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.BI AD~R· .,ETA LAU HANKA
Cummins, hizkuntz borroken testiqu.
Fermin Muquruzaren hamaika puntak.

IRAKURRI ETA ENTZUN
O lazko

igarkizunak

O Honez gero jende guztiak daki nolako
rock estiloa duen "Akelarre"k, talderik
entzunenetakoa da-ta. Talde hau
1975.ean sortu zen eta hasiera batean
berbenetara erabat emana ibili zen. Handik Jau urtetara banatu egin zen taldea eta
1980.ean bi taldekidek berriro bat egin
zuten eta, gainera, indar berriz azaldu zen
"Akelarre", urte hartan bertan LP bat
grabatu bait zuen: "Asfaltuko lorea",
Ordutik kona beste lau disko atera
dituzte: "Gau Pasa", "Ari gara", "Mari"
eta oraingo hau, "Rockzale".
Gaurregun hauek dira taldea osatzen
dutenak: "Pako" Diaz (batería), Juan
"Markox" Juaristi (baxua), "Aitor" Amezaga (tekladua), Jesus Lopetegi (ahotsa
eta gitarra) eta Alberto Batiz (kitarra eta
ahotsa).

O Bostehun igarkizun

udan konbokatu zen Isabel
Lertxundi eta J esus Mari Aldairen omenezko lehen literatur sariketa. Hain
zuzen, narrazio !aburren sariketa.
Eta orain, handik urtebetera juxtu,
sariketa hartako narrazio onenak liburu
honetan bilduak datoz. Lehenengo saria
lose Ramon Belokiri egokitu zitzaion eta,
__ horren . narrazíoaz aparte, beste zortzi
obra ere azaltzen <lira. Autore hauenak:
Xipri Arbelbide, Idoia Astigarraga, Iñaki
A. Auzmendi, Patxi Iturregi, Mariano
Izeta, Bittor Kapanaga, Xabier Kintana
eta Xabier Mendigurenenak. Azken hau
ez da Ezkioko itzultzaile sonatua, Beasaingo ipuingile gaztea baizik.
Gehienbat hamar-harnabost orritako
narrazioak <lira. Liburuak guztira 126
orri ditu.

bildu ditu Xabier
Etxanizek liburu honetan, liburu askotan
bilduak eta batzu berak sortuak-. Dirudienez, iturririk erabilienak Azkueren "Euskaleriaren Yakintza", Catalunia eta Galiziako igarkizun bilduma batzu eta Carmen Bravo Villasanteren obrak izan <lira.
Egileak hitzaurrean dioenez, igarkizunak jostailuak <lira, hizkuntzarekin jostatzeko eta burua zorrozteko bide polita.
Baina hizkuntzak ikasteko ere osagarri
egokiak <lira. Liburu hau, euskaraz alor
honetan orain arte egin den osoena,
euskara-ikasleentzat ere aproposa da.
Bestetik, ez da ahaztu behar igarkizunetan errekurtso literario ugari azaltzen
dela, metaforak, pertsonifikazioak, irnajinak, konparaketak eta abar.

H.A.B.E. BERRIAK
IRAKASLEENTZAKO JARDUNALDIAK

O Datorren

irailean, hilaren 8tik 12ra
bitartean, helduen euskara-irakasleentzat
jardunaldi berezi batzu izango <lira. Lehenengo lau urratsetan HABEk argitara
emandako materiala nola erabil daitekeen
aztertuko da beroietan.

Donostiako HABE euskaltegian,
Easo kalean, izango <lira. Goizeko 9,30etan hasiko <lira saioak eta 13,30etan bukatuko. Hogeitamar irakaslerentzako izango da tokia, eta lehentasuna Euskaltegi
Publikoetako eta Libre Homolagatuetako
irakasleek izango dute.

HABEko Glotodidaktika Taldearen
Euskalduntze Saileko teknikari batzuk
gidatuko dituzte jardunaldiok. Ikastaro
honetako dinamika eragilea izango da.
Saioak praktikoak izango <lira eta hamabost laguneko bi taldetan lan egingo da.
Matrikula 2.500 pezeta kostatzen da.

