ibiltzeko bizileku alternatiba
duin bat eskaini gabe», salatu dute.
Aipaturiko gizarte erakundeak «aspalditik» ari dira administrazioari «gizarte zein bizitoki alternatibak» antolatzeko beharra azpimarratzen; «leku desegoki horretatik ateratzeko, non
bizigarritasun eta segurtasun baldintza duinik ez dagoen, eta oinarrizko beharrak, hau da, elikadura eta higienea,
nahitaez bete behar diren». Era berean,
prest agertu dira laguntzeko: «Geure
burua eskaini dugu, eta berdin jarraituko dugu administrazio publikoarekin
lankidetzan aritzeko, pertsona horiek
gizarteratzeko behar den prozesuan alternatiba sozial eta bizitzeko egokiak
ahalbidetzeko».
Martxotik aurrera, Infernuan bizi ziren pertsonen gizarteratze prozesua ba-
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Udalak ez du erabaki
Infernua hustearen inguruan galdegin
zioten asteartean Eneko Goia alkateari,
eta hauxe erantzun zuen: «Lehenik eta
behin, ez dakit Infernua ezagutzen duzuen. Izenari ohore egiten dio, eta han
zegoena ez da defendagarria duintasunaren aldetik». Alkateak aitortu zuen
Infernuan etxebizitzak egiteko asmoa
duela udalak, eta horietatik erdiak babes ofizialekoak izango direla. «Egia da
ere, momentu jakin honetan hustea ez
dela udalaren erabakia izan. Jabeek eskatu zuten eta epaileak eman zuen erabakia. Beraien arrazoiak izango zituzten horretarako, eta hor ez naiz sartuko».
Etxegabeen aferari dagokionez, alkateak esan zuen udalaren «obligazioa»
dela eman daitezkeen egoeren aurrean
erantzutea. «Infernuan bizi zirenek ez
dute ezaugarri berezi bat. Gainerako
etxegabeen maila berean daude. Udalak baliabideak eskaintzen ditu, eta eskatu ditzakete», adierazi zuen. Martxoko konfinamenduari erantzuteko, udalak baliabide bereziak jarri zituen
etxegabeentzat. Gizarte Ekintzako sailaren bidez, milioi eta erdi gehiago jarriko dutela azpimarratu zuen Goiak.
«Martxoko konfinamenduan artatu genituenetatik %50 inguru beste leku batzuetatik etorritakoak ziren. Obligazioa
dugu denok laguntzeko, eta bakoitzak
bere mailan erantzun behar du».
Udaleko Gizarte Zerbitzuek adierazi
dutenez, Infernuan bizi zen pertsona
bakarra artatu dute orain arte, eta Abegi Etxean ostatu eman zioten. Era berean, ez zuten eskaerarik jaso beste inor
artatzeko, ezta ere gizarte ekintzako
sistemaren beste baliabideetan sartzeko.

Zubietako Norte III espetxea
eraikitzeko beste pauso bat eman
du Espainiako Gobernuak

Ostalariek ez dituzte ordaindu
beharko terrazen eta hondakinen
bilketaren gaineko zergak

Espainiako Gobernuko Ministroen
Kontseiluak baimena eman dio
S.M.E., Estatuko Espetxe Azpiegitura eta Ekipamenduen Sozietateari (SIEPSE) Zubietako Norte III
espetxe berria eraikitzeko kontratua lehiaketara ateratzeko. Donostiako kartzela berria Espainiako
Gobernuko Espetxeen Sorkuntza
eta Amortizazio planaren barruan
sartzen da –2019ko urtarrilaren
18an berrikusi zuten plana azken
aldiz–, eta Martuteneko kartzela
ordezkatuko du. Proiektuaren oinarrizko aurrekontua
41.355.642,62 eurokoa da, BEZ
gabe, eta lanak 22 hilabeteko epean bukatu beharko dira. Kontratua
adjudikatzeko lehiaketa publikoa
izango da. Kartzela berriak 232 ziega bikoitz eta hainbat aurrerapen
teknologiko izango ditu.

Hiriko ostalaritzaren egoera arintzeko modua aztertzen ari da Donostiako Udala. Terrazen eta hondakinen bilketaren gaineko zergak
ez kobratzearen alde agertu da
Eneko Goia alkatea. Erabat ziurtatu
ez badu ere, ostalarien jarduera geldirik dagoen bitartean udalaren
esku dauden zergak aztertuko dituztela esan du Goiak. Horrekin batera, udala laster elkartuko da ostalarien ordezkariekin.
Martxoaren bigarren hamabostaldian eta apirilean establezimendu asko itxita egon ostean, udalak
aipaturiko zergak gutxitzea erabaki
zuen. COVID-19aren hedapena eteteko Eusko Jaurlaritzak harturiko
neurri berrien aurrean, zergen ordenantza berriz aldatzea aztertuko
dute. Terrazen eta hondakinen bilketaren gaineko zergekin batera,
jarduera ekonomikoaren tasa ere
aztertuko dutela esan du Goiak.
Bestalde, Eusko Jaurlaritzak 30
milioi euroko aparteko laguntza
programa berri bat onartu du. Negozioko 3.000 eta 4.000 euro artekoak izango dira, langile kopuruaren arabera. Baldintza gisa, jarduera gutxienez lau hilabetez
mantendu beharko dute. Hurrengo
astetik aurrera eskatu ahal izango
dira, eta urtea amaitu baino lehen
banatu nahi ditu gobernuak.

