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BIZKAIA

ANDOAIN
ERNAITZA LIBURUDENDA
Zumea, 2
20140 ANDOAIN

BARAKALDO
MILOS PALENZUELA
LIBURUDENDA
Uribe Merindadea, 14
48901 BARAKALDO

BERGARA
ETXEPARE-BILINTX
MEGADENDA
Ibargarai, 12
20570 BERGARA

BASAURI
BIOK LIBURUDENDA
Dr. Garay, 11
48970 BASAURI
BILBO
CASA DEL LIBRO-URQUIJO
Alda. Urquijo, 94
48009 BILBO

BILINTX MEGADENDA
Fermin Calbeton, 21
20003 DONOSTIA

CASA DEL LIBRO,
LA LIBRERÍA
Colon de Larreategi, 41
48009 BILBO

IRUN
BERTSOHOP-BILINTX
MEGADENDA
Paseo Colon, 8
20300 IRUN
OSKARBI LIBURUDENDA
Paseo de Colon, 11
20302 IRUN
TOLOSA
BILINTX MEGADENDA
Aroztegieta, z/g.
20400 TOLOSA
OÑATI
IBARRONDO LIBURUDENDA
Plaza. Fueros, 10
20560 OÑATI
ZARAUTZ
GAROA LIBURUDENDA
Trinidad, 7
20800 ZARAUTZ

MACEDA LIBURUDENDA
Santa Clara, 16
48006 BILBO
HERRIAK LIBURUDENDA
Licenciado Poza, 11
48008 BILBO
VERDES LIBURUDENDA
Correo, 7a
48005 BILBO
URRETXINDORRA MEGADENDA
Iparragirre, 26
48011 BILBO
LIZARDI LIBURUDENDA
Heliodoro de la Torre, 9
48014 BILBO
CAMARA LIBURUDENDA
Euskalduna, 6
48008 BILBO
BINARIO LIBURUDENDA
Iparragirre, 9 bis
48009 BILBO

DURANGO
HITZ LIBURUDENDA
Artekalea, 14
48200 DURANGO
LEIOA
ARTAZA LIBURUDENDA
E.H.U. Leioako Kanpusa
Posta kutxa 56
48940 LEIOA
SANTURTZI
TEMAS LIBURUDENDA
Pagazaurtundua, 3
48980 SANTURTZI

ARABA
GASTEIZ
ARRIAGA MEGADENDA
San Prudencio, 7
01005 GASTEIZ
CASA DEL LIBRO-AXULAR
LIBURUDENDA
Arka, 11
01005 GASTEIZ
STUDY LIBRERÍA
Fueros, 12
01004 GASTEIZ
AYALA LIBURUDENDA

NAFARROA
ARBIZU
BERIAIN LIBURUDENDA
ETXARRI
KAXETA LIBURUDENDA
IRUÑEA
AUZOLAN LIBURUDENDA
San Gregorio, 3
31001 IRUÑEA
AUZOLAN LIBURUDENDA
(Berria)
Tutera, 16
31003 IRUÑEA
XALEM MEGADENDA
Avda. Baiona, 52 (Golem
Eraikuntza)
31008 IRUÑEA
LIBRERÍA GOMEZ (RIOJA)
Pio XII (Esq. Rioja)
31008 IRUÑEA
LIBRERÍA EL PARNASILLO
Castillo de Maya, 45
31004 IRUÑEA

IPARRALDEA
BAIONA
MATTIN MEGADENDA
Saint André plaza
64100 BAIONA

CAMPUS ARRIAGA

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea

Helbide honetara bidali behar da:
HABE aldizkaria
Vitoria-Gasteiz kalea, 3
20018 DONOSTIA

KIRIKIÑO LIBURUDENDA
Colon de Larreategi, 11
48001 BILBO
LAUAXETA LIBURUDENDA
Rodriguez Arias, 45
48011 BILBO

DONOSTIA
HONTZA LIBURUDENDA
Okendo, 4
20004 DONOSTIA

RAMOS LIBURUDENDA
Bergara, 6
20005 DONOSTIA

KUKUMA LIBURUDENDA
Colon de Larreategi, 21
48001 BILBO

aldizkaria non

GIPUZKOA

Erakunde autonomiaduna
Organismo Autónomo del

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea

Formulario honetako datuak fitxategi automatizatu
batean bilduko dira, HABEk aldizkaria jasotzeko
eskabideak kudeatu ahal izateko. Fitxategi datuetara
sartzeko, datuok aldatu eta deuseztatzeko eskubidea erabili nahi izanez gero, HABEra jo dezakezue:
Vitoria-Gasteiz kalea, 3-6. 20018 Donostia.
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Izen-deiturak:.................................................................................................................................
Zein euskaltegitan ari zara ikasten?............................................................................................
Identifikazio Fiskalaren Kodea / Nortasun-agiria: .....................................................................
Helbidea: .................................................................................... Telefonoa: ...............................
Herria: ...........................................Posta-kodea: ..................Probintzia:.....................................
Posta elektronikoa .....................................................................................
HABE aldizkaria jaso nahi dut etxean. (Urtean 11 ale: 22,14 €). Euskaltegi bateko ikasle
bazara, harpidetza 11,07 €.
Honela ordainduko dut:
HABEren izenean luzaturiko txeke bidez (erantsi txekea harpidetza-orri honi)
Transferentzi bidez (kutxa 2101.0381.01.0003069002) (erantsi agiria harpidetza-orri honi)
Kontu korronte bidez: Bankua edo Aurrezki Kutxa: ............................................................
Sukurtsala: ...........................................K.D.: .....................................
Zenbakia: ..........................................................................................

OHARRA: Egin daiteke harpidetza HABENET-en bidez ere: www.habe.org
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Zure txokoa
Aste Santuko oporren zain gauden hil honetan ere jaso ditugu
ohar batzuk. Hementxe aurkezten dizkizuegu. Ez ahaztu, hala
ere, zuenak ere jaso nahiko genituzkeela.

Kaixo, lagunak:
Idazten dizuet esateko asko gustatu zaidala
aurreko alean banatu zenuten CDa, ez niretzat,
baina bai euskara gutxi dakien lagun batentzat
oso egokia iruditu zait. Beste maila batzuetarako
antzeko zerbait egingo duzue?
Eskerrik asko erantzuteagatik.

Kaixo:
Ikusi dut zuen IKASLEAREN GUNEAn kanta berriak
jarri dituzuela eta zorionak eman nahi dizkizuet
horregatik, baina oraindik ere gutxi samar direla
iruditzen zait. Kontua da oso euskal kanta gutxi daudela
sarean eta asko garela interesatuak. Hain zaila al da?
Eskerrik asko zuen pazientziagatik eta laster arte.

Josu, Sestao

Aitor, musika zale amorratua

Gustura hartu dugu zure idatzia, Josu, gutxitan
jasotzen baitugu zuen iritzia. Aldekoa denez, gainera,
are gusturago. Zure galderari erantzunez, zera esango
dizugu, momentuz ez dugu horrelakorik aurreikusi,
baina horrek ez du esan nahi egingo ez dugunik. Zuek
segi eskatzen, bada ez bada ere.

Erantzun argia eman nahi dizugu, Aitor. Bai, oso lan zaila
da kantak interneten jartzea. Batetik, kantaren partitura
bera egitea lan handia delako eta bestetik beti egiten
dugulako topo egileen eskubideekin. Jakingo duzunez,
kantaren doinua eta hitzak norenak diren esatea ez da
nahikoa, nahiz eta zuk zeuk egin partitura edota abestu
kanta. Horregatik aritzen gara ia beti kanta zaharrekin,
herrikoiekin. Edonola ere, kantariei baimena eskatzen
jarraitzeko asmoa dugu. Beraz, ez etsi eta egizu guk
bezala: patxadaz hartu.

Kaixo, HABE aldizkaria:
Kontsulta bat egiteko idazten dizuet. Esaera
zaharrak non aurki ditzakedan jakin nahiko
nuke. Zuek erantzunik emateko modurik bai?
Mila esker
Irakasle saiatu bat
Zure galderari erantzuteko, hasiera batean liburu
batzuen erreferentziak ematea pentsatu genuen,
baina, buelta batzuk eman ondoren, interneteko
baliabide baten erreferentzia ematea erabaki dugu,
erosoagoa delakoan. Dena dela, jakizu izango duzula
helbide honi buruzko informazio gehiago gure
aldizkarian.
http://www.ametza.com/bbk/htdocs/hasiera.htm

Kaixo, HABE aldizkariko lagunak:
EGA prestatzen ari den ikasle bat naiz eta asko
gustatuko litzaidake zuen aldizkarian Atariko
probaren ereduren bat ematea. Posible al da?
Eskerrik asko zuen arretagatik.
Milagros, Amurrio
Aurreratu egin zara, Milagros. Ale honetan bertan
duzu eredu berri bat (aurrekoa 324. alean argitaratu
genuen). Entzungaia, berriz, gure @ldizkarian
aurkituko duzu: http://www.habe.org/ikaslearengunea
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Zure txokoa

05
Kaixo, HABE aldizkaria:
Galdera bat egin nahi dut: Zer egin behar da
kaleko euskara ikasteko? Nik euskaltegian ikasi
dut, baina kalean ez dut asko ulertzen. Zer egin
dezaket?
Eskerrik asko
Maite, Bermeo
Erantzun bat baino gehiago daude, Maite:
garrantzitsuena da euskaltegitik kanpo ere euskaraz
aritzea, bizilagunekin, dendariekin, haurrekin…
Komunikabideak ere lagun dituzu, baita literatura ere.
Inguruak eskaintzen dizuna hartu behar duzu, aukerarik
galdu gabe. Hain da sinplea eta, era berean, hain zaila!

Kaixo: Ni euskarazko ikaslea naiz eta noizean
behin zuen aldizkaria irakurtzen dut, bai paperean,
bai interneten bidez. Niretzat oso erosoa da aurkitu
nahi ditudan artikuluak interneten bidez aurkitzea.
Lan ona egiten duzue Euskararen alde, gainera, guretzat,
euskaldun berrientzat oso ona da horrelako aldizkariak
euskaraz edukitzea.
Lehen aipatu dudanez euskaldun berria naiz eta esan
didate Durango azokan oso agenda politak oparitu
zituztela. Posible izatekotan euskara gehiago ikasteko
gustatuko litzaidake zuen agenda edukitzea.
Mila esker.
Macarena, Santurtzi (Bizkaia)

Kaixo lagunok!!!
Zuen otsaileko aleari esker enteratu naiz argitaratu
duzuen "Egunez egun" agenda posible dugula
lortzea. Harpideduna naiz eta egia esan ez nuen
agenda honen berririk. Zorionak zuen aldizkariagatik. Ez
da euskaraz irakurtzen dudan bakarra, baina bai ikasteko
tresna bezala duen eragina gustatuko litzaidake
azpimarratzea. Eutsi euskarari eta zorionak berriro!!!
A. Behobide

Komikia
EDUKI ONAK, ARIKETA ZORAGARRIAK,
DISEINU POLITA, EDOZER
KONTSULTATZEKO HIZTEGIA...…

BAINA, ZER DA HAU!
KRITIKA BAKAR BAT ERE EZ!

IRITZIA ALDEKOA NAHIZ
KONTRAKOA IZAN, BERDIN-BERDIN
BIDALTZEN DUGU AGENDA!
MESEDEZ, EZ ZAITEZTE HAIN
ZURIAK IZAN!

Zure txokoa da hau, idatziguzu!
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Sarean
www.euskaltzaindia.com

Gure aldizkariaren 308. alean izan genuen hizpide
Euskaltzaindiaren web orria eta eraberritu dutelako ekarri dugu
berriro sail honetara.

Diseinu-aldaketa nabarmenaz gain, hona
hemen web orri honek eskaintzen dituen
berrikuntzak:
Oraingo diseinuan, orrialdearen goiko
aldean honako atal hauek aurkituko ditugu:
Erakundearen berri:
Sorrera, Xedeak, Historia, Bulego-helbideak, Oraingo lan-egitasmoak, 2002. urteko
jarduera nagusiak, Euskaltzainak, Batzordeak, Adierazpenak
Argitalpenak:
Euskaltzaindiaren argitalpenen bilaketa
egin daiteke, edozein gai aukeratuta nahiz
hauek sakatuta:
Euskaltzaindiaren Agerkari ofiziala: Euskera (1919-2002), Euskal Literatura klasikoa,
Linguistika, Soziolinguistika, Onomastika
eta Toponimia, Autore klasikoak, Hiztegiak
eta izendegiak, Gramatika arloa, Euskara
trebatzeko irakurgaiak, Dialektologia,
Euskaltzaindiaren lan instituzionala, Saritutako literatura lanak, Katalogoak, Euskaltzaindiaren Arauak, Euskal Aditzarekiko
ikerketak eta Bestelakoak.

Azkue Biblioteka:
Bilaketa nola egin, Argibide Orokorra, Ordutegia, Zerbitzuak,
Bibliotekako katalogoan bilatu eta Jarri gurekin harremanetan
Kontsultak:
Euskaltzaindiaren Arauak, Hiztegi Batua, JAGONET zerbitzua,
Galde-erantzunen datu-basea, Galdelekua, Izendegiak, Irizpenak eta Corpusa
Estekak:
Herri aginteak, Akademiak eta Elkarteak, Hizkuntza gaiak,
Unibertsitateak, Eremu urriko hizkuntzak, Euskalgintza, Hedabideak, Informatika eta Internet
Beherago, berriz, orriaren eskuinaldean, honako sarbide
zuzenak aurkituko ditugu:
Zuzenean
Arauak, Hiztegi Batua, JAGONET, Izendegiak, Irizpenak eta
Korpusa.
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Arropa eta janzkerarekin lotutako berri bitxiak ekarri ditugu oraingoan, horixe izango baita
INTERESGUNEA sailean jorratuko dugun gaia.

GARAIAGOAK IZATEKO OINETAKOAK

O

inetako takoi altuak emakumeek erosten dituzte normalean. Gizonezkoek horretan erosotasunari
begiratzen diote batik bat. Baina badira gizasemeentzako takoi altuko oinetakoak ere. Argazkiko
zapata italiar hauek janzten dituena 7 cm. garaiago izango da. Eta modelo gehiago ere badira. Zapata
hauek katalogoz saltzen dira.

WINONA RYDER ETA ARROPA

H

iru urteko baldintzapeko askatasuna eta 480 ordu auzorako lanean. Hori da
epaileak Winona Ryder aktoresari ezarri dion epaia. Arropa-denda batean
lapurretan harrapatu zuten. Arropa osten ikasten omen zebilen, pelikula baterako
ikasten. Hori azaldu zuen Winonak. Baina, epaileak esan dio berriro lapurretan
harrapatzen badute, espetxean sartuko duela.

MARKAKO ARROPA KOPETAN?

M

arkako arropa janzten dugu sarri. Maiz marka hori kanpotik darama jantziak. Baina
saldu nahi duenak ez du atsedenik hartzen; eta iragarkiak jartzeko era berriak ikusiko
ditugu laster: norberaren larruazalean ipiniko dute arropa-marken izena. Ezetz? CNX
telebista-katea hasi da hori egiten Britainia Handian. Eta horregatik, CNX jartzen duen
pegatina darama kopetan Charles Stewart unibertsitario gazteak. Publizitate-agentzia bati
otu zaio ideia, eta arrakasta handia izan du. Agentziak Ikasleen Sindikatuarekin hitz egin du;
ez dute nahi ikasleak egun guztian kalean ibiltzea pegatinarekin, gehienez 3 ordu egunero.
Gutxieneko soldata 6,7 euro orduko da Britainia Handian, eta hori jasotzen du Charlesek. 70
urteko amonak ere ari omen dira agentziara deika. Erretretarako diru gutxi izango dute,
antza.

Jarri zure argazkia irudi
honetan: eta kopetan zeren
iragarkia egingo zenukeen marraztu:
esaldiren bat, idoloren bat, enpresa
baten izena…

*

BALDINTZAPEKO ASTAKATSUNA.- Libertad condicional. Liberté sous conditions.
EPAILE.- Juez. Juge.
EROSOTASUN.- Confort. Commodité.
GARAIAGOA.- Altuagoa. Más alto/a. Plus grand/e.
OSTU.- Lapurtu. Robar. Voler.
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Tranbia:
Kanpaitxoaren itzulera

Testua: Goizalde Landabaso
XX. mende hasierako zuri-beltzezko
irudiak dira tranbia gogora ekartzen
digutenak. Film muturen batetik ateratako gizon-emakumez inguratuta, antigoaleko adierazlea zen, duela gutxi
arte, tranbia. Bilbo garapenaren bidean jarri zuen bere garaian.

B

ilbo-Santurtzi izan omen zen
lehenengo tranbia elektrikoa
espainiar estatuan, eta hirigune
nagusia eta kostaldeko herria lotzen
dituen 14 kilometroak 63 minututan
egin zitzakeen. Marka itzela sasoi
urrun haietarako. Apurka-apurka
tranbiaren ibilbidea hedatzen joan
ziren, eta 12 ibilbide ezberdin egiten
zituen unerik gorienetan. Guztiak
oso ezagunak izan baziren ere,
bazeuden batzuk ospe berezia lortu
zutenak, Durangora zihoana, eta

batez ere Arratiakoa. Bilboko
Arenala, bihotz erraldoia bailitzan,
hona eta hara egiten zuten guztien
bilgune bilakatu zen.
Azkena, esan bezala, Urazurrutiatik
irten zen 1964ko egun batean eta
Arratiara azkenengoz egin zuen
osteratxoa. Berrogei bat urte behar
izan dira Bilbok berriz ere tranbia ikus
dezan. Hala ere, urteok ez dira alferrik joan, eta aldaketa nabarmenak
ekarri dizkio hiriari. Tranbiari ere bai,

dena esan behar bada. Joan den
mende hasieran zientzia fikziotzat
har zitekeen aparailua da Bilboko
kaleak
zeharkatzen
dituena.
Teknologia berriek eman diote ibiltzeko beharrezkoa dena. Aldaketak,
baina, izan ditu, izan.