HONEZ GERO.-Para estas alturas.
ERABAT EMANA.-Totalmente dedicado.
BANATV.-Deshacerse.
ORDUTIK HONA.-Desde entonces.
lGARKlZVN.-Adivinanza.
ITVRRl.-Fuente.
BlLDVMA.-Colección.

JOSTAlLV.-Jolaserako tresna.
ZORROZTV.-Afilar.
ALOR • .:...Arloa. Campo.
-REN OMENEZKO.-En homenaje a ...
EGOKITV.-Tokatu.
SONATV.-Famatua, ospetsua.
IPUINGILE.--GILE atzizkiak: autorea adie-

razten du. Era berean: antzerkigile, komikigile ...
BEROIET AN.-En las mismas (en esas ya
citadas).
LEHENT ASVN.-Prioridad.
GIDATV.-Guiar, dirigir.
ERAGILE.-Activo.
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JOLASA ALA JOKOA?
€)

Eta zer mundu honetara futbolean jokatzera etorri
bagara? Filosofo guztiak hor dabiltza aspalditik gauza
guztien arrazoi ezkutuak eta bizitzaren zentzua bilatu
nahian, teologo guztiak J ainkoaren erraiak haztatu
nahian, zientzilari guztiak materia arakatzen, politiko guztiak promesarik urdinenak egiten, baina denen artean ez
dute sekula baloi batek ematen duen emoziorik sortarazi.
Norbaitek engainatu gaitu. Planeta honetara etorri
ginenean gorputzeko deabruak haizatu zizkiguten
bataioaz. Haurtzaroan kolpearen eta kulparen zigiluz
markatu zizkiguten atzeak. Adoleszentaroan, lehen maisuak bisita egin zigunean, egiaren bidea erakutsi zigun:
hatzamar dardartiaz izarrak seinalatuz, luzaro eta bero
hitzegin zigun zeruaz eta infernuaz. Gaztaroan, gure belarriak beste profeta batzuren ahotsez bete ziren, gure izpirituan kausarik nobleenak ereiten saiatu zirelarik. Mundu
honetara jende makurraren arimak salbatzera etorri gara,
edozein eratako erreboluzioak egitera, gaitz larriak uxatzera, liburu bikain bai idaztera, edertasuna deskubritzera
edo anaia bat hiltzera, baina zerbait haundia egitera.
Haunditasunaren lilurak hartaraturik, teologoak, filosofoak, kimikoak, salbatzaileak, erreboluziogileak, poetak,
biologoak, idazleak eta hiltzaileak buru-belarri jardun dira
lanean, baina jende normala ez da mudatu hori eta horrenbestez. Haiek beren ametsak oso gora mantentzen dituzten bitartean, beste hankabikoak lurraren parean bizi dira,
beren eguneroko frustrazioak irentsiz eta bizitza nola doakien etsipen gris batez ikusiz.

\

Baina egun batean futboleko mundialak hasten dira
eta orduan <lira kontuak. Partiduaren ordu gailenean dena
gelditzen da, mezak, ikerketak eta amodiozko jolasak.
Kirofanoak itxi egiten <lira eta konfesionaleak ere bai. Mitinak eta katedrako irakasaldiak mututu egiten dira. Poemak eta borrokak bertan behera gelditzen <lira. Amesgileak eta hiltzaileak hatsa hartzeko esertzen dira. Nazio
bakoitzeko ekipoak herri baten arima biltzen du bere baitan, eta honek kantu, negar, orroa, birao edo barre egiten
du, umildua edo goraldua sentitzen da, eta hori dena baloi
baten gorabeheragatik. Futbolak ez du parerik. Dudarik
gabe, engainatu egin gaituzte. Mundu honetara jolaserako
bakarrik jaio gara eta kito. Jolaserako ala jokorako?
ERRAIAK HAZT ATU.-Pesar o tantear las

entrañas.
ARAKATV.-Aztertu, miatu.
HAIZATU.-Kanpora
bota.
ZIGILU.-Sel/o.