Donostiako hainbat auzotan
Dbizi sistema berriaren geltokiak
jarri dituzte
Aste honetan aritu dira BiziSS enpresako langileak Dbizi bizikleta
publikoen sistema berriaren geltokiak jartzen. Sistema berria abenduaren hasierarako abian jartzea
espero du udalak. Mistoa izango
da sistema berria, bizikleta mekanikoak eta elektrikoak izango dituelako.
Orain arteko eskaintza bost aldiz handituko da, eta hori bi fasetan egingo dute. Lehenik, mekanikoak bakarrik erabili ahal izango dira; 32 geltokitan 237 ibilgailu
egongo dira erabilgarri. Bizikleta
elektrikoak, berriz, 2021eko otsailerako aurreikusten dira: 120 bizikleta elektriko eta 12 geltoki misto. Lehen faseari bukaera emateko, otsaila eta maiatza artean
beste 50 bizikleta mekaniko jarriko dituzte.

|

besteko, kolektibo horrekin egindako
ahalegin ekonomiko eta soziala ez dela
behar adina mantendu adierazi dute.
Horrela, Donostiako Udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diete, dagozkien eskumenekin, «pertsona horien egoerari
erantzuteko», eta «horiek planifikatzen
eta gauzatzen laguntzeko prest gauden
alternatibak baloratzeko».
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Maletak
kalean
Izarne Zelaia IRAKASLEA
LARRE MOTXEAN

1
"Nia" gailentzen denean
defendatu arren "gua",
erdigunea ez bada
bazterraren sostengua,
jaiotzerako patua
izan bada zuzendua,
larruazala ez bada
laztandua, baimendua...
Bazterkeria izaten da
eguneroko menua,
helburu soil bilakatuz
biziaren mantenua.
Kale gorria denean
duzun azken eremua,
zeru-lurren arteko hau
ez ote da infernua?

2
Atera ahal izateko
babak behar dira eltzean
(e)ta zein abiapuntu du
dabilenak ihesean?
Bizitza ez bada erraza
sendi baten babesean,
pentsa maleta batekin
Europarantz zuzentzean!
Ez omen dugu begirik
azalen zuri-beltzean,
laguntzeko prestu gaude
proiektuan, ametsean...
Babesa azaldu arren
pankarta baten ertzean,
nork hartzen ote du gero
etxegabe bat etxean?

3
Zer den bizitzak maleta
batzu(e)tara murriztea!
"Ertzaintzak fabrika hustu du"
eman zuten albistea.
Pandemia baten erdian
ez al da ia txistea
jendea bizilekutik
botatzera iristea?
Udalak duen jarrera
hain zaila zait sinistea:
konponbiderik eskaini
gabe gatazka piztea.
Non prestatuko duzue
haientzako gerizpea?
Bigarren bat zabaltzea
baita ate bat ixtea.

Doinua
‘Larogeita hamar urte’

