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Zure txokoa
Euskara ikasten ari diren lagun batzuen
zalantzak iritsi zaizkigu erredakziora,
bai hizkuntzaren ingurukoak bai
euskara-agirien ingurukoak. Emandako
azalpenak zuentzat ere baliagarri izango
direlakoan ekarri ditugu txoko honetara.

Kaixo, lagunak:
Zalantza bat dudalako idatzi dizuet: “Kontuz buruarekin!”
haur txiki bati esaten baldin bazaio mahaiaren izkinarekin
kolperik ez hartzeko, ondo esanda al dago?
Eskerrik asko
Maite
Haur txikiari mahaiaren ertza ez jotzeko esateko moduko esaldi
asko bururatu zaizkigu, egia esan, baina zuk zeuk idatzitakoa
ere ez legoke gaizki, ez dugu aparteko arazorik ikusten bere
horretan erabiltzeko. Beste aukera batzuk: Kontuz! Erne!
Kontuz mahaiarekin!, Kontuz, mahaia joko duzu eta!, Erne,
mahaia dago eta!...
Aupa!
Ikastetxe batean lanean ari den irakaslea naiz
(Pedagogian lizentziatua) eta euskaltegian ari naiz euskara lantzen. 2. mailako taldean ari naiz eta ikasturte bukaeran HABEren azterketara aurkezteko asmoa daukat.
HABEren bigarren maila gaindituko banu, zein maila aitortuko
lidakete Hezkuntza Sailean?
Eskerrik asko
Miren
Tituluen arteko baliokidetza dekretu berriaren arabera, HABEren
2. maila Irakaspostuen 1. hizkuntza eskakizunarekin parekatzen
da. Hauxe litzateke, beraz, aitortuko lizuketen maila.

Kaixo!
Zalantza bat daukat zuentzat. Gustatuko litzaidake jakitea
zein den zuzena:
1- Zenbat eta ume gehiago eduki, orduan eta zailagoa da
2- Zenbat eta ume gehiago eduki, orduan eta zailagoa den
3- Zenbat eta ume gehiago daukazun, orduan eta zailagoa da
4- Zenbat eta ume gehiago daukazu, orduan eta zailagoa den
5- Zenbat eta ume gehiago, orduan eta zailagoa da
6- Zenbat eta ume gehiago, orduan eta zailagoa den
Tito
Banan-banan aztertuko ditugu zuk bidalitako esaldiak:
1- Zenbat eta ume gehiago eduki, orduan eta zailagoa da
Esaldi hau zuzena da, zenbat eta…-ago, orduan eta …-ago
baita egitura, baina testuinguru gehiago eskatzen du, esaldiak
galdera bat uzten baitu airean: zer da orduan eta zailagoa?
Agian, aurreko esaldian zegoen erantzuna… baina zerbait
behar du, aurretik ala atzetik.
2- Zenbat eta ume gehiago eduki, orduan eta zailagoa den
Bigarren hau, berriz, ez da zuzena, inola ere, den bakarrik gaizki baitago, atzetik zerbait behar du beti.
3- Zenbat eta ume gehiago daukazun, orduan eta zailagoa da
Hirugarren hau, lehenengo esaldia bezalaxe, zuzena da (aditza
infinitiboan nahiz jokatuta jarri baitaiteke), baina lehengoaren
gainean esandako gauza berbera esango dizugu: testuinguruan
huts egiten du.
4- Zenbat eta ume gehiago daukazu, orduan eta zailagoa den
Bigarren esaldia bezalaxe, hau ere ez da zuzena, lehen esandako arrazoi berberagatik.
5- Zenbat eta ume gehiago, orduan eta zailagoa da
Esaldi nagusian ez da aditza ageri, beraz, ulertu behar dugu
izan dela falta den aditza. Horrek beste zentzu bat ematen dio
esaldiari, edo hobeto esanda, eman diezaioke, aurrekoetan
bezala, testuingurua falta duelako…
Hurrengoan, esaldi solteak bidali ordez, testu gehiago bidal
iezaguzu, aurretik eta atzetik dagoena ere beharrezkoa baita.

Komiki hau ikus eta entzuteko, jo helbide honetara: www.ikasbil.net

JESUS, NESKA, BADAKIT DUELA GUTXI
ASTE SANTUA IZAN ZELA, BAINA
LIBURUAREN EGUNERAKO BESTE
ZEOZER ESPERO NUEN...

Komikia

MUNDUAN GEHIEN
SALTZEN DEN LIBURUA
DELA ESAN ZIDATEN ETA...
TXO!

Zure txokoa da hau, idatziguzu!

motzean
Gaurgero
EUSKARAREN EZAGUTZA EGIAZTAGIRIEN ARTEKO
BALIOKIDETZAK HIZKUNTZEN EUROPAKO ERREFERENTZIA
MARKOARI EGOKITUAK
uskara-egiaztagirien baliokidetzari buruzko 48/2009
E
Dekretuak euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen

1B

Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren B1, B2, C1 eta C2
mailekin parekatzen ditu HAEE-IVAP-ek, HABEk, Osakidetzak,
Ertzaintzak, Hezkuntza Sailak, Euskaltzaindiak eta Hizkuntzetako Eskola Ofizialek emandako agiriak, bakoitzaren baliokidetzak ezarriz.
B1 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:
• IVAP-HAEEk emandako 1. hizkuntza eskakizuna.
• HABEk (Kultura Saila) emandako 1. mailako ziurtagiria.
• Osakidetzako 1. hizkuntza eskakizuna.
• Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialetako euskal ikasketen
3. maila gainditua izatea (Antzinako Ikasketa Plana).
• Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako Tarteko
Maila.
B2 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:
• IVAP-HAEEk emandako 2. hizkuntza eskakizuna.
• HABEk (Kultura Saila) emandako 2. mailako ziurtagiria.
• Osakidetzako 2. hizkuntza eskakizuna.
• Ertzaintzako 1. hizkuntza eskakizuna.
• Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren Irakaspostuen
1. hizkuntza eskakizuna.
• Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialetako euskal ikasketen
4. maila gainditua izatea (Antzinako Ikasketa Plana).
• Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako Maila
Aurreratua.

C1 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:
• IVAP-HAEEk emandako 3. hizkuntza eskakizuna.
• HABEk (Kultura Saila) emandako 3. mailako ziurtagiria.
• Osakidetzako 3. hizkuntza eskakizuna.
• Ertzaintzako 2. hizkuntza eskakizuna.
• Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) eta Euskaltzaindiaren D agiria.
• Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren Irakaspostuen
2. hizkuntza eskakizuna.
• Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialetako, eta Madrilgo Hizkuntza Eskola Ofizial Nagusiko 5. maila edo euskal gaitasun maila (Antzinako Ikasketa Plana).
• Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako menderatze operatibo eraginkorreko
Gaitasun Maila (C1).
C2 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:
• IVAP-HAEEk emandako 4. hizkuntza eskakizuna.
• HABEk (Kultura Saila) emandako 4. mailako ziurtagiria.
• Osakidetzako 4. hizkuntza eskakizuna.

EUSKALTZAINDIAK “D” MAILAKO HIZKUNTZA GAITASUN AGIRIA
EMATEARI UTZIKO DIO 2009TIK AURRERA
zken urte hauetan Euskaltzaindiak "D" Mailako Hizkuntza GaitaA
sun Agiria izeneko titulua eman izan die azterketa gainditzen
zuten Iparraldeko biztanleei. Baina, Euskaltzaindiaren eta Euskararen Era-

2

kunde Publikoaren arteko lankidetza-hitzarmena garatuz joan den neurrian, Euskaltzaindiak "D" titulua emateko eskubideak gordez, ez du
oraingoz beste deialdirik egingo "D" titulua azterketak eskuratzeko.
Lurralde horretan euskara gaur egun ere ofiziala ez den arren, azken
urte hauetan Euskararen Erakunde Publikoa pixkanaka indartuz joan da,
eta 2009tik aitzina berak antolatuko ditu Iparraldean euskararen gaitasunari dagozkion beste titulu berriak.
Era berean, Euskaltzaindiak eginahalak eginen ditu, Euskararen Erakunde Publikoarekin solastatuz, Euskaltzaindiaren "D" tituluaren jabe
direnek baliokidetza egokia aurki dezaten hemendik aitzina Iparraldean
antolatuko diren gaitasun agiri berrietan.
Bestaldetik ere, Euskaltzaindiak bere gain hartzen du, orain arte bezalaxe, Iparraldean eman dituen "D" Mailako Hizkuntza Gaitasuna Agiriaren eskuratzaileentzako zerbitzuak ematea, nola kopiak egitea hala bestelako premiei erantzutea (eskuratzaileen erregistroa eta abar).
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Aitor Zabala,
otorrinolaringologoa1
Oihana Prado (Kazeta5)

2 Aitor Zabala otorrinolaringologoak astean

behin du kontsulta Basurtuko Ospitalean. Batez
beste, 20 gaixo ikusten ditu kontsulta-egunetan.
Gehienak bilbotarrak dira, % 80 inguru. Bere
kontsultara joan gara, eta sartu aurretik mesfidantzaz begiratu digute zain zeuden pazienteek. Izan ere, Zabala oso lanpetuta dabil eta
zaila egin zaio gurekin hitz egiteko tartea ateratzea. Baina ahalegina egin du, eta merezi duelakoan gaude.

*

AHOSABAI.- Paladar. Palais.
ANTZEMAN.- Detectar. Détecter.
ATALBURU.- Jefe/a de sección. Chef de section.
FROGATU.- Demostrar. Démontrer.
GORRERI.- Gortasun. Sordera. Surdité.
KOTOI-TXOTX.- Bastoncillo de algodón. Coton-tige.
MEDIKU EGOILIAR.- Médico/a residente. Médecin résident.
OPERAZIO-GELA.- Ebakuntza-gela. Quirófano. Salle d’opération.
OSASUNGARRI.- Osasuntsu. Saludable. Sain-e.
PROBA.- Prueba. Épreuve.
PROFIL.- Perfil. Profil.
ZERBITZUBURU.- Jefe/a de servicio. Chef de service.
1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-

sekuentzia badaukazu Osatuz webgunean
egiterik, bilatzailean 411119 idatzita.

Aitor Zabala, otorrinolaringologoa

07

H

ogei urte baino gehiago daramatza otorrino gisa
lanean. Denbora azkar pasatzen da, eta gurekin
hitz egiten ari den bitartean horretaz jabetu da
bat-batean: “Atzera begiratzen dudanean, zahartzen
ari garela konturatzen naiz”.

Zabala 1987. urtean hasi zen ospitalean lanean, mediku egoiliar gisa. Amaitu zuenean, Arrasateko
Ospitalera joan zen, baina ez zen betirako gelditu:
“1993an Basurtura itzuli nintzen mediku adjuntu aritzeko. Handik urte batzuetara atalburu izendatu ninduten, eta hiruzpalau urte daramatzat zerbitzuburu”.
Zerbitzuburu baten ardura nagusia gaixoei eta gaixotasunei erantzun egokia eta eguneratua ematea da, batez
ere kasu larrietan (gaixo onkologikoetan, esate baterako); horretaz gain, badaude beste ardurara batzuk ere,
besteak beste: mediku adjuntuak koordinatzea, ospitaleko beste zerbitzuekiko harremanak bideratzea eta bere zerbitzurako baliabideak lortzea daude bere eguneroko lanean.
“Beti izan dut gustuko espezialitate hau”, argitu digu bere
lanbideaz galdezka hasi gatzaizkionean. Otorrinolaringologia
espezialitateak, izenak berak dioen bezala, belarria (oto), sudurra (rino) eta laringea aztertzen ditu. Azterketak egiteaz gain,
azken urteotan kirurgiak leku garrantzitsua hartu duela bere
espezialitatean esan digu Zabalak: “Lehen, otorrinoak ez zuen
gaur egun daukan lotura operazio-gelarekin”.

Aurrerapen nabarmenak
Goizero eta arratsaldero egiten dituzte ebakuntzak Zabalak
zuzentzen duen zerbitzuan. Ebakuntza kopurua nabarmen igo
da, baina ez hori bakarrik: “Laser bidezko kirurgia ORLko minbizietan erabiltzen da batez ere, eta kirurgia miniinbasiboaren
eta kirurgia endoskopikoaren aldetik etorri dira aldaketa nagusiak. Azkeneko zazpi urteotan aurrerapen nabarmena egin
dugu bi teknika horiei esker. Ebakuntzaren ondorioak gutxitzea
lortu dugu batez ere”. Gorreriari aurre egiteko tresnetan ere
hobekuntza handia sumatu dela azpimarratzen du: “Inplante
koklearra, adibidez, aurrerapen handia izan da. Koklearen edo
karakolaren barnean jartzen dugu eta betirako da”.
Zabalaren esanetan, kirurgian erabiltzen dituzten materialak
ere asko aldatu dira: “Betiko bisturiak –hotzak deitzen diren
horiek– atzean gelditzen hasi dira, eta irrati-frekuentzia, ultrasoinu, edo bibrazio bidez funtzionatzen dutenak indar handiz
sartu dira”.
Ohiko gaixotasunez galdetu diogu Zabalari, eta ez da itzulinguruka ibili: “Gure atalean minbizia oso hedatuta dago, laringekoa batez ere”. Laringeko minbizia ohikoena bada ere, beste
batzuk ere antzematen dituzte: mingainekoa, ahosabaikoa,
faringekoa, parotidakoa. Gaixo-profil zehatzik ez dagoela
esan digu Zabalak: “Era askotako gaixoak ikusten ditugu, nire
espezialitateko gaixotasunak edozeinek izan ditzakeelako.
Halere, minbiziak lotura zuzena du bizi-ohiturekin: tabakoa eta
alkohola dira arrisku-faktore nagusiak”.

Kontuz zaratarekin
Zabalaren kontsultan geundela aprobetxatuz, belarriak zaintzeko aholkuak eskatu dizkiogu, eta hauxe da espezialistak
esan diguna: “Lehenik, edozein gauza igarri bezain laster,
medikuarenera joan. Berak erabakiko du otorrinoarengana joa-

tea beharrezkoa den. Ezinbestekoa da ondo aztertzea sintomak nondik datozen. Batzuetan, gerta daiteke mina belarrian
izatea, baina arazoa beste edonon egotea, adibidez, saman.
Ohitura osasungarriak izatea oso garrantzitsua da: ez erretzea eta alkoholik ez edatea, alegia. Bestalde, belarriko gaixotasun kronikoak dituztenek ahalegindu behar dute belarriak ez
bustitzen”.
Zarata saihestea ere oso garrantzitsua da. Izan ere, gauza jakina da zaratak kalte handia egin diezagukeela. “Gazteek tentuz
ibili behar dute, zaratak sorturiko gorreria ez baita egun batetik bestera antzematen, pixkanakakoa da. Gazteek ez ezik,
leku zaratatsuetan denbora asko eman behar dutenek, eraikuntzako langileek adibidez, gorreria-arazoak izan ditzakete.
Argi gelditu behar da kaskoek ez diotela beti arazoari aurre egiten. Izan ere, zaratak airea ez ezik hezurrak ere zeharkatzen
ditu. Adibidez, mailu pneumatikoa erabiltzean, kaskoak jarri
arren, zarata hezurretatik barrena sartzen zaigu. Horrenbestez,
ezinbestekoa da modu egokian babestea”. Lanbideak eragindako gorreriari gorreri profesionala esaten zaio.
Baina, ba al du gorreriak sendabiderik? “Kasuaren arabera.
Transmisio bidezko gorreria denean posible da sendatzea; hau
da, transmisio-kanala punturen batean hondatzen denean,
kirurgia bidez konpon daiteke. Hipoakusia-kasuetan (entzumena galtzen denean), berriz, konponbidea konplexuagoa da.
Inplanteekin senda daiteke, baina azkeneko soluzioa da inplantea”.
Zabalak azaldu digunez, gorreria oso goiz antzematen da gaur
egun. Jaioberriei diagnosia egiteko, teknika berezi bat erabiltzen da. “Haurrak entzuten duen jakiteko, otoemisioen proba
egiten diogu. Probak ez dauka arriskurik. Estimulu bat bidaltzen dugu haurraren kokleara (barne-belarrira), eta bertan dauden zelulen erantzuna positiboa bada, haurrak entzuteko gaitasuna duela frogatzen dugu”.
Bukatzeko, belarriak garbitzeko hainbat aholku eman dizkigu
otorrinoak. Esprai eta kotoi-txotxekin kontuz ibiltzeko esan
digu, belarriak garbitzeko produktuak osasungarriak al diren
galdetu diogunean: “Belarria bakarrik garbitzen da, baldin eta
arazorik ez badu. Berez garbitzen ez bada, arazoren bat dagoen seinale. Garbiketarako produktu horiek okerrerako izaten
dira askotan. Belarriko kotoi-txotxak, adibidez, gaizki erabili ohi
ditugu: zikinkeria atera beharrean, barrurago sartzen dugu eta
gero eta gogorrago bihurtzen da”.
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Jabier Agirre, UZEI

Espondilitis ankilosatzailea1
2 Espondilitis ankilosatzailea edo anki-

lopoietikoa gaixotasun erreumatiko
inflamatorio kronikoa da, artritisa eragiten duena. Bizkarrezurrean agertzen da
gehienbat eta baita artikulazio periferiko nagusietan ere (sorbaldetan, aldakan eta belaunetan, esaterako). Inflamazioak beste organo batzuk ere erasan ditzake –begietan, biriketan edo
bihotzeko balbuletan– kalteak eraginez.