·

EREIN.-Sembrar.

MAKVR.-Gaiztoa.
VXATV.-Espantar.
BIKAIN.-Ona, ederra.
HARTARA TVRIK.-Hartara bultzaturik.
MVDATV.-Aldatu.
HANKABIKO.-Gizakia
adierazteko.

NOLA DOAKIEN.-Como se les va.
ETSlPEN.-Resignación.
HATSA HARTV.-Descansar.
VMlLDUA.-Humil/ado.
GORALDU A.-Ensa/zado.
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JIM CUMMJNS, HIZKUNTZ
BORROKEN TESTJGU

UNAMUNO, EUSKARAREN
HILETAK ESKATU ZITUENA

BEGIAK ERE JAZTEN DIRA
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,BI ADAR ETA LAU HAN KA
Cumiñl~ hizkuntzbcrroken uu1tigu.
_
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ham1:1lka punrak.,

SUBASTAREN SISTEMAREKIN JAI DU ARRANTZALEAK

AZALEKO ARGAZKIA:
Luis Otaegirena.
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FERMIN MUGURUZA: "IKARATUTA DAUZKAGU DENAK"

BI ADAR ETA LAU HANKA

Eta abar Juze bat: euskararen kutxa, horoskopoa, jokoak •••
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HABE aldizkaria jaso nahi dut etxean. (Urtean hogeita bi ale: 2.500 pezeta-200 libera).
. Honela ordainduko dut: Kontu korronte bidez.

Hauxe da: Bankua edo Aurrezki-Kutxa

.

Sukurtsala

.

Zenbakia

.

Helbide honetara bidali behar da: HADE aldizkaria - Reina Regente, 2-1.". 20003 DONOSTIA
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MAISU BAT HIL DA
€) Jorge Luis Borges hil da. Euskaldunei
buruz hark esan zituenak entzun eta minduta geratu zirenak oraindik ere hitz haietaz gogoratuko <lira. Saina mindu zen
jende horrek Borgesen gauza gutxi ezagutzen du. Ez daki askoz hitz gogorragoak erabili dituela bere nazio eta naziokideen aurka. Ez daki, ezta ere, bere
buruaren aurka nolako espresio gogorrak
erabili zituen Borgesek.
Borgesen hitzekin mindu direnek ez
dute buenosairestar horren obra ezagutzen. Obra horretan euskal abizen pila
aurkituko dugu. Heroeak nahiz antiheroeak izendatzeko hartu zituen Borgesek
abizen horiek. Ospetsuei nahiz jende soilari jartzeko izan ziren. Hona batzu: Fermin Eguren, Avelino Arredondo, José
Olavarría, Bernardo Jáuregui, Urquiza,
José Fernandez Irala. Emilio Oribe, Aparicio Saravia, Recabarren, Agustín de
Vedia, Juan Iriarte Borda, Garmendia,
Maneco Uríarte, Juan lbarra, Benjamín
Otálora ...

Borges idazle mallan
juzkatu behar dugu, bizitza
pribatua ahaztuta.
Gainera (beti <lago gainerako zerbait
"El Aleph"en egilearen kasuan), euskaldun guztiak Borgesen kontra jarri nahi
dituzten horiek beste gauza bat ahazten
dute (edo ahaztu nahi dute): Borges euskal jatorrikoa dela. Hona berak esan zuena: "Ez dut ulertzen euskal jatorriaz
harro dagoen jendea. Nik ere beste hainbeste egitea badaukat, Irala, Haedo eta
Garay-tarrengandik bait nator",
Bizi zela, tipo kontradiktorioa izan
zen Borges. Egia da jende askok gorrotoa
ziola. Denetik esan zioten. Sueziar Akaderniako rnandarnasetako batek, Artur
Lundkvist-ek, zin egin zuen bera bizirik
zegoen bitartean inoiz ez zuela Borges-ek
Nobel Saria irabaziko. Bestetik, askok
hartu dute Borges erreakzionariotzat.
Gu ez gara haren bizitza pribatua
defenditzen ari. Guk haren munduko gauza batzu idatzi zituen hitzekin lotu nahi
ditugu. Entsegu batean, ingeles idazle batí
buruz ari zelarik, bere buruaren definizioa
ere egin zuen bide batez: "Autore bat,
MlNDUTA.-Ofendidos.
NAZIOKIDE.-Naziolaguna,
nazio berekoa.
IZENDATU.-Nombrar.
OSPETSU.-Famatua.
ZIN EGIN.-Jurar.
BIDE BATEZ.-De pasada.
BIDE ERRATUETAN BARNA.-A través
de los desvíos.