Elkarretaratzea_Donostiako Ospitalea

|

Pandemia dela eta, Osakidetzako langileak leher eginda eta lanez gainezka
daude. Horregatik, elkarretaratze jendetsua egin zuten herenegun Donostiako
ospitaleko atean. Kalitatezko osasungintza publiko baten alde mobilizatu ziren, Bizkaian atzo egitekoak ziren grebaren atarian. Langileek salatu zuten
Osakidetzak ez duela sindikatuekin hitz
egiteko asmorik agertu.
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Kalitatezko osasungintza publikoa
aldarrikatu dute
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Ekialdeko Barrutia,
esperantzatik gauzapenera
REYES CARRERE, GARBIÑE ALKIZA ETA ZIGOR ETXEBURUA
EH BILDU UDAL TALDEKO ZINEGOTZIAK
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errien garapena aldagai ekonomizista hutsaren ikusgona adierazi izan dute erakundeak bizi duen blokeo egoera
pegitik ulertzen dutenek Donostia aurkeztu ohi dute
dela eta. EH Bilduk ere kezkaz bizi ditu Barrutiaren jarduerak
abiada bizian doan tren makina baten pare. Baina poserakutsi dituen gabeziak eta dituen mugak. Jada iazko urrian,
taleko hiriak bere ifrentzuan ezkutatzen duena ez da makala:
hiriaren egoera aztertzeko udal batzarrean, mozioa aurkeztu geetxe kaleratzeak, turistifikazioa, zahartzea, emakumeenganako
nuen, besteren artean, eskatzeko Udal Gobernuari Barrutiaren
biolentzia, zaintzaren feminizazioa, lanaren prekarizazioa, kuljarduera nabarmen indartzeko, parte hartze eta ekitate irizpitur asimilazioa eta arroztea, aztarna ekologikoa handitzea, eta
deak oinarri hartuta, egitura horrek garapen eta eraginkortasun
abar. Errealitate gordin hori, ordea, askoz nabarmenagoa da hiosoa lortzeko, lehenbailehen. Puntu hori aho batez onartu
riaren ekialdean, Altzan, Bidebietan eta Intxaurrondon. Historibazen ere, urte bete beranduago, Barrutiaren funtzionamendua
koki, Donostia erdialdeko eta bere aldirietako auzoen aldagai
ez da operatiboa izaten ari, Udaleko organo zentralek ez dute
sozioekonomikoen artean aldeak handiak izan badira, egoera
aintzat hartzen, eta ez du esleitu zaion aurrekontua zuzenean
hori are muturrekoagoa bilakatu da aurten, Covid-19ak eraginkudeatzeko ahalmenik.
dako triskantzaren ondorioz. Hain zuzen ere, gu hiruok, bertaBarrutiko zinegotziburuari dagokio Batzarrak adostutako
koak izanik, horren lekuko gara.
lanak eta zerbitzuak zuzentzea eta bultzatzea, baina ez dugu
Auzokideok sarriegi pairatu izan dugu Donostiako udal zenaski bultzadarik ikusi Eneko Goiaren gobernu taldekoak diren
tralismoaren ahanztura, eta horregatik, betidanik deman aritu
orain arteko bi arduradunaren aldetik. Larriena da, ordea, araubehar izan dugu badagozdiaren arabera, Barrutiko Udal
kigun zerbitzuak eskuraBatzarrari badagokiola erabatzeko. Horrela, ederki
kiak hartzea, Udaleko organo
Auzokideok sarriegi pairatu izan dugu
borrokatutako lorpenak
nagusiekin lankidetzan, barruDonostiako udal zentralismoaren ahanztura,
izan dira autobus zerbitiari esleitzen zaizkion aurreeta horregatik, betidanik deman aritu behar
tzua, anbulatorioak, jolas
kontu sailei dagokienez, baina
izan dugu badagozkigun zerbitzuak
parkeak, eta baita Ekialorgano zentralek ez dutela
deko Barrutia ere. Hain
zaindu lankidetzarik, ezta kooreskuratzeko
zuzen ere, aspaldikoa dedinaziorik ere, eta Barrutiaren
lako gure bizitzak bertatik
aurrekontua osorik blokeatu dubertara gobernatzeko eremu jendetsu (45.000 biztanle; hiributela. Eneko Goiaren Udal Gobernuak ez du erreakzionatu, elkarrutarren % 24) honetako herritarron eskaria, 2005. urtean, ekiteek eta udal taldeok gertatzen ari zenaren inguruko arreta
men bat abiatu zuten hainbat elkarte eta eragilek, Donostia
sarritan deitu dugun arren. Ez du erakutsi Barrutiko gobernua
ekialdean barruti bat sortzea eskatzeko. Gertutik gobernatuta
bideratzeko gaitasunik, eta zalantza dugu horretarako borondagure premiei egokiago erantzuteko nahia zegoen ekimenaren
terik ere inoiz izan ote duen.
oinarrian. Azkenean, 2018an eratu zen Barrutiko Udal BatzorAltzako, Bidebietako eta Intxaurrondoko bizilagunok pentsadea eta, atzerapenak atzerapen, horrek esperantza berri bat
tzen dugu Donostiak gure auzoekin duen zor historikoa kitapiztu zuen auzotarrongan, bizilagunok pairatzen ditugun gatzeko garaia duela, eta gure beharrei eta arazoei irtenbideak
beziak eta desberdinkeriak leuntzen eta orekatzen hasteko au- bertatik bertara emanda egokiago gobernatuko ditugula gure
kera gisa.
buruak. Herritarron ongizatea hobetzeko eta Donostiaren barne
Baina Ekialdeko Barrutiak indarrean daramatzan bi urteok
desorekak gainditzeko garaia da. Horretan lagundu behar du
nahi eta ezin baten kronika izan dira. Barrutiko elkarteek ezineEkialdeko Barrutiak, eta horretan lagunduko du EH Bilduk.
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Pou anaien
barre bidea
GARAZI ARLUZIAGA-GONDAT
AMARA BERRIKO BIZILAGUNA
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oizeko 07:30ak dira. Ogia kafean bustitzen ari naizela,
Superflipatzen. Baina, zer ostia? Dezepzioa, eta handia gaiposta ireki eta albisteak biltzen dituen Erizaintzako
nera. Hamaika gauza esan nahiko nizkizuke, Eneko, baina
Kontseilu Nagusiaren mezu bat jaso dut. Tituluetako
uste dut esan dituzunekin nahikoa erakutsi dituzula zure babatek nire arreta bereganatu du: Fernando Simonek barkarrenak. Ez duzu barkamen zintzoa eskatu, ez duzu gaizki egin
mena eskatu omen du erizainen kontra egindako adierazpen
duzunik pentsatzen, ez duzu suntsitzailea den jarrera berrisexistengatik.
kusteko hauturik egiten, ez duzu ardurarik hartzen. Ez zara
Irakurtzea erabaki eta ezin espero nezakeenarekin topo egin
gehiago nire miresmenen jasotzaile izango.
dut. Iker eta Eneko Pou anaiek egindako zuzeneko elkarrizJarraian txio horren erantzunak begiratu ditut, kopurua:
keta batean, barre artean egindako galdera-erantzun batzue113. Gehienek diote miresten zaituztetela, ez zenutela barkataz mintzo da. Hala esan zion Eneko Pouk Simoni: «ez zaigu
mena eskatu beharrik, jada ezin dela umorerik egin. Zuen
oso argi geratu ea zer gustatzen zitzaizun, eritasun infekziobihotz ona aipatzen dute, ez, ordea, zuen mingain lakarra.
soak edo erizain infekziosoak». Barreak. Erantzuna Simonek:
Izugarria. Txiste baten aitzakipean, zuei, superguaiak zareten
«Ez nien galdetzen (erizainei) ea infekziosoak ziren edo ez,
horiei, dena barkatzen zaizue. Ez omen zarete polemiketan
hori egun batzuk geroago ikusten zen. Barreak».
sartzen, nahiz eta polemika hori zuek eta zuen motxilan daFernando Simonen barkamenak irakurri ditut; poztu nau
goen kaka zaharrak eragina izan den. Eta hain jatorrak zaretebarkamena eskatzeko erak,
nez, zuen asmoa ona izateak
hanka sartzea eta honek
emakumez josia dagoen ogieragindako mina onartu
bide bat kosifikatzea ez da
Era publikoan halako
ditu, eta bere burua berrihain larria.
super-txiste-barregarrikusteko konpromisoa adieErantzunen zerrendan aumatxiruloak egiteko gai den
razi ditu. Ondo.
rrerago noa, eta ildo horretan
Joan naiz orduan Pou
idatzi duen baten izenak arreta
edonor jendaurrean
anaiek adierazpenak egin
ematen dit: Joseba Azkarragak
barkamena
dituzten ikustera, albishau dio: ‘Animo, Iker eta
eskatzera derrigortua dago
tean ez baitute halakorik
Eneko. Barkamen hitz horiek,
aipatzen. Bereziki interesegur aski beharrezkoak ez disatzen zait hau, Pou anaiak
renak, pertsona hobeak egiten
miretsi izan ditudalako, Euskal Herrian maitatuak diren goi
zaituztete. Ondo ezagutzen zaituztegunok badakigu oso sentimailako kirolari hauek komunikabideetan maiz jator ikusi dimendu onez eta mundu guztiarekiko errespetuz eginak zautugulako, eta, behin, Enekoren alboan eskalatu nuelako (sudetela. Muxu handi bat’.
perwow momentua niretzat).
Gehiegitxo, txo. Bai, barkamen hitzak beharrezkoak ziren.
Twitterren topatu dut erantzuna. Bideo batean, jarrera baEra publikoan halako super-txiste-barregarri-matxiruloak egitere umilean nire iritziz, hala dio Enekok sasi barkamen hiteko gai den edonor jendaurrean barkamena eskatzera derritzak esanez: «Iker eta biok batzen dugun jendea gara; ez gara
gortua dago, eta zure mailan dagoen politikari batek jakin
inoiz polemiketan sartzen, edo saiatzen gara behintzat.
beharko luke hau dagoeneko. Aipatzen duzun errespetu hori
Mundu guztiari 'rollo ona' ematen diogu, hori da gustatzen
da preseski egindako adierazpenetan falta dena. Jakin dezala
zaigun eta ulertzen dugun bizitza. Norbait mindu badugu koEuskal Herriak.
mentarioren batengatik, barka gaitzazue». Flipatzen ari naiz.
Ez daukat gehiago esateko, ez baldin bada oihukatzeko.
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Nola bizi duzu
pandemia
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Ane Apalategi
ANTIGUA