Tranbia moderno eta
ekologikoa: eguneko
26.000/33.000 bidaiari
aurreikusten dituzte
Berdea da eta gris koloreko bagoi bi
daramatza, biak elkarri lotuta, euskal
margolari batek eginiko artelanak
batuta. Jose Luis Zumeta, Juan Carlos
Egilleor, Andoni Euba, Fermin
Moreno, Eduardo Sourrouille, Miriam
Okariz eta Jesus Mari Lazkanoren
lanek artez blai betetzen dituzte
kaleak. Hala ere, ez da betiko izango,
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Gaurgero

Arenala
Abandoibarra

Atxuri

Euskalduna

San Mames

Basurto

sei hilabete baino ez baitituzte beteko. Denbora hori igarota, beste artista batzuk etorriko dira, eta beste
batzuen lanak paseatuko ditu tranbiak Bilbon zehar.
Garai bateko tranbiarekin konparatuta, oso ibilbide ezberdina du. Ez du
hirigunea utzi, ez da Bilbotik irten,
ezta irtengo ere. Atxuritik irten eta
Arenala, Abandoibarra eta Euskalduna jauregia zeharkatu ostean,
San Mames eta Basurtura ailegatuko
da.

Tranbia berri eta moderno
honek 1932ko tranbia baten
grabazio elektronikoa
darama
Tranbiaren etorrerak gure ohituretan
eragin handia izan du. Izan ere,
orain arte semaforo berde eta gorriari erreparatu besterik ez zegoen.
Tranbia gure artean denez geroztik,
autoekin kontu edukitzeaz gain,
tranbiak ere izan behar ditugu kontuan. Azaroan frogak egiten hasi
zirenean, aldaketaz jabetu ziren
herritarrak, eta abenduaren 18az
geroztik Bilbora datorrenak argi izan
behar du tranbiarekin topo egitea
ohikoa izango dela. Ustekabeak
suertatu dira, eta suertatuko ere.

Aspaldiko tranbiek bazuten euren
etorrera iragartzen zuten kanpaitxoa.
Bilbotarren artean, askok aitortzen
dutenez, oso ohikoa bihurtu zen
tranbiaren soinua. Are gehiago, eguneroko bizitzaren zati garrantzitsua
izan zen. Iraganaren eta orainaren
arteko lotura izango da soinu hori.
Tranbia berri eta moderno honek
orduko soinu horren grabazio elektronikoa darama. Historia luzea duen
tranbia baten soinua erabili dute
honetarako. 1932an U-52 tranbia
egin zen eta Euskotrenek modu
kutunean gorde du. Hortik atera
dute kanpaitxoaren soinua.

Berrogeita bat urte eta gero
kanpaia itzuli da Bilboko
kale batzuetara
Zergatik kanpaitxoa eta ez osterantzeko soinua? Badirudi tranbiaren
hasieretan erabiltzen zituzten klaxon
eta turutek min ematen zietela
orduan kalerik kale zebiltzan zaldi,
mando, asto eta abarrei. Kanpaira
ohituak omen zeuden animalia
hauek, eta sortzen ziren istripuak
saihesteko asmoz kanpaitxoaren
alde egin zuten. Arestian aipatu
legez, denboraren poderioz oso
etxeko bihurtu zen soinu hori, eta
abendu erdiaz geroztik kanpaia
berreskuratu du Bilbok. Hasieran
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*

ADIERAZLE.- Indicador, expresión.
Indicateur.
APURKA-APURKA.- Poco a poco. Petit à
petit.
ARROTZ.- Extraño. Étrange, rare.
AURREIKUSI.- Prever. Prévoir.
BERRESKURATU.- Recuperar. Récupérer.
BILAKATU.- Convertir. Convertir.
BILGUNE.- Punto de unión. Point d´union.
BLAITU.- Empapar. Tremper.
ERAGIN.- Influencia. Influence.
ERRALDOI.- Gigante. Géant.
GARAPEN.- Desarrollo. Développement.
HEDATU.- Zabaldu. Extender. Étendre.
IBILBIDE.- Trayecto. Trajet.
ISTRIPU.- Accidente. Accident.
ITZEL.- Enorme. Enorme.
ITZULERA.- Regreso. Retour.
JAUREGI.- Palacio. Palace.
MANDO.- Mulo. Mulet.
OSO ETXEKO BIHURTU.- Convertirse en
algo familiar. Devenir quelque chose de
familiale.
OSPE.- Fama. Réputation.
OSTERATXO.- Paseo. Promenade.
SAIHESTU.- Evitar. Éviter.
SASOI.- Garaia. Epoca. Epoque.
SUERTATU.- Suceder (casualmente).
Arriver.
TURUTA.- Corneta. Cornet, clairon.
USTEKABE.- Sorpresa. Surprise.
ZEHARKATU.- Atravesar. Traverser.

OHIKO
Zalantza sortzen digu askotan hitz
honek: Nola idatzi behar da, ohiko ala
ohizko? Hona hemen erantzuna:
Ohiko/Ohizko bikotean,
Euskaltzaindiak, inolako aukerarik egin
gabe, gogorarazten du ohiko dela tradizioan nagusitzen den moldea eta
Iparraldean gaur bizi den
forma bakarra.

arrotz samar egin bazen ere, bilbotarra berehala ohitzen da aldaketetara eta ondo ikasi ditu tranbiaren etorrerak eman duen arau-aldaketa.
Orduko tranbia gogoratzen duten
askok pozik berreskuratu dute tranbia, joandako garaien zatia berreskuratu dutela aitortuz. Berrogeita bat
urte eta gero kanpaia itzuli da, hortaz, Bilboko kale batzuetara.
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Gaurgero
Tranbia: Kanpaitxoaren itzulera

BILBON TRAN ETA TRAN
Tranbia hizpide dugun tarte honetan, eta Unai Elorriaga elkarrizketatu dugun ale berean, ezin tentazioari eutsi. SPrako tranbia liburutik pasartetxo bat aukeratu dugu, hauxe:

Tranbia zeukan Lukasek gogoan. Rosa ikusten zuelako tranbiara igotzen, tranbiatik jaisten, bere ondoan eserita, tranbiako pasilloan… ia
beti tranbian. Gidaria ere gogoratzen zuen, laguna, koadrilakoa,
Matias. Futbolean ona. Ikasten ere primerakoa; unibertsitatera joateko
puntuan egon zen. Baina ez; berak tranbia-gidari izan nahi zuela,
“neskak ikusteko-eta”, unibertsitatean ez zegoela apenas neskarik …:
Bizia zen Matias. Ahotik kanpora esaten zuena, neskena-eta, aitzakia
zela esaten zuen Lucasek “neskena-eta aitzakia da; zerbait darabil
horrek buruan”. Negar egin zuen Lukasek tranbia kendu zutenean.
Handik urtebetera hil zen Matias.
Testutik bertatik hartutako hitzak bildu ditugu jarraian. Hitz hauek zein pertsonaiarekin
lotuko zenituzke?
ROSA

LUKAS

MATIAS

tranbia
negarra
gidaria
aitzakia
koadrilakoa
laguna
futbola
ikasten primerakoa
bizia
pasilloa
hil

Ondoren, saia zaitez pertsonaia eta hitza lotu ondoren ideia bat osatzen:
Esaterako: Lukasek eta Rosak tranbia maiz erabiltzen zuten.
• ........................................................................................................................................
• ........................................................................................................................................
• ........................................................................................................................................
• ........................................................................................................................................
Lukasen oroitzapen bat duzu irakurritakoa. Hementxe zerrendatu dizkizugun beste hitz hauek ez
ditugu, ordea, testutik zuzenean jaso, baina nolabait egon badaude. Non? Saia zaitez testuan hitz
hauekin lotuko zenituzkeen hitz, molde edota esaldiak azpimarratzen:
OROITZAPENA
DESKRIPZIOA
GERTAERA
HERIOTZA
TRISTURA
MAIZTASUNA
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 39. orrialdera
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Roge Blasco:
“Bisitatzen duzun herrian ez dira
norberaren lorratzak utzi behar”
Testua: Goizalde Landabaso

Zaletasun handi bi izan ditu betidanik Roge Blascok:
musika eta bidaiak. Bizitzak biekin lan egiteko abagunea eman dio, eta apurka-apurka eta, ia konturatu gabe, murgildu zen unibertso bi hauetan.
“Ikasketak amaitu eta lanik ez nuela aurkitzen ikusita, MUSKARIA aldizkaria sortzea erabaki nuen.
Radio Euskaditik musika-saioak egiteko deitu zidaten, eta bidaiak musika-saiotik pitin bat urruntzeko
egiten hasi nintzen”. 1984an “Levando anclas” egiten hasi zen, igandero. Harrezkero, astero-astero
bisitari ezberdinek beste mundu batzuetarako
bidaia-txartela eman diote. “Urtea amaitzerako ez
dakit zenbatetan eman diodan buelta munduari,
zorabiatzeraino, eman ere”.

E

z da irratia izan ezagutu duen
hedabide bakarra, telebistaren
atzaparrak ere ezagutu ditu.
“Telebistan kasualitatez hasi nintzen,
“Dr Livingston, supongo” saioan
erredaktore moduan, eta aurkezteari ekin behar izan nion ostean”.
Kamerek urduri jartzen dute, eta bietatik bat aukeratzerakoan ez du
zalantzarik izan: “irratia”. Erosoago
sentitzen da uhinetan ezkutatuta
eta begien aurretik urruti. “Irratiak
zer ikusi estua du irudimenarekin,
jolasean ibiltzen da harekin.
Telebistaren indarra izugarria da.
Telebistan egindako elkarrizketa

batek eragiten duena ezin da alderatu irratian egindakoarekin, askoz
bortitzagoa da. Hori erakargarria
egiten zait, egindako lanari probetxu gehiago aterako bazenio bezala”.
Geografiaren gaia izugarri atsegin
omen zuen gaztetan, “gustatzen
zitzaidan gai bakarra” eta amestutako toki asko eta asko ezagutu ditu
ostean. Mapamundiari begiratzea
atsegin du oraindik ere, eta zeruertzetik haratago galtzen diren
herriek pizten diote ikusmina.
“Modu bitan bidaiatu dut, batetik,

*

ABAGUNE.- Aukera. Ocasión. Occasion.
ALDERATU.- Erkatu. Comparar.
Comparer.
AURKEZTEARI EKIN.- Comenzar a
presentar. Commencer à présenter.
BORTITZ.- Indartsua. Fuerte. Fort.
ERAKARGARRI.- Atrayente. Attirant.
HEDABIDE.- Medio de difusión. Moyen
de diffusion, máss media.
IKUSMIN.- Curiosidad. Curiosité.
IRUDIMEN.- Imaginación. Imagination.
MURGILDU.- Sumergirse. Plonger.
OSTEAN.- Ondoren. Après.
UHIN.- Ola. Vague.
ZERUERTZ.- Horizontea. Horizon.
ZORABIATU.- Marearse. Avoir mal au
coeur.
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Roge Blascoren elkarrizketatik bi paragrafo hartuko ditugu prestatu dugun eginkizuna burutu dezazun.
Iritzi bila gabiltza funtsean eta iritzi horiek biltzeko honako koadro hau prestatu dugu. Saia
zaitez hizpide horien araberako iritziak, Rogerenak eta zureak, jasotzen:
HIZPIDEA

ROGEREN IRITZIA

ZURE IRITZIA

Bidaiatzeko era ideala:
Aurrez prestatuko bidaiak:
Bidaiatzeko orduan zein
jokabide hartu:
Bidaiak: zenbat eta
urrutiago eta…
(Zalantzarik sortu bazaizu, jo ezazu 39. orrialdera)

Hizpide horiek oinarri harturik, bidaien inguruko iritzi-artikulu bat idatz ezazu. Erantsi,
hala ere, zure esperientzien pasarteak. Horiek zure iritziak aberastu egingo dituzte eta.
Gogoan izan, bestalde, ale honetako 44. orrialdean EGAko idazlan bat duzula (gainditua),
hain juxtu gai honi buruzkoa. Idazlan hori eredu ona izan daiteke zurea garatzeko garaian.
GAUR EGUNGO BIDAIAK: gozatzeko ala itxurak egiteko?

neure kabuz; eta bestetik, saiora
etorritakoek kontatutako istorioen
bidez”. Besteen bidaiak izan arren,
plazera aurki zenezake, “ez da berdina, baina niri asko gustatzen zait
entzutea, asko gozatzen naiz entzute hutsarekin”. Hitz hutsalak baino
gehiago dira esaten dituenak, eta
bat-batean solaskide batzuen nondik
norakoak azaltzen hasi zaigu:
“Galapagoetara bidaiatu dut duela
gutxi, Floriana uhartera. Izugarri ederra omen da, nik ez dut ezagutzen,
baina elkarrizketatuak istorioak esan
ahalean, han irudikatzen dut neure
burua, hark esaten duen guztia eginez”. Asko ikasten ei da besteen
bidaiak entzuten, eta bidaia-gida
baino askoz egokiagoa dela deritzo.
Herriren bat entzuten duen bakoitzean, kokapena behar izaten du eta,
behin kokatuta, irudimenari ihes egiten uztea errazago egiten zaio.
Ia hogei urteotan hamaika dira
Roge Blascorekin itsasoratu direnak.

Nahi baduzu, bidaliguzu idazlan hau HABE Aldizkaria Vitoria-Gasteiz kalea 3, 5.a 20018 Donostia edo
argitalpenak@habe.org helbide elektronikora. Gustura irakurriko dugu eta ongi baderitzozu,
gure iradokizunak bidaliko dizkizugu.

Denak gogoratzea, ezin; badira,
ordea, oroimenean ondo itsatsirik
gelditu zaizkionak. “Camboyako hilketa gorriak asko interesatzen
zitzaizkidan, eta bertatik norbait
zetorrela nekienean saiora ekartzen
nuen bere esperientzia azal zedin.
Ertamerikan izandako gerrek ere izaten dute zirrara berezia: El Salvador,
Nikaragua... Kuba ere izugarri gustatzen zait; Angola eta Mozambikeko
gerrak...”. Paisaia miresgarriak dituzten herriak ere baditu gogoan;
“Buthan, Himalayan dagoen herri
hori betidanik maite izan dut.
Patagonia, Birmania… Denbora asko
ez dela Kamchatkari buruz berba egitera etorri ziren, esaterako”. Aurpegi
asko, baina batez ere bidaiak ditu

gogoan. Berak ere egin izan du
bidaiarik, “Kuban bost bider izan
naiz, eta azken urteotan: Egipton,
Turkian, Grezian... Euskal Telebistarekin ere bidaiak egin nituen eta
horri esker toki asko ezagutu
nituen”.

Motxila hartu eta bizpahiru
lagunekin herrietan barna
galtzea da onena
Bidaiatzeko modu asko dago, bakoitzak berea du, eta bere gustuak ere
bai. Ezinezkoa da bidaia pertsonalizatua ez bada. Hondartza, mendia,
harriak, bakoitzak berea erabakitzen
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Gaurgero
Roge Blasco: “Bisitatzen duzun herrian
ez dira norberaren lorratzak utzi behar”
du. Rogek badu bidaiatzeko era ideala. “Motxila hartu eta bizpahiru
lagunekin herrietan barna galtzea da
onena. Ez da komeni lagun asko joatea, zenbat eta gehiago joan, orduan
eta interes desberdin gehiago batzen delako”. Aurrez prestatutako
bidaien aurka ez duela ezer aitortu
digu: “Jendea oso pozik joaten da,
eta interesgarria da. Baina den-dena
atonduta ematen dizute, bat-batekotasunak ez du lekurik, ezagutzen
duzun jendea zure mundutik dator
eta beste pentsaerak, beste kulturak
ezagutzeko bideak zarratzen dizkizu”. Inprobisazioa gustatzen zaio.
Bidaia ona izango bada, ustekaberen bat izango du, edota bat-batean erabaki beharreko zerbait.
Norabait joan aurretik, informazioa
eskuratzea derrigorrezkoa da, “eta
bidaia antolatuetan hori ere ez da
beharrezkoa”. Beste munduak eta
unibertsoak ezagutzeko, haietan galtzeko prest egon behar duzu. “Gurea
ez den herrira goazenean baztertu
egin behar ditugu geure ohiturak eta
pentsaerak. Maiz beste kulturak ezagutzeko bideak galtzen ditugu,
geure janzkera eta jatekoa aukeratzen ditugulako”. Bidaiatzeko orduan gauza asko hartu behar dira
kontuan, zoazen lekuko kultura eta
ohiturak errespetatzen ikasi behar
duzu, eta zure joanak ahalik eta diskretuena izan behar du; lorratzik ez
da utzi behar, izan zaren seinalerik
ere ez, zu ez zara garrantzitsua, bisitatzen duzun herria da garrantzitsua,
toki horretan ikusezina izan behar
duzu, ikusle hutsa, alde egiterakoan
ezer aldatu gabe utziko duena”.
Horixe da esatari ezagun honen aburuz herri bat ondo eta sakon ezagutzeko modu bakarra. Bidaiari askok
beren herria hobea dela pentsatu ohi
dute, eta inoiz ez dute beste herri
horren xarmarik eta arimarik ezagutzen. “Onena zugandik alde egin eta
beste errealitate batean murgiltzeko
gai izatea litzateke”. Roge Blascok
askotan egin izan du motxila eta
lagun gutxi batzuen konpainian.
Dena den, orain seme bi ditu, eta
beraiekin bidaiatzen du, “zeharo
ezberdina da, beste era batera
bidaiatu behar duzu, akoplatzeak ere
korapilatsuagoak dira, baina horrek
badu bere xarma ere. Ezberdina da,
beste barik”.