kontzientziako bide erratuetan bama gertaerak kontatu besterik egiten ez duen
bitartean, orojakiletzat har dezakegu, unibertsoarekin edo Jaínkoarekin konfundi
dezakegu; arrazonamenduen mailara j aisten denean, huskorra dela konturatzen
gara".
Borges idazle mailan juzkatu behar
dugula erakusten digute hitzok. Haren
eremu pribatua bost axola guri, ez bait
zaizkigu esamesak eta apologiak interesatzen.
Bukatzeko, esan nahi nuke 1982.eko
urtarrilean, publikoki, bilbotar egunkari
baten bidez, Euskal Herriko Unibertsita-

teak Borges Doctor Honoris Causa izendatzea eskatu nuela. "Borges, bere liburu
gogoangarrietatik horrenbeste lezio majistral eman duen hori, kosmos harrigarri honetan atzera eta aurrera dabiltzan
irakasleetan onena izango litzateke",
Horixe esan nuen. Jakina, ez zidaten
kasurik egin.
Nolanahi ere, hor <lago haren literatura. Harritzeko moduko bilduma. Idatzi
zituen !erro guztiak funtsezkotzat jotzen
zituen. Historia osoko idazle gutxik esan
dezakete horrelakorik.
JOSE LUIS MERINO

DIALEKTIKAZ
€) Badirudi zenbait jendek sudur puntarekin irakurtzen duela. Eta hori oso
gai desberdinetan gertatzen da. Ez dakite nonbait distantzia apur bat hartu
eta gauzak interpretatzen.
Zenbaitek ez du ikusten fenomenoek alde asko dituztela eta bat aipatzea ez dela besteak gutxietsi edo ukatzea. Mundu honetako gauzek poliedroaren antz gehiago dute beste ezerena baino. Esan nahi bait da aurpegi
bat baino gehiago izaten dituztela arazoek, segun eta nondik begiratu nahi
zaien. Alabaina, unikornio asko dagoen tokian ez du funtzionatzen teoria
honek.
Herri honetan izan ziren loriazko urte batzu, non eta marxismoa eguneroko zopan ere sartzen zenekoak. Ez <laude oso urruti oraindik. Halaz ere,
marxismoaren dialektikatik apenas ezer askorik ikasi genuen, eta hala
gabiltza gabiltzan moduan. Salto egin behar denean, lurrari itsatsita edo
planto eginda gelditzen gara. Ez dugu zailutasunik batetik bestera erraz
pasatzeko, ezta ere malgutasunik bata eta bestearen arteko erlazioak ikusteko.
Zertara datorren erretolika hau? Dirudienez, bakarren batzu kezkatzen
hasiak <lira hortik zehar, gu geu ere euskara batuaren kontra hasiak ote
garen pentsatzeraino. Izan ere, ahozko euskarari halako arreta eskaini diogu aspaldi honetan, behin eta berriro euskara mintzatuaren eta idatziaren
arteko harremanak planteatuz.
Hemen doa, beraz, nabigatzaileentzat abisua: ez beldurrik izan, mutilak, oraindik ez naiz eskutatik joan eta. Besteak beste, jakin ezazue nik
neuk ez dudala sekula kontradiziorik ikusi bataren eta bestearen artean eta,
horrexegatik hain zuzen, bata besteari begira jartzen ahalegintzen najzela.
JOXE LIZARRALDE

OROJAKILE.-Omnisciente.
HUSKOR.-Falible.
EREMU PRIBATUA.-El ámbito privado.
ESAMESAK.-Marmarioak,
zurrumurruak,
txutxuputxuak,
ALDE.-Aspecto.