Ç

Sandra Martinez
AMARA BERRI

Ç

Esther Eizagirre
EGIA

«Niretzat, gogorrena da ahizpak
ez ikustea»

«Ni igeriketa begiralea naiz, igerileku

publikoetan, eta lana murriztu egin da»

«Oraingoz, birusa ez da gure ikastolan
sartu, edo, behintzat, ez gure gelan»

Une honetan, hobeto. Hasieran, berriz, nahiko
gaizki. Haurdun nengoen, haurra izan nuen, eta
gainera bi urteko beste seme bat daukat. Nire
senarra lanean zegoen. Hori dela eta, konfinamendua nire gurasoekin pasatzea erabaki genuen. Beraien laguntzarekin, askoz hobeto moldatu ginen. Orain, semeak ikastolara joaten badira, eta ni, adibidez, euskaltegira etortzen
banaiz, eta kirola egiten badut, oso ondo. Hori
dena kentzen badute, eta berriz ere etxera
bueltatzen baldin bagara, uste dut psikologikoki
gogorra izango dela, bai guretzat, baita gure semeentzat ere. Niretzat, gogorrena da nire ahizpak ez ikustea. Bata Italian bizi da eta bestea
Errioxan, eta ez ditut ikusten. Lagunekin dudan
harremanari dagokionez, martxotik hona gehiena telefonoz izan da. Soilik bi edo hiru ikusi ditut,
eta kalean paseo bat emateko. Alde horretatik,
gustatuko litzaidake harreman gehiago izatea,
eta beraiekin gehiago egon ahal izatea. Baina
barneratuta dugu horrela izan behar dela gure
harremana, momentuz telefonoz. Saiatu naiz
nire semeak aiton-amonekin egon daitezen.
Orain hobeto, baina gogorra da.