Lagun eta ezagunek aholkuak
eskatzen dizkiote, “batez ere oporraldiak hurreratzen direnean”.
Harentzat ez da, ez, samurra izaten,
ez dituelako herri asko ezagutzen eta
alde horretatik aholkuak ematea ezinezkoa delako. “Irratira deitzen didate, Vietnamera edo New Yorkera
oporretan doazela eta ia zerk merezi
duen. Nik ez ditut ezagutzen, askotan gertatzen zait, eta ezagutzen
dituztenengana bideratzen ditut,
beste ezer ezin dut egin”. Munduan
toki asko dago eta guztiak zoragarriak izanik ere, berak Mozambike
ezagutu nahi luke, “aspalditik gainera”.

Gero eta gehiago bidaiatzen
dugu, gero eta urrunagora
Bidaia-zale amorratua da eta munduak dituen ateak zabalik izan behar
ditugula uste duen arren, esaten du
ez dela beharrezkoa lurralderik exotikoenera joatea, “hemen alboan
gauza asko dugu eta sarri ez ditugu
ezagutzen. Ez duzu bazterrik zokoratuenera joan behar zerbait ikasteko,
zeure burua aberasteko, argazki ederrak egiteko. Mugak apurtu behar
ditugu, eta beldurrak ere bai”. Gero
eta gehiago bidaiatzen dugu, gero
eta urrunagora, eta hori saioan
antzematen du. “Australia eta
Zeelanda Berrira, batzuk aipatzearren, gero eta jende gehiago joaten
da. Lehen inork gutxi zapaltzen
zituen Antipodak, baina orain, kasik
ez du merezi Australian egon den
norbait elkarrizketatzea, hainbeste
dira...”. Euskal Herritik kanpora
bidaiatzen dutenen kopurua izugarri
ugaldu da, arestian esan dugu, eta
horretarako gero eta bidaia-liburu
gehiago dago. Ez da beti horrela
izan, “1984an saioarekin hasi ginenean oso gutxi ziren argitalpenak,
aldizkariak apenas, baina liburuak
askoz gutxiago. Honetan ere izugarrizko bilakaera bizi izan dugu.
Aldizkariak txanpinoiak legez daude,
eta liburuak gero eta gehiago”.
Solaskideak aurkitzea ez da erraza izaten, baina urteekin eta, batez
ere, esperientziarekin, aldeko asko
du. “Hasieran oso zaila zen, hasi
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ABURU.- Iritzia, ustea. Opinion.
AHALEGINDU.- Saiatu. Intentar,
esforzarse. S´efforcer.
ALBO.- Aldamena. Lado, vera. Côté.
AMORRATU.- Apasionado. Passioné.
ANTZEMAN.- Sumatu. Percibir.
Percevoir.
ARESTIAN.- Poco antes. Peu avant.
ATONDU.- Prestatu. Preparar. Préparer.
BARNA.- Zehar, barrena. A través de. À
travers.
BAT-BATEAN.- De repente,
improvisadamente. Tout à coup.
BATU.- Bildu. Reunir. Réunir.
BILAKAERA.- Evolución. Évolution.
DERITZO.- Le parece, opina que. Il
pense que.
ENTZUTE HUTSAREKIN.- Con sólo
escuchar. En écoutant seulement.
GORRI.- Terrible. Terrible.
GUSTUKO BIDEAN ALDAPARIK EZ.(Esaera zaharra). Gaztelaniaz: “Sarna con
gusto no pica”.
IKASTEN EI DA.- Ikasten omen da. Se
dice que se aprende. On dit qu´on
apprend.
IKUSEZIN.- Invisible. Invisible.
ITSASORATU.- Hacerse a la mar.
Prendre la mer.
ITSATSI.- Pegar, adherir. Coller.
KOKAPEN.- Ubicación. Position.
LEGEZ.- Bezala. Como. Comme.
LORRATZ.- Aztarna. Huella. Trace.
NEURE KABUZ.- Por mi cuenta. Quant à
moi.
NORABAIT JOAN.- Ir a alguna parte.
Marcher à quelque endroit, part.
SOLASKIDE.- Contertulio. Membre
d´une réunion.
UGALDU.- Aumentar. Augmenter.
USTEKABE.- Sorpresa. Surprise.
XARMA.- Encanto. Charme.
ZIRRARA.- Emoción. Émotion.

berria nintzen, ez nuen inor ere ezagutzen eta lehen aipatu duguna,
aldizkaririk eta ez zen izaten, oso
zaila zen. Baina, apurka-apurka ezagunak egiten dituzu, elkarrizketatu
batek beste baten berri eman dizu,
eta hark hirugarren batena. Aldizkari
asko eskuratzen ditut, eta hortik ere
badut nor elkarrizketatua, eta argitaletxeekin harremanak baditut, eta
zerbait kaleratzen dutenean edo egilea ekartzen ahalegintzen naiz”. Ez
da, beraz, guk uste bezain zaila.
Boom handia bizi bide dugu eta gainera Roge Blascori izugarri gustatzen
zaio hau guztia. Gustuko bidean,
aldaparik ez.
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Gaurgazte

Gero eta gehiago dira Internet sareak gazteei zuzenduta eskaintzen dituen web
orriak, baita euskarazkoak ere. Horietako bi ekarri dizkizuegu tarte honetara:
www.gazteaukera.net eta www.gaztesarea.org.

www.gazteaukera.net
G

azteei, orokorrean, interesatzen zaizkien gaiak jorratzen ditu
web orri honek:
GAIAK: Aisialdia eta kultura, lana eta prestakuntza, etxebizitza, hezkuntza, ekologia eta ingurumena, osasuna gizartea.
KOMUNITATEA: Iradokizunak, iragarki-taula, foroak,
inkestak, txatak eta harpidetza egiteko aukera.
BESTELAKOAK: Berriak, aktualitatea, agenda, beste zerbitzu batzuk (txartelak, aterpekideak, eskabideak) eta euskara. Azken honetan, hona hemen, zehatzago, aurkitu dezakeguna:
1. GURE HIZKUNTZA
Hizkuntzaren aurkezpena
Euskararen historia
Bilakaera soziolinguistikoa
2. EUSKARA KALEAN
Euskararen araudia
Toponimia
Hizkuntza-politika
Argitarapenak
3. EUSKARA-TRESNAK
Zuzentzaile ortografikoa
Hiztegiak
Euskalterm
Kapsula

www.gaztesarea.org
W

eb orri honetan, berriz, iritzi-artikulu bat da hasiera batean
bistaratzen dena. Beherago, GUNEAK daude:

Arbela: Hezkuntza munduarekin lotutako gaiak.
Gozategi: Sexuari buruz gehiago jakin nahi duenarentzat.
Kalaportu: Kulturaren alderdi ezberdinak jorratzen ditu.
Musikale: Musikarekin lotutako berriak eta emanaldiak.
Komiki-tira bat ere eskaintzen du eta eskuin aldean Gazte
sarea uhinetan atala dago, on-line entzuteko.
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Margo-lanak: Loinaz Olano

[i[nteresgunea
ONDO EMATEN DIZU!
Arropa, jantziak… jantzi, erantzi… biluzik,
jantzita… zintzilikatu, zabaldu…
Honen guztiaren inguruan arituko gara hurrengo
orriotan. Zeure burua janzteko prest al zaude?

15
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[i[Ondo ematen dizu!

Iban López:

“Inork ez dio modari itsu-itsuan jarraitzen”
Testua: Goizalde Landabaso
Argazkiak: Iban López
Bilboko Santutxu auzoan du denda Ibanek eta
gizonezkoentzat egiten du lan batik bat. Hala eta
guztiz ere, emakumezkoak ere jantzi izan ditu.
Traje klasikoak sortzen ditu. Ihesbiderik, baina,
badu: mozorroak, telebista eta
zinerako arropa, edota ospakizun
berezietarako jantziak ere egiten baititu.

Goizalde Landabaso: Zelan esan behar dizugu, jostuna
ala diseinatzailea?
Iban López: Jostuna gurago dut. Kanpotik begiratuta,
hala ere, diseinatzailea zarela esateak badu bestelako
balioa, goragoko maila batean zabiltzala edo… Barruan
gabiltzanok, ordea, badakigu jostuna oso garrantzitsua
dela. Meritu gehiago dugu. Azken urteotan diseinatzaile batzuk batean eta bestean aipatzen gaituzte, jostun
artisauetan oinarritutako lanak egin dituzte batzuk...
Apurka-apurka jostunon lana baloratzen hasi dira.
Gainera, bene-benetako jostunak oso gutxi gara, eta
talde txiki horretan egotea gustatzen zait.
G.L.: Bezero asko duzu?
I.L.: Bai. Egia esan trajeak neurrira egiten dituztenak ez
dira asko, baina oso jostun gutxi gaude eta guretzat
soberako lana dago. Badakit neurrira egitea garestiagoa
dela bezeroarentzat. Baina, nire ustez, epe luzera merezi du. Norberarentzat beren-beregi egindako trajea da,
eta horrek ere badu abantailarik. Esate baterako, trajea
egin duena loditu edo argalduko balitz, guregana etorri
eta konpontzerik izango luke. Hori askotan egiten da.
Honez gain, harremana ere aipatu behar da: jostunaren
eta bezeroaren artean lotura berezia sortzen da. Neurrira
egindako trajeetan froga asko egiten dira, eta horietan
guztietan gai askotaz egiten da berba.
G.L.: Garestia dela esan duzu, zer da “garestia”?
I.L.: Bai, hori ere azaldu beharra dago. Kontua da zenbat gastatzen duzun arropatan. Adibidez, normalean
praka batzuk erosteko garaian 30-35 euro gastatzen
badituzu, bai, garestia da. Gurean 110 eurotik gora balio
dute praka batzuk. Baina, askok “Burberry” markadun
prakak erosten dituzte, eta horiek garestiak dira. Beraz,
hainbeste diru ordaintzeko prest bazaude, nik uste dut
hobe dela neurrira egindakoak erostea.
ESAERA ZAHARRAK:
Ziminoa xapeletan ere zimino
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[i[Ondo ematen dizu!

G.L.: Zergatik gizonentzat batik bat...
I.L.: Emakumeentzat ere egiten dugu. Baina, emakumea
ezagutzea gustatzen zait. Hau da, bezeroak jostun
batengana erabateko konfiantzaz joan behar du, ezinbestekoa baitu jostunak konfiantza hori sentitzea. Neuk
jakin behar dut nigana datorrenak gustuko izango duela
egiten dudana, gustura geldituko dela. Nire lana ezagutzen badu, eta nik bera ezagutzen badut, errazago izango da. Bezeroen emazteak edo hurbilekoak datozenean
egiten diet, baina bestela, ez.
G.L.: Zu oso klasikozalea omen zara. Baina, euskal herritarrok zelakoak gara? Klasikozaleak?
I.L.: Baietz esango nuke. Niri estilo klasikoa gustatzen
zait, sasoietara egokitutako klasikotasuna. Eta esango
nuke orokorrean gehienoi gustatzen zaigun estiloa dela.
Esan izan didate hemengook ondo janzten garela, baina
aldi berean ez garela ausartak. Eta egia da. Bai emakumeek eta baita gizonezkook ere gauza klasikoetara
jotzen dugu. Baina, ez gara arriskatzen. Bilbon gero eta
ausardi handiagoa ikusten dut, gazteen artean, baina
oraindik ere gutxi. Azken batean kontua zera da: ausartzea eta ondo joatea, dotore joatea. Arriskatzea eta txarto joatea oso erraza da eta. Uler dezazun, Isabel Preysler
beti oso dotore doa, beti oso ondo, baina ez da ausarta.
Ez du gauza berrietara jotzen. Monakoko Carolina,
ordea, bestelakoa da. Oso dotorea izan ez eze, ausarta
ere bada. Eta horregatik askotan direnak eta ez direnak
esan dizkiote. Baina, berak badaki ondo dotoretasuna
eta ausardia nahasten.
G.L.: Udaberria gainean, uda heltzear, zer da aurten ikusiko duguna?
I.L.: Moda pasareletan ikusi duguna gutxi-asko: kolore
samurrak, leunak (urdinak, berdeak, zuria, marroia...)
eta oihal naturalak. Hala ere, zenbait diseinatzailek pop
koloreak ekarri dituzte, laranjak eta arrosa indartsuak.
Baina, nik leunen alde egingo nuke: arropa tribala asko
gustatzen zaigunez, Afrika eta Asiatik datozenak asko
ikusiko ditugu. Bestetik, azken urteotako joera minimalismoa izan bada, horrekin apurtu eta zeharo kontrakoa
dator: apaingarri asko. Moda boladaka bizi den izakia
da, eta hortaz sorgin-soka da dena. Oinetako-kontutan,
emakumezkoentzat sandaliak. Takoi altu eta estuak.
G.L.: Herrien arabera moda joerak egokitu egingo dira,
noski?
I.L.: Bai, jakina. Euskal Herrian eta, ez dakit, Andaluzian
edo Italian saltzen dena ez da berdina. Are gehiago,
Bilbon, Donostian eta Iruñean saltzen dena ere ez dela
berdina esango nuke. Egokitzapenak egiten dira. Egia
esan, moda itsu-itsuan jarraitzen duenik ez da existitzen.
Denok moldatzen ditugu joerak geure bizitzara, geure
izateko modura edo geure pentsamoldeetara. Hori bai,
norbaitek modari ez diola jarraitzen esaten badu, oker
dabil. Era batera edo bestera, denok bizi gara modaren
menpean.
ESAERA ZAHARRAK:
Astoa sedazko mantia jantzita ere, asto

G.L.: Pasarelak aipatu dituzu: moda-pasareletan ikusten
ditugun jantziak inork janzten al ditu?
I.L.: Nik beti esaten dut moda-pasarelak neurri handi
batean show-ak direla. Azken urteotan garrantzitsuagoak
dira modatik at dauden elementuak diseinatzaileek egindakoak baino. Marketing asko dute oraingo pasarelek eta
deseinatzaileek badakite, jakin, ikuskizun hori ondo menperatzean datzala dena. Yves Saint Laurent zegoenean,
esaterako, garrantzitsuagoa zen berarentzat Catherine
Deneuve bertan azaltzea besteak baino. Eta agertzen ez
zenean, izugarrizkoa izaten zen.
Pasareletan jantzi batzuk erakusten dituzte, baina, dendetan osterantzekoak ikusten dira; esan gura dut, egunerokotasunera egokituta agertzen direla. Pasareletan joerak ikusten dira: diseinatzaile bakoitzak norentzat egiten
duen lan, zein adin-tartea hartzen duen, zein gizon edo
emakume-mota, zein gaitasun ekonomikoa... erreferentzia ematen dute.
G.L.: Eta gure pasarela, euskal modarena, zer moduz ikusten duzu?
I.L.: Sortzaileek egiten duten lanarekin ez naiz sartuko,
izan ere, artean bezala, gustu kontua da. Hemen sortzaileak badaude, eta ideiak badaude, baina ez dago produkziorik. Ez da tailer askorik ekoizpen handirik egiteko.
Eta horrek asko mugatzen gaitu. Esate baterako, Galizian
bere garaian apustu ikaragarri handia egin zuten modaren alde. Dirutza izugarria inbertitu zuten tailerrak sortzen, azpiegitura eratzen. Nire ustez horrelako zerbait
egin beharko litzateke. Apustu garbia egin, arriskatu.
G.L.: Balenciaga eta Rabanne hemen sortutakoak dira...
I.L.: Bai, beste garai batzuk ziren baina. “Prêt-à-porter”-a
ez zegoen kalean. Gainera, eurak “jostun maisuak” ziren:
gaur egun nik egiten dudan lana da eurak egiten zutena.
Eta gaur egun oso ezagunak eta goraipatuak dira, baina
bere garaian bakar batzuek ezagutzen zituzten.
Balenciaga eta Rabanne ezagun eta ospetsu bihurtu ziren
jet-set edo goi-mailakoek eurengana jotzen zutelako. Biek
irauli egiten zuten modaz ulertzen zena.
G.L.: Denda “merkeetan” erosketarik egiten al duzu?
I.L.: Bai, jakina. Nik ondo dakit, jakin, nik egiten dudana
“patrika” zehatz batzuetarako dela. Eta sakelak “begiratu” egin behar direla, eta erosketak horren arabera
egiten direla. Oso ulergarria da.
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Euskara janzten

Jantziak eta janzkera gaitzat
hartu ditugun ale honetan,
hizkuntzari erreparatu nahi
izan diogu orrialdeotan.