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 411120 idatzita.

G

aixotasunaren izena bi hitz grekotatik dator: spondylos batetik (ornoa da bere esanahia ) eta ankylos bestetik (soldadura esan nahi du horrek). Kasurik larrienetan orno-gorputzen fusio edo bat-egitea gertatzen da, eta horrek bizkarrezurraren
zurruntasuna eta malgutasuna gutxitzea dakar.
Espondilitis ankilosatzaileak gizonezko adoleszenteei eta heldu
gazteei erasaten die batik bat.

Zergatik gertatzen da?
Jatorri ezezaguneko gaitza da, baina hori jasaten duten pertsona
gehienek markatzaile komun bat dute euren zelulen gainazalean:
HLA-B27 antigenoa, hain zuzen ere. Eta molekula hori espondilitis
ankilosatzaileak jota dauden pertsona gehientsuenetan presente
dagoen arren (arraza kaukasiarrean gaixoen % 90 baino gehiagotan), gaitza ez da HLA-B27 positiboak diren pertsona guztietan
nabarmen jartzen. HLA-B27 markatzailea duten pertsonek espondilitisa jasateko arriskua % 1-% 20 bitartean dago, adituen arabera.

Espondilitis ankilosatzailea
Bizkarrezur normala
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Bizkarrezur normala–Parte hartzen duten lokailuak

A

B
lokailuak

ornoa

lokailuak

ornoa
diskoa
orno-giltzadurak

diskoa

Hantura

Fusioa / bat-egitea (Ankylosis)
D

C
lokailuak
hantura
ornoa
Diskoak
orno-gorputza
ukitzen duen
tokian hasten
da hantura

lokailuak

bat egindako
lokailuak
ornoa

Hantura
ornogiltzaduran

Bat egindako
lokailuak
diskoaren
gainean
(Disko bereko
kanpoko zuntzek
ere bat egiten dute)

bat
egindako
lokailuak

Ornogiltzadura
bat-egina

Horregatik, antigeno hereditario bat identifikatzeak eta gaitza
gaixoen senide edo familiartekoen artean usuagoa izateak faktore genetikoak badirela pentsatzera eraman ditu ikertzaileak.
Gaur egun zera esan daiteke: gaixotasunaren genesian badirela faktore sortzaileez gain faktore abiarazleak ere, sarritan
hesteetako gaitzen edo gernuko infekzioen ostean agertzen
delako espondilitisa.

Nola ezartzen da diagnostikoa?

Zeinu klinikoak

Bizkarreko mina (nolakoa den, nola hasi den eta zein eboluzio
daraman, gainerako xehetasunak ahaztu gabe) izaten da irizpide klinikorik ezaugarriena eta diagnostikoa argitzeko garrantzitsuena.

Gaixotasunaren hasiera graduala izaten da, iruzurti samarra,
eta horregatik denbora luzea pasa daiteke (baita 3 urte ere)
diagnostikoa egin arte. Ohizkoa da aurreneko sintoma gerrialdeko malgutasunaren galera izatea. Bizkarrezurraren behealdea izaten da, beraz, gehien erasaten den zona, baina artritis-sintomak lepoan eta sorbaldetan, bizkarraren goiko aldean,
aldaketan eta oinetan ere ager daitezke.
Bizkarreko mina edo zurruntasun-sentsazioa tarteka azaltzen
da kasu batzuetan. Beste batzuetan, berriz, gaixotasuna modu
larriagoan agertuko da, modu kronikoan, bizkarrezur osoari,
artikulazio periferikoei eta barruko organoei erasanez: kasu
horietan giltzaduretako gogortasun eta zurruntasuna, mugikortasunaren galera eta deformitateak azalduko dira.
Ipurmasailetako eta izterraren atzealdeko mina bezala ere ager
daiteke, edo ziatika baten itxura hartu.
Zenbait kasutan, mina goizaldean agertzen da, eta horren
ondorioz pazienteak ohetik jaiki beharra dauka, eta paseatzeari ekin, mina arindu eta gozatuko bazaio. Gaixo batzuetan
bestelako organoak ere erasan daitezke, eta horrela begietako
inflamazioak (iritisak) eta kasurik larrienetan baita bihotzeko
balbulen erasanak ere aipatu izan dira. Eta sintoma horiekin
batera, sukarra, nekea, pisu-galera edo anemia ere hartu behar
dira kontuan diagnostikoa egiteko.

Diagnostikoa osatzeko, garrantzi handikoa da kontuan hartzea
bai manifestazio eta zeinu klinikoak (oso ezaugarriak direlako),
eta baita azterketa erradiologikoen eta laborategiko analisien
emaitzak ere. Gauzak hasieratik ongi ez egiteak, diagnostikoa
asko berandutzea dakar, sarritan espondilitis ankilosatzailea
bizkarreko molestia eta min ohizkoekin nahasten baita.

Pelbiseko eta bizkarrezurreko azterketa erradiologikoa ezinbestekoa da diagnostikoa baieztatzeko, baina kontua da aldaketa
erradiologikoak ez direla lehen unetik agertzen, gaixotasuna
aski aurreratua dagoenean baizik, eta horrek, noski, zaildu egiten du diagnostiko goiztiarra. Sintoma erradiologiko nagusiak sakroiliitis-zeinuak dira: orno-gorputzetako erosio edo

*

ABIARAZLE.- Desencadenante. Déclanchant.
DIAGNOSTIKO GOIZTIAR.- Diagnóstico precoz.
Diagnostic précoce.
ERASAN.- Afectar. Affecter.
GERNUKO INFEKZIO.- Infección orinaria.
Infection d’urine.
GERRIALDE.- Región lumbar. Région lombair.
GILTZADURA.- Articulación. Articulation.
MALGUTASUN.- Flexibilidad. Flexibilité.
ORNO.- Vértebra. Vertèbre.
ORNO-GORPUTZ.- Cuerpo vertebral. Corps vertébral.
SORTZAILE.- Generador/a. Générateur/trice.
ZURRUNTASUN.- Rigidez. Rigidité.
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Espondilitis ankilosatzailea

Espondilitisak
eragindako giltzadura
sakroiliakoaren
bat-egitea

higadura txikien moduan ager daitezke, alde bietan, edo baita
alde bakarreko lesio handiagoak bezala, edo orno-gorputzen
bat-egiteak ikusiko dira, horien obliterazioarekin edo baita
buxadurarik gabe ere.
Laborategian, berriz, honako hauek ikusiko ditugu:
– GJAren (globuluen jalkiera-abiaduraren) gorakada.
Ez da oso sintoma espezifikoa, inflamazioa adierazten
baitu besterik gabe, eta hainbat gaixotasun inflamatorio
eta infekziosotan gehitua agertzen baita.
– Anemia
– HLA-B27 antigenoa

Eta tratamenduari dagokionez, zer?
Tratamenduak beti indibidualizatua izan behar du, hau da
medikuak gaixoaren egoera pertsonala aztertu ondoren, beretzat egokiena den tratamendua ezarriko dio. Litekeena da
aurreneko aukerarekin ez asmatzea, eta hilabeteak ere pasatzea gaixo bakoitzarentzat botika egokia topatu arte. Eta
horrez gain, ondoren aipatuko diren botika guztiek albo-ondorio ugari dituztenez, medikuak tratamenduaren jarraipen estua eta kontrol zehatza egingo du kasu guztietan.
Oro har, eta kasu bakoitza diferentea dela onartu arren, hauek
dira normalean erabiltzen diren terapia modu nagusiak:
a) AIEEak, antiinflamatorio ez-esteroideoak (indometazina,
naproxenoa, edo fenilbutazona batez ere). Sintomak
arintzen dituzte (mina eta zurruntasuna batik bat), baina
ez dute gaitza sendatzen. Horrelako botikak erabiltzearekin batera, medikuak urdaileko babesleak ere aginduko dizkio gaixoari.

b) Sulfasalazina. Botika honek ez dio gaitzari aurrera egiten
uzten, baina bere efikazia asko aldatzen da gaixo batetik
bestera.
c) Kortikoideak aho bidez (gaitzaren ‘brotea’ puri-purian
dagoenean, eta bestelako botikek eraginik ez dutenean).
d) Metotrexatea. Zitostatiko bat da, beraz botika honekin
kontu handia eduki behar da. Horregatik, dosi oso txikitan erabiltzen da, astean behin bakarrik, aurreneko bi
botikak erabili ondoren batez ere artikulazio periferikoetan inflamazioari dagokionez hobekuntza handirik izan
ez duten pazienteetan.
e) Fisioterapia eta ariketa fisikoa. Gaitz honetan, beste hainbatetan bezala, kontua ez da “botikak hartzea” besterik
gabe. Eta irakurle askori arraroa irudituko zaion arren,
espondilitisa duten pazienteek hobekuntza handia izan
dezakete beren egoerara ondo doazen ariketa fisikoa eta
gimnasia bereziak eginez, beren artikulazioak egoera
hobean mantentzen lagunduko baitiete.

*

ALBO-ONDORIO.- Efecto secundario. Effet secondaire.
BABESLE.- Protector/a. Protecteur/trice.
BUXADURA.- Obstrucción. Obstruction.
GLOBULUEN JALKIERA-ABIADURA.- Velocidad de
sedimentación globular. Vitesse de sédimentation
globulaire.

1

Espondilitis ankilosatzailea. Hiztegia lantzen

2

✎
1.- Emango al zenituzke –tzaile atzizkiarekin osatutako hitzak, osasun-alorrean
erabiltzen direnak. Adibide gisa, artikuluan aipatzen diren markatzaile edo
ankilosatzaile hitzak dauzkazu.
ankilosatzaile
✎

2.- Botika-taldeak izendatzeko normalean zein sintomaren kontra diharduten aipatzen
da. Horrela, adibidez, hanturakontrakoak edo antiinflamatorioak. Emango al
zenituzke ondorengo esamoldeen ordainak euskaraz?
Gaztelaniaz

Euskaraz

1. medicamentos antitusivos

antitusiboak / eztulkontrakoak

2. trto. antifebril, antitérmico

✎

3. vacuna contra la rabia
4. sanatorio antituberculoso
5. antimigrañoso
6. trto. antienvejecimiento
7. vacunación antigripal
8. crema antiarrugas

Gaztelaniaz

Euskaraz

1 Suele comenzar de forma
insidiosa.

Gaixotasunaren hasiera iruzurti
samarra izaten da.

2 En algunas ocasiones el dolor se
presenta de madrugada.

✎

3 Puede haber afectación de las
válvulas cardiacas.
4 Sensación de rigidez lumbar.
5 Dolor en nalgas y zona posterior
del muslo.

1 Nahi izanez gero, ariketa-sekuentzia hauek badaukazu Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 411121 idatzita

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

3.- Artikuluan ohizkoak diren hainbat esamolde irakurtzeko aukera izan duzu. Baina
guri gaztelaniazko bertsioan iritsi zaizkigu. Emango al zenituzke euskaraz?
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INGEMAtik
Nerea Etxaniz
INGEMAko
Prestakuntza arloko
teknikaria

Prestakuntza
gerontologia arloan
2 Gaur egun adinekoen eta mendekotasuna duten adi-

2

nekoen ehunekoa nabarmen ari da igotzen. Horren
ondorioz, kolektibo horren premiak betetzeko, arretazerbitzuen eta horietan lan egiten duten profesionalen
kopurua ere igotzen ari da.
Prestakuntza-beharrak
Bizi-itxaropena handitu ahala, adinekoek jasaten
dituzten arazoak gero eta konplexuago ari dira
bihurtzen. Egoera eta arazo berriei egin behar diete
aurre profesionalek eta mendeko adinekoekin harreman luzeak dituzten pertsonek (senideek, boluntarioek, etab.).
Gerontologia arloko lanak bere ezaugarriak ditu eta
inplikazio psikologikoa dakar; horrek areagotu egiten
du hurbileko pertsonen estres-arriskua. Narriadura
kognitiboa duten pertsonekin harremana luzaroan
izateak, heriotzaren hurbiltasunak, egoera batzuei
nola aurre egin ez jakiteak… egoera horiek guztiek
zenbait gaitasun garatzea eskatzen dute.
Hori guztia kontuan harturik, hiru sektore hauei
bideratzen die trebakuntza INGEMAk, Prestakuntzako Sailaren bitartez: sektorean diharduten profesionalei, adineko pertsonei eta azken horien senideei
(eta boluntarioei).

INGEMAtik
Prestakuntza gerontologia arloan
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Prestakuntza-jarduerak

Baliabideak

Honako arloetan sailkatzen du bere prestakuntza-jarduera
INGEMAk:
• Espezializazio arloa. Prestakuntza-ikastaroak antolatzen dizkie ezintasuna duten pertsonen eta adinekoen
arloan espezializatu nahi duten profesionalei.
Gehienetan ikastaro hauetan unibertsitate-ikasketak
bukatu berri dituzten pertsonak matrikulatzen dira edo
dagoeneko adinekoekin lanean dihardutenak.
Gerontologiako zentroetan praktikak egitea sustatzen
dute ikastaro hauek, edukiak egoera zehatzetan aplikatzeko. Adibidez, “Espezializazio ikastaroa: Esku-hartze
psikosoziala gerontologian” edo “Gerontologia-zentroen kudeaketa eta zuzendaritza”. Urtean, batez beste,
45 ikasle prestatzen ditugu halako ikastaroen bidez.

Hori guztia egiteko, INGEMAk hainbat erakunderen laguntza
du: Gipuzkoa Foru Aldundiarena, Eusko Jaurlaritzarena,
Donostiako Udalarena, Enplegurako Institutu Nazionalarena
(EIN), Euskal Herriko Unibertsitatearena, etab.; baita sektoreko
hainbat erakunde garrantzitsuren laguntza ere.

• Etengabeko Prestakuntzaren arloa. Lanean ari diren
pertsonentzat ikastaro laburrak, jardunaldiak eta
mintegiak antolatzen ditu INGEMAk, profesionalei
esperientziak trukatzeko aukera emanez. Aurten, esate
baterako, jardunaldi bat antolatuko dugu emozioek
zahartzaroan duten garrantziaz, eta beste bat adinekoen patologia psikiatrikoen inguruan. Urtean, 220 profesional inguruk hartzen dute parte jarduera horietan.

Prestakuntza emateko ditugun profesionalak ondoko hauek
izaten dira: alde batetik Matia Fundazioan lan egiten dutenak
(gerontologian eskarmentu handia duten adituak), eta bestaldetik Euskadiko eta estatuko profesionalak, gizarte-zerbitzuetan eta gerontologian eskarmentu eta ezagutza handia
dutenak.
Bukatzeko, azpimarratu behar da arlo honetan prestatuak dauden profesionalak behar dituela gerontologiaren sektoreak.
Begi bistan dago adinekoentzat dauden baliabideak handitu
beharra dagoela eta, hortaz, profesional espezializatuen premia dagoela.
Adinekoen arloan prestatu nahi duen pertsona oro INGEMAk
Donostian dituen bulegoetara hurbil daiteke (Usandizaga
kalea, 6), eta atsegin handiz emango diogu gure prestakuntza-eskaintzaren berri.

• Lanerako prestakuntzaren arloa. Langabeei zuzenduak
daude eta helburua lanean hastea da. Ikastaro horiei
esker, Euskadin bizi diren atzerritarrek zein langabezian
dauden bertakoek gerontologiako zentroetan lanean
hasteko aukera dute. Orain arte 30 lagunek hartu dute
parte ikastaro horietan.
• Prestakuntza bizitzan zehar. Adinekoei, mendeko adinekoen senideei eta sektorean diharduten boluntarioei
zuzendutako prestakuntza da. Hainbat gai jorratzen
dira jarduera horietan: adinekoen eskubideak, familientzako laguntza, belaunaldien arteko programak edo
bizitzan zehar prestakuntza jasotzearen garrantzia, besteak beste. Azken urteotan, Gipuzkoako 500 familia
inguruk hartu dute parte prestakuntza eta laguntzako
taldeetan.