Psikologikoki ez dit asko eragin. Egia esan, ondo
daramat. Lanari dagokionez, gogorragoa izaten
ari da. Ni igeriketa begiralea naiz, igerileku publikoetan, eta lana murriztu egin da. Edukiera
txikitu dute, eta jendeak beldur handiagoa du.
Ondorioz, haur gutxiagok eman dute izena, monitore kopurua ere jaitsi da, eta ordu gutxiago
ditu bakoitzak. Era berean, eskola askok erabaki dute aurten ikastarorik ez egitea; urtero, eskola jardueretako bat izaten da igerilekuan
ikastaroak egitea, eta aurten ez dira egingo. Lanaz harago, lagunak ikusteko zailtasun handiagoak ere baditut. Izan ere, kuadrillan asko gara,
eta gehienez sei pertsona elkartu daitezke.
Esaterako, oraindik tabernak zabalik zeudenean, zaila zen leku berean bi edo hiru mahai libre
topatzea, eta mahai horiek elkarrengandik gertu izatea, elkarrekin afaltzeko eta nolabait hitz
egin ahal izateko. Aisialdiari dagokionez, pandemia aurretik, gimnasiora joaten nintzen. Berrogeialdian, berriz, kirola etxean egiten hasi nintzen. Orain gustua hartu diot, eta gimnasiora joateko beldur hori dudanez, nahiago dut etxean
egin.

Pandemia iritsi zenean, gogor samarra egin zitzaidan. Lanik gabe geratu nintzen, eta lana bilatzea erabaki nuen. Kaleko jendearekin aritu
nintzen lanean hiru hilabetez. Oso gogorra izan
zen, baina baita oso aberasgarria ere. Hori guztia bukatuta, nire lehengo lanera bueltatu nintzen. Orain eskola batean ari naiz. Zaila da, baina
burbuila batean gaude. Momentuz, birusa ez da
gure ikastolan sartu edo, behintzat, ez gure gelan. Baina lan egiteko moduan nabari da. Gure
eskolan inklusioa lantzen dugu, eta pandemiaren ondorioz, ezin dugu hori bultzatu. Haurrentzat ere oso zaila da besteekin harremanik ez
edukitzea. Oso hotza da, bai beraientzat, baita
guretzat ere. Pertsonalki, zaila da. Niri, esaterako, asko gustatzen zait bidaiatzea eta jendearekin egotea. Alde horretatik, harreman horiek
gutxitzea kostatu zait. Kanpoan ditudan lagunak ez ditut ikusten, eta lotsatu egiten naiz besteekin geratzen. Zirkulua mantentzen saiatzen
naiz, baina egia da batzuetan hautsi egiten dudala. Gurasoen kasuan, distantziak gehiago
mantentzen ditut, babesteko. Edozein kasutan,
espero dezagun hau guztia laster bukatzea.
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«Berrietan eta aldizkarietan, dena
gaizki dagoela jasotzen da beti»

«Denok dugu beste norbaitekin
egoteko beharra»

«Bizitza mugatu zaigu, baina oraingoz,
ondo daramat»

Kezkatuta eta zalantza askorekin bizi dut, ea
konfinatuko gaituzten edo ez. Ez dakigu zer
gertatuko den, eta berrietan eta aldizkarietan,
dena gaizki dagoela jasotzen da beti. Hala ere,
psikologikoki ondo nago, eta positiboa naiz.
Aterako gara. Lanari dagokionez, ondo nago. Bizitzari dagokionez, amarekin gutxi izaten naiz.
Orokorrean, gaizki badago, etxean geratzen da,
eta bestela erosketak egitera laguntzen diot.
Bera zaintzen nabil, gehienbat. Lagunei dagokienez, ez gara elkartzen. Oro har, aisialdiari lotutako jarduera gutxiago egiten ditugu. Denok
etxean gaude. Kirolari dagokionez, pandemia
aurretik, gimnasio batera joaten nintzen; orain,
berriz, ez. Une honetan, ez dakigunez konfinatuko ote gaituzten, ez dakit joan naitekeen ala ez.
Orain ez dut ezer egiten.

Haur txiki bat dut, eta lagunekin egoteko beharra du. Eskolan izaten da, eta eskolatik kanpo,
eskolako familia batekin elkartzen gara, familia
horretako ama nire laguna delako. Denok dugu
beste norbaitekin egoteko beharra. Egoera honetan ezin dugunez jendearekin elkartu, haurrek
nabaritzen dute, baina baita nik ere. Oso pertsona irekia naiz, eta niretzat, batzuetan egoera hau
pixka bat tristea da, lagunekin egon nahi dudalako. Ez ditut lagun asko, baina lauzpabost bai.
Ondo legoke beraiekin eta haurrekin egotea,
soilik kalean merienda egiteko bada ere. Hori ere
ezin dugu egin. Lanari dagokionez, ez dut lanik
egiten. Baina nire aitak taberna bat du Donostian. Jende gutxiago joaten ari zela ikusten zen,
eta orain itxi behar izan dutenez, ikusiko da. Ondorioz, ekonomiari dagokionez, kili-kolo.