Hasteko, ikus dezagun hiztegi mailan gai honekin
lotuta dauden moldeak.
Hiztegian ropa edo vêtements begiratzen badugu,
hauxe aurkituko dugu:

Moldeei erreparatuz gero, berriz:
Ondo ematen dizu: Te queda muy bien, te va très
bien
Gaizki gelditzen zaizu: Te queda muy mal, te vas
très mal

Jantzi, janzki, arropa
Bukatzeko, zenbait aditz aipatuko ditugu:
Arropa-motak interesatzen bazaizkigu, berriz, hauxe
aurkituko dugu, besteak beste:
arropa zuria: ropa blanca, linge
oheko arropa, ohe-jantzia: ropa de cama, literie
azpiko arropa, linja: ropa interior, sous-vêtements/ dessous

ESAERA ZAHARRAK:
Arropak eztau etxen gizona

Arropa erantzi: Desnudarse, se déshabiller
Arropa jantzi: Vestirse, s´ habiller
Arropa zabaldu: Tender la ropa, étendre
Arropa(k) aldatu: Cambiarse de ropa, se changer
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Koadroa behar bezala osatzen saia zaitez, euskarazko adierak idatziz
EUSKARAZ

GAZTELANIAZ

FRANTSESEZ

Tienda de ropa, ropería

Boutique

Muda, ropa de repuesto

Linge de rechange.

Confección de ropa; corte
y confección

Prêt-à-porter

Polilla de la ropa

Mite

Vestuario, ropero, guardarropa

Penderie
ZalantzariK baduzu, jo 39. orrialdera.

Hiztegia landuz: jantziak
Ikusi dugunez, oso luzea da
jantziekin lotura duten moldeen zerrenda. Ikus dezagun
orain nola izendatzen ditugun
arropak euskaraz.
Jakina da zalantza handiak sortzen zaizkigula hainbat jantzi
euskaraz izendatzeko. Izan ere,
gaztelaniatik oso hurbil dauden hitz asko erabiltzen ditugu
hainbat jantzi izendatzeko. Gu
erabiltzen diren guztiak hona
ekartzen saiatu gara, ariketa
baten bidez ikas ditzazun.

Irudiari erreparatu eta zerrendan dituzun hitzen ondoan dagokion zenbakian jarri.
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

Gerrikoa
Txandala
Soinekoa
Espartina, apreta, abarketa
Gona
Nikia
Lepokoa
Bufanda
Bularretakoa

....... Txubaskeroa, zira,
kapusaia, anoraka
....... Kuleroak
....... Galtzerdi luzeak
....... Barruko elastikoa
....... Bota
....... Kamisoia
....... Blusa
....... Eskularruak

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

Bainujantzia
Plaiera, zapatila
Txamarra
Galtza motzak
Betaurrekoak
Txapina
Alkandora, atorra
Zapata
Txapela

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

Berokia
Gorbata
Galtzerdi motzak
Aterkia, guardasola
Gabardina
Kazadora, jaka
Galtzontziloak
Galtzak, prakak
Jertsea, elastikoa
Pijama

Iturria: Barrene, 3. Ikastunitatea, Ederra da hitza. HABE, 1999
ZalantzariK baduzu, jo 39. orrialdera.

ESAERA ZAHARRAK:
Lutua arropin ez, barnean
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Jantzia da kulturizazioaren
ispilurik nabarmenena
Rufino Iraola

Irakurri aurretik
Konturatuko zarenez, azpimarratu egin ditugu hainbat esaldi. Saia zaitez, horiek bakarrik
irakurrita, esaldi horien araberako ideia batzuk eraikitzen.
Hitzak bakarrik badatozkizu
burura ere nahikoa da.
Ondoren, irakur ezazu testua
osorik.

z dut inoiz sinistu gure lehenengo
guraso jator haiek sagarra jan zutenik, baizik eta Jainkoak, zertan aritu
ziren nabarmen seinale zutela, arto–sorotik ateratzen harrapatu zituela.
Orduan Evak, sen naturalez, arto-orri
batez estali zuen bere pitxitxoa; horrelaxe sortu zen lehenengo jantzia.

E

Beraz, lotsak sortu zuen jantzia. Hain
zuzen, lotsa da lehenengo gurasoengandik guk heredatu duguna.
Jatorrizko bekatuarena eufemismoa
bat besterik ez da. Oraindik horrela
segitzen dugu, lotsa izugarriarekin,
dena ezkutuan egiten edo dena gordetzen.

Paradisuak gauza ederra izan behar zuen. Nire umetako
mentalitate hartan, honela irudikatzen nuen: zelai berdeberdea, belar motx-motxarekin, arbola asko, baina sagarrondorik ez, eta arto-soro bat, Adan eta Eva sexu-lanean
Jainkoaren ezkutuan aritzen zirena. Oraindik irudi hori
dago nire buruan, nahiz eta urteak erruz igaro diren.

Jakina, Jainkoak paradisutik bota
zituenean, Adanek eta Evak beste klima
batekin eta beste baldintza metereologiko batzuekin egin zuten topo. Ia urte
osoan edo orduko denboraren kasik
ziklo osoan hotz egiten zuen. Eta lurzorua ez zen paradisuan bezain leuna,
lahar, ote eta sasiz josia baizik. Adani,
eguneroko ogiaren bila, oinak eta
larruazala urratu egiten zitzaizkion. Eta
ez zuen jaten, prezixo, kopetako izerdiarekin, hotz galantarekin baizik.
Orduan ezinbestekoa gertatu zitzaion
gorputza babestea. Gainera, landare–orriak eta zuhaitz-hostoak ez ziren
aski; zerbait lodiago eta beroagoa nahi
zuen, eta, orduan, abereak ehizatu,

ESAERA ZAHARRAK:
Batzuk burutik bera jantzi bear lukete eta ez betik gora

larrutu eta haien larruaz estali zuen
bere soina, eta, bide batez, Evarena.
Amodioka jarduteko bakarrik kentzen
zuten larrua.
Gero, ondorengoengana hedatu zen
ohitura. Kain, Abel eta Setengana,
hauengandik hurrengoengana, eta,
apurka-apurka, kabu gabeko soka luzatu da gureganaino.
Soka eten ez da inoiz eten, baina
izan ditu krisialdiak. Batez ere, lanaren
banaketa sozialak ekarri zituen ondoriorik latzenak. Ausartenak, suertekoenak, indartsuenak edo kontzientziarik
gutxikoenak jantzirik onenak eurentzat
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Gaur egun, jantzia, batik bat, moda
da. Moda, aldiz, negozioari atxikia
dago. Azkar aldatu behar dira materialak eta modeloak, gauza berriak produzitzen jarraitzeko. Jantzia eta estetika
ere elkarrekin lotuak daude. Eta badabil
hor jiraka sorgin-gurpil zoro bat, desfile eta ibiltokietan gero eta nabarmenago ageri dena: emakume-gizonezkoen gorpuzkera lirain eta neurrikoa.
Azkenean, ez dakigu arropa den gorputzari egokitu behar zaiona ala gorputza
den arropari egokitu beharrekoa.
Jakina, hortik datozen gaixotasun,
frustrazio eta antsietate-aldiak ez dira
gutxi eta ez dira makalak! Anorexia,
bulimia, depresioak eta beste gaixotasun batzuk sarriegi entzunak ditugu,
eta ez naiz alferrikako esplikazioetan
luzatuko.

Gaur bertan ere munduaren %90
gaizki jantzita dabil; alegia, pobreziaren
mugatik behera. Aberatsak eta pobreak
bereizten dituen sinboloa da janzkera.
Sinbolo eta sintoma ere bada jantzia.
Gizarte aurreratuetan, norbaiten estatusaren adierazlea izan da jantzia,
autoak postua kendu dion arte.

Jantzia eta sentsualismoa ere elkarri
esku emanda dabiltza aspaldian, auskalo noiztik. Moda eta diseinua etengabe saiatu izan dira pertsonen arteko
erakargarritasun sentsuala pizteko
moldeak topatzen, batez ere emakumearen kasuan, garaian garaikoa promozionatuz: eskotea, minigona, bikinia, eta, orokorrean, arroparen estu–zabalak, transparentziak, enkajeak,
etab. Azkenaldian, ordea, emakumea ez
ezik gizonezkoa ere modaren harian
eta sentsualismoaren sokan dabil dantzan. Hori da estetika berria, eta hori da
denei begitartea alaitzen diena, eta
moda-enpresariei patrika berotzen
diena. Estetika marketinizatua da agintzen duena, baita funtzionaltasunaren
gainetik ere.

Jantzia azter daiteke etnologia eta
antropologiaren ikuspegitik ere. Hor
ditugu herrialde diferenteetako jantzian oinarrituriko folkloreak. Hor ditugu herri berberak ekitaldi eta ospakizun
ezberdinetan jantzi diferentea janzteko
ohiturak. Hor ditugu traje erregionalak.
Euskal Herrian, pilota-partidak era
batean jantzita jokatzen ziren, hiletara
joateko, jeneralean, jantzi beltza erabiliko zuten; bestetik, astegun buruzurian eta jai-igandeetan ez zuten janzkera bera erabiliko. Orain ere ez, baina
aldea ez da hain nabarmena.

Eta, ezarian-ezarian, erantzi ditugu,
kendu dizkiegu arropa guztiak eta
kulero-sostenetan utzi dugu neska, eta
galtzontzilo hutsean mutila. Azpiko
arropak deitzen genien, euskara
modernoa barruko arropak deitzen
hasi den arte. Nolanahi ere, ez dago
mila alde. Aldea beste honetan datza:
berez ezkutuan erabiltzeko edo intimitatean erakusteko diren arropa horiek
noiznahi eta nonahi erakusten dira.
Esan nahi baita edozein arropa bezain
usu dabilela desfiletan eta erakustaldietan. Ez dago gaizki. Pena litzateke

gordetzen hasi ziren. Batzuek pilatu eta
pilatu jarraitu zuten, alfer-alferrik,
multzorik handiena larrugorrian utzita.

ESAERA ZAHARRAK:
Badaki zein egunetan zein soineko jantzi
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hain jantzi politak gordean edukitzea,
eta, batez ere, arropak daramatzan pertxa idealizatu horiek ez ikustea.
Jantziaren fenomenoa da kulturizazioaren ispilurik nabarmenena. Historiaren bilakaerarekin batera egin dugu
aurrera. Benetako arte-lana dira zenbait diseinatzailek asmatu dituzten
modeloak, aldian-aldian ausartzat
hartu izan direnak. Asko dira modari
eta arropa-diseinuari esker fama lortu
duten jostunak. Esate baterako, hor
dugu Balentziaga handia, mundu
osoan ezaguna.
Marketingaren azkeneko asmakizuna
markak sortzea da. Jakina, ondorioa da
arropa garestitzea. Etxe batek izena
hartzen duenean, hori ere ordaindu
egin behar da. Baina, markako arropa
horien historian badago afera lazgarri
bat. Kasurik gehienetan, hemendik oso
urrun egiten dituzte, soldata miserableak ordainduta eta lan-baldintza
penagarrietan. Hori ere kontuan izan
beharko genuke markako arropa bat
soineratu aurretik.

*

IBILTOKI.- Pasarela. Podium.
LAZGARRI.- Ikaragarria. Horroroso/a.
Terrible.
PITXITXO.- Alua. Coño. Vagin.
SEN.- Instinto. Instinct.
SOINERATU.- Jantzi. Vestir. Vêtir.

Irakurri ondoren
Aurkitu al dituzu zuk aurreikusi dituzun ideia/hitz horiek testuan?
Balio izan al dizu eragiketa honek
testuaren baitan hobeto “mugitzeko”? Orotara, hobeto ulertu al duzu
testua?
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Jositako hitzak
Ibon Egaña

Literaturak badu zerikusirik joskintzarekin. Idazlea da hitzak
elkarrekin josteaz arduratzen den jostuna, letrak eta hitzak
elkarrekin lotuz istorioak, poemak edo kontakizunak
ehuntzen dituen artisaua. Joskintzak eskatzen duen arreta,
lana eta pazientzia ere beharrezko ditu literaturak, artisau
lan orok bezala. Tradiziozko ehungintzarekin edo josketa
lanarekin du zerikusia, beraz, hitzak jostearen ekintzak. Eta
literatura bera ere ez da oihal zabal eta koloretsu bat baino,
hamaika oihal zatiz, eta adabaki txikiz osatua.
iteraturgintzaren eta jostearen arteko parekotasun hori baliatuz ehundu zuen Yolanda Arrieta bizkaitarrak
bere Jostorratza eta haria (Alberdania
2001) nobela, 1997ko Irun Hiria
Literatur Sariaren irabazlea, liburu berezia, bitxia eta bere egituragatik nahiz
edukiagatik errepika ezina. Etengabe
erabiltzen du liburuan Arrietak joskintzaren eta idaztearen arteko metafora
eta halaxe egituratu du liburua, atalka,
adabakika. Oihal zatiak edo soineko bat
egiteko behar diren gainerako osagaiak
bailiran, hamaika pasarte, istorio,
poema, elkarrizketa lotzeaz arduratzen
da Arrieta, jostun lana eginez.

L

Liburu honetako narratzaileak, haurra izatekotan den emakume gazteak,
jaiotzear den bere alabari eskatzen dio
Jostorratza eta haria. Josterakoan kontuan izan beharreko hainbat ohar egi-

ten dizkio bertan, soinekoa josteko
beharrezkoak diren osagaiak eta jarraitu beharreko pausoak zein diren azalduz. Josteko beharrezkoak diren tresnak
aipatuko eta azalduko dizkio lehenik
amak alabari: titarea, artaziak, jostorratza eta gainerako guztiak. Joskintzan
eta, baita bizitzan ere, kontuan izan
beharreko gomendioak egingo dizkio
ondoren; eta, horrelaxe, soinekoa bukatu arte jarraitu beharreko pausoak
xehatuko dizkio banan-banan. Baina
horrez gain, eta batez ere, joste-lanaren
azalpen bakoitzari istorio bat, kontakizun bat eransten dio Arrietak,
Jostorratza eta haria hamaika istorioz
osatutako soinekoa bihurtzen delarik.
Literatura oihal koloretsu bat dela
esan dugu, eta beste hainbeste esan
genezake historiaz ere. Historia ere,

istorio txiki eta ikusezinez ehundutako
oihala dela erakusten digu Yolanda
Arrietak liburu honetan. Letra larriz
idazten den Historia hori istorio txikiz,
pertsonaia anonimoen balentria eta
koldarkeriek ehuntzen dutela gogorarazten digu. Izan ere, istorioen bidezko
historiaren errepasoa ere bada
Jostorratza eta haria, kobazuloetan bizi
ziren arbasoengandik hasita, gaur arterainoko historian murgiltzen gaitu liburu honek, batez ere hogeigarren mendeko gure historiari erreparatuz, beti
ere pertsonaia arrunten istorio txiki
arruntak oinarri hartuta.
Soineko eder bat da Jostorratza eta
haria, jostun bikain batek josia eta mila
xehetasun, mila kolore eta ñabarduraz
aberastua. Zeu ere jantz zaitezke harekin, irakurle.

Bakerik txarrena gerrarik onena baino hobea esan omen zuen
antzinako hark.
Ez zion inork entzun.
Eta gerra iritsi zen, bere soineko beltz ederrenez apaindua.
Goitik beherako jostura askatu zitzaion bidean, eta alanbradez birpasatu behar izan zuten dena; hots, soineko beltz dotorea.
Gerra txiki-txikia zen hasieran, baina handi-handia egin zen, gero.
Orduan, tolestura askatu eta, soinekoa luzatzen ahalegindu ziren
gerraren lagunak. Ezin, baina: zenbat eta gehiago luzatu soinekoa, hainbat garaiago bihurtzen zen jabea; hots, gerra.
Hain egin zen luzea eta handia, aloz guztiak lehertu zituen.
Tolesak josi zizkioten orduan: hildakoen odol lehorra hari; fusilak,
jostorratz.
Titarerik ez zuten inon aurkitu.
Jostorratza eta haria, Yolanda Arrieta
ESAERA ZAHARRAK:
Zorteak jantzi, zorteak erantzi
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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.

1. Zein da, zure ustez, euskara ikasteko modu hobea: bakarka ala taldean, ala biak
batera?
Taldean, baina bakarka ere trebetasun ugari landu behar dira: irakurri, ariketak, irratia entzun… Barnetegian eskola orduz kanpo hiru ordu egiten nituen egunero.
Orain lasaiago nabil, baina irratia entzuten segitzen dut, irakurtzen… Niri kostatzen
zaidana da hitz egiteko lagunak aurkitzea Iruñean, ingurukoak erdaldunak ditudalako. Lanean beste kontu bat da.
2. Zein da irakasle batengan gehien estimatzen duzuna?
Ikaslearen larruan jartzea, konfiantza ematea, dakien guztia transmititzea…
3. Nolakoa zen zure ikaskide-taldea?
Ni baino gazteagoak eta motibazio gutxikoak. Ni EGA behar nuelako hasi nintzen
euskaltegian, eta urtebete egin nuen. Bagenuen Hondarribiako euskarari buruzko
xehetasun asko zekizkien irakasle bat, eta hortik ere ikasi genuen zertxobait.
4. Zein zen gehien gustatzen zitzaizun ariketa-mota, zergatik?
Ariketak nahiko lehorrak ziren. Baina, gai bat prestatu ondoren aurkeztea gustatzen
zitzaidan.
5. Gustuko al dituzu ikasgelatik kanpoko ekintzak, euskaltegitik kanpoko ekintzak?
Zein? Zergatik?
Ez zen horrelakorik antolatzen.
6. Zer ikasten da beste ikasleengandik?
Arazoei aurre nola egiten dien ikasten duzu, eta batzuetan arazoak berberak izaten
direla ikasleen artean.