*

ADINEKO.- Adindu, nagusi, heldu. Persona mayor.
Personne âgé.
ARRETA-ZERBITZU.- Servicio de atención. Service d’attention.
BIZI-ITXAROPEN.- Esperanza de vida. Espérance de vie.
ESKU-HARTZE.- Intervención. Intervention.
GAITASUN.- Capacidad. Capacité.
GIZARTE-ZERBITZU.- Servicio social. Service social/e.
JARDUNALDI.- Jornada. Journée.
MENDEKO.- Dependiente. Dépendant.
MINTEGI.- Seminario. Séminaire.
NARRIADURA KOGNITIBO.- Deterioro cognitivo.
Détérioration cognitif.
PRESTAKUNTZA-IKASTARO.- Curso de formación.
Cours de formation.
SUSTATU.- Bultzatu. Promover. Encourager.
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Joseba
Rementeria:
Gastroenteritisa
2 Joseba Rementeria pediatra da eta Bilboko

Basurtuko Ospitalean ari da lanean; Medikuntza Fakultateko irakaslea ere bada. Umeen gastroenteritisa izan da berarekin jorratu dugun
gaia: normalean garrantzi gutxiko arazotzat
jotzen da gastroenteritisa, pare bat egunetan
desagertzen den kontua dela pentsatuz. Baina
ume txikietan, hain garrantzi eskaseko gaitza
ote da benetan?
Hasteko, kontatuko al diguzu zer esan nahi duten
zehazki “gastro” eta “enteritis” osagai horiek?
Gastroenteritis hitzak berak adierazten digu bai urdailaren
(gastro), bai heste mehe eta lodiaren (eta hori da enteritis)
hantura edo inflamazioa dela. Beraz, digestio-aparatuari
dagokion gaixotasuna da. Beharbada, Ameriketako Pediatria
Akademiak emandako definizioak balio lezake prozesu hau
definitzeko: beherakoak agertzen dituen prozesu inflamatorioak, normalean hasiera azkarra duena, gorozki edo eginkari bigunagoak edo likidoak eragiten dituena; horren ondorioz, haurra gehiagotan libratzen da eta beste sintoma batzuk
ere adieraz ditzake.
Jende askok pentsatzen du janak eta edariak eragiten
dutela gastroenteritisa. Hala da ala badira faktore
gehiago haurrengan gastroenteritisa eragin dezaketenak?
Ia gastroenteritis gehienek jatorri infekziosoa dute; hau da,
mikroorganismo batek eraginda azaltzen dira. Baina badaude
beste arrazoi batzuk ere, adibidez gastroenteritis parenteralak. Hauek ere infekziosoak dira, haur txikiengan beherakoak
edo diarreak ager daitezke, eta baita beste gaixotasun
batzuetan ere, esate baterako gernu-infekzioetan, otitisetan, pneumonietan eta abar. Eta gero, badaude arrazoi ez-infekzioso batzuk, toxikoak adibidez. Antibiotikoek ere diarreak eragin ditzakete, transgresio edo hauste dietetikoak ere
bai. Bestalde, badaude gaixotasun espezifiko batzuk: behi-esnearen proteinekiko jasanezintasuna, gastroenteritis
osteko sindromea…, baina gehien-gehienak jatorri infekzio-

sokoak dira. Birus bat aipatzekotan, errotabirusa aipatuko
nuke, garrantzi handiko infekzioa baita; bakterioak ere hor
daude, batez ere salmonella edo Campylobacter jejuni.
Horiek dira eragile nagusiak gure gizartean.
Beherakoa aipatu duzu, eta agian hori da gastroenteritisaren sintomarik ezagunena, baina ez dakigu haur eta
helduengan sintomak ezberdinak ote diren.
Gaixotasunaren sintomarik garrantzitsuena beherakoa edo
diarrea da; hau da, eginkariak bigunago edo likido bihurtzen
dira. Batzuetan, umeek 15-20 bider izaten dute egunean, eta
batzuetan kantitate handiz, gainera, pixoihaletik kanpo eginez. Beste sintoma batzuk ere agertu daitezke: gorakoak
–gehienetan beherakoekin batera agertzen direnak– goragaleak, sukarra, sabelaldeko mina, jateko gogo gutxi eta abar.
Nik, batez ere, haurren sintomak ezagutzen ditut; pertsona
helduek, suposatzen dut, sintoma berdinak izango dituztela.
Gaitz kutsakorra dela esango zenuke?, senitartekoen
edo ikaskideen artean erraz kutsatzen den gaitza da?
Bai, infekzio guztiak bezala, gastroenteritis infekziosoak
kutsakorrak izan daitezke. Gainera, gastroenteritisaren transmisio-bidea gorozki-ahozkoa da, erdaraz transmisio “fekalorala” esaten dena. Hau da, gaixoak, eginkariekin batera,
mikroorganismo pila bat –bai birusak edo bai bakterioak–
kanporatzen ditu, eta gaixoarekin harremanetan dauden pertsona guztiak kutsatuak izan daitezke. Horregatik, kutsatze
hori izan daiteke zuzena –bai gorozkiak ukitzeagatik edo
eskuak ondo garbitzen ez ditugulako, gorputzeko edozein
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Eta zer esango zenuke tratamenduaren inguruan: botikarik, antibiotikorik hartu behar da?
Tratamenduaren helburu nagusiak dira galera hidroelektrolitikoak ekidin eta zuzentzea, eta desnutrizioa saihestea. Beraz,
berhidratazioa da tratamendurik garrantzitsuena gastroenteritisaren kasuan. Beste tratamendu batzuk badaude: zinka,
razekadotriloa, probiotikoak eta abar. Zenbait ikerketaren
arabera, badirudi eraginkorrak direla, baina betiere pediatrak
erabaki behar du ze tratamendu jarri.
Kasu gehienetan, ez da antibiotikorik erabili behar. Alde
batetik, gastroenteritis gehienak birusek sortuak direlako, eta
beste alde batetik, normalean ez dira beharrezkoak, nahiz eta
infekzio bakterianoak izan. Oso kasu gutxitan erabil daitezke:
shigelosi infekzioaren kasuan, hiru hilabetetik beherako haurrengan, eta abar.

atal ukitzen dugulako–, edo bai jantziak, tresnak edo kutsatuta dagoen edozer gauza partekatzeagatik. Aipatuko nuke
errotabirusengatiko infekzioaren kasuan, oso inportantea
dela hori. Errotabirus hau oso kutsakorra da, kantitate gutxirekin gaixotasuna sor dezake. Eta errotabirus honekin beste
arazo bat daukagu, hain zuzen ere gastroenteritis nosokomiala: ospitale barruan transmititutako infekzioari deritzogu
nosokomiala. Eta errotabirusaren kasuan, ehuneko handian
gertatzen da infekzio nosokomiala gure ospitaleetan eta
herrialde garatuetako ospitale guztietan.
Aipatu dituzun kasu horiek guztiak kontuan izanik, zer-nolako prebentzio neurriak har daitezke?
Lehenago aipatu dudan moduan, eskuak garbitzea –ur eta
xaboiaz sarritan garbitzea–, batez ere gastroenteritis-kasu bat
gertu badaukagu. Pixoihal, jostailu, tresna… edozein gauza
ukituz gero, komeni da eskuak garbitzea. Hortik aparte, janari
eta edariak ondo garbitzea eta prestatzea, ur garbia edatea...
Beste neurri bat da amagandiko edoskitzea. Hori da prebentiborik eraginkorrena eta, gainera, merkeena, ez bakarrik
gastroenteritisa prebenitzeko, baita beste infekzio edo osasun-arazo ugari ekiditeko ere.
Errotabirus infekzioaren kasuan, gaur egun badaukagu
txertatzeko aukera. Bi txerto daude komertzializatuta errotabirusaren kontra: Rotarix eta Rotatek, eraginkortasun handikoak, seguruak, aho bidez eman beharrekoak. Bakarrik arazo
bat daukate: garestiak direla, ez daudela finantzatuak.
Eskuratu ahal izateko, farmaziara jo eta 180-200 euro inguru
balio du tratamendu osoak, bi edo hiru dosi bakoitzak.

Likidoak hartu behar dira? Beti izaten diren zalantza
kontu horren inguruan, ze aholku emango zenizkiguke?
Begira, tratamenduaren inguruan errehidratazioa da punturik
garrantzitsuena; izan ere, konplikaziorik inportanteena deshidratazioa izaten da. Zeintzuk dira deshidratazioa ekiditeko
neurriak? Ba, normalean serum hiposodikoak erabiltzen ditugu, farmazietan saltzen dituztenak; hauek dira erabili beharrekoak eta ez etxean prestatutako bestelako likidorik.
Bestalde, otorduen plana dago desnutrizioa ekiditeko. Lehen
baraualdia gomendatzen genuen pediatrok, hau da 24-48
orduko baraualdia diarrea desagertu arte. Gaur egun, ez
dugu beharrezkotzat jotzen barau hori, eta 3-4 orduko
errehidratazioa egin ondoren, umeari janaria eskaintzea aholkatzen dugu, hasiera-hasieratik. Eta ez da dieta idorgarririk
agindu behar, baizik eta dieta normala, umeak jaten duen
dieta.
Beraz, arroz zuria eta horiek guztiak alde batera geratu
dira?
Bueno, ez erabat alde batera. Umeak ondo jaten baditu,
ederto, baina dieta normala ere beharrezkoa da. Kontua da
umearen nutrizioa ez aldatzea, edo desnutrizioa saihestea.
Horretarako, nahikoa da dieta normala egitea. Zer esanik ez,
haurra edoskitze garaian badago: jarraitu egin behar du
edoskialdi gehiago egiten, ez du inoiz laga behar. Eta beste
gauzatxo bat: esne-biberoiak, normalean, ohiko ontzi kopuruarekin prestatu behar dira, gehiago diluitu gabe. Horiek
dira neurririk garrantzitsuenak.

*

BARAUALDI.- Ayuno. Jeûne.
BEHERAKO.- Diarrea. Diarrhée.
BERHIDRATAZIO.- Rehidratación. Réhydratation.
DIETA IDORGARRI.- Dieta astringente. Diète astringent.
EDOSKIALDI.- Hartualdi. Toma. Dose.
EDOSKITZE.- Lactancia. Lactation.
EGINKARI.- Gorozki. Hez. Selles.
ERROTABIRUS.- Rotavirus. Rotavirus.
GERNU-INFEKZIO.- Infeccion orinaria. Infection d’urine.
GORAGALE.- Botalarri, botagura. Naúsea. Nausée.
GORAKO.- Gonbito, okada. Vómito. Vomissement.
JASANEZINTASUN.- Intolerancia. Intolérance.
PIXOIHAL.- Pañal. Couches.
SERUM.- Suero. Sérum.
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Erizaintza−eskolatik
2 Azken urteotan herrialde garatuetan emandako
Maider
Ugartemendia1
EHU

populazioaren zahartzearen ondorioz, osasun-arazoen eta arazo sozialen garrantziak gora egin dute.
Populazioaren artean adineko pertsona da gaixotasun gehien pairatzen dituena, kronifikatzeko arrisku
gehien duena eta askotan ondorio desatseginak
jasango dituena.

Erizainaren funtzioak
zahar-egoitzetan
2

Erizaintza geriatrikoa
Bestetik, ez dugu ahaztu behar bizi-itxaropenaren igoerak eta
bizi-kalitatearen hobetzeak ere eragina izan dutela gizartearen bizimoduaren eta balioen aldaketan. Ondorioz, prestakuntza espezifiko baten beharra ezinbestekoa da, erizain
geriatrikoaren espezialitatea hain zuzen ere. Espezialitate
honen helburu nagusiak honako hauek dira: adineko pertsonen osasuna sustatzea, batetik, eta adineko pertsona gaixoak zaintzea, bestetik. Horretarako, ezinbestekoa da prebentzioa, zainketa integrala eta errehabilitazioa adineko pertsonaren beharretara egokitzea, bizi-kalitatea lortu eta adinari
loturiko konplikazioak gutxitu daitezen.
Gaur egun, adineko pertsonak beharrezkoa duen osasunarreta egokia hainbat bidetatik jaso dezake, baliabide nagusiak hauek izanik:
• osasun-zentroek eskainitako arreta.
• arreta ospitalarioa: egonaldi laburra, ertaina edo
luzea eskaintzen duten ospitaleak.
• eguneko zentroak.
• zahar-egoitzak.
• osasun-arreta pribatua etxebizitzan bertan edo zentro
pribatuetan.

1.
2.
3.
4.

funtzio asistentziala
kudeaketa/administrazioko funtzioa
irakaskuntza-funtzioa
ikerketa-funtzioa

Funtzio asistentziala
Funtzio asistentzialaren helburu nagusia adineko pertsonari
osasuna mantentzen edo sendaketa lortzen laguntzea da, jarduerak egiteko gaitasuna bultzatu eta ahalik eta independentzia-mailarik handiena lortuz. Erizainaren ardurak, beraz,
funtzio honen barruan, ondokoak dira:
• Adineko pertsonaren osasun/gaixotasun egoera aztertzea, eta informazioa eskuratu, aztertu eta interpretatzea.
• Banakako zainketak antolatzea, eskaintzea, koordinatzea, jarraipena eta ebaluazioa egitea, beharrak eta erizaintzako diagnostikoak kontuan izanik eta diziplina
arteko taldean parte hartuz.
• Erizaintzako arreta: zaurien sendaketa, larrialdiko
sorospena, laginen bilketa, bizi-konstanteen neurketa,
gaixotasun kroniko eta akutuen jarraipena, medikazio-

Azken urteotan, aipaturiko eremu horietan erizainaren paperak garrantzi handiagoa hartu du, adineko pertsonen pentsaera-aldaketak bultzaturik. Hala ere, gure inguruan gutxi aipatzen da erizainek eskaintzen duten arreta zaharren egoitzetan, eta hori da, hain zuzen ere, jarraian azaldu nahi dudana.
Erizainak zaharren egoitza batean dituen funtzioak oso zabalak dira, eta aldeak daude zentro batetik bestera zentroaren
ezaugarri eta beharren arabera. Hala ere, oro har, funtzio
horiek lau taldetan sailka daitezke:

1 Maider Ugartemendia Psikopatologiako irakaslea da Donostiako Erizaintza

Eskolan (EHU). Horrez gain, Zorroagako zahar-egoitzako erizaina da.
2 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 411122 idatzita

Funtzio asistentziala (zaurien sendaketa)

Erizaintza−eskolatik
Erizainaren funtzioak zahar-egoitzetan
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Kudeaketa/administrazioko
funtzioa: antolaketa eta
koordinazioaren garrantzia

aren prestaketa eta kontrolaz arduratzea, zenbait tratamenduren preskripzioa…
• Osasun-egoeraren aldizkako behaketa, arriskuei
antzeman eta prebentzio-neurriak martxan jarri ahal
izateko, bizi-kalitatea hobetzea eta autonomia mantentzea helburu direla kontuan hartuz.
• Zentro desberdinetako osasun-langileekin koordinatzea, zainketen jarraipena bete dadin.
• Heriotza-prozesuan arreta eta laguntza eskaintzea.

Kudeaketa/administrazioko funtzioa
Funtzio honi dagokionez, aipatu beharra dago zahar-egoitzetan baliabideak eskasak izan ohi direla gehienetan; garrantzitsua da, beraz, horiei ahalik eta etekin handiena ateratzea.
Erizainaren funtzioa, hain zuzen ere, baliabide materialen eta
giza baliabideen kudeaketa egokia lortzea da, bere ardura
izanik:
• Lanaren antolaketa.
• Kalitatezko zainketak eskaintzeko, prozesuan parte
hartzen duten erizain profesionalak bideratu eta koordinatzea premiazkoa da.
• Protokoloak definitzea.
• Gastua arrazionalizatzea.
• Baliabide materialen kontrol eta kudeaketa: material
ortopedikoa, oxigenoterapia, material sanitarioa…
• Hobekuntzaren bat ekarriko duten berrikuntza eta
aldaketak sustatzea.

Irakaskuntza-funtzioa
Funtzio honen helburua ezagutza, trebetasun eta gaitasunen
transmisioan oinarritzen da, kalitatezko asistentzia eskaintze
aldera. Komeni da jarduera horiek bi eremutan jorratzea: alde
batetik, ikasle edo profesional berriak diren lankideak motibatzea eta ikasprozesua erraztea; bestetik, adineko pertsonari eta bere familiari ezaguerak eskaintzea, “bizi-estiloak” sus-

tatu, osasun-programak garatu eta trebetasun-aldaketak
errazteko. Hori lortu ahal izateko, oso garrantzitsua da erizainaren etengabeko prestakuntza eguneratzea.

Ikerketa-funtzioa
Azkenik, ikerketaren helburua zainketen hobekuntza sustatzea da, ikerketan parte hartu eta berrikuntzak proposatuz.
Horretarako, erizainari ikerketa egiteko aukera emango dion
heziketa espezifikoa garatzea ezinbestekoa da; hala nola,
metodologian, bioestatistikan, epidemiologian, hizkuntzetan
eta teknologia berrietan oinarriturikoa hain zuzen ere.
Bestalde, kontuan izan behar da erizaintzako ikasketek aldaketak izango dituztela denbora gutxian, eta ikerketak berebiziko garrantzia izango duela.

*

AKUTU.- Agudo/a. Aigu/Aiguë.
ALDIZKAKO BEHAKETA.- Observación periódica.
Observation périodique.
ARRETA.- Atención. Attention.
BALIOAK.-Valores. Valeures.
EGONALDI LABUR, ERTAIN ETA LUZE.- Estancia corta,
media y larga. Séjour court, moyen et long.
GIZA BALIABIDEAK.- Recursos humanos.
Ressources humaines.
HEZIKETA.- Educación. Éducation.
IKERKETA.- Investigación. Recherche.
KUDEAKETA.- Gestión. Gestion.
SOROSPEN.- Auxilio. Secours.
SUSTATU.- Bultzatu. Promover. Encourager.
ZAHAR-EGOITZA.- Residencia de tercera edad.
Résidence pour personnes âgées.
ZAINKETA.- Cuidado. Soin.
ZAINKETEN JARRAIPEN.- Continuidad de cuidados.
Continuité de soins.
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Proba
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diagnostikoak
Jabier Agirre, UZEI

Esfortzu-proba

1

2 Atseden-egoeran sumatzen ez diren

alterazio kardiobaskularrak edo arnasketaren asalduak jar ditzake agerian ariketa
fisikoak, eta horrek diagnostiko bat egiteko
aurreneko pausoa eman diezaguke zenbait kasutan. Bularreko angina egonkorraren kasu guztien % 50 baino gehiagotan,
esaterako, ez da inolako alteraziorik nabaritzen elektrokardiograman.