Ahal den moduan. Argi dago bizitza mugatu zaigula eta asteburuetan gero eta gauza gutxiago
egin daitezkeela. Baina, bestetik, konturatu behar gara zein egoeratan gauden. Pentsatu behar
dugu zer nahiago dugun: orain okerrago eta mugatuago bizi, etorkizunean guztiz sendatuta eta
inongo mugarik gabe bizitzeko; edo orain arteko
moduan jarraitu. Zenbaitek nahiago dute orain
arteko moduan bizi, eta gero gerokoak. Edozein
kasutan, bizitza mugatu zaigu, baina oraingoz,
ondo daramat. Pertsonalki, ezin naiz kexatu.
Oraindik ez dugu kontakturik izan COVID19arekin. Egia da lanpostu bat desagertu zela
koronabirusarengatik, eskolarekin harremana
zuena. Oraingoz, beste lanpostu batzuetan
nago, eta momentuz ez naiz kexatzen. Etxean
ere ondo gaude.

Ç

Desiree Fernandez
LOIOLAKO ERRIBERA

«Ni erizaina naiz, eta ospitalean dena hankaz gora dago»

Irutxuloko HITZA

Oso-oso gaizki. Ni erizaina naiz, eta ospitalean dena hankaz gora dago. Oso gogorra izan da. Haurrekin ere kontuz ibili behar zara
gauzak ez ukitzeko, maskara jartzeko egun osoan, eskuak garbitzeko, eta abar. Oso gogorra da dena. Maiatzan eta ekainean
kasuak jaitsi ziren, baina momentu honetan dena oso gaizki dago. Kurba handiagoa da. Nire lana larrialdietan izan da joan den astera arte, baina aste honetan Zainketa Intentsiboetako Gunera (ZIU) aldatu naute. Hain zuzen ere, bederatzi urtez ZIUn izan nintzen larrialdietan lanean hasi aurretik. Gainera, arduratuta gaude, eta jende askok baja hartu du, estresagatik edo depresioagatik, besteak beste. Bai familientzat, bai guretzat, oso gogorra da pertsona bat bakarrik hil dela ikustea, familiak ezin duelako
egon. Bestalde, nire gurasoekin, harremana distantziarekin izaten ari gara: telefonoz, edo, bestela, bideo-dei bitartez, elkar
ikusteko. Eta lagunekin, harremanik ez. Nik uste dut dena ondo egingo bagenu, dena ondo aterako litzatekeela. Baina kontu
handia izan behar dugu horretarako.

|

Ç

Ç

Leire Beldarrain
AMARA BERRI
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San Martin auzoko
San Martin festak
Lau eguneko festak izan ohi ziren, eta azaroaren 11a, San
Martin Eguna, izan ohi zen egun handiena. Auzoan
Odolkiaren Eguna izenarekin zen ezaguna, tabernariek
odolkia banatzen zutelako. 1985ean ospatu zuten azken
aldiz. Tradizioa berreskuratu nahian dabiltza.
T_Maite Reizabal Arregi

K

oldo Elizegi San Martin auzoan jaio eta bizi zen, eta 80ko
hamarkadan lauzpabost urtez aritu zen auzoko festak antolatzen bere kuadrillarekin. «Lehen,
Anastasio elkartean elkartzen zen
talde batek antolatzen zituen festak.
Une batetik aurrera, guk Olentzeroren etorrera-eta antolatzen genitue-

nez, lekukoa hartu genuen», kontatu du.
San Martin auzoa Aldapeta kaletik hasita, Londres hoteleraino doana zen, Easo kaleko alde bikoitia
hartuta. San Martin Eguna dela eta,
auzoko festak garai honetan ospatu
zituzten urte askotan. «Festa herrikoia zen. Txarangak, dantzaldiak,

|

Txarangak, dantzaldiak, haurrentzako jolasak eta abar izaten ziren festetan.

haurrentzako jolasak eta abar izaten
ziren. Danborrada bat ere egiten
zen, egun horretarako bereziki»,
oroitu du. Lau egun irauten zuten,
eta festa etxola eta oholtza Triunfo
kalean jartzen zituzten. «Hainbat
egunez festa eta musika izaten ziren
han. Gaztaroak bete-betean harrapatu ninduen, eta primeran pasa
nuen», azaldu du Karmele Egues
San Martin auzoko bizilagunak.
Egun handia, noski, azaroaren 11a
zen, San Martin Eguna. «Odolkiaren
eguna berezia zen. San Tomas Egunean txistorra ematen den moduan,
San Martin Egunean auzoko tabernek odolki pintxoak ematen zituzten», gogoratu du Elizegik. Juan
Jose Elorzak gogoan du. Bartolo taberna zuen, San Bartolome kalean.
«Harakinari aurretik eskatzen genion odolkia, eta egun bat lehenago
kozinatzen genuen. Ondoren, bero
mantenduta, zatitu egiten genuen,
eta egun osoan zehar eskaintzen genuen. 30-40 kilo odolki kontsumitu
zitezkeen», gogoratu du.
Festaren azkeneko edizioa 1985.
urtean egin zen, Elizegik dioenez.
«Auzoan jende gutxi bizi ginen, eta
gehienak beste auzoetara joan ginen. Baliabide gutxi genituen, eta
eguraldiak ere ez zuen laguntzen».
Hala ere, Elizegik eta Elorzak ezusteko ederra hartu zuten asteazkenean. Auzotik igarotzean, txistulariak musika jotzen topatu zituzten
San Martin Eguna zela eta. Elizegik
ere, garai batean, atabala jotzen
zuen auzoko festetan. Berak ez zekien arren, Karmele Egues eta auzo
historikoko hainbat saltoki auzoa
eta bere tradizioak berreskuratzeko lanean ari dira.