?

Lutgarde Van
Remoortere

A

mberes hirian jaio zen Lutgarde 1946an. Ingelesa,
gaztelania, frantsesa, euskara eta nederlandera
dakizki. Azkenekoa du ama-hizkuntza ingelesezko liburusaltzaile honek. Polito egiten du euskaraz; senarra
Azpeitikoa du, Lovainan ezagutu zuen. Lovainan Frantses
Filologia ikasi zuen Lutgardek eta han ikasi zuen gaztelania
ere.
17 urtez Orereta ikastolan irakasle izan da, eta ikastola
horretako BBB eta UBIko arduradun ere bai hainbat urtez.
Garai horretan asko hobetu zuen bere euskara,
Hondarribiako udal euskaltegian ere aritu baitzen. Baina,
kezkatuta dago Donostian ez delako hainbeste egiten euskaraz, nahiz eta bere dendako bezeroetatik erdia edo euskalduna dela uste duen.

7. Zerk edo nork lagundu dizu gehien euskara ikasten?
Oreretako lankideek. Gero bada beste zerbait, eta zera da, ikustea euskarak zerbait
eskaintzen dizula kultura aldetik.
8. Laguntzen al dizute teknologia berriek –telebista, bideoa, interneta…– euskara
ikasten?
Guk ez genuen horrelakorik ezagutu.
9. Gramatikazko arauak zer dira zuretzat: lagungarriak, aspergarriak? Gehiegi dira
agian?
Neurrian ematen zizkiguten. Gramatikazko arauak beharrezkoak dira, noizbait ikasi
behar dira.
10. Zer da ikasten errazena gertatu zaizuna, zergatik?
Ia gehiena zaila egin zait: deklinabidea, aditzak; idaztea, irakurtzea. Agian hitz egitea errazena.
11. Nola konbentzitzen duzu zeure burua ikasten jarraitzeko?
Ez daukat konbentzitu beharrik, baina hitz egin ezean ahaztu egiten da hizkuntza,
eta Donostian kostatzen ari zait euskarari eustea.
12. Zertarako ikasi nahi zenuen euskaraz?
Euskal Herrian hobeto integratzeko, senarraren familia osoa euskalduna da eta ez
nuen nahi niregatik gaztelaniaz aritu behar izatea, eta seme-alabek ere ikas zezaten.
13. Une honetan non erabiltzen duzu euskara?
Kalean, lantokian eta etxean. Etxean, senarrarekin. Seme-alabekin nederlanderaz
hitz egiten dut. Baina, lantokian hiruzpalau hizkuntza erabiltzen ditut.
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A

zken hilabeteotan bere gainean esan direnak aztertu
nahi izan ditugu Unai
Elorriagarekin. Espainiako Narratiba Sari
nazionala irabazi du, eta aparra jaitsirik
hausnarketa egin digu. Bigarren eleberria, “Van’t Hoffen ilea” kalean da jada.
Juan Rulfo eta batik bat, Julio Cortazarren
zale sutsua, bere lanean itzelezko eragina izan duela uste du.
Datorrenari patxadaz
begiratu nahi dio, eta
eman behar dituen
hamaika berbaldi, jardunaldi eta osterantzekoak ondo baino
hobeto prestatzeko
eszedentzia hartu du
beharrean.

Unai Elorriaga:
“Txikitasuna
gustatzen zait”
Goizalde Landabaso: SP-rako tranbia, Esperako tranbia... zelan esan behar dugu?
Unai Elorriaga: Nik SP-rako tranbia esaten dut, baina
denetarik esan izan diote, baita Sprako tranbia ere.
Dagoeneko jendearena da liburua eta bakoitzak esan
dezala nahi duen modura.
G.L.: “Benetako harribitxia da SP-rako tranbia, maisutasunez idatzitakoa”...
U.E.: Hori Xabier Mendigurenek esan zuen. Bera editore
izanda ez da harritzekoa horrelako loreak bota izana.
Hala ere, berak ez du ezer debalde esaten, eta hori esan
badu, sentitzen duelako da. “Maisutasuna” niretzako
berba potoloa da, 50etik gorakoak izaten direlako maisu
eta hain gazterik entzutea oso garrantzitsua da.
G.L.: Txaloak izan ditu liburuak, adibidez: “Ez dago hitz
bat bera ere alferrik erabilia”, edo “halako batean espero ez nuen liburuarekin topo egin dut”...
U.E.: Liburua kaleratzear zegoela horixe zen nire
kezka, ez ote zuten nahasiaren nahasiaz bazter batean
utziko. Haririk ez izatea kezkagarria egiten zitzaidan,
pentsatzen nuen hanka-bururik ez ikustean utzi egingo zutela. Eta guztiz kontrakoa gertatu da.
G.L.: 2002ko urriaren 8a, asteartea. Atxagak zoriondu
ostean Baudelaire-k esandako esaldia haizeratu zuen:
“Arrakasta askok egiten dute arrakasta bakarra”.
U.E.: Atxagak saria irabazi zuenean, gibelean bazuen
izan ibilbiderik. Hortxe zeuden “Etiopia” eta
“Ziutateaz”. Ordurako idazle handia zen. Nirea zeharo
alderantzizkoa izan da. Nik ez dut aurretik ezer, eta
arrakasta txikiak egin behar ditut hemendik aurrera.
Hemendik aurrera zer datorren eta denborak zer dakarren ikusiko dut, eta hortik gorakoak denborak esango
du.
G.L.: Saria baino lehen izan bazen Unai Elorriagarik.
Honen harian “kanpokoen txaloak ez ditugu behar”
esan dute batzuk, bestetzuk, aldiz, “liburu on bat zen
sari hori eskuratu aurretik, eta berdin segituko du izaten
sariekin nahiz barik”.
U.E.: Bai, horrela da. Nik uste dut oro har kritikoak oso
kontserbadoreak direla. Idazle baten lehenengo liburuaren aurrean sekula ez dute esango biribila denik; ez bestelako babesik-edo ez badute. “Ona da, baina...” horixe
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da erabili ohi dutena. Ez dira gehiago esatera ausartzen. Horrelako sari bat ematerakoan, zelanbait esateko, bermea badute eta horrek lasaitu egiten ditu. Hortik
aurrera bai, liburu ederra eta potoloa dela esango dute,
baina oniritzia jasotzerakoan soilik. Azken batean, literaturaren inguruan dagoena neurri batean zirkoaren
antzekoa da. Ez sinisteko moduko jolasa da, oso serio ez
hartzekoa. Kritikariek iritziak kaleratzeari ondo irizten
diot, baina beren esanak ez dira inondik inora
Jainkoaren esana. Denborak eta irakurleek esango dute
ona ote den. Kritikari batek esaten duena baino haratago joan beharra dago.
G.L.: Adur gaiztorik ere pairatu duzu. Zuk esana da
“gauzak bere onetik atera dira”, eta baita ere, ez duzula politikaz berbarik egingo, zergak ordaintzen dituzula
politikoek euren lana egin dezaten eta ez duzula beraien
eginbeharra egingo.
U.E.: Izugarria, bai. Halako batean askok esan didate
politikaz berba egiteko betebehar morala nuela.
Intelektual naizen aldetik politikaz berba egin behar
nuela. Surrealista benetan. Lehenengo, nik ez dut inoiz
esan “intelektuala” naizenik. Eta gero, “betebeharra
duzu”? Nire betebeharra zergak ordaintzea da, ez hiltzea, ez lapurtzea... horiek dira nire betebeharrak. Nire
betebeharra ez da politikaz hitz egitea. Politikaz jarduteko badaude hor batzuk, soldata ikaragarriekin, eta eurei
hilero ordaintzen dietena ordaintzen badidate, bada,
pentsatuko dut orduan. Lotsagarri gelditzen dira horrelakoak esanda. Espainiako kazetariak-eta okerrerako ari
dira, euren buruari harrika ari dira. Beti gauza bera
buruan, beti gezurrak esaten. Nire gainean ere esan
zituzten, guztiz egiaztagarriak ziren gezurrak, gainera.
Kasu handirik ez egitea da onena.
G.L.: Juan Rulfo, Julio Cortazar, Jorge Luis Borges...
U.E.: Jorge Luis Borgesen izena agertu zen baina nik ez
nuke zerrenda horretan sartuko. Rulfo eta Cortazar bai,
batez ere Cortazar. Maisu handia izan da, eta bera irakurriz asko ikasi dut. Borges, aldiz, ez dut maite. Badakit
ona dela, eta nahi duenak irakur dezala baina nik ez dut
bera irakurtzen gozamenik.
G.L.: Errealitatea dugu eguneroko ogi. Zure esaldi
batzuk aipatuko dizkizut: “Zorionekoak gara, merkatu
txikia dugu eta txikiak ere ikusgai daude berton”.

“Kritikariek iritziak kaleratzeari
ondo irizten diot, baina bere
esanak ez dira inondik inora
Jainkoaren esana. Denborak eta
irakurleek esango dute ona ote
den. Kritikari batek esaten duena
baino haratago joan beharra dago”.

*

ADUR.- Zoria. Suerte. Sort, destin.
ALDERANTZIZKO.- Inverso. Contraire.
APARRA JAITSI.- Reducir la espuma. Réduire l´écume.
ARRAKASTA.- Éxito. Succès.
AUSARTU.- Atreverse. Oser.
AZTERTU.- Examinar. Examiner.
BAKAR.- Unico. Unique.
BARIK.- Gabe. Sin. Sans.
BEHAR.- Lana. Trabajo. Travail.
BERME.- Garantía. Garantie.
BETEBEHAR.- Obligación. Obligation.
ELEBERRI.- Novela. Roman.
GIBELEAN.- Atzean. Detrás. Derrière.
GOZAMEN.- Placer. Plaisir.
HANKA-BURUTIK EZ IKUSI.- No ver pies ni cabeza. Pas
voir ni les pieds ni la tète.
HARI.- Hilo. Fil.
HARRIBITXI.- Piedra preciosa. Pierre précieuse.
HAUSNARKETA.- Gogoeta. Reflexión. Réflexion.
IBILBIDE.- Recorrido. Parcours.
ITZEL.- Enorme. Enorme.
KALERATZEAR EGON.- Estar a punto de salir a la calle.
Être sur le point de sortir dans la rue.
KEZKA.- Preocupación. Souci.
MAISUTASUN.- Maestría. Maîtrise.
ONDO IRIZTEN DIOT.- Me parece bien. Il me semble bien.
ONIRITZI.- Aprobación. Approbation.
OSTERANTZEKOAK.- Restantes. Restants.
PAIRATU.- Sufritu. Souffrir.
SOILIK.- Bakarrik. Unicamente. Seulement.
SUTSU.- Ardiente. Chaud, ardent.
TXIKITASUN.- Pequeñez. Petitesse.
ZEHARO.- Erabat. Totalmente. Totalement.
ZELANBAIT.- Nolabait. De alguna manera. De quelque
façon.
ZERGA.- Impuesto. Impôt.
ZORIONDU.- Felicitar. Féliciter.
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“Zorionekoak gara, merkatu
txikia dugu eta txikiak ere
ikusgai daude berton”.
U.E.: Txikitasuna gustatzen zait niri. Aspaldian entzuten
da demokrazia eta gehiengoari boza. Nik uste dut
gutxiengoak, sarri, baduela zeresana. Eta arrazoia ere
izaten duela tarteka-marteka. Gure kasuan, gutxi gara
eta txikiak. Baina literaturan, bederen, potentzia handiak baino bide zuzenagoa daramagula begitantzen
zait.
G.L.: “Azken batean ez dut presarik eta astiro egiten
dut. Presak ekartzen ditu erorketak batez ere, ez besterik”.
U.E. Bai, gure gizarte honen gaitzik handienetakoa da
ziztu bizian ematen dugula denbora. Gauzak nahi
diren modura egiteko ezintasuna nonahi dago.
Gauzak astiro egiteko borrokatu behar dela uste dut,
patxada hartu eta bizi.
G.L.: Agertu izan da komunikabide batzuetan belaunaldi berriko kidea zarela; ikastoletatik datorren labealditik sortutakoa, “militantzia gutxiago eta hizkuntzarekiko harreman naturalagoa duen belaunaldi-kidea”.
U.E.: Irakurri nuen artikulua. Hori euskaraz ez dakien
batek esan zuen, hau da, balizko belaunaldi horretako
kideren lanik irakurri ez duen batek. Euskara naturala da
guretzat, baina aurreko belaunaldiarentzat ere izan zen.
Nik uste dut kritikoek eta kazetari zenbaitek sasoiak
markatu behar dituztela, taldeak sortu. Egia esan, zer
zerikusi dut nik Ixiar Rozasekin? Bada, beharbada,
badut. Baina, agian William Faulknerrekin Jasone
Osororekin baino lotura gehiago dut. Zertarako sartu
behar gaituzte zaku berean? Esaterako, Harkaitz
Canorekin konparatuta, begiratzeko era berdina izan
nezakeela pentsatzen dut; baina baita Kafkarekin ere.
Zertarako egin behar dugu talde artifiziala? 50 urte
barru unibertsitatean ikas dezaten? Horretarako bada,
oso ondo. Neuk, baina, ez diot zentzu askorik ikusten.
G.L.: “Van’t Hoffen ilea” da kaleratu berri duzun bigarren eleberria, beldur eszenikorik bai?
U.E.: Ez. Gehiago diot errespetu faltari. Askotan kritikak
oso modu arinean egiten dira. Idazle batek hilabete luze-luzeak ematen ditu lan batean murgilduta, aztertzen,
sakontzen, ontzen; eta aste batean irakurtzen duen
baten egunkariko zutabetxo batean izugarrizkoak bota
ditzake. Errespetua eskatzen dut, besterik ez. Kritika
egin behar bada, egin dezatela, baina ondo irakur dezatela, ondo aztertu, eta ostean gustatu ez bazaie, edo
gustatu bazaie, esan. Beti ere, arrazoitutako kritikak.
G.L.: Entzun dut baduzula kritikari-lanak egiten dizunik
etxean...
U.E.: Sonia neskalagunak egiten du. Asko zor diot berari, lanean eta bizitzan. Hainbat euskaltegitako irakaslea

“Hainbat euskaltegitako
irakaslea izan naiz”.
izan naiz, eta horietako batean ezagutu nuen. Bera ikaslea zen. Oso begi ona du literaturarentzat eta zerbait
ona dela esaten didanean asmatu egiten du. Eta zerbaitek kale egingo duela esaten badu, esperientziak erakutsi dit arrazoia izaten duela. Idazten dudan guzti-guztia irakurtzen dit, eta bere begiaz fida naiz.

*

ASTIRO.- Mantso. Despacio. Doucement.
BALIZKO BELAUNALDI.- Posible generación. Possible
génération.
BEGITANTZEN ZAIT.- Iruditzen zait. Me parece. Il me
semble.
BELAUNALDI.- Generación. Génération.
EZINTASUN.- Incapacidad. Incapacité.
GAITZ.- Enfermedad. Maladie.
KALE EGIN.- Huts egin. Fallar. Échouer.
KIDE.- Miembro. Membre.
LABEALDI.- Hornada. Fournée.
MURGILDU.- Sumergirse. Plonger.
NONAHI.- En cualquier parte. Partout.
ONDU.- Madurar. Mûrir.
TARTEKA-MARTEKA.- Noizbehinka. De vez en cuando.
De temps à autre.
TXIKITASUN.- Pequeñez. Petitesse.
ZIZTU BIZIAN.- A toda prisa. En toute hâte.
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Elkarrizketan hainbat idazle aipatu dira eta
horien artean Bernardo Atxaga. Hurrengo lerrootan bi idazle handi hauek konparatzea eskatuko dizugu. Lagun iezaguzu Bernardo Atxaga eta
Unai Elorriagaren arteko aldeak atzematen.
Kontuan har adierazpen hauek egia edo gezur
diren erabakitzeko informazioa testuan bertan
aurkituko duzula, bat izan ezik. Zein da?

Egia

Gezurra

Biak bizkaitarrak dira.

Jarraian, Unai Elorriagak hainbeste miresten duen idazle baten
pasarte bat ekarri dugu gurera. Hiru hizkuntzatan ipini dizugu:
ikusiko duzun bezala, gaztelaniatik abiatuta frantsesezko eta euskarazko ordainak ere jarri dizkizugu. Baina, itzulpen guztietan gertatu ohi den bezala, testu batetik bestera badira
aldeak. Izan ere, hizkuntza bakoitzak bere berezitasun eta baliabideak baititu. Euskarazkoak, gure iritziz, baditu besteekin konparatuta hainbat osagai berri direnak eta beste batzuk, ordea,
itzuli gabe geratu direnak. Zein dira? Horiek atzematea izango da zure lana:
(Aukeran: Esan gabe doa, nahi baduzu, gure itzulpena irakurri
aurretik zeurea egiten saia zaitezkeela. Eta ondoren, itzulpenen
arteko azterketa egin dezakezu.)
“Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi
dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como
dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso
era una mesa, o que la palabra “madre” era la palabra
“madre” y ahí se acaba todo. Al contrario, en el objeto
“mesa” y en la palabra “madre” empezaba para mí un
itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y
en el que a veces me estrellaba”.