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 411125 idatzita.

Proba

diagnostikoak

Esfortzu-proba

E

sfortzu-proba, ariketarekiko tolerantzia-proba edo ergometriako proba bezala ere ezagutzen dena, metodo ez-inbaditzailea da eta aski erraz egiten da. Ospitale eta
osasun-zentro gehienetan eskura dago, eraginkortasun eta efikazia altuko eta koste baxuko proba da, patologia jakin batzuk
diagnostikatzeko oso egokia. Hala ere, arrisku baxuko egoeran
dauden pazienteetan bere aurresate-balioa ez da hain handia.
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Zeintzuk dira probaren arrisku posibleak?
Pazienteak bihotzeko gaixotasunen bat badu, proba egiten ari
den bitartean bularraldean mina agertzeko arriskua dago. Min
hori bihotza behar adina oxigeno ez dela jasotzen ari adierazten duen zeinuetako bat denez, eta luzera bihotzak kalte
handiagoa jasan dezakeenez, garrantzi handikoa da edozein
sintoma edo molestiaren berri profesional sanitarioari ematea,
txikia edo arina baldin bada ere, proba bertan behera uzteko.

Zertan datza bihotzeko esfortzu-proba?
Proba honi esker bihotzak ariketa fisikoari nola erantzuten dion
egiazta dezake medikuak. Bihotza gai da normalean bere
gastu normala (alegia, minutu bakoitzean ponpatzen duen
odol kopurua) hainbat aldiz biderkatzeko estimulazioaren eraginez. Eta horixe da esfortzuko probaren helburua, bihotza
estimulatu eta bere gaitasuna neurtzea.
Probaren barruan erregistro elektrokardiografikoa egin eta presio arteriala neurtzen dira, pazienteak ariketa fisiko dinamiko
bat, intentsitate-maila gero eta handiagokoa burutzen duen
bitartean. Gehienetan bizikleta estatikoan pedalei eraginez,
edota zinta ibiltari baten gainean korrika eginez burutzen da
proba. Zenbait kasutan, proba irudi-teknikekin konbina daiteke,
ekokardiografia batekin edo bihotzeko gammagrafia batekin
esate baterako, probaren gaitasun diagnostikoa hobetzeko.
Atsedeneko egoeran agian antzeman gabe geratu ziren bihotzeko trastornoak detekta ditzake sistema horrek. Kardiologian
duen aplikazio nagusia kardiopatia iskemikoaren detekzioa eta
ebaluazioa dira, baina horretaz gain erabil daiteke baita pazientearen gaitasun fisikoa ebaluatzeko (kiroleko azterketa medikoaren barruan, esaterako), arritmia batzuk ikertzeko edota gaixotasun kardiako jakin batzuen pronostikoa zehazteko ere.

Esfortzu-proba egiteko gomendioak
– Arropa erosoa eta arina eraman behar da, eta emakumeen
kasuan hobe litzateke soinekorik ez eramatea, deserosoagoa gerta daiteke-eta. Zapatak ere erosoak izan behar dute,
egin beharreko ariketarako egokiak.
– Ez eraman katerik ezta bestelako zintzilikariorik ere lepoan.
– Jan beharra izanez gero, hobe proba egin baino ordu pare
bat lehenago jatea, eta jatordu arina egitea.
– Paziente diabetikoen kasuan, normalean intsulina jartzeko
ohiturari jarraituz proba aurretik bere dosia hartu badu, normalean baino gosari fuerteagoa eta ugariagoa egitea
gomendatzen da.
– Ez erretzea, eta ez kaferik eta ezta alkoholik ere ez hartzea
gomendatzen da proba egin baino 12-24 ordu lehenagotik.
– Pazienteak medikazioren bat hartzen badu, proba-egunean
ere hartzea komeni da, eta hori baino hobeto oraindik, horri
buruz lehenago medikuari galdetzea.
– Sildenafil zitratoa (Viagra) erabiltzen ari bada, eta azken 24
orduetan horren dosiren bat hartu baldin badu, medikuari
jakinarazi beharko zaio.
– Proba egin aurretik edo proba egin bitartean edozein molestia sentituz gero, eman horren berri medikuari edo erizainari.

Adibide baten bidez azalduko dut. Demagun gaixo batek ospitalera jotzen duela bularreko anginaren sintomekin, baina bai
elektrokardiograma eta baita proba analitikoak ere normalak
direla. Kasu horretan pazientea ospitalean ingresatuta geratuko da, diagnostikoa erabat argitzeko. Tratamendu egokia jarriko zaio eta atsedenean edukiko dute 48-72 orduz, esfortzuko
proba bat egin aurretik, benetan gaixotasun koronariorik badagoen ala ez argi eta garbi diagnostikatzeko.

Proba nola egiten da?
Lehenik eta behin, pazienteari elektrokardiograma (EKG) bat
egiten zaio, jarrera horizontalean eta beste bat zutik dagoela.
Tentsio arteriala ere hartuko zaio. Jarraian elektrodo batzuk
jarriko zaizkio gorputzean zehar zabalduak, bularraldean,
besoetan eta zangoetan, ariketa bitartean bihotza kontrolatu
eta jarduera kardiakoa erregistratzeko, bai intentsitate normaleko ariketan eta baita esfortzuaren intentsitatea proban zehar
pixkanaka igotzen doan heinean ere. Pertsonal sanitarioko
kideren bat gaixoaren ondoan egongo da une oro, pazienteak
zer moduz dagoen esan eta normaletik kanpoko zerbait sentitzen badu horren berri eman ahal izateko. Probaren amaiera
aldera, ariketaren erritmoak behera egingo du berriro, pazientea errekupera dadin, eta berriro ere elektrokardiograma bat
egingo da eta tentsioa hartuko zaio.

*

ANTZEMAN.- Detectar. Détecter.
ASALDU.- Trastorno. Trouble.
AURRESATE-BALIO.- Valor predictivo. Valeur prédictive.
ESFORTZU-PROBA.- Prueba de esfuerzo. Preuve d’effort.
EZ-INBADITZAILE.- No invasivo/a. Non invasive.
PONPATU.- Bombear. Pomper.
ZEINU.- Signo. Signe.
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Ospitaleetatik

20

Carmen Valois
Donostia Ospitaleko gizarte-langilea.

2

Gizarte-lana
ospitaleko jardunean

1

2 Gizarte-lanak arlo desberdinetara zabaltzen du bere egu-

neroko jarduna. Horietako batek osasungintzarekin du zerikusia
eta hor kokatzen da gure lana, hain zuzen ere, ospitale batean.

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu Osatuz

webgunean egiterik, bilatzailean 411124 idatzita.

Ospitaleetatik
Gizarte-lana ospitaleko jardunean

Arazoak konpontzen
Ohikoa da gure eguneroko jardunean, mediku zein erizainekin elkarlanean aritzea gaixoen inguruan, eta artikulu
hau idazten hasi orduko, maiz entzun dudan esaldi bat
datorkit burura: “arazo soziala da”. Eta aitortu behar dut
hitz horiek elkarturik aditzen ditudan bakoitzean, badakidala profesional horrek zer esan nahi duen. Badakit esan
nahi duela arazoa konpontzea guri dagokigula, eta badakit, ederki jakin ere, espero duela ahalik eta azkarrena irtenbide bat ematea arazoari; are gehiago, badakit esango
duela une horretatik aurrera guk –gizarte-langileok– bideratu behar dugula eta berak, sendagileak, egin duela egin
beharreko guztia.
Eta bai, horrela da, gu arduratzen gara gai horietaz, gu aritzen gara arazo sozialak dituzten gaixoekin. Baina, horretaz
gain, ospitalean aritzen garenok batera lan egiteko erantzukizuna hartu beharko genuke, norberak bere arlotik
abiatuta gaixoak dituen behar desberdinak artatzeko.
Bestela –gauzak pixkanaka aldatzen badoaz ere–, arazoaz
jabetu eta deitzen digutenerako, ospitaleratze-prozesuaren
bukaeran egon gintezke, eta ondorioz gaixoarekin zein
familiarekin lan egiteko ia astirik gabe.
Edonola ere, hor hasten da gure lana, eta egoeraren berri
izaten dugunetik esku-hartzea dagokigu, hots, arazo
soziala non dagoen eta zertan gauzatzen den antzematea.
Horretarako, balorazioa, diagnostiko soziala eta egin beharreko ekintzak definitu behar ditugu, betiere kontuan izanda gaixoaren eta familiakoen egoera zein den, zer behar
duten eta zer nahi duten.
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nek, eta bestetik bilakaera ekonomikoak zein sozialak lortu
dute hiritarron bizi-itxaropena luzatzea. Adibide modura
aipa ditzagun datu batzuk: orain dela berrogei bat urte biziiraupena 72,5 urtekoa zen gizonezkoentzat eta ia 79koa
emakumeentzat. 2005. urtean, berriz, ia 77 urtekoa da
gizonezkoentzat, eta 83tik gora emakumeentzat; eta muga
horiek goraka jarraitzen dute. Haatik, eta aipatzen dutenez,
urte gehiago bizi bai, baina azkenengoak mendekotasunegoeratan pasatzen ditugu, 10 bat urte gutxi gorabehera.
Ezin ahaztu, bederen, azkeneko hamarkadetan emakumeok lan-mundura egindako hurbilketak nabarmenago utzi
dituela hainbat arazo; izan ere, emakumeok egindako
ohiko lana “zainketa-eredua” eta gizarteko antolakuntzasistema baten oinarrizko zutabea izan da orain arte.

Gaur egungo panorama
Hau guztia kontuan hartzen badugu, aise imajina dezakegu zer-nolako egoerak ematen diren ospitalean: adineko
pertsona asko, nahiko edadetuak, mendekotasuna dutenak
eta, normalean, gaixotasun kronikoekin. Gainera –arestian
aipatu ditugun aurrerakuntza medikoak direla medio– ospitalean gaixoak “sendatzea” lortzen dute, baina zer-nolako
baldintzetan bizitzeko? Sendatzeak askotan ez baitu suposatzen lehengo egoerara bueltatzea. Sarritan, bizirik badaude ere eta mendekotasuna areagotzearen ondorioz, ordura
arteko bizimodua jada ez da posible eta beste antolaketa
bat eskatzen du. Eta orduan, familiak ardura eta kezkak
hasten dira planteatzen: nola zaindu behar dugu gaixoa?,
zer baliabiderekin?, zeintzuk dira bere beharrak?, non
artatuko dugu, etxean ala egoitza batean?, zer nahi du
gaixoak?, zer nahi du familiak?, bat egiten al dute?

Askotan, osasun faltak lehenagotik zeuden arazoak areagotu egiten ditu, ospitaleko egonaldian gabeziak azaleratuz, eta ordura arte orekan mantendu diren elementuak
desorekatuz. Hala gertatzen da, mendekotasuna duten
pertsonekin, oro har adineko pertsonekin, etorkinekin eta
abarrekin. Eta hain zuzen ere, aurreneko biak dira gehienbat gure lanaren muina. Eta lan horren muga ospitaleko
alta izaten dela kontuan hartuta, une horretarako dena
ahalik eta ondoena izan behar dugu antolatuta.

Geure lana baliatuz, guk baliabide sanitarioak, soziosanitarioak eta zerbitzu sozialetakoak jarri behar ditugu gaixoen
eskura: gizarteak dituen baliabideak pertsonen zerbitzura
egokitzeko. Guri dagokigu esparru horretan aritzea; guri,
zubi-lana egitea ospitalearen eta gizartearen artean, baina
ahaztu gabe guztiok garela gizarte honetako kide, eta ospitalea ere gizartearen zerbitzura dagoela.

Mendekotasun-egoerak

Hori dela-eta, bertan lan egiten dugunon erantzukizuna
erantzukizun bikoitza bilakatzen da: osasun publikoaren
langileak garen heinean, eta gizarteko hiritarrak garen neurrian.

Jakina denez, gure gizarte garatuetan gero eta urte gehiago bizi gara. Batetik medikuntza eta zientziaren aurrerape-

ADINEKO.- Adindu, nagusi, heldu. Persona mayor. Personne âgé.
ANTOLAKUNTZA.- Antolaketa. Organización. Organisation.
ARTATU.- Atender. Dépendance.
BALIABIDE.- Recurso. Ressource.
BIZI-ITXAROPEN.- Esperanza de vida. Espérance de vie.
EGOITZA.- Residencia. Résidence.

*

ERANTZUKIZUN.- Responsabilidad. Responsabilité.
ESKU-HARTZE.- Intervención. Intervention.
ETORKIN.- Inmigrante. Immigrant.
GIZARTE-LAN.- Trabajo social. Travail social.
MENDEKOTASUN.- Dependencia. Depéndanse.
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Gaurgero

1B Euskara-mailak egiaztatzeko HABEk egin-

go dituen azterketa-deialdien inguruko informazioa eskainiko dizugu hurrengo lerrootan.
Azterketetan parte hartu ahal izateko baldintzak, epeak, lekuak eta egunak zertan diren
jakiteko bideak eskainiko dizkizugu, baina,
batez ere azterketen ezaugarriak zein izango
diren zehaztuko dugu.

B

i azterketa-deialdi izango dira 2009 urtean, bata
maiatz-ekainean eta bestea, berriz, irail-urrian. Probak,
bai idatziak eta bai ahozkoak, leku zentralizatuetan
egingo dira. Azterketa gaindituz mailaren bat egiaztatzen
dutenek Kultura sailburuak emandako euskararen jakite-maila egiaztatzeko agiria jasoko dute.
Ikasleek bete beharreko baldintzak, lehen, bigarren, hirugarren eta laugarren mailako azterketetan aurkeztu ahal izateko, matrikularen prezioa, matrikula bideratzeko era, onartuen zerrendak, azterketa-egunak eta lekuei buruzko informazioa, azterketen emaitzak, erreklamazio eta errekurtsoak,
ziurtagiriak eskatzeko bideak… eta abar HABEren
www.habe.euskadi.net atarian aurkituko ditu, baita euskaltegian, autoikaskuntza-zentroan edo Euskal Etxean ere.

HABEren lehen, bigarren, hirugarren
eta laugarren mailak egiaztatzeko
2009 urteko azterketa-deialdiak

Gaurgero
HABEren lehen, bigarren, hirugarren eta laugarren mailak egiaztatzeko 2009 urteko azterketa-deialdiak
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Azterketen ezaugarriak

Hirugarren mailako azterketa

Hona hemen, mailaz maila, azterketek izango dituzten
ezaugarri nagusiak. Gogoan izan zehaztasun gehiago
nahi izatera www.habe.euskadi.net atarian aurkituko
dituzula.

• Hirugarren mailako azterketak maila honi dagokion gaitasun komunikatiboa neurtuko du lau trebetasunetan (entzumena, irakurmena,
idazmena eta mintzamena) eta gramatika eta hiztegia.
• Lehenengo proba azterketa idatzia izango da, eta entzumena, irakurmena, gramatika eta hiztegia eta idazmena neurtuko ditu.
Bigarren proba ahozkoa izango da, eta mintzamena neurtuko du.
• Lehenengo proba gainditzen duten ikasleek egingo dute ahozko
azterketa.
• Azterketak denera 100 puntu izango ditu gehienez, eta gainditzeko
gutxieneko puntuazioa 55 puntukoa izango da.
• Alde batetik, idazmena, irakurmena, gramatika eta hiztegia ebaluatzen dira (A multzoa) eta, bestetik, mintzamena eta entzumena (B
multzoa). Multzo horietako bakoitza gainditu beharko du ikasleak
azken emaitzan gai izateko.
• Gutxieneko puntuazioa eskatuko da azterketa idatzian (28 puntu)
eta ahozkoan (27 puntu).
• Halaber, gutxieneko puntuazioa eskatuko da bai lau trebetasunetan
eta baita gramatika eta hiztegian ere.
• Ikasleari zati bakoitzaren emaitza eta azken emaitza era honetara
emango zaizkio: gai/ez gai.

Lehen eta bigarren mailako azterketak
• Lehen eta bigarren mailako azterketek maila hauei
dagokien gaitasun komunikatiboa neurtuko dute lau
trebetasunetan: entzumena, irakurmena, idazmena
eta mintzamena.
• Lehenengo proba azterketa idatzia izango da, eta
entzumena, irakurmena eta idazmena neurtuko ditu.
Bigarren proba ahozkoa izango da, eta mintzamena
neurtuko du.
• Lehenengo proba gainditzen duten ikasleek egingo
dute ahozko azterketa.
• Azterketak denera 100 puntu izango ditu gehienez;
eta gainditzeko gutxieneko puntuazioa 55 puntukoa
izango da, bai lehen mailan, eta baita bigarrenean
ere.
• Alde batetik, idazmena eta irakurmena ebaluatzen
dira (A multzoa) eta, bestetik, mintzamena eta entzumena (B multzoa). Multzo horietako bakoitza gainditu beharko du ikasleak azken emaitzan gai izateko.
• Gutxieneko puntuazioa eskatuko da azterketa idatzian (28 puntu) eta ahozkoan (27 puntu).
• Halaber, gutxieneko puntuazioa eskatuko da irakurmenean, idazmenean, entzumenean eta mintzamenean.
• Ikasleari zati bakoitzaren emaitza eta azken emaitza
era honetara emango zaizkio: gai/ez gai.