LURRARI ITSA TSIT A.-Pegados a la tierra.
PLANTO EGINDA.-Quietos, parados.
ZAILUT ASUN.-Agilidad.
MALGUTASUN.-Flexibilidad.
ESKUTATIK JOAN.-Perder el juicio o el
control de sí mismo.
HABE- 91
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AHOTIK PA.PEREkA

Jim Cummins irakaskuntza

elebidunaren

ikertzailea da

GALDERA.-Zu
lrakaskuntza
eleblduna aztertzen duen zentru baten
zuzendaria zara. Kontatu nolakoa
den zentru hori.
ERANTZUN A. -Ikerkertarako
Institutu bat da, Toronton dagoena.
J atorriz beste hizkuntza baten jabe
-ez ingelesa eta ez frantsesa-diren
umeen irakaskuntza ikertzen ari gara.
Han, Toronton, ni bizi naizen hirian,
haurren erdiek bestelako hizkuntza
bat dute ama-hizkuntza.

"Quebec"'-en lngeles
hiztunak ehuneko
1 O dira, balna
ekonomiaren kontrol
haundla dute"

G.-Nolatan
Toronton?

gertatzen da hori

E.-Toronton jaiotako umeak
dira, baina beste nazio batzutako
gurasoak dituztenak. Gehienbat, italiar, portugaldar eta txinar jendearen
umeak dira. Horrien irakaskuntzaz
arduratzen gara.
G.-Esan ohi da Canadan frantsesak egin zuen aurrerapena "iraultza lasaia" izan zeta. Nolakoa da
orain han ingeles eta frantsesaren
llrteko borroka? Gogorra al da?
E.-Orain lasaiagoa da orain dela
bost urteko egoera baino. Oso interesgarria da Quebec eta Euskal Herriko
hizkuntz egoerak konparatzea.
EMAN.-Pasatu.
ELEBITASUN AREN IKERKETAK.-/nvestigacionesdel bilingüismo.
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origen,por nacimiento.
IRAKASKVNTZA.-Enseñanza.
ARDVRATV.-Ocuparse.

JATORRIZ.-De

AMA-HlZKUNTZA.-Lengua
IRAKASKUNTZA

ñanza bilingüe.

materna.

ELEBIDVNA.-Ense-

••
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Quebec-en

ingeles hiztunak ehuneko

hamar dira, baina oraindik ekonomiaren kontrol haundia dute. Fabrika edo
banketxeetako arduradunak ingeles
hiztunak dira oraindik gehienbat.

tan badira txinoz eta ingelesez, arabieraz eta ingelesez, hebraieraz eta
ingelesez ikasteko programak.
Helburua, alde batetik, ume
horiek beren ingurunean integratzea
da. Batzutan ingurune ingelesa izango

rrizko hizkuntza berehala alde hatera
uzten dutenak?
E.-Nahiko ikerketa egin da eta
badirudi txinarrak, portugaldarrak,
grekoak eta italiarrak direla horretan
indar gehien erakutsi dutenak. Eta

CANADAKO BORROKA
BARETU EGIN DA
1960.eko hamarkadan hasi zen
borroka hori Quebec-en. Frantses
hiztunak beren indar gutxiaz konturatu ziren eta horregatik, azkenean,
Partie Quebecois-ek irabazi zituen
hauteskundeak. Agintea hartu zuenean, erabaki linguistiko asko hartu
zuen: es ate baterako, dendetako iragarkiak frantsesez bakarrik jartzea.
Gaurregun asko baloratzen da bi
hizkuntzak, ingelesa era frantsesa,
jakitea. Elebidunak status haundiagoa
du gizartean.
G.-Eta zer egin nahi du Canadako Administrazioak bestelako ama-hizkuntzaren bat duten umeekin?
Ama-hizkuntza utz dezatela?