Bata bizkaitarra eta bestea
gipuzkoarra da.
Biek jaso dute Espainiako
Narratiba Sari Nazionala.
Unai Elorriagak bakarrik jaso
du sari hori.
Bernardo Atxaga zaildua da.
Liburu ugari argitaratu ditu.

“Je pense que depuis mon enfance mon malheur et ma
joie ont été en même temps le fait de ne pas accepter les
choses comme déjà etablies. Pour moi il ne suffisait pas
que l’on me disse: Ceci est une table, ou que le mot
“mère” etait le mot “mère” et avec ça tout finissait. Au
contraire, dans l’objet “table” et dans le mot “mère” commençait un chemin misterieux que parfois je parvenais
à parcourir et sur lequel, parfois, je m’écrasais”.

Unai Elorriagak, Bernardo
Atxagaren antzera, arrakasta
asko lortu ditu saria jaso
aurretik.
Unai Elorriagak ez du ezer
argitaratu saridun izan baino
lehen.

Zein informazio ez duzu testuan aurkitu?
______________________________
Saiatu al zara beste nonbait aurkitzen? Nola
lortu duzu?
Lagun bati galdetu diot.

“Uste dut oso txikitatik nire zoritxarra eta, aldi berean,
nire zoriona zera izan zela, ez nituela gauzak azaltzen
zizkidaten bezala onartzen. Ez nuen aski izaten, besterik gabe, gauza hura mahaia zela besteek esatearekin,
edo “ama” hitza “ama” hitza zela aditzearekin.
Alderantziz, “mahaia” eta “ama” entzun orduko ibilbide misteriotsu bat hasten zen niretzat, non batzuetan
bidean aurrera egitea lortzen bainuen eta beste batzuetan porrot egiten”.

Lehendik banekien.
Hiztegi entziklopedikoan begiratu dut.

Zalantzarik sortu bazaizu, ikus 39.orrialdea
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28 Ostutako
Ostutako pasarteak
pasarteak
GONA MOTZ-MOTZARENA
J

antziei buruzko aipuak pertsonaiak ezaugarritzeko ohiko baliabideak izan dira idazleen deskribapenetan. Ana Urkizaren
ipuin honetan harantzago doa arroparena, ironia baitarie jantziei.

Ana Urkiza, ‘Ezezagunaren esku artetik’ in Desira izoztuak ,
ELKARLANEAN, Donostia, 2000, 33-39. orr.

1

Irakurri ipuinaren lehenengo zatia eta erantzun ondokoei:

• Zer dela eta ailegatu zen berandu Laura hitzordura? Inoiz halakorik gertatu zaizu
zuri edo antzekorik eragin duzu?
• Zertarako erabiliko zuen Laurak narratzailearen gabana? Zergatik?
• Zeren mugarri da zubia? Zelan antolatzen da hiria? Hiriko zein aldetan gaude orain?
• Zeren adierazgarri dira ondoko jantziak testuan?
• Gizonaren beroki handia
• Galtzerdi zuriak
• ‘Lotusse’ markako mokasinak janzten dituena
• Ados zaude narratzailearekin?
• Arropak gauza nahikotxo adierazi ohi du gutaz?
Zalantzarik baduzu, jo 40. orrialdera.

Hamarretan gelditu ginen zinemara joateko eta hantxe nengoen ni, punttu-punttuan, hiria bitan banatzen duen adreilu
gorrizko zubiaren gainean. Egun hartan, gizonezkooi gustagarriak zaizkigula esaten diguten akziozko pelikula horietako bat ikustea erabaki genuen; beraz, itxarotea merezi zuen.
Ez zebilen inor kalean eta horrexegatik edo, ozen-ozen
entzuten zen urak zubiari eusten dion habearen aurka hartutako jazarkunde amorrazioz betea.
Noizbehinka, zubiaren arkuetariko bat etxolatzat hartu bide
zuen herrariren baten kantu leun eta urrunekoa entzuten
zen, gauari misterio gehiago eskaintzen ziona eta, hein batean, maitagarriagoa bilakatzen zuena.
Ibaiko uraren gainean laino zuri-zuria pausatzen zen, elurra
bailekarren.
Ez zen zubiaz bestaldeko auzo umiletik deiadarrik entzuten.
Etxeetan baimenik gabe sartutako hotzak, egunez kalean
barrena hedatzen zen algara mututu egin zuela esan zitekeen.
Iruntzak gabanaren iduna igoarazi zidan batean, zubiaren
hasierako farola itzali egin zen, hotzak arnasa moztu izan
balio bezala hari ere.

Laura, ohi bezala, berandu zebilen.
- Ez nekien zer soineratu!
Huraxe izango zen haren estakurua, filma hasteko minutu
eskas falta zela, punttuan heltzeko sekulako ahaleginak egin
zituelako itxura eskaini nahian, arnasestuka agertzen zenean. Eta gona motz-motz batekin azalduko zen, gau guztia
dardarka pasatzeko itxuran eta, nahi gabe eskatzen duenaren antzera, isilean baina txoriño babesgabe baten gisa, nire
gabana erregutzeko.
Zubia eder eta luze begiztatzen zen gaueko ordu bakarti
haietan; batez ere luze, hiriaren bi aldeak ezkontezinak zirela aditzera emateraino.
Gauaren isilean, zubiaren alde bateko argi motelak eta besteko dirdiratsuak ezberdin sumatzen nituela, ibaiaren gainera zamatzen dugun zementu, adreilu zein burdinazko egitura batek ea zer nolako eskubidea duen galdetzea otu zitzaidan, mundu ezberdin bi betiko batzeko edo bereizteko. Hiri
guztietako zubiek munduaren alde aberatsa edo berria eta
parte zaharra edo txiroa lotzen baitituzte…
Pentsamenduotan nenbilela, zubiaz bestaldetik eta aurreko
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Ostutako pasarteak
pasarteak
Ostutako
Ander Alonso
espaloian, gizaki handi bat ikustatu nuen, zebrabidea zeharkatzeko deliberoan. Gizonezkoaren tankera hartu nion, soineko ilunetan bildua. Hotzak zetorren zalantzarik gabe,
lepoa berokian babestuta. Zubi erdira heltzeaz batera, gelditzekoa egin zuen. Ikusi egin ninduela antzeman nion. Ez
zuela inor espero eta ikusi egin ninduela. Bakarrik egoteko
asmoz zubiratua zen itxuraz, beste inoren presentziarik
gabe gauaz edo bakardadeaz gozatzera.
Zubia gurutzatzeko keinua egin zuen azkenik, bi aldiz pentsatu ondoren, eta zuzenean niregana lerratu zituen oinak,
ahotik hatsa zeriola.
- Surik bai? –galdetu zidan aurpegia erakustekorik egin gabe.
Ezezkoa egin nion, zer esaten nuenik gabe, hotzak eta beldurrak josita. Aurpegirik gabeko gizonak ez zuen mugitzekorik egin, ene begitartean irakurri balu bezala, agindurik
eman gabeko eskua gabaneko patrika handietan barrena ari
zitzaidala metxeroaren bila. Zigarroa eraman zuen ezpainetara eta niri sua eskaintzea egokitu zitzaidan. Ez zidan beldurrik antzeman, ene eskuetako dardara hotzari atxiki erraza zitzaiolako.
- Neskaren zain, ezta? –bota zidan ondotik, metxeroaren suarekin aurpegia ikustea lortu nionean-. Ni ere bai!
Eta zigarroa ezpainetan hartuz eta eskuak igurtziz, zera esanez jarraitu zuen:
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rra baina gaizki moztua. Oinak berotu alde espaloiaren
aurka zapatak astintzen hasi zenean, galtzetin zuriak ikusi
ahal izan nizkion eta haien koloreak, gizonaren jatorriari
buruz zubiaz bestaldekoa behar zuela segur aski eman zidan
aditzera. Neska ere hala izango zuela egin nuen ondorioz,
gogoeta.
- Zubi hau nire etxea bezainbat dut! –segitu zuen ezezagunak-. Hementxe elkartu bainintzen lehenengoz nire neska-lagunarekin…
Esaldi harekin, nirekin bat egitea lortu zuen guztiz, nik ere
zubiarekiko sentipen huraxe bera bainuen, zubia ene etxea
bezala nuen, alegia.
- Bekatu egiteko orduak dira hauek! –bota zuen bat-batean,
zigarroari zerion keari begira.
- Bai! –erantzun nion nik-. Hobeto geundeke izara artean
orain, hotz hau harrapatzen baino…
Gizona begitarte serioa jartzen hasi zen. Are eta luzeagoa
zirudien bere aurpegiak. Gaizkile itxura hartu nion. Egia
esan, gauak, hotzak, zubi azpitik igaroz zihoan elur tankerako lainoak, gauza orok gonbidatzen zuen ohiz kanpoko zerbait egitera, ezezagunak zioen bezala.

- Beti nesken zain! Hau bizitza! Hotza egin arren, presa
duzun arren, edozer dela ere, ez dira sekula artegatzen! Bost
axola zure burutik pasatzen dena edo zure premiak… Gona
bat ala bestea jantzi erabakitzeko hartzen duten denbora,
denbora da!

- Bizitza bidegabea da oso! –aitortzen hasi zitzaidan-. Eta
berehala azalduko dizut zergatik: kontrakorik uste baldin
baduzu ere, zubiaz beste aldean bizitzeak desabantailak besterik ez ditu. Ulertzen? Lana aurkitu artean adarrak apurtzen
dituzu, gizon itxura hartzen urteak doazkizu, neska-lagunari
etxetxo baten babesa eskaini orduko nekeak jota zaude, eta
gutxieneko ziurtasuna lortzen duzunean, zer? Neska-lagunak beste batekin doala esaten dizula!

Ez nion ezer esan, nire isiltasunak arrazoia eman zion arren.

- Zorte txarra! –atera zitzaidan.

Gizonari, irabaz zezakeen diru apurra soinean zeraman
beroki handi hartan gastatu zuelako itxura hartu nion.
Halaxe babesten baitzen barruan, preziatzen
diren gauzei egiten zaien ukitu zainduaz.
Aurpegi handia zuen gizonezkoak, ezpain
amultsuak, begi
itzalak. Ile ede-

- Baita zera ere, zorte txarra! –bizitu zen ezezaguna-.
Lotussak janzten dituen ume bategatik uzten zaituenean…
hori ez da zorte txarra, alukeria galanta baizik! Gauzei behar
duten izena eman diezaiegun!
Ezezagunak eraso egingo zidala iruditu zitzaidan une batez.
Baina gero, espaloian behera jarraitu zuen, harik eta zubiaz
bestaldeko farolaren azpian kokatu zen arte.

2
Ipuinaren bigarren zatia
entzun nahi baduzu, jo gure
@ldizkarira:
www.habe.org/ikaslearengunea
helbidean. Ariketa gehiago
aurkituko dituzu bertan.
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Esadazu nola janzten zaren eta….
Munduaren hasieran jendea
helburu jakin batekin janzten
zen. Herrialde hotzetan ilerik
gabeko gorputza hotzetik
babesteko janzten zen, edota
oso herrialde beroetan eguzkiaren edo euriaren gehiegizko
erasoei erantzuteko. Animalien
larruak, zuhaitz-azalak, ehun
txirikordatuak edo jositakoak,
eta abar erabiltzen zituzten.
Imajinazioa mugarik gabea
baita, mota askotako jantziak
asmatzen zituzten gorputza
estaltzeko. Horrela, poliki-poliki joan zen osatzen eta garatzen arroparen kontzeptua.
El traje

andik aurrera, eta gizon-emakume-

Hek gauzak aldatzeko eta egoera

bakoitzera egokitzeko duten gaitasunari esker, artea, sentsualtasuna eta
erotismoa, arroparen funtsezko osagai bihurtu ziren. Eta hala nolabaiteko
harreman berezi bat sortu zen : barrukoa funtsezkoa zen, kanpokoa iragankorra. Bereizten joan ziren bi
alderdi horiek, gorputzaren eta estalkiaren artean, erakusten denaren eta
ezkutatzen denaren artean, horrela
edozein psikologok, sexologok edo,
besterik gabe, publizitate-gizonek esateraino, erabateko larrugorritasuna ez
dela ondo jantzitako gorputz bat
bezain erakargarria. Publizitate-gizon
eta emakumeek jendea erakartzeko
modelo larrugorriak erakusten dituztenean ere, beti “jantzi” egiten dituzte
nolabait, argi-konbinazio landuak erabiliz.
Hainbesteko inplikazio psikologikoa
duen elementu bat, jantzia alegia,
agintearen ezaugarri gisa erabilia izan
da antzina-antzinatik, nagusitasuna
eta goitik beherako erlazioa erakuste-

ko, agintearen kateak eta hierarkia
sozialak islatzeko. Xamanek, aztiek
edo guruek lumez apaindutako arropa
janzten dute, edo laranja koloreko soinekoak, epaileek erbinude-larruarekin egindako togak, militarrek dagokien uniformeak, erizainek dagokien
maila zehazki adierazten duen koloreko batak, apaizek sotana beltzak…
Zinema ezin egon zitekeen jantziaren
esanahiaren mundutik aparte. Horrela,
“zinemako ofizioen” artean garrantzikoa da figuringilea, zinemagileen
desioen eta dekorazioaren arabera
aktoreak eta aktoresak janzteko ardura
duena. Batzuetan, irizpide nagusia jantziaren sinesgarritasunarena izaten
da, pertsonaiaren aroa eta klase soziala kontuan hartuta. Ingmar Bergman-en “Gritos y susurros” filmean bai jantzietan bai dekoratuetan belus gorriak
erabili dituzte, azaleko itxuratik harantzago joanez, pertsonaiek bizi duten
barne-tragediaz mintzatzeko; kolore
gorri biziak grina, sufrimendua eta
erredentzioa gogorarazten dizkigu.

Kutsu goxoago eta, agian, xaloegiarekin Vittorio de Sica-ren “Milagro en
Milán” filmean egileak aingeru batzuk
bidaltzen ditu neska eskale polit baten
abarketa zuri xumeak aldatu eta txarolezko zapata distiratsuak janzteko.
Horrela irudikatu da lan horretan pertsonaiaren status soziala.
Murnau-ren “El último” filmeko protagonista hotel dotore bateko atezaina
da, haren eite dotorea eta boterea
uniformean islatzen dira. Lanetik botatzen dutenean uniformea utzi beharra
da gradu-beherapenaren adierazgarri nagusia.
Film askotan erabili izan da, metonimia
gisa, arroparen zati bat pertsona bat
bere
osotasunean
irudikatzeko.
Adibidez, Eva Aycart-en “Zapatatxoak”
izeneko euskal laburmetraian , zapata-kaxan sartzen diren haur jaio berri
baten oinetakotxoak zoritxarreko haur
jaio berri baten eta horren lur ematearen sinbolo bihurtzen dira. Aitak
bigarren eskuko arropa-denda batera
eramaten ditu oinetakotxoak, eta era-
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Antonio das Mortes

Testua arretaz irakurtzen baduzu, erraz
osatuko duzu koadroan falta den
informazioa:
LANBIDEA
Xamana
Gurua
Epailea
Militarra
Erizaina
Apaiza

JANTZIA

Zalantzarik baduzu, 40. orrialdera jo.

kusleihoan uzten ditu karteltxo batekin
: “Haur-oinetakotxoak salgai, erabili
gabeak!”.
Arropak jendea xarmatzeko duen
ahalmena ez da beti soinean darabilenarengan bakarrik geratzen, eta janzten duenari buruzko balorazio-irizpideak iradokitzen dira, besterik gabe
janzten duen arropa azalduta. Zinema
askotan arropa bitxia jantzita azaldu
dira iruzurgileak, maula egileak edo
imajinazio handiko jendea, besterik
gabe, bereziak direla erakusteko. Bi
film daude gaur egun puri-purian, gai
hau argitzeko egokiak: Steven
Spielberg-en “Atrápame si puedes”
izeneko azken komedian, Leonardo di
Caprio, hegazkin-gidari itxuran mozorrotuta azaltzen da eta ohore handiz
egiten diote harrera hoteletan, bankuetan eta kaleetan. Eta Alberto
Rodriguez espainiarraren “El traje” filmean, etorkin afrikar batek traje
dotore bat erosita lortzen du goi-mailako norbaiti dagokion bezala hartua
eta agurtua izatea. Hori eginda erdiesten du lehen itxita zeuzkan ate guztiak
zabalik aurkitzea.

Atrápame si puedes

Halatsu azaltzen da Fernando León de
Aranoa-ren “Los lunes al sol” filmeko
Lino pertsonaia ere (José Angel Egido).
Lanik gabe geratu eta iragartzen
diren lan-eskaintza guztietara aurkezten da. Eta hori egiteko, igandetako
trajea eta hiletetara joateko gorbata
ateratzen ditu armairutik, hizketakideen arreta esnatzeko ahalegin patetikoan.
Ez dut amaitu nahi galdera bat eragiten duen ikustezko inpresio bat azaldu
gabe Glauber Rocha-ren “Antonio das
Mortes” filmean bidelapur brasildarraren itxura eta eitea ikusgarriak dira,
erabat distiratsuak. Kapelak duintasuna, harrokeria eta ankerkeria nabarmentzen ditu eta, aldi berean, benetako bidelapur iraultzailearen egiazko
zintzotasuna: gaur egungo santu laiko
bat da. Baina, ken diezaiogun, imajinazio-pixka batekin instante batean
buruko kapela. Uste al dugu kapela
buruan zuenean eragin digun adina
zirrara eragingo ligukeela buruko
kapela kendu eta gero?