Laugarren mailako azterketa
• Laugarren mailako azterketak maila honi dagokion ahozko eta idatzizko gaitasun komunikatiboa neurtuko ditu, trebetasunez trebetasun, bi proba erabiliz: ahozkoa eta idatzia.
• Bi probak gainditu beharko ditu ikasleak, azterketa gainditutzat
emateko.
• Ikasleari zati bakoitzaren emaitza eta azken emaitza era honetara
emango zaizkio: gai/ez gai.

i
2009ko lehenengo deialdiko datak
ale honetan bertan, 48. orrialdean,
aurkituko dituzu, maila guztiak
koadro bakar batera ekarrita.
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NOLAKO IRAKURLEA,
HALAKO LIBURUA
1B Hil honetan ospatuko dugun Liburuaren Eguna aitzakia hartuta, nolako irakurlea zaren jakin nahi dugu, baina, batez ere, zer
liburu irakurri dituzun euskaraz.
Irakurtzeko garaian egiten ditugun aukerak eta gaur egun
merkatuan dagoen eskaintza zabalari esker, nork bere liburua du,
zalantzarik gabe. Horregatik, sekuentzian zehar hainbat liburu
izango ditugu hizpide eta hainbat jarduera egin ondoren, zuk zeuk
irakurri duzun euskal libururen baten gaineko testua idatz dezazun
eskatuko dizugu, zerrenda txukun bat osatzeko asmoa baitugu.
Euskara-ikasleentzako liburu egokien zerrendan zuk irakurri
duzunen bat erantsi nahi baduzu, beraz, gonbidatuta zaude.

25

[Sekuentzia
Didaktikoa]

Helburua gauzatzeko, hauek izango dira egingo dituzun lanak:
• Zer, noiz eta nola irakurtzen duten galdetuta, hainbat pertsonak emandako
erantzunak eta dagozkien galderak lotuko dituzu.
• Aurreko galderei zuk zeuk erantzungo diezu, zure irakurtzeko ohiturei buruzko
informazioa emanez.
• Denbora adierazteko baliabideei erreparatuko diezu, emandako esaldietan
egokia den moldea aukeratuz.
• Hainbat hitz desordenan daudela, irakurketari buruz ditugun ohiturak
deskribatzen dituzten esaldiak osatzen saiatuko zara.
• HABE aldizkarian argitaratutako liburu-iruzkin batzuk, pertsona batzuek dituzten
zaletasunak eta ohiturak kontuan izanik, egokiak izan daitezkeen irakurleekin
lotuko dituzu.
• Ikasle batek idatzitako iruzkinetan lekuz kanpo dauden hitzak kokatuko dituzu.
• Aurreko iruzkinak eredu hartuta, zeurea idazten saiatuko zara. Horretarako,
euskaraz irakurri duzun liburu bat aukeratu eta deskribatu beharko duzu, ahaztu
gabe adierazten zaizkizun hainbat puntu idatzi beharko dituzula.
• Zure testua www.ikasbil.net atarian emango da argitara, beste euskara-ikasleentzat ere interesgarria izango delakoan.
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1 ZER, NOIZ ETA NOLA IRAKURTZEN DUZU?
Sekuentzia hasteko, galdera batzuk egin dizkiegu hainbat laguni, zer, zenbat eta noiz
irakurtzen duten jakiteko. Hona hemen erantzun digutena. Ikusiko duzunez, galderak
eta erantzunak ez daude elkarrekin. Jar ezazu kasu bakoitzean dagokion galdera:
Noiz irakurtzen duzu normalean?

Ospatzen al duzu
liburuaren eguna? Nola?

Zer irakurtzen duzu?
Gustuko al duzu irakurtzea?

Zenbat liburu irakurtzen
dituzu urtean zehar?

1.- ............................................................

4.- ............................................................

❏ a) Niri beti gustatu izan zait irakurtzea, asko

❏ p) Edozein une aprobetxatzen dut irakurtzeko.
❏ q) Gutxi irakurtzen dut astean zehar.

gainera.
❏ b) Ez dut apenas irakurtzen, aspertu egiten
naiz eta.
❏ c) Niretzat irakurtzea plazera da, errealitatetik
ihes egiteko dudan bide bat.
❏ d) Gustatu gustatzen zait irakurtzea, baina
nahiago dut beste gauza batzuk egin.
❏ e) Asko gustatzen bazait ere, gutxi irakurtzen
dut.

5.- ............................................................

2.- ............................................................

❏ u) Bai, urtero erosten dut libururen bat edo

❏ f) Prentsari begi bat botatzen diot egunero

❏ v) Ez, ez naiz horren zain egoten eta premia

eta beti dut eleberri bat nire mesanotxean.

eduki orduko erosten ditut interesatzen
zaizkidan liburuak.
❏ w) Bai, ospatu ospatzen dut, nahiz eta urtetik
urtera era ezberdinean egin dudan.
❏ x) Ez beti, gogoratzen naizenean bakarrik
ospatzen dut.
❏ y) Nahikoa dirua daukadanean bakarrik ospatzen dut. Izan ere, hain garesti daude liburuak!

❏ g) Gure seme txikiari irakurtzen dizkiodan

ipuinak dira une honetan eskuartean ditudan liburuak.
❏ h) Eleberri bat irakurtzen dut noizean behin,
norbaitek gomendatzen edo uzten didanean.
❏ i) Komikiak irakurtzen ditut gehienetan.
❏ j) Gehienbat, kontsulta-liburuak, ikasten ari
naizelako.

Asteburuetan, zertxobait gehiago.
❏ r) Aspertuta nagoenean bereziki.
❏ s) Autobusean nahiz trenean bidaiatzen

dudan bakoitzean.
❏ t) Denbora luzez zain egotea egokitzen zaida-

nean.

beste.

3.- ............................................................
❏ k) Batere ez, ez baitut libururik irakurtzen.
❏ l) Hamabi bat edo, hilean bat, gutxienez.
❏ m) Ez dakit zenbat irakurtzen ditudan, bola-

dak izaten ditut eta: batzuetan, hilabeteak
eman ditzaket irakurri gabe eta beste zenbaitetan, berriz, bi edo hiru liburu irakurtzen ditut aldi berean.
❏ n) Eskolan agintzen dizkidatenak bakarrik irakurtzen ditut, bi edo hiru gehienez.
❏ o) Urtean zehar ez ditut liburu asko irakurtzen, asko jota, bizpahiru.

Aurreko testuak ondo aztertu eta jaso hemen zurea egoera edo ohiturekin bat datozenak:
Nik .....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Gogoan izan ideia hauek sekuentziaren bukaeran beharko dituzula,
zeure buruari buruz hitz egiteko, hau da, nolako irakurlea zaren esateko.
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 32. orrialdera.
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Aurreko ariketatik hainbat molde hartu ditugu. Gehienak denborazkoak dira. Saia zaitez esaldiak ondo taxutzen molde egokia aukeratuz:
1.- Nire ustez, .................................. garestiago daude liburuak, ez al zaizu iruditzen?
❏

❏

a) urtetik urtera

❏

b) urtean zehar

c) edozein unetan

2.- Batzuek esaten dutenez, gizonek ez dakite bi gauza egiten ...................................
❏

❏

a) gehienetan

❏

b) zenbaitetan

c) aldi berean

3.- Zure laguna azaltzen den .................................. arazoak izaten ditugu.
❏

❏

a) ahala

❏

b) batzuetan

c) bakoitzean

4.- Niri, berez, gustatu .................................. zait, baina uste dut garestiegia
dela niretzat.
❏

❏

a) gustatzen

❏

b) egingo

c) apenas

5.- Oso .................................. bakarrik joaten naiz antzezlan bat ikustera.
❏

❏

a) batzuetan

❏

b) noizean behin

c) gehienetan

6.- Nik, .................................. baino, nahiago opor-egun guztiak batera gastatu.
❏

❏

a) batzuetan

❏

b) urtean zehar

c) une honetan

7.- Afaria bukatu .................................. joango gara zure ama bisitatzera.
❏

❏

a) orduko

❏

b) dugunean

c) garenean

8.- Txakurra paseatzera ateratzen dudan .................................. Maritxurekin
topo egiten dut.
❏

❏

a) ahala

❏

b) orduko

c) gehienetan

9.- .................................. ez dut lagunekin elkartu nahi, nahiago baitut nire
andregaiarekin egon.
❏

❏

a) Beti

❏

b) edozein une

c) Une honetan

10.- Gure amak esaten duenez, .................................. hobe da bakarrik egotea
konpainia txarrean baino.
❏

❏

a) batzuetan

❏

b) urtez urte

c) urtero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Ordena itzazu hitzok behar bezalako esaldiak osatze aldera:
1.2.3.4.5.-

ez/nik/dut/irakurtzen/apenas
mesanotxean/dut/beti/bat/eleberri/nire
dudanean/erosten/nahi/ditut/liburuak/zaizkidan/interesatzen
irakurtzeko/une/edozein/dut/aprobetxatzen
behin/dut/irakurtzen/noizean/bat/eleberri

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 32. orrialdera.
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2 LIBURUAK, AUKERAN

Zein motako liburuak dituzu gustuko? Segidan, liburu batzuen gaineko informazioa irakurriko duzu. HABE aldizkarian argitaratutako testuak dira hauek. Irakurri ondoren, lot
itzazu liburuak eta irakurleak, gustuko liburua eta pertsona elkarrekin egon daitezen.

1

Afrika express
Urtzi Urrutikoetxea
ELKAR, 2008
Urtzi Urrutikoetxea bilbotar kazetari eta idazlearen Afrika Express bidaia-kronikak Afrika
Beltzeraino eramango gaitu irakurleak Renault Express zahar batean. Bi hilabetetik gora
iraun zuen bidaia eta Afrikako konplexutasunak ulertzeko ahalegin xumetzat har daiteke
ondoren idatzitako liburua. Dozenaka hizkuntza, etnia, erlijio eta ohitura dituen kontinentea
sinplifikatzea gehiegi litzateke, bost mendeko kolonialismoaren ondorioak laburbiltzea ez
baita erraza, baina, abenturaren aitzakian, ilun ikusi ohi dugun errealitatea zertxobait hurbilago ikustarazi nahi izan digu idazleak.

2

La lutte finale
Joxean Agirre
ELKAR, 2008
La lutte finale izeneko lan honetan Joxean Agirre idazleak pasadizoak, gogoetak, eta deskribapenak nahastu ditu. Eleberriaren gai nagusia giza existentzia da eta idazlearen helburua
ez omen da errealitatea islatzea, beste izate posible batzuekin amets egitea baizik. Hainbat
gai txirikordatzen dira eleberri sailkaezin honetan: bi gizon eta bi emakumeren arteko maitasun harreman korapilatsua, mundua aldatu nahian lan egin zuen belaunalditik haren plazerak dastatzera igaro den belaunaldi berriaren erradiografia, gainbehera fisikoaren ondorioek sortzen duten larria… batzuk aipatzearren.

3

Ekialdetik iritsi zen Enara
Xabier Etxaniz Rojo
Alberdania, 2008
Ekialdetik iritsi zen Enara Txinan gauzatutako adopzio baten istorioa da, Xabier Etxaniz Rojo
bere alabarengana eraman zuena. Ez da, beraz, nazioarteko adopzio bat burutzeko gida bat
edota adopzioaren aldeko panfleto bat. Idazleak ez omen du inor konbentzitu nahi. Bere
ustez, nork bere bidea egin behar du. Berea nolakoa izan den kontatu du liburuan, bere istorioa, bere esperientzia.

4

Eguzkiaren lasterketa
Txani Rodriguez eta Nacho Fernández, Verónica Rosado
Itzultzailea: Joxean Sagastizabal
Sauré, 2008
Txanoa bildumako lan berria da Eguzkiaren lasterketa. Perutik Australiara etorritako Manuel
haurra eta bere familia dira protagonista nagusiak eta oraingo honetan Manuelen amak Darwin
inguruan ireki berri duen hotel ekologikoan gertatuko dira abenturak: lagun berriak, Fast doktore eta asmatzailea, gaizkileak… Kontzientzia ekologikoa piztu nahi duen komiki dibertigarria.

5

e.g.a
2007-2008 Azterketak
Euskara zerbitzua-Glotodidaktika-lanak
Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa saila, 2009
EGA azterketa prestatu nahi dutenentzako lan-tresna da material hau, Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailak 1982 urteaz geroztik argitara ematen ari den sortaren
hamargarrena, hain zuzen ere. Izenburuak berak dioen bezala, 2007 eta 2008 urteetako
EGAko azterketak jasotzen dira liburu honetan. Bere horretan argitaratzen dira, jatorrizko
diseinua gordez, urteka eta deialdika sailkatuta. Horrezaz gain, zenbait eranskin ditu: besteren artean, Azterketa Idatzietan 1996 urtetik 2007ra arte jarri diren sinonimoen zerrenda eta
1996tik 2006ra Atariko probetan jarri diren Ahozko Hizkuntza oinarritutako item-bilduma.
CD bat ere badakar, azken bi urteetako Atariko proben Entzutezko Ulermeneko grabazio
gehienak daude bertan, baita Azterketa Idatzien Irakurriaren Ulermenekoak ere.
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6

bakarka 1
J. A. Letamendia
Elkar, 2009
Euskara nork bere kasa ikasteko aspaldiko metodo ezaguna da barkarka, hainbat liburu eta
kasetez osatua. Iaz materiala berritzeko lanari ekin zion Elkar argitaletxeak eta lehenengo
emaitza kalean da orain: bakarka 1 liburua, erantzunak eta CDa dituena (CDan hotsak, elkarrizketak, irakurgaiak, solasaldiak eta abestiak daude). Liburu honetako azalpenak gaztelaniaz
daude eta hainbat unitatek osatzen dute.

7

Hiztegi Batua
Euskaltzaindia-ELKAR, 2008
Euskaltzaindiak HIZTEGI BATUAren lehen bertsioa 2000. urteko martxoaren 31n bukatu zuenetik, etengabe aritu da hura aberasten eta hobetzen. Gaur egun, edonoren eskura dago,
www.euskaltzaindia.net helbidean, baina hemendik aurrera paperezko edizioa ere kontsultatu ahal izango dugu, Interneteko bertsioaren laguntzaile eta osagarri.
A

B

BESTE LEKU BATZUETAKO KULTURA EZAGUTZEA
GUSTATZEN ZAIT, BATEZ ERE GUGANDIK URRUTI
DAUDENAK. BESTE HERRIALDE BATZUETAN DITUZTEN OHITUREK, ADIBIDEZ, BETI PIZTU IZAN DUTE
NIRE JAKIN-MINA.

GURE GIZARTEAN PURI-PURIAN DAUDEN GAIEN INGURUKO LIBURUAK GUSTATZEN ZAIZKIT, BAINA EZ DITUT
BATERE GUSTUKO LEZIOAK EMATEN SAIATZEN DIRENAK. BESTE PERTSONA BATZUEN BIZI-ESPERIENTZIAK
BAI, ASKO GUSTATZEN ZAIZKIT.

C

D

OSO LANPETUTA NABIL AZKENALDI HONETAN ETA
NIRE KEZKA NAGUSIA DA HURRENGO AZTERKETA-DEIALDIRAKO NEURE BURUA PRESTATZEA. IZAN
ERE, EGA AGIRIA ESKURATZEN SAIATU NAHI DUT.

NIK EZ DAUKAT DENBORARIK EUSKALTEGIRA JOATEKO, BI HAUR TXIKI DITUDALAKO. BAINA PREST NAGO
ETXEAN LAN EGITEKO. ASKO KOSTATZEN ZAIT GAUZAK EUSKARAZ ULERTZEA ETA EUSKADI IRRATIA
ETA EUSKAL TELEBISTA OSO ZAILAK DIRA NIRETZAT, OSO AZKAR HITZ EGITEN DUTELAKO.

F
EUSKALDUN BERRIA NAIZ ETA ZALANTZA HANDIAK
IZATEN DITUT ZENBAITETAN EUSKARAZ IDATZI
BEHAR IZATEN DUDANEAN, BATEZ ERE ORTOGRAFIA-KONTUAK DIRENEAN. HORREGATIK, AZKEN BI URTEOTAN EROSI DITUDAN LIBURU GEHIENAK HIZTEGIAK
IZAN DIRA.

E
EZ DAUKAT PAZIENTZIA HANDIRIK IRAKURTZEKO ETA
USTE DUT GERTATZEN ZAIDALA ESKOLAN HAINBAT
LIBURU IRAKURTZERA BEHARTU GINTUZTELAKO.
HORREGATIK, TESTU GUTXI ETA MARRAZKI ASKO
DITUZTEN LIBURUAK AUKERATZEN DITUT BETI.

G
NIRI EZ ZAIZKIT ISTORIO ARRUNTAK GUSTATZEN,
IRAKURTZEN DUDANEAN BURUA ASKE SENTITU ETA
AMETS EGITEA GUSTUKO DUDALAKO.

A

B

C

D

E

F

G

...

...

...

...

...

...