"Txinarrek,
portugaldarrek,
grekoek eta italiarrek eutsi
egiten diote beren
hizkuntzari Canadan"

E.-Printzipioz ama-hizkuntza
hori mantentzea da Administrazioaren asmoa. Ontarioko probintzian,
esate baterako, astean bi ordu t'erdi
ordaintzen ditu Gobernuak ume
horiek jatorrizko hizkuntza hobeto
ikas dezaten.

"Armenierrek eta ukraniarrek eutsi egin diete beren hizkuntzei

da, beste batzutan frantsesa. Eta, bestetik, jatorrizko hizkuntza haiek gordetzea. Kontsideratzen da jende hori
aberatsagoa dela, ahalmen haundiagoa duela gero enpresetan lan egiteko,
hizkuntza gehiago dakielako. Nazioaren politikan errekurtso bezala kontsideratua dago jende hori.

Hemengo B ereduaren antz eko
zerbait ere badago han. Eskola batzu-

G.-Zuk komunitate asko ezagutu
duzu Canadan. Zein dira beren hizkuntza gordetzen gehien saiatzen
diren komunitateak? Eta zein jato-

INGELES HIZTUNAK.-Los
hablantes
ingleses (los que hablan inglés).
HAMARKADA.-Década.

AGINTE.-Poder.
IRAGARKI.-A nuncio.
INGURUNE.-Medio ambiente.

Canadan".

beren hizkuntzei eusten gutxien saiatu
direnak, berriz, alemanak, suizarrak
eta Europako iparraldekoak.
Beste bi komunitate beren hizkuntza mantendu dutenak armeniarrak eta ukraniarrak dira. Sobiet
Batasunean dagoen errusiartze prozesua ezagutu dute eta lpar Amerika
ikusten dute beren hizkuntzari eusteko bidea.
Iritsi berri diren taldeek hasieran
ez dute estimazio haundirik beren hizAHALMEN.-Capacidad.
EUTSI.-Sostener, mantener.
ESTIMAZIO.-Estima, aprecio.
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kuntzarekiko, baina ikusten dutenean
beren haurrek hizkuntza nola galtzen
duten, orduan halako kezka eta estimazio berria sortzen da.

"IRLANDARI
POSIBILITATE GUTXI
IKUSTEN DIOT"
G.-Zure ustez, zein da Euskal
Herriarekin antz gehien duen komunitatea, hizkuntz egoera aldetik?

oraintsu halako berpizkunde bat gertatu da.
Bestetik, ingeles asko joan da
Galesera bizi izatera eta horietako
batzuk interes haundia izan dute galesa ikasteko.
Han, hemen bezalatsu, hiru eredu
daude eskoletan. Galesa hitz egiten
dutenen portzentaia ere hemengoaren
antzekoa da: ehuneko 20 inguru.
Galesa azken urteetan mantendu
bada, gehienbat elizetan erabiltzen

ez dutelako aurrek eta, bestetik, gero
hizkuntza hori erabiltzeko aukerarik
ez dutelako.
Beste ereduetan, hau da, hizkuntza horietan denbora gehiago eginez,
oso emaitza onak lortu dira. Dena
den, hori lojikoa da. Harritzekoa dena
zera da, jatorriz hizkuntza minoritarioren bat duten haurrek, hizkuntza
horretan ikasiz gero, gizarteko hizkuntza maioritarioa ere ondo ikasten
dutela edota beste umeek baino hobeto.
Remen ere gertatzen da hori.
N ahiz eta eskolan gaztelerarik ez ikasi, euskaraz behar bezala ikasten
badute, trebetasun horiek gaztelerara ere pasatzen dira gero. Hemengo
umeak espainolez inguratuak daudenez, gaztelera ikasteko zailtasunik ez
dago. Hori konprobatua dago beste
kasu, askotan ere, nahiz eta umearen
bi hizkuntza horiek oso diferenteak
izan.