*

ANKERKERIA.- Crueldad. Cruauté.
ARO.- Epoca. Epoque.
AZTI.- Brujo. Sorcier.
BELUS.- Terciopelo. Velours.
BEREIZI.- Diferenciar. Différencier.
BIDELAPUR.- Bandolero. Brigand.
DUINTASUN.- Dignidad. Dignité.
EHUN.- Tejido. Tissu.
EITE.- Itxura. Aspecto. Aspect.
ERBINUDE-LARRU.- Piel de armiño.
Peau de hermine.
ESATERAINO.- Hasta decir. Jusque à
dire.
ESTALI.- Cubrir. Couvrir.
ETORKIN.- Inmigrante. Immigrant.
GARATU.- Desarrollar. Développer.
GRADU-BEHERAPEN.- Degradación.
Dégradation.
GRINA.- Pasión. Passion.
HILETAK.- Funerales. Funérailles.
HIZKETAKIDE.- Interlocutor/a.
Interlocuteur, -trice.
IRADOKI.- Sugerir. Suggérer.
IRAGANKOR.- Fugaz. Fugace.
IRAGARRI.- Anunciar. Annoncer.
IRUZURGILE.- Defraudador. Frodeur.
ISLATU.- Reflejar. Réflechir.
LARRU.- Piel, cuero. Cuir.
LUR EMATE.- Hobiratu. Enterrar.
Enterrer.
MAULA EGILE.- Estafador. Escroc.
NAGUSITASUN.- Superioridad.
Supériorité.
OSAGAI.- Componente. Composant.
SINESGARRITASUN.- Credibilidad.
Crédibilité.
TXIRIKORDATU.- Trenzar. Tresser.
XALO.- Ingenuo/a. Naïf / naïve.
XARMATU.- Encantar. Charmer.
XUME.- Sencillo/a. Simple.
ZIRRARA.- Impresión. Impression.
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NAYARIT-EKO
ALTXORRA

Komikia
Honatx!

Kaixo! Zuek ere
atzerritarrak
zaretela entzun dugu!

Euskal Herritik, Bilbotik
etorri gara. Hauek Aritz
eta Joxe dira eta ni
Eider naiz.

Gu ingelesak
gara: hango horiek
Pandora Johnson eta Jack
Brown dira. Ni, berriz,
Ben Malt nauzue.

Erreportaje
bat grabatzen
ari zaretela
esan digute.

Bai,
Ingalaterrako
telebistarako.

Huitxoleen ohiturei
buruzko erreportaje
bat grabatu nahi dugu.
Oraingoz, informazioa
lortzen saiatzen ari
gara.

Zergatik zaudete
zuek hemen?

Raoremeri
herrira etortzen
lagundu diogu eta egun
batzuetan geratuko
gara herrian.

Guk hilabete
daramagu herrian.
Noizbait laguntzarik behar
baduzue, hemen izango
gara. Badakizue nora
etorri.
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´
Gidoigilea: Pello Gutierrez
Marrazkigilea: Daniel Redondo
Koloreztatzailea: Iban Astondoa

Ale honetako istorioan, Mexikon oso ezaguna den
deabruaren salda dastatuko dute gure lagunek.
Ez da, ordea, guztion gustukoa izango.
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Deabruaren
salda da hau,
herriko janari
tipikoa.

Atelima, zuk ez
al duzu saldarik
nahi?

Baina jan,
Eider, jan…

Ez. Nik zopa
afalduko dut,
gauero bezala.

Ez al diozue,
ba, horrela
esaten
garagardoari?

Eta edateko,
ba al duzu
“chela”ren bat?

Zeeeer?

E, zera…

Hori hiriburuetan izango da,
ez baitut horrelakorik inoiz
entzun. Hala ere, huitxol
emakumeok ez dugu alkohol
askorik edaten. Nik hemen
ez daukat garagardorik;
sentitzen dut.

Egia
esan...

… bete-beteta
nago… ez naiz
gose…
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Beno, Aritz,
zuk behintzat
jango duzu,
ezta?

E… Bai,
noski…

Ura, ura,
mesedez!

Aritz, nahi izatera,
hartuko diat nik hire
platera. Atelima,
alkoholik ez duzue,
baina zuen janaria
izugarria da!

Ez al duzu
gehiago nahi?
Ufff!

Goseak gelditu
zarete. Besterik
nahi al duzue?

Izugarri ona,
benetan…

Ez, eskerrik
asko
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Istorioan ikusi duzunez, otordu berezia egin dute Aritzek, Eiderrek eta
Joxek, Deabruaren salda ezagutzeko parada izan dute eta. Segidan salda
berezi hori prestatzeko behar diren osagaiak idatzi dizkizugu, bat izan ezik.
Idatziko al duzu falta dena?

Deabruaren salda
Osagaiak:
Olioa, gatza, tomatea, piper berdeak, baratxuriak, ura, ogia eta ....................
Laguntzeko, hona hemen osagai posible batzuk:
Azukrea
Gazta

Pipermina
Arrautza

Gurina
Tipula
Zalantzarik baduzu, jo 40. orrialdera

Janzkeraz ari garen ale honetan, errepara diezaiogun orain gure
pertsonaien janzkerari. Irakur itzazu testuak eta idatzi, bakoitzaren ondoan,
noren deskribapena den:
JANZKERAREN DESKRIBAPENA

PERTSONAIA

1 Lila koloredun soinekoa darama, tiraduna
eta belaunetaraino iristen zaiona. Zapatak,
berriz, moreak eta takoi gutxikoak.
2 Alkandora eta galtza motzak besterik ez
daramatza soinean, poltsiko asko dituztenak,
gainera. Oinetan, berriz, galtzerdiak eta botak.
3 Praka gorriak eta mahuka motza duen
alkandora daramatza, alkandoraren lepoa ere
gorria da. Zapatak urdinak dira.
4 Galtza beixak eta brusa zuria daramatza,
azken hau zapi gorri batez estalita. Zapatak,
berriz, marroiak dira.
Zalantzarik baduzu, jo 40. orrialdera

Zure txanda da, aurreko testuak eta ikasi duzun hiztegia kontuan hartuta,
saia zaitez Atelimaren jantzien deskribapena egiten:
Atelimak
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Zalantzarik baduzu, jo 40. orrialdera
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ARGITALPEN BERRIAK
Hona hemen hil honetako nobedadeak. Ea tartean erosteko modukorik aurkitzen duzun!
Denboraren Izerdia

Gorroto Haut

Xabier Montoia
(Elkar, 2003)

Askoren artean
(Alberdania, 2002)

“Amak kamisoi arrosa ekartzeko eskatu dio aitari garbiketa
saioa bukatutakoan. Txabusina
nabar bat ere jantzi du ez hozteko, abuztuko bukaeran egon
arren. Egongelan eserita utzi du
ama gero, aitak zainduta, bere
maindire kakaztuen bila doan
bitartean. Haiek eskuan dakartzala itzuli da, amaren ohea
izara garbiez jantzi ondoan.
Biraka hasi da garbigailua, eta
harekin batera gero eta gorrotagarriagoa zaion urruma sarkorra”.

“Antonia Dorotea Gasteizen
bizi da, erdialdeko Batan
auzune apain-aberatsean.
Asper ez dadin, senarrak
arropa denda bat zabaldu dio
abenidan (Dotorea, arropa
denda); pozik ere egon dadin,
senarrak Fiat Punto deskapotagarri bat —txapa urdin elektrikoa eta kapota zuriduna—
oparitu zion azken urtebetetzean.”

Apirileko ale hau jantziei buruzkoa da. Horregatik aukeratu
dugu pasarte hau Xabier Montoiaren Denboraren Izerdia
(Elkar, 2003) liburutik. Hemen arropa ez da batere fashion-a.
Deserosoa da. Dena den, ez da hori nobelaren gaia. Zein den
esaten Iban Zalduari utziko diogu. Atsegin omen du liburua:
“Gure orainari eta gure iraganari buruzko istorio bat da
Montoiak proposatzen diguna, gure Trantsizio Politiko etengabe honen ingurukoa, gure Gatazkaren ingurukoa nahi baduzue, eta horrek mina egiten du oraindik. Niri mina egin dit,
behintzat. Mina egin dit, hor agertzen diren ikuspuntu batzuekin ez natorrelako bat, eta pentsarazi egin dit. Uste dut obra
handi guztiek, alde horretatik, zerbait mugitu behar dizutela
barruan: honek egiten du; lortzen du, nire uste apalean”.

Romain zen bere izena

Patxi Zubizarreta idazleak honela hasi du Eskubide Kontua izeneko ipuina. Hasiera hau iradokitzailea da, eta Dorotea nolakoa den suma daiteke. Egia esan, ez dago ezuste handirik,
bukaeran ez bada. Bertsolariek bezala, bukaerarako utzi du
harridura-puntua Zubizarretak. Ipuina bera ere berezia da.
Zergatik? Gaia emanda idatzi zuelako, bertsolariek bezala.
Alberdania argitaletxeak, enkarguz, “gorrotoa” gaia eman
zien 12 idazleri. Eta “umore ukituarekin” lantzeko esan zien.
Umore marroia aukeratu du Zubizarretak. Umore kritikoa
Joxean Sagastizabalek: Osakidetzari Ozakildetza deitzen dio.
Iban Zalduarenean, berriz, usainak oso ageriko daude. Eta nork
jarriko dio eskela bat pertsona gorrotagarri bati? Arantxa
Iturberen ipuinean dago erantzuna. Politika-kontuak, aldiz,
Juan Kruz Igerabidek ditu aipagai…
Beraz, gaien aldetik ugaritasuna dago. Baina ipuin-bilduma
honek badu beste ezaugarri bat. Idazle zailduak eta hasiberriak
daudela irakurgai. Batzuk badira nor euskal literaturan.

Joxean Agirre
(Elkar, 2003)
Literatur sorkuntzarako III. Joseba Jaka beken deialdian irabazle gertatu zen Joxean
Agirre, eta dirulaguntza haren bultzadarekin idatzi du honako eleberri sorgingarri
hau. Obra zoragarria idatzi baina bere burua ezkutuan gorde duen idazle baten
bilaketak osatzen du nobelaren ardatza. Balizko idazle horren emazteak senarra hil
eta argira ekarri nahi du sekretua; misterioa konpondu ordez gero eta gehiago
korapilatuko da ordea, irakurlea txunditu eta dibertituko duten bihurguneetan.
Pasarte antologikoen bitartez, literaturari buruzko gogoeta eta emakumearen gaineko kontenplazio deboziozkoa elkartu ditu Agirrek, bere gai kuttunak biak ere,
aurreko bere eleberrietan ere nabarmen ageri zirenak: Gizon bat bilutsik pasiloan
barrena (Café Iruña Saria) eta Elgeta (Irun Hiria eta Beterriko Liburua sariak)
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Hain zuzen

Astotxo bat baneuko

Tapia eta Leturia
2003

Astotxo bat baneuko
bustan zuriegaz,
Ermura joateko
gona gorriegaz.

Arrabako landea
balego Gorbeien,
antxe egingo geunke
zirikin zakien.

Txirikin txainia
biar domekea,
txokolatez beterik
baneuko tripea.

Bat, bi, iru, lau,
balego eta balitz,
bost, sei, zazpi,
alkarrekin dabiltz.

GALDERAK
Bukatzeko eta argitaratu berria ez den arren,
Tapia eta Leturiaren Hain zuzen diskotik hartu
dugu abesti hau. Sei galdera egin nahi dizkizugu
abestiari buruz.

1. Zer esan nahi du “zuriegaz” hitzak?
a) zuriegia

b) zuriegiaz

c) zuriarekin

2. Esango al duzu “domeka” hitzaren sinonimo bat?
a) azoka

Uda betiko balitz
Xabier Mendiguren Elizegi
(Elkar, 2003)

b) igandea

c) jai-bezpera

3. Landea, tripea… Euskara batuaz landa eta tripa
dira. Beraz, bukaerako –a bihurtzen dute –ea.
Aldaketa hori zein euskalkitakoa da?
a) Bizkaieraz soilik ematen da

Haurtzaroko lilura, nerabezaroko kilikak eta haztearen larriak dakarzkigu
Mendigurenek liburu berri
honetan. Udalekuak aitzakia harturik, hiru udatan
eta sei urtetan zehar luzatzen den nobela koral bat
idatzi du (76, 78 eta 80ko
udaldiak ageri dira, hurrenez hurren), introspekzioarekin batera identifikazioa lortzeko asmoz, erretratu pertsonala bezainbat kolektiboa. Aipagarria
izan daiteke, halaber, erabilitako teknika, pasarte narratibo-deskriptiboekin tartekatuz gutunak azaltzen baitira,
mutiko batek urte horietan barrena etxekoei eta lagunei
idatziak, eta hizkuntza guztiz ahozko batetik abiatuta pixkanakako alfabetakuntza ikus liteke berorietan, modu
aski injenuo baina umoretsu batean.

b) Batez ere bizkaieraz,
baina ez soilik bizkaieraz

4. Eta domekea edo domeka berba zein euskalki da?
a) Lapurteraz ere esaten da
c) Bizkaiera

b) Goi-nafarreraz ere esaten da

5. “Balego eta balitz alkarrekin dabiltz”. Zer esan
nahi du horrek?
a) Quien tenga, que retenga

b) Con “quizas” nunca hagas
cuentas

6. Ba al dago hitzen bat bizkaieraz soilik erabiltzen
dena?
a) gorriegaz

b) beterik

c) gona
Soluzioak 40. orrialdean.
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Denbora-pasak

HITZ GEZIDUNAK

HIEROGLIFIKOA
B

aton

10 o
Ipuineko ardiek eta
maitaleek berdin diote: …

Zuzenketa-orria 40.or.

, ,,,

ARGAZKI-KLIK

!

Zerikusirik ba al du katu horrek jantziekin? Hori galdetuko
duzue. Bada, badu. Oinetakoekin hain zuzen ere,
mendiko botekin zehazkiago esateko. Mendiko botekin
katuari bizkarrean edo buztanean igurtzi, eta elurra
kentzea da kontua, botetatik elurra kentzea, edo lohia,
etxera sartu aurretik. Horrelako katu asko daude Jaca
aldean eta. Baina Aizarnazabalgo elizaren sarreran ere
bada funtzio bera duen burdina bat, haren kontra igurtzi
behar dira zapata-zolak lokatza kentzeko, elizara sartu
arretik lokatza kentzeko.
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Zuzenketa-orriak
Rosa:
Tranbia, pasilloa.
Lukas: Tranbia, negarra.
Matias: Tranbia, gidaria, koadrilakoa, laguna, futbola, ikasten
primerakoa, bizia, aitzakia, hil.
Tranbia zeukan Lukasek gogoan. Rosa ikusten zuelako tranbiara igotzen, tranbiatik jaisten, bere ondoan eserita,
tranbiako pasilloan… ia beti tranbian. Gidaria ere gogoratzen zuen, laguna, koadrilakoa, Matias. Futbolean ona. Ikasten
ere primerakoa; unibertsitatera joateko puntuan egon zen.
Baina ez; berak tranbia-gidari izan nahi zuela, “neskak ikusteko-eta”, unibertsitatean ez zegoela apenas neskarik …: Bizia zen
Matias. Ahotik kanpora esaten zuena, neskena-eta, aitzakia zela
esaten zuen Lucasek “neskena-eta aitzakia da; zerbait darabil
horrek buruan”.
Negar egin zuen Lukasek tranbia kendu zutenean. Handik urtebetera hil zen Matias.
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HIZPIDEA

ROGEREN IRITZIA

Bidaiatzeko era ideala:

Motxila hartu eta bizpahiru
lagunekin herrietan barna galtzea da onena.

Aurrez prestatuko bidaiak :

Inprobisazioa gustatzen zaio
eta aldez aurretik informatzea.

Bidaiatzeko orduan zein jokabide hartu: Zoazen lekuko kultura eta ohiturak errespetatzea. Ahalik eta
diskretuen jokatu behar duzu.
Bidaiak: zenbat eta urrutiago eta…

Hemen alboan gauza asko dugu
eta sarri ez ditugu ezagutzen. Ez
da bazterrik zokoratuenetara
joan behar zerbait ikasteko.

Elkarrizketa

OROITZAPENA
DESKRIPZIOA
GERTAERA: azken bi esaldiak
HERIOTZA
TRISTURA
MAIZTASUNA

Egia Gezurra
Biak bizkaitarrak dira.
Bata bizkaitarra eta bestea
gipuzkoarra da.

[i[nteresgunea

Biek jaso dute Espainiako Narratiba
Sari Nazionala.
Unai Elorriagak bakarrik jaso du
sari hori.