...
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3 IRAKURRI DITUGUN LIBURUAK
Hainbat liburu irakurri dituen Elena Sánchezen (ikus, 8. orrialdea) iruzkinak irakurriko
dituzu segidan. Bertan, liburuaren hari nagusiaz gain, bere iritzi pertsonala ere emango digu ikasle honek. Dena dela, konturatuko zarenez, hainbat hitz lekuz kanpo utzi
ditugu, behar bezala koka ditzazun:
Hona hemen kokatu beharreko hitzak:
halere, dutenei, esker, bezala, eleberriak, sare, diet, amen batean, erraz, irakurleok

1

Brooklyngo erokeriak
Paul Auster
Alberdania, 2006
Hiru pertsonaia dira nagusi eleberri honetan: Nathan, Tom eta Harry. Horien hitzetik ezagutuko ditugu haien iraganeko esperientziak. Egileak protagonista guztietakoen istorioak
nahastuko ditu, armiarma-.............(1)............. bat izango balitz .............(2).............. Azken kapitulu
arte mantenduko da trama, eta pentsaezinezko bukaera batek apurtuko du sarea.

2

Harresi handirantz
Jon Arretxe
Zubia, 1997
Oso liburu polita da. .............(3)............. irakurtzen da; izan ere, 1.B mailako ikasleentzat bideratuta dago, hau da, 4., 5. edota 6. urratsean daudenentzat.
Rama mutilak Harresi Handiranzko bidaia egiten du, eta bidaia horretan pertsonaia batzuekin harremanetan jarri behar du. Pertsonaia horien kontakizunak entzun behar ditu aurrera
jarraitu ahal izateko. Istorio horien azpian irakaspenak aterako ditu Ramak, baita
.............(4)............. ere.

3

Palestina, zure mina
Begoña Bilbao
Elkar, 2004
Palestinaren gaia gogoko .............(5)............. ez .............(6)............. gomendatzen liburu hau.
Gudaren gaia da, liburu honetan, atzeko eszenatokia, ez lehenengo mailako gaia. Liburuaren
laburpenak dioenez, erietxe batean esnatzen da neska bat, eta ez du ezer gogoratzen.
Gogoratzen hasten denean jakingo dugu zertara etorri zen Palestinara, ezkonduta zegoen ala
ez, eta noski, Palestinaren egoera azaletik ezagutuko dugu bere lagunen bitartez eta protagonistaren hausnarketei .............(7).............. Trama ia amaiera arte luzatzen da, beraz irakurtzen
jarraiarazten dizu liburuak.

4

Zoaz infernura, laztana
Anjel Lertxundi
Alberdania, 2008
Liburu honetan tratu txarrak jasaten ari den emakume baten barnean sartuko gara, Rosaren
barnean. Emakumeak ia egunero jasaten dituen jipoiak eta umilazioak ezagutuko ditugu
narratzailearen bitartez. Esan behar da narratzailearen papera nobela honetan ez dela jakiten orrialde batzuk irakurri arte. Izan ere, liburuan Lertxundik ez du zuzenean esaten nor den
pertsonaia, bakarrik hainbat pistari esker asmatuko dugu.
.............(8)............. suspensea mantentzen du eta irakurlea harrapatzen du, nahiz eta liburuaren
erdian jadanik jakin nola bukatuko den Rosaren egitasmoa. Eroso eta erraz irakurtzen da (nire
irakaslea zuzen zegoen). Hala ere, ez dakit zergatik izango den, agian Anjel Lertxundi delako,
ez dakit, baina beste bukaera bat espero nuen, harrigarriagoa edo behintzat, luzeagoa. Hau
da, bukaeraren zain zaude liburu osoan, eta unea heltzen denean, .............(9)............. kontatzen
dizu idazleak, zehaztasunak alde batean utziz. Liburua bukatuta, eta zergatik ez esan, triste,
nolabait, nire desilusioa konpartitu nuen irakaslearekin, eta berak esan zidan Lertxundiren
aurreko liburua irakurri zuenean gauza bera gertatu zitzaiola. Anjelen estiloa izango ote da?.
Auskalo!. .............(10)............., nik oso gustura irakurri nuen liburua.
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4 IDAZLANA: liburu baten iruzkina
Idazteko garaia iritsi da. Eginkizun honetarako hiru urrats aurreikusi ditugu:
1

Azter dezagun orain Elenak aurreko testuak irakurtzeko garaian erabili dituen
baliabide eta moldeak:
Lehenengo pertsonaren erabilera. Adibidez:
Beste bukaera bat espero nuen
Nik oso gustura irakurri nuen liburua
…sartuko gara
…ezagutuko ditugu
Gomendioa:
…-ei gomendatzen diet,…-ei ez diet gomendatzen
…-ari gomendatzen diot, …-ari ez diot gomendatzen
Plural hurbilaren erabilera:
Baita irakurleok ere
Deskribapena:
Oso liburu (adjektiboa) .................. da (polita, aspergarria, astuna, atsegina)
.................. (aditz-laguna) irakurtzen da: erraz, nekez, eroso
.................. mailako ikasleentzat bideratuta dago.

2

Sekuentziaren hasieran esan bezala, lan bat egitea proposatu nahi dizugu: Testu
bat idatziko duzu, irakurri duzun liburu baten laburpena eginez.
Aurretik, ordea, nolako irakurlea zaren kontatuko diguzu. Horretarako, 16. orrialdean jaso dituzun ideiak ekarri beharko dituzu hona:
Nik ................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

3

Segidan, irakurri duzun liburua deskribatzen saiatuko zara. Hona hemen aipatu
behar dituzun puntuak:
• Sarrera bat eman testuari, zeure buruaren deskribapena eginez eta ZER, NOIZ
ETA NOLA IRAKURTZEN DUZU? Atalean ageri diren galderei erantzunez.
• Liburuan jorratzen den gai nagusia.
• Pertsonaia nagusiak zein diren.
• Istorioaren hari nagusia.
• Euskara-maila: erraza, zaila gertatu zaizun irakurtzea.
• Gustatu zaizun ala ez eta zergatik.
Liburuaren izenburua: ...............................................................
Egilea: ...............................................................
Argitaletxea: ...............................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Idazten duzun testua guri bidali nahi izatera “argitalpenak@habe.org”, euskara-ikasleentzat interesgarriak
diren liburuen zerrenda osatuko dugu eta gure atarian (www.ikasbil.net) emango dugu argitara.
Anima zaitez, beraz, guztion artean liburu askoren berri eman dezakegu eta!
Trukean, gainera, opari bat jasoko duzu.
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ERANTZUN-ORRIA
1 ZER, NOIZ ETA NOLA IRAKURTZEN DUZU?
1.2.3.4.5.-

Gustuko al duzu irakurtzea?
Zer irakurtzen duzu?
Zenbat liburu irakurtzen dituzu urtean zehar?
Noiz irakurtzen duzu normalean?
Ospatzen al duzu liburuaren eguna? Nola?

2 LIBURUAK, AUKERAN
A

B

C

D

E

F

G

1

3

5

6

4

7

2

3 IRAKURRI DITUGUN LIBURUAK
1

2

3

4

5

a

c

c

a

b

6

7

8

9

10

b

a

c

c

a

1.- Nik ez dut apenas irakurtzen.
2.- Beti dut eleberri bat nire mesanotxean.
3.- Nahi dudanean erosten ditut interesatzen
zaizkidan liburuak.
4.- Edozein une aprobetxatzen dut irakurtzeko.
5.- Eleberri bat irakurtzen dut noizean behin/noizean behin eleberri bat irakurtzen dut.

1.- sare
2.- bezala
3.- erraz
4.- irakurleok
5.- dutenei
6.- diet
7.- esker
8.- eleberriak
9.- amen batean
10.- halere
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MAITENA
MURUZABAL:
“Endredozko
komedia izango da
gure hurrengo
filma”
Testua: Gorka Etxabe Otadui (Arteman Komunikazioa)
Argazkiak: Josetxo Arantzabal

ENDREDO.- Enredo. Embrouillement.
HAMAIKA.- Asko. Muchos/as. Beaucoup.
ITSUTU.- Cegar, obcecar. Offusquer.
JAKITURIA.- Sabiduría, saber. Sagesse, sapience.
LAUDORIO.- Alabanza, loa. Louange.

aztea izanagatik, argi du Maitena Muruzabalek
etorkizunean zer egin nahi duen. Zinea du gustuko eta zazpigarren arteari eskaini nahi dio bere ilusio,
gogo eta jakituria guztia.
Iruñean jaio zen orain 30 urte eta bertan bizi da gaur
egun. Bere filmografia ez da oso luzea, pelikula bakarra
zuzendu baitu Candela Figueira argentinarrarekin batera,
‘Nevando voy’ izenekoa, baina nahikoa izan du hamaika
errekonozimendu, sari eta laudorio jasotzeko. Horrek,
ordea, ez du itsutu eta dagoeneko bere bigarren film luzea
prestatzen ari da. ”Endredozko komediaren generoan
kokatuko dugu gure hurrengo proiektua”, azaldu digu
Maitena Muruzabalek. Gasteizko Zinemastean elkartu gara
berarekin, bertan egin den euskal zinearen astean aurkeztu baitu ‘Nevando voy’ filma.
1B

G
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Noiz eta nola murgildu zinen zinearen arloan?
Nafarroako Unibertsitatean ikus-entzunezko komunikazioa ikasi
ondoren, Ameriketako Estatu Batuetara joan nintzen,
Kaliforniako UCLA unibertsitatera, zine-ekoizpenean Master bat
egitera. Produkzioan egin nuen espezialitatea eta zenbait proiektutan parte hartzeko aukera izan nuen. Besteak beste, Mexikon
grabatutako “Club Dread” eta “And starring Pancho Villa as himself” film luzeetan esku hartu nuen. Baina, nire Ameriketako egonaldiak beste gauza asko eskaini zizkidan, garrantzitsuena, lagun
on bat ezagutu nuela, Candela Figueiro argentinarra, gaur egun
nire bazkidea dena proiektu profesionalean.
Iruñera itzuli zinen ondoren, ezta?
Bai, Iruñera itzuli eta zine arloan lanean jarraitu nuen.
“Americano” filmaren produkzio-lana egin eta San Ferminetan
egindako filmaren grabazioan hartu nuen parte. Grabazio hartan, Candelak ere esku hartu zuen, eta orduan erabaki genuen
gure proiektu propioa abian jartzea.
Horrela sortu al zen Cronopia Films?
Bai, harreman horrek Cronopia Films ekarri zuen, gure ekoizpenetxea. Bi ameslarik sorturiko enpresa dela esango nuke.
Cronopioak Julio Cortazar idazlearen irudimenean sortu ziren,
izaki berde eta umelak ziren, eta hortik hartu genuen enpresaren izena. 2004an sortu genuen, urte amaieran, eta 2005ean
‘Nevando voy’ filmaren gidoia idazten hasi ginen. Proiektu luzea
izan da filmaren sorkuntza, izan ere, guztira lau urte behar izan
ditugu filma aurkezteko. Zorionez, jendeari asko gustatu zaio
eta gu ere oso pozik gaude egindako lanarekin. Zine-jaialdi
askotan hartu dugu parte eta sari ugari eskuratu ditugu. Besteak
beste, Iruñeko Opera Prima zine-jaialdian Vianako Printzearen
saria irabazi genuen. Guk diogu fantasiak ez duela mugarik eta
gure fantasia partikularra bizitzen ari gara orain.
Gidoia idaztea bakarkako lana dela esaten da. Nola moldatu zineten zuek ‘Nevando voy’ idatzi zenutenean?
Egia da idaztea bakarkako lana dela, baina gure arteko erlazio
eta komunikazioa oso ona da eta bata bestearen osagarri

garela esango nuke. Bion artean ideiak eztabaidatzen ditugu
eta etekin handiagoa ateratzen diogu prozesu sortzaileari.
Grabazioetan ere oso ondo konpontzen gara. “Nevando voy”
filmaren filmaketan Candela, arlo teknikoaz arduratu zen eta
nik, aktoreekin egin nuen lan.
Zein dira ‘Nevando voy’ filmaren ezaugarriak?
Guri istorioak kontatzea gustatzen zaigu. Esango nuke pertsonaietan oinarritutako istorioak direla gureak. Pertsonaiak dira
oinarri eta haien bizipenak interesatzen zaizkigu. Barne-barneko istorioak kontatzen ditugu, egunerokoak, eta gure lehenengo filmak ezaugarri horiek ditu. Dena dela, beste genero
batzuetara irekita gaude.
Fantasia aipatu duzu, baina zuen hurrengo proiektuak
ere errealitate bihurtzeko aukera ugari ditu, ezta?
Bai, bai. Lanean dihardugu. Gure hurrengo proiektuak ‘Luna
lunera’ izena du eta endredozko komediaren generoan koka
dezakegu. “Ibermedia” laguntza-programan sartu gara eta
garapenerako laguntzak jaso ditugu. Argentina eta
Espainiaren arteko koprodukzioa izango da eta bi pertsonaren
arteko harremanak kontatuko ditu. Dena dela, beste zenbait
egitasmotan ere murgilduta gabiltza. Gure asmoa da beste
proiektu batzuk ekoiztea, nahiz eta guk idatzitakoak edo
zuzenduak ez izan. Zerbait interesgarria proposatzen badigute,
babestu egingo dugu.
Etorkizunean Euskal Herritik kanpo ikusten al duzu zeure
burua?
Ikusi egin behar, baina ez dut uste Euskal Herritik kanpora joan
beharko dudanik. Guk zinea dugu gogoko eta zinea gure ogibide izateko ahalegin guztiak egingo ditugu. Cronopia films
Iruñean sortu genuen, besteak beste, nik hemen geratu nahi
dudalako. Horren ondorioz, asko bidaiatzea tokatuko zait,
baina ez dut Euskal Herritik alde egingo. Une honetan,
Candela Los Angelesen dago eta ni Iruñean, eta ondo moldatzen gara, baina etorkizunean ikusiko dugu.
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Zein da zure zine-zuzendari gogokoena?
Asko gustatzen zait Eduardo Mignogna zuzendari eta gidoilari argentinarra. Hark zuzendu zituen, besteak
beste, ‘Sol de Otoño’ eta ‘El faro del
sur’ filmak. Billy Wilder zuzendari eta
produktore estatubatuarra ere oso
gogoko dut. Filmografia itzela du
Wilder-ek eta bi Oskar irabazi zituen.
1945ean ‘The lost weekend’ filmarekin eta 1960an ‘The Apartament’ filmarekin.
Eta Euskal Herrian, ba al duzu
erreferentziarik?
Euskal Herrian, Elias Querejeta aukeratuko nuke. Niri asko gustatzen zait
ekoizpena eta esango nuke Elias sormen handiko ekoizlea dela.
Maitena Muruzabal Gasteizen, besteak beste,
Gorka Aginagalde aktorearekin eta Tinieblas Gonzalez zinegilearekin.

2

AGATIK
Testuan beste kolore batez adierazi dugun esaldia ekarri

dugu hona:
Gaztea izanagatik, argi du Maitena Muruzabalek etorkizunean
zer egin nahi duen
Hona hemen egitura bera, beste zenbait adibidetan:
1. Mikel Tarragonan bizi izanagatik (ere), ez da katalana, euskalduna baizik.
2. Asko janagatik (ere), ez da gizentzen, hori da hori suertea!
3. Behar bezala ikasiagatik (ere), ez zuen azterketa gainditu.
4. Gaia menperatuagatik (ere), irakasle horrek ez daki behar
bezalako azalpenak ematen.
Zure ustez, zein egitura da –agatik (ere) egituraren parekoa, hau da,
esanahi bera duena?
a.- nahiz eta…
b.- -t(z)eagatik
c.- -(e)larik ere
Erantzuna aukeratutakoan, berridatz itzazu aurreko esaldiak molde
hori erabiliz:
1.- ..............................................................................................
2.- ..............................................................................................
3.- ..............................................................................................
4.- ..............................................................................................
Erantzun-orria, 46. or.

*

AMESLARI.- Soñador/a. Rêveur/euse.
BABESTU.- Apoyar. Appuyer.
BAZKIDE.- Socio/a. Associé.
BIZIPEN.- Vivencia. Expérience.
EKOIZPEN.- Producción. Production.
EKOIZTU.- Producir. Produire.
ETEKIN.- Provecho. Profit.
GARAPEN.- Desarrollo. Développement.
IRUDIMEN.- Imaginación. Imagination.
IZAKI.- Ser, criatura. Créature.
OSAGARRI.- Complementario/a. Complémentaire.
PROZESU SORTZAILE.- Proceso creador. Évolution créative.
UMEL.- Heze. Húmedo/a
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3 Doris

Doris Lessing, politika
eta gizarte gaiekin
konprometitutako idazlea

Lessing
1919an jaio zen Kermanshan, Iranen (Inperio Britainiarraren
menpeko Persian).
Aita-amak britainiarrak zituen. Aita ejertzito britainiarreko
kapitaina zen, baina Lehen Mundu Gudaren
ondorioz elbarri geratu zenez, Persiako banku
inperialean bulegari aritu zen. Ama erizaina zen.
1925ean, Doris-ek sei urte zituela, familia osoa
Zimbabwera (garai hartako Rodesiara) joan zen
bizitzera, artoa, tabakoa eta zerealak landatuz
aberastuko ziren esperantzaz. Oso bizimodu
latza izan zuten eta amak itogarriak ziren arau
zorrotzak ipini zituen etxean. Han eman zuen
bere haurtzaro eta nerabezaroa Doris-ek. Ikasketei dagokienez, komentu katoliko batean lehenik eta ondoren, Salisburyn (Harere, Zimbabweko hiriburua) neskentzat bakarrik zen institutu
batean aritu zen ikasten.