"Euskal Herriarekin
antz gehien duen
komunitatea Gales da".

E.-Gales da antz gehien duena.
Irlandako kasua, berriz, oso diferentea da. Irlandari posibilitate gutxi
ikusten diot gaelikoa berreskuratzeko; han okerrago daude.

zelako izan da. Baina geroago, beste
toki askotan bezala, elizak indar
haundia galdu du eta, ondorioz, galesa eremu hori galtzeko arriskuan gelditu da.

G.-Irakaskuntz
sistemei dagokienez ere modak izaten dira. Eskola
emateko modu bat ikaragarri indartzen da zenbait urtetan eta, bapatean,
besteren batek zerbait esaten du eta
goizetik gauera modatik kanpo geratzen da eredu hura. Zure ustez, zein
dira porrot egin duten sistemak eta
zein, nolabait esateko, "egia eternalak''?

nolako antza
duten Euskal Herriak eta Galesek.
Han ere bertako hizkuntzaren kontra
jokatu zuen Gobernu zentralak eta

Irlandan eta Galesen hemengo A
ereduaren antzeko modeloak badira
eta ez dute oso erresultatu onik lortu.
Batetik, behar adina denbora ematen

E.-Irakasleen artean eszeptizismoa zabaldua dago eta normala da.
Ez dago arrazoirik esaten den guztia
sinesteko. Ikusi behar dena zera da:

BERRESKVRATV.-Recuperar.

HALAKO BERPIZKUNDE

HARRIGARRIA DA.-Es de extrañar.

cierta revitalización.
PORTZENT AIA.-Porcentaje.

"Galesa hitz egiten dutenen portzentaia ebuneko 20 inguru da".

Harrigarria
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da

BAT.-Una

EREMV.-Ambito, terreno.
EMAITZA.-Resultado.
PORROT EGIN.-Fracasar.
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haurrek nola ikasten duten beren
lehen hizkuntza. Eta hortik atera
behar dira kontuak eta ikasi. Hori da
bidea irakaskuntz sistemak onak
diren ala ez jakiteko.

"Elebitasuna ez da
goiko jendearen kontua",

Eta haurrengandik zer gehiago
ikasten dugun? Ez dagoela guraso eta
haurren artean programatutako
harremanik. Baina, dena dela, harreman horiek gehienetan edo beti arrakasta ona dute hizkuntza aldetik.
Cobarrubias irakaslearekin batera.

HERRI XEHEAK ERE
IKASTEN DITU HIZKUNTZAK

G.-Ba al daga benetako pertsona
elebidunik? Badirudi badaudela pertsona kulto batzu bi hizkuntzatan
benetan onda funtzionatzen dutenak.
Baina jende xebearen artean ez al
dago halako gezurrezko elebitasun
bat? Hau da, hizkuntza batean onda
moldatzen da eta bestean gauza gutxiago egin dezake eta, azken batean,
ez da gustara sentitzen bigarren hizkuntza horrekin.

E.-Hizkuntza bat baino gehiago
jakitea ez da bakarrik goiko jendearen kontua. Kaleko jende normalak
ere lortzen du hiru edo lau hizkuntza
ondo jakitea. Adibide bat Antilletako
jendearena da: alemana, ingelesa,
gaztelera eta bertako hizkuntzaren
bat dakizki hango jende askok.
G.-Euskararen normaltze prozesu honetan bi joera daude. Batzuk
zera esaten dute, euskarak Juntzio
guztiak harrapatu behar dituela,
bizitzako gauza guztiak euskaraz
egin behar direla. Apustu bezala hartzen dute. Eta beste batzuren ustez,
funtzio batzu aukeratu behar dira
euskararentzat.

E.-Antilletako jendeak lau hizkuntza erabiltzen ditu, hizkuntza
bakoitzak bere funtzioak dituelako
eta funtzio guztiak beharrezkoak direlako.
Irlandan edo hemen gerta daitekeena zera da, hizkuntza batekin, hizkuntza maioritarioarekin alegia, nahikoa izatea funtzio guztietarako.
Magnetofoia itzali ondoren, bromatan hauxe esan zuen Cumminsek:
"Hizkuntza berri bat ikasteko, hizkuntza hori argi dakien neska bat
andregai bezala hartzea da onena".