Hona hemen koadroa, behar bezala osatuta:
EUSKARAZ

GAZTELANIAZ

FRANTSESEZ

Jantzi-denda

Tienda de ropa, ropería

Boutique

Aldagarria

Muda, ropa de repuesto

Linge de rechange

Jantzigintza

Confección de ropa; corte y confección Prêt-à-porter

Jantzi-sitsa

Polilla de la ropa

Mite

Jantzitegia

Vestuario, ropero, guardarropa

Penderie

Marrazkian ageri diren jantzien izenak hauek dira, ordenan:
1. Soinekoa
2. Gona
3. Blusa
4. Kamisoia
5. Txandala
6. Bainujantzia
7. Nikia
8. Lepokoa
9. Bularretakoa
10. Gerrikoa

11. Txubaskeroa, zira,
kapusaia, anoraka
12. Kuleroak, bragak
13. Galtzerdi luzeak
14. Eskularruak
15. Bufanda
16. Espartina, apreta,
abarketa
17. Plaiera, zapatila
18. Txapina

19. Zapata
20. Bota
21. Txapela
22. Gorbata
23. Barruko elastikoa
24. Galtzontziloak
25. Galtzerdi motzak
26. Aterkia, guardasola
27. Kazadora, jaka
28. Txamarra

29. Galtzak, prakak
30. Jertsea, elastikoa
31. Galtza motzak
32. Alkandora, atorra
33. Pijama
34. Berokia
35. Gabardina
36. Betaurrekoak

Bernardo Atxaga zaildua da. Liburu
ugari argitaratu ditu.
Unai Elorriagak, Bernardo
Atxagaren antzera, arrakasta asko
lortu ditu saria jaso aurretik.
Unai Elorriagak ez du ezer
argitaratu saridun izan baino lehen.
Zein informazio ez duzu testuan aurkitu? Bi idazleak
nondarrak diren ez da esaten testuan. Bernardo Atxaga
gipuzkoarra da eta Unai Elorriaga, ordea, bizkaitarra.

“Uste dut oso txikitatik nire zoritxarra eta, aldi
berean, nire zoriona zera izan zela, ez nituela
gauzak azaltzen zizkidaten bezala onartzen. Ez
nuen aski izaten, besterik gabe, gauza hura
mahaia zela besteek esatearekin, edo “ama” hitza
“ama” hitza zela (eta hor bukatzen da dena)
aditzearekin. Alderantziz, “mahaia” eta “ama”
entzun orduko ibilbide misteriotsu bat hasten
zen niretzat, non batzuetan bidean aurrera egitea
lortzen bainuen eta beste batzuetan porrot egiten”.
Julio Cortázar
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Zuzenketa-orriak

ZINEA

Ostutako pasarteak
pasarteak
Ostutako
• Zer dela eta ailegatu zen berandu Laura hitzordura?
• Zer soineratu ez zekielako
• Zertarako erabiliko zuen Laurak narratzailearen gabana?
• Janzteko
• Zergatik?
• Hotzak zegoelako, gona motza jantzita.
• Zeren mugarri da zubia?
• Txiro eta aberatsen arteko mugarri da.
• Zelan antolatzen da hiria?
• Alde aberatsa edo berria dute, baita parte zaharra edo txiroa ere.
• Hiriko zein aldetan gaude orain?
• Alde aberatsean
• Zeren adierazgarri dira ondoko jantziak testuan?
• Gizonaren beroki handia (irabazten zuen diruaren adierazgarri)
• Galtzerdi zuriak (zubiaz bestaldekoa zela galtzerdi horiek zituen gizona)
• ‘Lotusse’ markako mokasinak janzten dituena (aberatsa)

LANBIDEA
Xamana
Gurua
Epailea
Militarra
Erizaina
Apaiza

JANTZIA
Lumez apaindutako arropa
Laranja koloreko soinekoa
Erbinude-larruarekin egindako toga
Uniformea
Koloreko bata
Sotana beltza

1c, 2b, 3b, 4c, 5b eta 6a.

Komikia
Deabruaren salda
Falta den osagaia pipermina. Istorioan ikusi dugunez, oso mina
da salda eta guk aukeran emandako osagaien artean ez dago
baldintza hori betetzen duen besterik.
Janzkera eta pertsonaia
1
2
3
4

Eider
Ben Malt
Aritz
Raoreme

Hauxe duzu Atelimaren janzkeraren deskribapen
posible bat:
Atelimak huitxolen janzkera tipikoa darama, gona morea eta
brodatua. Brusa eta zapi zuriak, hauek ere brodatuak.

Denbora-pasak

HIEROGLIFIKOA
Soluzioa:

B – er – tango – X – o
Bertan goxo

Denbora-pasak
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ZURE IDATZIAK
HOBETU NAHI AL
DITUZU?
JANTZIAK, JANZKERA,
ARROPA...
Pako Sudupe
Batzuek errezeta nahi dute idazlana egiteko:
paragrafo bakoitzean txertatzeko esaldi egin
mordo bat beti ondo geratuko liratekeenak edo;
esaterako, lehenik eta behin esan behar dugu
oso gai interesgarria dela eta gisakoak.
Lehenengo paragrafoan bertan antzematen da
hori, eta gainera, laguntzeko baino gehiago,
nahasteko balio dezake. Errezetarik ez dut; dakidana da idazte lanak lagundu egiten didala pentsatzen.
Idazlana garatzeko gaiak biltzearren hiztegietara
joz hasi naiz. Jantzia: giza gorputza estaltzeko
gauzakien multzoa. Definizio hau, batez ere
estali aditza oso iradokitzailea gertatu zait.
Hotzetik estaltzeko balio du jantziak, sexu-organo edo lotsariak estaltzeko balio du, itsustasunak estaltzeko eta aldi berean gure nortasuna
agertzeko, gure gizarte-maila neurri batean:
estaltzeko eta agertzeko, begira zer dikotomia
polita idazlana hariltzeko. Gainera horrela jantzitik janzkerara igarotzen gara, hots, bakoitzak
duen janzteko erara.
Arropa berriz, batez ere, arropa garbitzearekin
lotzen dut, garai batean emakumeek nekez egiten zutena, eta egun, herrialde aurreratuetan
behintzat, garbigailuak egiten duena. Azken
honek genero diferentzia dakarkit gogora, jantziak ez du leku bera hartzen gizon eta emakumeengan, gizonetik gizonera eta emakumetik
emakumera alde handia egon arren, badago hor
genero diferentzia, ez bakarrik arropak garbitzeari dagokionez, erosteko orduan ere badago
aldea.
Gai guztiak modu egoki samarrean lotuz egin
liteke idazlana, bata edo bestea ardatz hartuta

ere bai. Irakurle, baietz zeuk asmatu bietatik zein
dudan gustukoago: estali-agerturen ingurukoa
ala arropen ingurukoa! Bai, asmatu duzu.
Lehenbizi jantzia babesgarri hutsa izango
zen, hotzetik eta naturaren erasoetatik
gerizatzeko lagungarri bat. Gorputzari jantzia eta giza taldeei harpea eta gero etxea,
hau ere pertsonak beharrezkoak dituen
hainbat
funtzio
betetzeko
babes.
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Lehenbiziko funtzio hau segurtatu ahala
beste ezaugarri batzuk erantsi zitzaizkion
jantziari.

Aurrekoak azkar pasatu, eta azken alderdi honi
helduz luza liteke pixka bat idazlana, zailtasun
handirik gabe.

Ikusten duzuen bezala, ardatz kronologikoari
heldu diot. Askotan kronologiari lotuz egindako
idatziak oso aspergarriak izan ohi dira, baina
kasu honetan baliteke lagungarri gertatzea.
Kronologia ardatz baina oso labur eta oso arin
aurrera eginez.

Berez, Euskararen Gaitasun Agiria atera liteke
lasai asko helburu apalagoko idazlanak eginda,
baina ez dago gaizki noizean behin, eta laguntza
emanda, idazlan handiguragokoetan aritzea.
Hemen, ikusten duzuen bezala, ardatz kronologikoari heldu diot, eta lau puntu jorratu baino
gehiago, zirriborratu egin ditut. Puntu bakoitza
gehiago landu liteke, batez ere azken puntua,
errazena gehienentzat hori delako, hots, egun
bizi duguna. Zer deritzozue?

Juduen Bibliaren arabera, paradisuan biluzik bizi ziren Adan eta Eba ez ziren lotsatzen, ez zuten biluztasunaren kontzientziarik. Ebak zirikaturik Adanek bekatu egin
zuen eta handik aurrera gorputza estali
beharra sentitu zuten. Alegia horren arabera, alderdi fisikoa eta morala ditugu gizakiok. Gorputza arriskutsua da eta horregatik estali beharra dago, alderdi morala,
zerurako dugun arima galduko ez badugu.
Ikuspegi honek pisu eta eragin handia izan
du gure mendebaleko gizarte judu-kristauan, eta dudarik gabe gure jantzietan ere
asko eragin du. Sexu-organoak ez ezik,
haragiaren agerpen guztiak estali behar
ziren, gonak belaunetik behera, eta besoak
ukondotik behera, dena estalita. Euskal
Herrian ere eragin erlijioso honek indar
itzela izan du.
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Berridatzi paragrafo bakoitzetik esaldi batzuk,
eta pixka bat osatu. Idazlan aberatsa atera liteke.
Borondate horrekin proposatzen dizuet: gustu
baduzue hartu, eta okerrenean ere, ez dizue kalterik egingo, idatzi baino lehen, "pilak kargatze
aldera". Idazte-lan atsegina eta aberasgarria opa
dizuet!
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Hemen ere, paragragoa luzea bada ere, gaia
nahiko labur. Askoz gehiago luza liteke, baina
guretzat, nahikoa da.

__________________________________________
__________________________________________

Jantzia, bestalde, gizarte-mailaren agergarri izan da. Jaun eta andre nobleen jantziak, apaiz arrunt eta gotzain nahiz kardinaleenak, burgesenak, herritar xumeenak,
laborari nahiz arrantzale nahiz eskulangile, nahiz lantegietako soldatapeko langileenak, ez dira berdinak izan.

__________________________________________

Gaur egun historian zehar jantziak izan
dituen funtzio desberdinek hor diraute era
batera edo bestera, baina gizarte moderno
eta batez ere posmodernoan indibidualismoa nagusitzearekin batera jantziak nagusiki norberaren nortasuna agertzeko
balioa hartu du. Moderno-klasiko, noiz
horrela noiz hala, batez ere pertsonaren
nortasuna agertzen du.

__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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IKUSIZ IKASI
Dakizuenez, idazlan-eredu ezberdinak eskaintzen saiatzen
gara atal honetan. Oraingoan, EGA azterketan gainditutzat
jo zen idazlan bat. Irakurri arretaz, bai idatzia bai gure iradokizunak. Lagunduko dizu, agian, azterketa prestatzen.
Hala ez bada, ez larritu, hurrengo oporrak prestatzeko ere
balio du eta.

BIDAIAK
Bidaiak, gaur egun ohituratzat hartu ditugula esan daiteke. Gero eta jende
gehiago dago arrazoi desberdinengatik atzerrira bidaiak antolatzen dituena.
Batzuk oporretara joaten dira, beste batzuk hizkuntzak ikastera... Orain dela
urte batzuk, oso jende gutxi zen kanpora joateko aukera zuena. Dirudunak
ziren atzerria joaten ziren bakarrak, eta ez oso maiz. Baina orain lanpostu
normal bat duen edozein pertsona joan daiteke.
Bidaiatzeak baditu alde onak; alde batetik, beste lurralde bat bisitatzean,
etxetik gertu ikusi ezin ditugun gauzak ikusteko aukera dugu. Lurralde
bakoitzak bere bitxikeriak ditu, eta bertara joan ezean, oso zaila da hauek
behar bezala ikusi eta ulertzea. Bidaiatuz, gainera, leku desberdinetako
jendea ezagutu dezakegu, beraiekin hitz egin, eztabaidatu... Han besteen
pentsamenduak ulertzeko era egokiena da, "eta ez komunikabideek esaten
digutenari kasu eginez". Beste alde batetik, gure ideiak irekiagoak bilakatzen
dira lurralde hauetan egon eta kultura desberdinak ezagutzen ditugunean.
Gugandik urruti dauden lurraldeen arazoak beste norbaitek kontatzen
dizkigunean, ezin dugu "gure iritzi pertsonala" izan, baina bertara joaten
bagara gure ideak argi izango ditugu seguraski.
Gainera, urte osoan lanean edo ikasten egon eta gero, oporretan atzerrira
joatea ez dago batere gaizki, erlajatzeaz gain, gauza desberdinak ikasten
ditugu eta.
Baina guzti honek baditu alde txarrak ere, jende guztiak ohitura bezala
hartu duen arren eta lehen baino jende gehiagok bidaiatzen duen arren, oso
garestia da eta horretarako dirua behar da. Batez ere bidaia antolatuak dira
garestiak, bidaia zuk antolatu beharrean beste norbaitek antolatzen du eta
hori ordaindu egin behar da.
Gainera, beharrezkoa ez den zerbait da, hau da, bidaiatu gabe berdin-berdin
bizi gaitezke. Gaur egun behar ez ditugun gauza asko ditugula egia da, baina
poliki-poliki batzuk eguneroko bizitzatik baztertu beharko genituzke. Gaur
egun dugun bidaiatzeko ohitura hau, kontsumismoari beste bultzada bat
ematea dela esan daiteke.
Konklusio bezala, bidaiatzen asko ikas dezakegula argi dago, baina gehiegi
bidaiatzen dugu askotan. Beraz, bidaia bat egiteagatik ez da ezer gertatzen,
baina ez dugu ohitura bat bilakatu behar.
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Gure iradokizunak: Testuan dauden akats batzuei erreparatu ordez,
edukiaren nondik norakoari heldu nahi diogu gure ohar hauetan, gure
ustez hori baita duen hutsunerik nabarmena.
Testuaren lehenengo esaldian gero garatuko den ideia nagusia edo
tesia dator:
• Bidaiak, gaur egun, ohituratzat hartu ditugu
Ondoren, ideia hau defendatzeko hainbat argudio zerrendatzen dira:
• Gero eta jende gehiagok antolatzen ditu atzerrirako bidaiak
• Gaur egun edonork bidaiatu dezake
Segidan, bidaiatzearen alde onak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Etxetik gertu ikusi ezin ditugun gauzak ikusteko aukera
Bitxikeriak ezagutzeko parada
Jendea ezagutzeko aukera
Pentsamendu (pentsaera) ezberdinak ezagutzekoa
Ideiak irekitzeko parada
Kultura ezberdinak ezagutzeko modua
Arazoak gertutik ikustekoa
Iritzia emateko informazioa jasotzeko bidea

Aurrekoekin batera balantza batean jartzeko, bidaiatzearen alde txarrak:
•
•
•
•

Garestia da bidaiatzea, dirua behar da
Bidaia antolatuak dira, bereziki, garestienak
Ez da beharrezkoa bidaiatzea
Bidaiak egitea kontsumismoari bultzada ematea da

Ondorioa, berriz, hauxe: Gehiegi bidaiatzen dugu eta ez genuke ohitura bihurtu behar
Gure ustez, hasierako ideia bera ez da oso egokia, ez baitator bat gero
formulatzen diren alde on eta txarrekin. Gainera, alderdi txartzat hartzen
direnen artean badira ideia nahasi batzuk. Orokorrean, beraz, esan daiteke idazlan txukun bat dela forma aldetik, baina baduela eduki edo
mamiaren aldetik hobetu beharra, esanahia argituko bada.

ADISKIDE GAIZTOAK (31)

ITXURA
Gaztelaniazko “hechura”, honen eratorria da euskarazko “itxura”. Gaztelaniaz
ere badu “apariencia” adiera, baina euskaraz “itxura” gizakiekin ere erabiltzen
dugu: “neska horrek dauka itxura!”, “edo ze itxura daukan zure ahizpak!”.
Gaztelaniaz, ordea, ez da erabiltzen gizakiekin. Ez da esaten * Qué hechura tiene
tu hermana. Ez da esaten, ezta ere, * ¡Vaya hechura tiene esa herida! Euskaraz,
ordea, bai, oso normala da entzutea, “Ze itxura duen zauri horrek!”
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EUSKARAREN KUTXA
EUSKAL KONPLIMENDUAK (IV) /
FORMULAS DE CORTESIA EN EUSKERA (IV)
Aurreko alean tokirik izan ez zutenak ekarri ditugu
oraingoan. Hona hemen:

ONGI-ETORRIAK (II)/ FORMULAS DE BIENVENIDA (II)
Zer moduz Lezo aldean?
(¿Qué tal por Lezo?)
Zer poza zu ikustea!
(¡Qué alegría verte!)
Hau da poza zuek ikustea!
(¡Qué alegría veros!)
Poz hartzen dut zu ikusia.
(Me alegro de haberte visto)
Pozak nago zu ikusiz.
(Estoy contento/a de verte)
Banuen zu ikusteko gogoa.
(Ya tenía ganas de verte)
Zu ikusteko irrikitzen nengoen.
(Tenía muchas ganas de verte)
Atsegin dut zu ikustea (ezagutzea...)
(Me es muy grato verte, conocerte…)
Hauxe poza ematen didazuna!
(¡Menuda alegría que me das!)
Asko pozten naiz zu ikusteagatik.
(Me alegro mucho de verte)
Ez nuen asko pentsatzen zu hemen ikustea.
(Lo que menos pensaba era verte aquí)
Sarriago etortzen hasi behar duzu.
(Tienes que empezar a venir con más frecuencia)
Ene! Baneukan oraintxe zurekin hitz egiteko gogoa, aspaldiko kontu zaharrak berritzeko.
(¡Ahí va! ¡Ya tenía ganas de hablar contigo, de recordar nuestros viejos tiempos!
Egun on, Bidart jauna, ongi etorri Erratzura.
(Buenos días, señor Bidart, bienvenido a Errazu)

-Eskerrik asko.
-(Muchas gracias)

Ongi etorri, Elixabet. Zer moduz?
(¡Bienvenida, Elixabet. ¿Qué tal?)

-Ongi eta zuek?
- (Bien, y ¿vosotros/as?)

-Osasunez ongi.
- (De salud bien)
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@ldizkaria,

klik egin eta kito!

www.habe.org/ikaslearengunea
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