Irutxuloko HITZA

ATZERA BEGIRA
SAN MARTIN FESTAK
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Ixone Santamaria Vidan

ZINEMA KRITIKARIA
Zuzendariak: Autumn de Wilde
Urtea: 2020
Herrialdea: Erresuma Batua

'EMMA'

|
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Polita, azkarra eta aberatsa

40

Emakume protagonistadun garaiko filmen sasoi ona
frogatzera dator Autumn de Wildek zuzendu duen
Emma eleberriaren azken egokitzapena. Azken
aldian loratuz joan diren The Favourite (2018), Little
Women (2019) edota Portrait of Lady on Fire (2019)
bezalakoei batu zaie Emma. Barry Lyndon (1975)
maisulanaren mailan dagoen eszenografiarekin, eta
Marie Antoniette (2006) oparotik edaten duen
gehiegikeriarekin, Austenen beste egokitzapenek
(Pride and Prejudice, 2005; Sense and sensibility,
1995) irekitako bidea jarraitzen du filmak.
Hau ez da, baina, Jane Austenen Emmak pantaila
handian lekua aurkitzen duen lehen aldia. 1996an,
Douglas McGrathek zuzendu zuen Gwyneth Paltrow Emmaren paperan aurkezten zuen izen bereko egokitzapena. Aipamen berezia merezi du ere
aurten 25 urte bete dituen Clueless (1995) dibertigarriak, zeinak idazle britaniarraren klasikoa hartu
zuen argumentuaren zein pertsonaien oinarri.
«A! Ene maitea, bikoterik ez antolatzeko eskatzen dizut, ezta gauzarik asmatzeko ere; izan ere,
esaten duzun oro gertatu egiten da. Arren eskatzen dizut, ez itzazu egin lotura gehiagorik.»
Zenbat min aurreztuko zituen Emma Woodhouse gazteak hasiera-hasieratik aitaren aholkua
jarraitu izan balu? Baina Emmak ez du bihozmina
ezagutzen. Ez, behintzat, bere lagun eta etxe-irakaslea ezkondu eta Hartfieldeko etxaldea uzten
duen arte. Orduantxe hasiko da trama marraztuko

duten gertakizun korapilatsuen segida. Izan ere,
aitak nahiko lukeenaren aurka, Emmak ez dio
ingurukoen harremanekin Jainkoa izaten jolasteari uzten. Bereziki Harriet Smith bere lagun eta
obsesio berriarekin, Emmaren manipulazioen
gaizkide zein biktima bihurtzen dena.
Emmaren gutiziek Highbury antolatzen duten
bezala, halakoxea da ere de Wilden zuzendaritza lan
ahalguztiduna. Konposizio ederra, jantzien aberastasuna, koloreen aukeraketa, koreografiatuak
diruditen mugimenduak… ez da ezer lotu gabe
uzten. Soinu banda jostalari eta konplexurik gabekoak ere, Mr. Eltonen bekainen mugimenduarekin
ere sinkronizatzen dena, fantasia hutsaren itxura
sortzen laguntzen du. Zuzendariaren ukitu pertsonal nabarmenik gabe, narrazioak, pertsonaiek eta
eszenografiak argi propioarekin egiten dute distira.
Ustez hutsala edo azalekoa den bildura ederra
desestaltzen doan heinean, Austenen ohiko emakumezko heroien moral konplexua agertuz doa.
Hartara, hasiera batean pentsatu daitekeenaren
kontra, gehiegizko estetitzazioak ez du kontakizunaren jario naturala oztopatzen.
Liburua irakurri ez duten ikusleentzat hasiera
zertxobait korapilatsua gerta daiteke, pertsonaia
ugarien eta haien arteko lotura anitzen ondorioz.
Hala eta guztiz ere, ez dago begirada iradokitzailez
betetako dantza eszena luze batek azaldu ezin
dezakeenik. Era berean, Austenen amodiozko

hexagonoa irisgarria eta erakargarria egiten laguntzen du Eleanor Catton idazlearen gidoaik, originalari
fidela baina ez horregatik gaurkotasunik gabekoa.
Amaitzeko, jantzien eta dekoratuen diseinu
zeharo txalogarriari, antzezleen maila altua gehitu
behar zaio. Beldurrezko filmen beterano dugun
Anya Taylor-Joyk (egun arrakasta handia izaten
ari duen The Queen´s Gambit telesaileko protagonista) argi-ilun moralez betetako Emmaren papera
ezin hobe darama. Bere keinuen gozotasunean
disolbatzen dira Emmaren jarrera arbuiagarrienak
eta, aldi berean, edozein jelatzeko ahalmena duten
begirada larderiatsuak botzeko gai ere bada.
Apartekoa, era berean, Johnny Flynn aktore eta
folk musikaria, Mr. Knightlyren berotasun eta
zuzentasuna haragitzen. Gaztetxoei zuzendutako
telesail eta filmetatik ateratako beste hainbat aurpegi ere egin daitezke ezagunak, hala nola, Callum
Turner (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, 2018) edota Tanya Reinolds eta Connor
Swindells (Sex Education, 2019). Mia Gothek (Suspiria 2018; Nymphomaniac, 2013) eta Bill Nighyk
(Love Actually, 2003) amaitzen dute antzezleen
zerrenda; lehena Harriet Smith inuzentearena egiten eta, bigarrena zoragarri Emmaren aita hipokondriako maitekorra bezala.
Zinema aretoetan oharkabe pasa dela badirudi
ere, zinez gomendatzen dut lan xarmant hau, protagonista bezalaxe polita, azkarra eta aberatsa dena.
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AGENDA

DONOSTIATRUK AZOKA

OSTIRALA, 13

LARUNBATA, 14

‘EZUSTEKO BIDAIARIAK’
LARUNBATA, 14

17:00. Feministaldiaren hitzaurrea egingo dute gaur Tabakaleran: 17:00etan Pentsamendua
deskutsatu solasaldia izango da,
eta, 19:00etan, Gorria ikuskizuna.
Izena eman beharra dago, Feministaldiaren webgunean.