G

arai hartako oroitzapenak gorabeheratsuak dira oso: poza eta mina nahasian
ageri dira. Batetik, bere amarengandik jaso
zuen heziketa estu eta gogorrak eragindakoak eta,
bestetik, Henry anaiarekin batera natura deskubritzen eta gozatzen emandakoak. Ordukoak dira
baita ere arraza-diskriminazioa deskubritu zituenekoak ere.

Amarekin zituen etengabeko sesio eta liskarrek
ezinegon handia sortu zioten bere baitan erabat
gogaikarriak zitzaizkiolako eta ondorioz, ikasketak hamahiru urterekin utzi egin zituen. Doris-ek,
beste zenbait idazle-emakume hegoafrikarren
antzera (Olive Schreiner eta Nadine Gordimer, esaterako) bere kasa jarraitu zuen ikasten, autodidakta gisa. Doris-ek berak gerora aitortu duen bezala,
badirudi zorigaiztoko haurtzaroak fikzio-idazle
sortzaile direla, baina sasoi hartan ez omen zitzaion

BIZILEGE APARTAK
Doris Lessing, politika eta gizarte gaiekin konprometitutako idazlea

hala iruditu. Garai hartan gogoan zuen
ideia bakarra idazle izatea ez, baizik eta
ihes egitea baitzen. Izan ere, amak sortzen zion estutasunaz gain, aitak guda
garaian bizi izandako istoriorik garratzenen kontakizunek ere bere gain eragin
handia izan zuten: “Gu guztiok gudak
egindakoak gara, gudak bihurrituak
eta behartuak, baina ahaztua dugula
dirudi” idatzi izan du Doris-ek.
Hamabost urte zituen klinika batean
erizain-laguntzaile modura lanean hasi
zenean. Hango ugazabak politika eta
soziologiari buruzko liburu asko utzi zizkion. Horrezaz gain, Londresetik bidalitako Dickens, Scott, Stevenson, Kipling eta
beranduxeago deskubritutako D.H. Lawrence, Stendhal, Tolstoy eta Dostoievskiren irakurgaiek bere irudimena elikatzen zuten. Ordurako hasia zen maitasunezko istorioak idazten eta Hego Afrikako aldizkarietan saltzen.
1937an Salisburyra joan zen eta han
urtebetez telefonista aritu zen. Hemeretzi
urterekin Frank Wisdom-ekin ezkondu
eta bi haur izan zituen, baina handik urte
gutxira etxetik alde egin zuen, harreman
hark desegingo zuen beldurrez. Berehala “Left Book Club”eko bazkide egin
zen, “denetarik irakurtzen zuen” komunista talde bat. Talde hartako buruzagi
nagusia Gottfried Lessing zen, Doris-en
bigarren senarra eta bere hirugarren
semearen aita izango zena.
Baina, guda ondorengo urte haietan
komunisten mugimenduarekin etsia
hartua zegoen eta 1954an politika-lerro hori erabat baztertzea erabaki
zuen. Ordurako, 1950ean, bigarren senarra utzi eta seme txikiena hartuta
Londresa jo zuen, bere idazkiak besapean. Urte hartan bertan Belarra kantari
argitaratu zuen, bere lehen eleberria.
Haren atzetik beste asko etorri ziren,
bere esperientzia fikzio bihurtzeko trebezia erakusteaz gainera, antikolonialismoa edo feminismoa defendatzearen
fama eman ziotenak, berak etiketa guztiak arbuiatu arren.
Doris Lessing-en fikzioa erabat autobiografikoa da, Afrikan bizi izandako gogorapenetatik eratorritakoa. Haurtzaroko
oroitzapen eta politika eta gizarte gaiekin
izandako konpromisoez baliatuz, kulturen
arteko borrokez, arraza desberdinen arteko injustizia larriaz, gizabanakotasunaren kontzientziaren eta taldearen ondasunen arteko gatazkaz idatzi izan du.
Bere istorio eta eleberriak Afrikan garatzen dira eta gehienak berrogeita hamar
eta hirurogeiko hamarkadaren hasieran
argitaratuak dira. Sutsuki salatu zuen

zuriek beltz afrikarrei egindako neurririk
gabeko kaltea eta Hego Afrikan garatutako zurien kulturaren antzutasuna.
Salaketa hauek ez ziren ondo hartuak
izan eta horregatik 1956.etik aurrera
Hego Afrika eta Hego Rodesian sartzea
galarazi zioten. 1995ean itzuli zenean,
ordea, besoak zabalik zituztela hartu
zuten, ordurako idazle entzutetsua izaki.
Doris Lessing-ek gainerako pertsonak
baino askeagoa, libreagoa izan dela uste
izan du beti, idazle bihurtu zelako. Bere
ustez, idazteak beste ikuspegi bat eskaini
dio eta bere sinesmenen alde borroka
egitera eraman du. Besteak beste,
aginduzko kultur eta biologi usteen
aurka gogotik aritzera.

“Urre-koloreko koadernoa”
(The Golden Notebook, 1962)
Hauxe da agian famarik handien eman
zion eleberria, izan ere, aldarrikapen
feministen ikur bihurtu baitzen. “Urre-koloreko koadernoa”n bere esperientzia
kolonialistak, beste emakumeekin izandako harremanak, Salisbury eta Londreseko
giro progresista eta marxistan edukitako
hausnarketak, eta idazle eta iraultzaile
gisa izandako zailtasun eta desilusioak
ageri dira. Zalantzarik gabe, joan den
mendean literatur ingelesak emandako
harri bitxietako bat. Eleberriaren hariak
izaera autobiografiko handia izateaz gain,
hiru esparrutara garamatza: politika gaietan jarrera aktiboa izateko beharrera,
emakume helduaren psikologiara eta
belaunaldien arteko borrokara.
Eleberri hau feminismoaren Bibliatzat
eta literatur obra klasikotzat hartu izan
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ALDARRIKAPEN.- Reivindicación,
reclamación. Proclamation.
ANTZUTASUN.- Hutsal. De poco valor.
Estéril. Stérilité.
ARBUIATU.- Rechazar. Refuser.
BEHARTU.- Forzado/a. Forcé/e.
BIHURRITU.- Retorcido/a. Tordu/e.
BIZIMODU.- Modo de vida. Mode de vie.
BURUZAGI.- Dirigente. Chef.
DESEGIN.- Suntsitu, puskatu. Destruir,
deshacer. Défaire.
ELBARRI.- Elbarritasuna duena.
Minusválido/a, impedido/a. Invalide.
ELIKATU.- Alimentar. (Se) nourrir.
ESTUTASUN.- Angustia. Angoisse.
ETSIA HARTU.- Esperantza galdu.
Resignarse, perder la esperanza. (Se) résigner.
EZINEGON HANDIA.- Egonezin, artegatasun,
urduritasun. Desazón. Inquiétude.
GIZABANAKOTASUN.- Gizabanakoaren
tasuna, banakoaren izaera. Característica del
individuo. Caractéristique de l’individu.
GOGAIKARRI.- Insoportable. Ennuyeux/euse.
GOGORAPEN.- Oroitzapen.
Memoria, recuerdo. Mémoire.
GORABEHERATSU.- Gorabehera handiz.
Con muchos altibajos.
Avec beaucoup d’altérations.
HAUSNARKETA.- Reflexión. Réflexion.
IHES EGIN.- Escapar. S’enfuir.
IKUR.- Símbolo. Symbole.
IRUDIMEN.- Imaginación. Imagination.
ITOGARRI.- Itotzen duena. Asfixiante.
Asphyxiant/e.
IZAKI.- Zenez, zelako. Ya que era.
Puis qu’il/elle était.
LATZ.- Gogor. Duro/a, difícil. Dur/e.
ONDO HARTUA IZAN.- Ser bien recibido/a.
Être bien reçu/e.
OROITZAPEN.- Gogorapen.
Memoria, recuerdo. Souvenir.
SUTSIKI.- Fervientemente, fogosamente.
Fougueusement.
TREBEZIA.- Trebetasun, abildade. Habilidad,
capacidad, destreza. Habilité.
UGAZABA.- Nagusi. Patrón/patrona.
Patron/onne.
ZORIGAIZTOKO HAURTZARO.- Infancia
desgraciada. Enfance infortunée.
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BIZILEGE APARTAK
Doris Lessing, politika eta gizarte gaiekin konprometitutako idazlea

Hona hemen eleberriaren pasarte bat:

elarra kantari (Elkar, 2008)
da, baina idazleak berak esan izan du
bere asmoa ez zela politikoa izan baizik
eta literarioa: “Tradizio ingeleseko emakume-idazleak jakin badaki, eta edozein
modutara eskertu beharko luke, badela
zerbait emakume-borrokarik egin gabe
bere lanak argitaratu eta balioesteko
bidea irekiko diona. Ingalaterran emakume-idazleak mendez mende izan ditugu.
Baina, honen jakitun naizen eta eskertzen
dudan aldetik, neure egin nahi dut Virginia Woolf-en uste hura: emakume-idazleak libre izango dira idazten hasi eta
emakume modura ari diren edo ez beren
buruari galdetzen ez diotenean.”
Doris Lessing Amerikako Arte eta
Letren akademiko eta Amerikako Estatu
Batuetako Arte eta Letren Institutu nazionaleko kide da. Honetaz gain, Royal
Society of Literature-ko ohorezko kide
ere bada. Literaturaren munduko sari
handienetakoak irabazi ditu: nagusiena,
Nobel Saria 2007an. Idazleak duen emakumeen eskarmentua transmititzeko eta
zibilizazioen arteko banaketa pasioz eta
indarrez narratzeko gaitasuna azpimarratu zuten sari-emaileek.

*

BALIOETSI.- Valorar. Évaluer.
OHOREZKO KIDE.- Miembro de honor.
Membre d’honneur.

Eleberriaren hasieran heriotza bat
gertatzen da, eta hilketa horretara
iritsi arteko bide bihurri eta zoritxarrekoa kontatzen du. Laborari zuri
pobreen alaba da Mary, hirira joan
eta bizimodu erosoa daramana, konbentzio sozialek estututa ezkontzeko premia sentitu eta nekazari errukarri batekin uztartzen den arte.
Gaizki hasitakoa gero eta okerrago
joango da: bizimodu latz eta txiroak
itota, gizarte zorrotz eta arrazista
baten sareak lotuta, gorputz-gogoen higadura batean amilduko dira
senar-emazteak, inork gelditu ezin
duen gainbehera garratzean.
Hegoaldeko Afrikako paisaia
bezain gogorra eta ederra gertatzen
da Doris Lessing-en kontakizuna,
sexu, klase eta arrazazko bereizkerien salatzaile gordina, bere pertsonaien negatibo gisa pertsonen duintasunaren aldarrikatzaile ozen eta
mikatza

Slatter Turnerrengandik bost miliara bizi
zen. Landetxeko morroiek, gorpua aurkitu
zutenean, harengana jo zuten aurren-aurrenik. Eta nahiz eta gauza larria izan,
Slatterrek ez zuen telefonoa erabili, eta,
horren ordez, gutun bat bidali zuen polizia-etxera, handik hamabi miliara, bizikletaz
zihoan mezulari natibo batekin. Sarjentuak
dozena erdi bat polizia natibo bidali zuen
segituan Turnertarren landetxera, ea zer
aurkitzen zuten. Gero autoa hartu eta
lehendabizi Slatter ikustera joan zen,
mezua idatzia zegoen moduak jakin-mina
sortu baitzion. Horregatik heldu zen berandu erailketaren gertalekura. Polizia natiboek ez zuten oso urrutira joan behar izan
erailea aurkitzeko. Etxe-barrena miatu, gorpuari begiratu labur bat egin eta etxea zegoen mendixkaren oinean sakabanatu ondoren, Moses bera ikusi zuten txindurritegi
zanpatu batetik zutitzen. Poliziengana
inguratu eta honako hau (edo antzeko zerbait) esan zien: “Hemen nago”. Jarri zizkioten esku-burdinak eta etxera itzuli ziren,
polizia-autoei itxoitera. Han Dick Turner
ikusi zuten etxe ondoko sasitzatik ateratzen, bi zakur zaunkaka zekartzala atzetik
segika. Erotua zegoen arrunt, zoro baten
gisan bere buruarekin hizketan, sasiartetik
sartu eta atera, hostoz eta lurrez beterik
eskuak. Bakean utzi zuten, begi batez zainduz ordea, zoratua egonagatik ere gizon
zuria baitzen, eta gizon beltzek, nahiz eta
poliziak izan, ez dituzte eskuak haragi
zuriaren gainean jartzen.
(Belarra kantari, 15-16. orr.)

1B Pasarte hau irakurri eta esaguzu bildu ditugun ideia hauek zuzenak diren ala ez:
1. Landetxeko morroiek poliziarengana jo zuten lehen-lehenik.
2. Slatterrek telefonoz deitu beharrean, gutun bat igorri zuen
polizia-etxera.
3. Turnertarren landetxera polizia natiboak joan ziren.
4. Sarjentuari jakin-mina sortu zitzaion mezua irakurri ondoren.
5. Poliziek Dick Turnerri jarri zizkioten esku-burdinak.
6. Moses sasiartetik zutitu zen.
7. Dick Turnerri eroaren traza hartu zioten, baina ez zioten gainetik
begirik kendu.

..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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EUSKARA HOBETZEN
Ale honetan, honako moldeak izango dituzu hizpide:
• Baina eta baino
• Ez si eta ez no
Irakur itzazu azalpenak, eta ondoren, praktikarako proposatu dizkizugun ariketak osatu. Badakizu, bestalde, Ikasbil atarian (www.ikasbil.net) ikas-materialen atalean aurki ditzakezula, argibidez eta entzungaiez horniturik.

1.

atala: HOBETZEKO OHARRAK

[ Baina eta baino ]
Lehenik eta behin, esan dezagun "baina" eta "baino" hitzek euskara batuan ez dutela adiera bera hartzen, nahiz eta hainbat euskalkitan bereizketarik ez egin, ahozkoan, behintzat.

[ Baina ]
"Baina" juntagailuak bi ideiaren arteko kontrakotasuna adierazten du, eta, horrela, bi esaldi lotzeko
erabiltzen da.
• Lagun ona zen, baina alferra: Era un buen amigo, pero vago. C’était un bon ami, mais fainéant.
• Baina, zer diozu?: ¿Pero qué dices? Mais, qu’est ce que tu dis?
Hori argitu eta gero, esan dezagun Iparraldean "baizik"-en esanahia hartzen duela, eta Bizkaian, aldiz,
"nahiz eta" kontzesiboarena.
• Ez ene nahia, baina igorri nauenarena: No es mi deseo, sino del que me envía.
Ce n’est pas mon désir a moi, mais celui de qui m’envoie.
• Herriko zaharrenek baina ez zuten ikusi: No lo vieron sino los viejos del lugar.
Ils ne l’ont pas vu, sauf les anciens du coin.
• Egingo dut, gogo handirik ez dut baina: Lo haré, aunque no tengo muchas ganas.
Je le ferais, même si je n’ai pas trop d’envie.
• Baten bat emango dizut, askorik ez dut baina: Te daré alguno, aunque no tengo muchos.
Je te donnerais un, même si je n’en ai pas beaucoup.

[ Baino ]
Bestalde, "baino" juntagailua erkaketa edo konparazioak egiteko erabiltzen dugu.
• Beste hura baino hobea da hau: Este es mejor que aquel. Celui-ci est meilleur que celui-là.
• Zuk baino pazientzia handiagoa dut: Tengo más paciencia que tú. J’ai plus de patience que toi.
Baina “baino” juntagailua “baizik” ere bada. Gaztelaniaz, “sino” esateko erabiltzen dugun moldea,
alegia.
• Hori ez da berria, zaharra baino: Eso no es nuevo, sino viejo. Ceci n’est pas nouveau, mais vieux.
Bestalde “baino” ezezko esaldietan, gaztelaniazko “sino”, “tan sólo”, “solamente”, “más que” eta
frantsesezko “seulement”, “ne…que”, adierazteko balio du:
• Leireri opari ederra eman diote eta Josuneri, berriz, eskerrak baino ez: A Leire le han dado un gran
regalo, y a Josune, en cambio, tan sólo las gracias.
À Leire ils/elles lui ont donné un beau cadeau, et à Josune, par contre, seulement des remerciements.
• Hori tontokeria hutsa baino ez da: Eso no es sino / más que una solemne tontería.
Ceci n’est qu’une suprême sottise.

Ikaslearen
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✎

Esaguzu esaldiok ondo idatzi ditugun eta gaizki daudenak zuzendu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bi baloi baino ez ditugu ekarri. Beraz, bi talde egingo ditugu.
Baino otordu garaian ez al isilik egon behar?
Baina, zer uste duzu zuk?
Lagunartekoa ez, baina familiartekoa da biharko ospakizuna.
Mozorrotu nintzen baino, hala eta guztiz ere, aise ezagutu ninduten.
Joango naiz, gogo handirik ez dut baino.
Uso bakarren batzuk baino ez ditugu ikusi.
Moldatu beharko dugu, gutxi gara baina.
Ikastetxeko jangelakoa baina zarata handiagorik ez dut ezagutzen.
Negargura ez baino haserrea sortu zidan erantzun hark.
Guztira hamar baino gehiago izango gara seguruenik.
Pelikula oso entretenigarria zen, lo hartu genuen baino.
Oso pertsona atsegina zen, baina oso gutxi hitz egiten zuen.
Nazka-nazka eginda nago, baino, lasai, azalduko naiz.
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

2. atala: ADISKIDE GAIZTOAK
[ Ez si eta ez no ]
Euskarazko molde honen esanahia ondo baino hobeto ikuste aldera, azter ditzagun hainbat adibide:
• Afaria noiz egin komentatzen ari ginen eta ez si eta ez no, Amaiarekin haserre zegoela esan zidan
Mikelek.
• Bilera bukatzen ari ziren eta ez si eta ez no hainbat langile kaleratuko zituela aitortu zien ugazabak
bertan zaudenei.
• Eztabaidaren erdian, ez si eta ez no, nekatuta zegoela eta bazihoala esan zion Edurnek senarrari.