18:30. Bageraren zine foruma
bueltan da, eta Celine Sciamaren Tomboy (2011) izango da lehenengo filma. Frantsesez
proiektatuko dute, euskarazko
azpidatziekin. Saioa Lugaritz
Kultur Etxean izango da.

10:00. Donostiatruk bigarren
eskuko azokak auzoz auzo mugitzen jarraitzen du, eta Intxaurrondoko Sagastieder plazan
izango da oraingoan, 10:00etatik 14:00etara. Mota guztietako
produktuak izango dira salgai.

18:00 + 20:00. Jose Mari Zendoia
olerkigilea eta Pelax abeslaria
Egiako Txondorra elkartean
izango dira, Ezusteko bidaiariak
izeneko emanaldiarekin. Sarrerak
pelaxzendo@ni.eus-era idatzita
eros daitezke, 7 euroren truk.

‘LOLA’

POLLOE HILERRIKO IBILALDIA

IX. ZOMBIE JAIALDIA

DONOSTIAKO TXISTULARIAK

LARUNBATA, 14

LARUNBATA, 14

LARUNBATA, 14

IGANDEA, 15

19:00. Nosferatu zikloaren
barruan, Rainer Werner
Fassbinder zinemagilearen Lola
(1981) filma proiektatuko dute
bihar Tabakaleran. Sarrerak
salgai daude, eta Donostia
Kulturaren webgunean eskuratu daitezke, 3,5 euroren
truk.

16:30. Oh My Walk!-ek antolatuta, ibilaldi gidatua egingo dute
Egiako Polloe hilerrian. Bisitak 90
minutuko iraupena izango du, eta
gaztelaniaz izango da oraingoan.
Hilerriko istorio eta bitxikeriak
ezagutzeko aukera izango da
ibilaldian. Sarrerak agortuta
daude.

18:30. Vhaldemar eta Etorkizun
Beltza taldeek joko dute Larratxo
Kultur Etxean, IX. Zombie jaialdian. Vhaldemar taldeak Straight
to Hell diskoa aurkeztuko du, eta
Etorkizun Beltzak Ekaitzen osteko sua diskoa. Sarrerak Donostia Kulturaren webgunean
eros daitezke, 10 euroren truk.

12:30. Donostiako Udaleko
Txistulari taldeak ohiko
kontzertua eskainiko du
igande eguerdian, 12:30ean,
Parte Zaharreko Koruko
Andre Mariaren basilikan.
Sarrera doakoa izango da,
basilikaren edukiera bete
arte.

Irutxuloko HITZA

‘TOMBOY’

OSTIRALA, 13

|

FEMINISTALDIA
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DENBORAPASAK___
HITZ GEZIDUNAK
u Izena

Garratz,
mingots

t

Larunbata,
zapatua

Patua,
zortea

t

Ahultasun,
argaltasun

t

Mantendu

t

t

Anoa

Iratzea,
garoa

Zaldia

t

t

t

t

t

Leinuen
ezkutuak

Intsektu
mota

t

izaki
beldurgarri

t

Molibdenoa

Alokairupeko
egoiliar

Kalteduna
Lehen zenbaki bakoiti

Korrokoi

Nitrogenoa

1503

Irlanda

Euritako

t

Edo

t

t

Era eman

t

t

t

Nikea,
brea

t

Momentua

t

t

t

t

Anaiartea

t

t

u Deitura

t

Epaitegi

t

Bokala

t

t
... hartu,
lokartu

t

Zati

Metalezko
soka

t

Basa

t

t

Garai,
aldi
Bokal
biribila

t

Bokal
errepikatua
Gure hiriko
ibaia

t

Bokala

t

Helduak
euskalduntzeko
erakundea

t

t

10

t

t

t

Ez da
gezurra

t

1 eta 500
Poloetatik
igarotzen den
zirkulu

t

Urteko 7.
hilabetea

t

t

Erreka
handi

u Idazle donostiarra

GOITIBEHERA

ERANTZUNAK

1
Goiti eta beheiti letra bat gutxiago edo
gehiago du asmatu beharreko hitzak.

2

3
4

[1] Euskal Autonomia Erkidegoko
5

polizia. [2] Arropa kendu. [3] Gipuz6

koako udalerria, Goierrin. [4] Basapiztia mota. [5] Gaixoa. [6] Modua.

7
8

|
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9

42

10
11

[7] Zoroa. [8] Sustraia, zaina. [9] Ilara,
errenkada. [10]
[11] Idorrak, sikuak.

Modu horretan.
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