✎

Aurreko adibideak kontuan hartuta, nola euskaratuko zenuke esaldi hau?:
Estábamos hablando, y sin venir a cuento, me dijo que se casó en febrero. Nous étions en train
de parler et sans venir à propos, il/elle me dit qu’il/elle se maria en février.
A) Hizketan ari ginen, eta ez si eta ez no, otsailean ezkondu zela esan zidan.
B) Hizketan ari ginen, eta baldinbaitere, otsailean ezkondu zela esan zidan.
C) Hizketan ari ginen, eta suelto otsailean ezkonduko zela esan zidan.

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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IKUSIZ IKASI
Elena Sánchez ikasleak bere blogean (http://eleuskaltegi.wordpress.com) “Nire eguneroko hausnarketak” sailean irakurgai dituen idazlanetatik bat aukeratu dugu atal honetara, alero egiten dugu moduan,
testua hobetzeko aholkuak emateko asmoak bultzatuta. Hona hemen:

1

Oso zaila da lan egitea eta euskaltegira joatea aldi berean
Onartu behar dut nire lan egoera, beste batzuenarekin konparatuz, nahiko ona dela euskaltegiarekin konpaginatzeko. Izan ere, enpresan egiten dugu lan aitak eta biok, beraz goizean euskaltegian nagoen bitartean bera arduratzen da tailerraz, eta arratsaldean, berriz, nik hartzen
dut ardura.
Primeran moldatzen garela ematen du, ezta? Bai, primeran negua etorri arte. Bai, negua eta
hotzak eragindako gripea etorri arte.
Astelehenean, goizeko 7:00etan, aitak deitu eta esan zidan zukarra zeukala, eta ezin zela ezta
ohetik altxatu ere, beraz ni joan behar nintzela lanera bere ordez… kakazaharra!.
Daramagu horrela 3 egun. Matematikak erabiltzen baditugu: egunean euskaltegiko 5 ordu galduak bider 3 egun berdin 15 ordu galdu ditudala euskaltegian. Ez dakizue zenbat izorratzen
didan!.
Dena den, badirudi aita hobeto dagoela eta bihar joango dela lanera, beraz uste dut bihartik
aurrera zer edo zer berri kontatzeko aukera izango dudala euskaltegira bueltatuko naizelako. Ez
dakit, baina agian bakarrik egongo naiz, zeren ikaskide baten mezua jaso dut, eta esan dit klasetik joan behar izan dela gaixorik zegoelako.
Laster jakingo dut. Bihar arte, eta kontuz gripearekin!

✎

Berridatzi esaldi hauek. Nahi baduzu, oharrei jarraitu:
1.- Onartu behar dut nire lan egoera, beste batzuenarekin konparatuz, nahiko ona
dela euskaltegiarekin konpaginatzeko. (Erabili molde hauetako bat: batera
egin, bateratu, aldi berean egin + dagokion aditza)
✎ ……………………………………………..……………............…………………

2.- Daramagu horrela 3 egun. (Ordenari erreparatu)
✎ ……………………………………………..……………............…………………

3.- Ez dakizue zenbat izorratzen didan!. (Aditz laguntzaileari erreparatu)
✎ ……………………………………………..……………............…………………

4.- Beraz uste dut bihartik aurrera zer edo zer berri kontatzeko aukera izango dudala euskaltegira bueltatuko naizelako. (Soberan dagoena kendu)
✎ ……………………………………………..……………............…………………
Zalantzarik baduzu, jo 46. orrialdera.
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Hasteko, ipini iezaiozu izenburu egokia blog-sarrera honi:
✎ ………………...........……………………………..……………............…………………

Gaur klasean gertatutakoa oso berezia izan da, baina zuei kontatu baino lehen kokatuko zaituztet klaseko giroan egoera ulertzeko.
Hasteko, jakin behar duzue euskaltegiko 5 orduko ikastaroak Gran Hermano bihurtzen direla:
Partaideok 5 hilabete ematen dugu elkarrekin, eta egunean, 5 ordu eta erdi. Programa horretan
bezala, lehenengo egunean zer eta nola esaten dugunarekin kontuz ibiltzen gara, baina asteak
joan ahala erlaxatzen gara eta ez diogu hainbeste garrantzirik ematen besteek zer pentsatuko
dutenari. Taldean lortutako lasaitasunak ematen dio aukera edozein gauzaz hitz egiteari, eztabaidatzeari, barre egiteari. Horrela, pixkanaka sortzen da elkarrekiko harremana.
Gran Hermanok bezala, gure ikastaroak ere bere bukaera dauka. Oso gutxi falta zaigu elkarri
agur esateko, izan ere datorren Otsailaren 13an izango da gure azken programa. Beraz, hainbeste denbora pasa dugu elkarrekin, eta hainbeste pena ematen digu banatzea, ezen ulertu behar
duzuen gaur eman digun atakea.
Aztoratuta hasi dugu goiza (izan daiteke iragarleak esan duelako elurra botako zuela), eta
etxerako lanak zuzentzen bukatu dugunean “ez galdetu nola” ekin diogu desbariatzeari. Bat-batean klaseko guztien buruetatik hasi dira txangoak egiteko ideiak ateratzen. Erotzekoa izan
da. Bata hasi da ideiak botatzen, eta bestea aurrekoari hitza kentzen, irakaslea ere sartu da eztabaidan… Hauek dira klasean ateratako ideiak:
• Surf ikastaro bat egitea
• Surf ikastaroa egitea Zarautzen eta gero bazkaltzea Argiñanoren jatetxean
• Sagardotegi batera joatea
• Tolosako sagardotegira, eta hango aterpetxean geratzea kotxea ez hartzeko
• Tolosako sagardotegiarena eta aterpetxearena baina ihauterietan
• Lesakara joatea
• Lesakara eta hango sagardotegira
• Lesakara, hango sagardotegira, eta Lesakako Matxinbeltzenea aterpetxean geratzea
• Elurretara …
Ikusten duzuenez, denetarik atera da. Jakin nahi duzuela nola bukatu den dena?: Lesakara joango gara, hango sagardotegian afalduko dugu, eta aterpetxean geratuko gara.
Ahaztu zait, txangoa egiteaz gain erabaki dugu taldeko kamiseta pertsonalizatu bat egitea: Zer
gogorrak diren agurrak!

✎

Berridatzi esaldi hauek, baina oraingoan oharrik gabe:
1.- Baina asteak joan ahala erlaxatzen gara eta ez diogu hainbeste garrantzirik
ematen besteek zer pentsatuko dutenari. Taldean lortutako lasaitasunak ematen dio aukera edozein gauzaz hitz egiteari, eztabaidatzeari, barre egiteari.
✎ ……………………………………………..……………............…………………

2.- Beraz, hainbeste denbora pasa dugu elkarrekin, eta hainbeste pena ematen
digu banatzea, ezen ulertu behar duzuen gaur eman digun atakea.
✎ ……………………………………………..……………............…………………
Zalantzarik baduzu, jo 46. orrialdera.

Bizi izan al duzu zuk honelako egoerarik? Alegia, taldean aritu ondoren, agur esan
beharra. Esaguzu nolako amaiera antolatu zenuten eta nola sentitu zinen, blog-sarrera irakurri berri hau eredu harturik.
✎ ……………………………….....……………..……………............…………………

……………………………….....……………..…....…………............…………………
……………………………….....……………..…....…………............…………………
……………………………….....……………..…....…………............…………………
Bidaliguzu zure idatzia argitalpenak@habe.org helbidera.
Gustura irakurriko dugu eta gainera opari bat bidaliko dizugu trukean.
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IDAZTARAUAK

> FRANTZIAKO ERREPUBLIKAKO ESKUALDE-IZENAK
Hutsunea dagoen eskualdeek badute euskarazko ordaina. Saia zaitez molde egokia
laukietan jartzen. Zalantzarik sortzen bazaizu, 46. orrialdean duzu zerrenda osoa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akitania
Alsazia
Auvernia
Borgoina
Bretainia
Korsika

7. Lorrena
8. Normandia Beherea
9. Normandia Garaia
10. Pikardia
11. Rhône-Alpeak

✎ ………..………........
✎ ………..………........
✎ ………..………........

✎ ………..………........

✎ ………..………........
✎ ………..………........

✎ ………..………........

✎ ………..………........

✎ ………..………........

✎ ………..………........

✎ ………..………........

Hamaika trikimailu 45
S

ail honetako gonbidatu guztiei, euskara ikasten
aritu direnean bizi izandako hainbat konturi
buruzko galderak egiten dizkiegu, denei berberak.
Zuetako asko bezalaxe, euskaldun berriak izanik erantzun digutena interesgarria gertatuko zaizuelakoan.

1A

Juanjo Alvarez:
“Euskara mundu zabala da”

Testua: Gorka Etxabe Otadui (Arteman Komunikazioa)
Argazkiak: Josetxo Arantzabal

?

aur egun Zarautzen bizi bada ere, Juanjo Alvarez Zumaian
jaio zen. UNEDeko zuzendaria da Bergaran eta katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean. Era berean, Cuatrecasas
abokatuen firman dihardu lanean. Lau seme-alaba ditu eta
lana nahi beste. Bere bizitzaren arrakastaren giltza diziplina ei
da. Hala dio berak, “eguna goizeko seietan hasten dut, korrika egitera joaten naiz eta ondoren, lanera. Nire eguneroko
eginbeharrak ondo antolatzen ahalegintzen naiz”. Asteburuetan, berriz, familiarekin gozatzea gustatzen zaio. Juanjo
Alvarez ezagun egin da azken urteotan, Euskadi Irratian eta
Radio Euskadin iritzi-emaile aritzen delako. Euskaldun berria
eta euskaltzale sutsua da.

G

Zein da zure ama-hizkuntza?
Nahiz eta gure aita euskalduna izan, etxean gaztelaniaz hitz
egiten genuen. Komertzial lana egiten zuen Zumaiako
‘Embutidos Mina’ lantokian, eta asko bidaiatzea tokatu zitzaigun. Zumaiatik Burlatara joan ginen, handik Valladolidera eta
ondoren, Lasarte-Oriara iritsi ginen. Tamalez, ibilbide luze
horretan ez nuen euskaraz berba egiteko aukerarik izan. 80ko
hamarkadan iritsi nintzen Zarautzera. Zarautz herri euskalduna
zen eta emazte euskalduna aurkitu nuen. Horrek asko lagundu
zidan. Arlo profesionalean ere euskaraz hitz egitea ezinbestekoa da niretzat.
Noiz erabaki zenuen euskara ikastea?
Ez zen memento jakin bat egon. Prozesu logiko baten ondorioa izan da. Zarautzen kalera irten eta jendeak euskaraz egiten zuen, eta euskaraz berba egitera behartuta sentitu nuen
neure burua, oso prozesu naturalean.
Euskaltegian ikasitakoa al zara?
Bai eta ez. Hasieran, astean lau alditan joaten nintzen euskaltegira, gero on-line jasotzen nituen eskolak, baina nire ordutegia zela eta, ez nintzen ondo moldatzen eta utzi egin nuen.
Baina, telebistari eta familiari esker euskara ikasten jarraitzen
dut. Goenkale telebista saioarekin euskara ikasi duen horietakoa naizela esango nuke.

Euskara ikasten aritu zarenean, zer izan da zuretzat zailena eta zer errazena?
Euskarak askotan alemana dirudi. Aditz formak, sintaxi aberatsa, oso zaila da. Soinua, berriz, oso gustuko dut. Esango nuke
ahots-doinua dela politena eta gramatika, zailena.
Beste hizkuntzarik ba al dakizu?
Frantsesa eta ingelesa hitz egiten ditut. Eta alemana ikasten ere
hasi nintzen, baina ez dut menperatzen.
Nolako hizkuntza iruditzen zaizu euskara?
Hizkuntza berezia da. UNEDera askotan etortzen dira madrildarrak, eta gehienek esaten dute zein hizkuntza polita den.
Gure hizkuntzak baditu altxor ugari, sentimenduz berba egiten
den hizkuntza baita.
Zer esango zenieke euskara ikasi nahi dutenei?
Esango nieke euskara mundu zabala dela eta umiltasunez ikasteko.
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Erantzun-orriak
1.

11

2.

ankilosatzaile

1. antitusiboak / eztulkontrakoak

hartzaile

2. sukarkontrako / antipiretiko / antitermiko

jariatzaile

3. amorrukontrako/errabiakontrako txerto

desinfektatzaile

4. tuberkulosikontrako zentro

antigatzatzaile

5. migrainakontrako (botika)

deskongestionatzaile

6. zahartzearen kontrako tratamendu

nekrosatzaile

7. gripearen aurkako txertaketa

erlaxatzaile

8. zimur-kontrako / zimurren aurkako krema

fibrosatzaile

3.

zaintzaile
uzkurtzaile

1. Gaixotasunaren hasiera iruzurti samarra izaten da.

immunogutxitzaile

2. Zenbait kasutan, mina goizaldean agertzen da.
3. Bihotzeko balbulen erasanak ager daitezke.
4. Gerrialdeko zurruntasun-sentsazioa.
5. Ipurmasailetako eta izterraren atzealdeko mina.
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1.

atala: HOBETZEKO OHARRAK
1. Ondo dago.
2. Baina behar du.
3. Ondo dago.
4. Ondo dago.
5. Baina behar du.
6. Baina behar du.
7. Ondo dago.
8. Ondo dago.
9. Baino behar du.
10. Baina behar du.
11. Ondo dago.
12. Baina behar du.
13. Ondo dago.
14. Baina behar du.

2.

atala: ADISKIDE GAIZTOAK
A) da erantzun zuzena.
Hizketan ari ginen, eta ez
si eta ez no, otsailean
ezkondu zela esan zidan.

Erantzun zuzena a da, nahiz eta…
1. Nahiz eta Mikel Tarragonan bizi izan
den, ez da katalana, euskalduna baizik.
2. Nahiz eta asko jan, ez da gizentzen,
hori da hori suertea!
3. Nahiz eta behar bezala ikasi, ez zuen
azterketa gainditu.
4. Nahiz eta gaia menperatu, irakasle
horrek ez daki behar bezalako
azalpenak ematen.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EZ
BAI
BAI
BAI
EZ
EZ
BAI

2

1.- Onartu behar dut nire lan egoera, beste
batzuenarekin konparatuz, nahiko ona
dela aldi berean euskaltegira joateko /
euskaltegiarekin bateratzeko.
2.- Horrela hiru egun daramagu.
3.- Ez dakizue zenbat izorratzen nauen!
4.- Beraz uste dut bihartik aurrera zer edo
zer / berriren bat kontatzeko aukera
izango dudala euskaltegira bueltatuko
naizelako.
1.- Baina, asteak igaro ahala, erlaxatu egin
gara eta besteek pentsatuko dutenari ez
diogu hainbesteko garrantzirik eman.
Taldean lortutako lasaitasunak aukera
ematen du edozein gauzari buruz hitz
egiteko, eztabaidatzeko, barre egiteko.
2.- Ulergarria / ulertzekoa da gaur eman
digun atakea. Izan ere, hainbeste
denbora pasa dugu elkarrekin, eta
halako pena ematen digu!

[44]
1. Akitania - Aquitaine
2. Alsazia - Alsace
3. Auvernia - Auvergne
4. Borgoina - Bourbogne
5. Bretainia - Bretagne
6. Korsika - Corse
7. Lorrena - Lorraine
8. Normandia Beherea – Basse Normadie
9. Normandia Garaia – Haute Normandie
10. Pikardia - Picardie
11. Rhône-Alpeak – Rhône Alpes




Osatuz Irratsaioak
Euskadi Irratian, apirilaren 18an, goizeko 11etatik aurrera:
Josu Baraiaetaburu: Sexu-transmisiozko gaixotasunak (STG)

Osatuz webgunea
www.euskadi.net/osatuz

Sekuentziak on-line: Apirilaren 1etik aurrera: Kolostomia. Belen Benitez
… eta gainera: Osatuz aldizkariko artikuluak eta horien gaineko ariketa guztiak

Osatuz aldizkaria

hurrengo alean zer?
Osatuz erreportajeak: Basurtuko Ospitaleko Pneumologiako Zerbitzua. Oihana Prado
Osatuz gaiak: Sudurretik odola galtzen dut. Jabier Agirre
INGEMAtik: Zahartzaroa baserri giroan.Amagoia Murumendiaraz
Osatuz elkarrizketa: Josu Baraiaetaburu: Sexu-transmisiozko gaixotasunak (STG)
Erizaintza-eskolatik: Zainketa jardueraren jatorria. I. Elortza, G. Lasa, I. Mayoz
Proba diagnostikoak: Haurdunaldiko proba. Jabier Agirre