¡s.

JENDE XEHEA.-Gente

sencilla.
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HERRI XEHEAREN BIZIMODUA
€) Gero eta zailago da zine eta telebisioan ikusten diren pelikulen artean gai edo
gaien trataera berriak aurkitzea. Estatu Batuek bultzatutako arau estetiko,
moral, ideologiko eta ekonomikoak produkzio askotan ikus daitezke, bai Estatu
Batuetatik datozen pelikuletan, bai beste nonbaitekoak izanik, Hollywoodeko ereduarekin egindakoetan.
Taviani anaiek, berriz, beste bide batetikjo dute, sustrai latino eta mediterranearretan oinarritu bait dute beren estiloa. "Padre Padrone", "Allons enfants", "Il
Pratto", eta "La noche de San Lorenzo" pelikulak, berrienak bakarrik aipatzeagatik, kultura eta sentsibilitate berezia duen herri baten ispilu dira.

Sizi/iako herri xehearen bizimodua azaltzen da pelíkulan.

"Kaos" pelikulan Taviani anaiek
Luigi Pirandelloren lau ipuin aurkezten dituzte hitzaurre baten ondoren.
Espainian banatutako bertsioan lau
horietatik hiru bakarrik ditugu. Pelikula Pirandelloren "Carta a la
madre"ren irudiz egindako bertsioarekin bukatzen da.
Siziliako mendialdeko herrien gainetik hegan, zintzarria lepotik zintzilik duela dabilen bele batek lotzen ditu
tomar como fundamemo.
HITZAURRE.-Introducción.
ZlNTZARRl.-Cencerro.
OINARRITU.-Basar,
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ipuinok. Denetan uharteko herri
xehearen bizimodua azaltzen zaigu:
senideen arteko harremanak eta maitasuna, bizitza eta heriotzea ulertzeko
modua.

NATURAREN ERAGINA
Gertaera sozialak +emlgrazioa,
nekazal herrien hustuketa, jauntxo eta

soldaduen zapalkuntza- pertsonaien
esperientzia pertsonal, mitologiko eta
erlijiosoen bidez bizitzen dira.
Natura, esperientzia bita! eta
oinarrizkoen iturria, protagonisten
bizimoduan <lago. Adibidez, "Mal de
luna"n naturak nekazarien bizimoduan duen eragin zuzena ikusten
dugu. Ama ibaian freskatzen den
bitartean, haurra biluzik dago zelaian
ilargiaren eragin sexualpean.
Taviani anaiek ikuspegi bero eta
haragikoi baten bitartez hurbiltzen
gaituzte mundu horretara. Hauen
pelikulek, Pasolini zenaren pelikulek
bezalaxe, izerdiaren usain garratza
dute, gorputzak ukitu egin daitezke
eta lurrera, gorputzera eta haragira
zuzentzen <lira begiradak.
Taviani anaien estiloaren beste
ezaugarri aipagarri bat soinuaren trataera da. Eta hau oso lotuta <lago giza
harremanen oinarria den gorputzarekiko errespetuarekin. Soinua irudiarekin zerikusirik ez duten bideetatik
dabil, irudimenezko mundu bikaina
sortuz, poesiaz, ñabarduraz eta interpretazio diferentez betea.
Taviani anaien pelikula bat ikustean, azkenaldi honetan hain agortua
eta estandarizatua dagoen zinearekin
adiskidetzen gara berriro.
J. M. GUTIERREZ

BELE.-Cuevo.
HERRI XEHEA.-E/ pueblo sencillo.

HARAGIKOI.-Carnal.
GARRATZ.-Fuerte.

HUSTUKETA.-Vaciamiento, despoblamiento.

~ABARDURA.-Matiz.

IKUSPEGI.-Visión, punto de vista.

AGORTUA.-Agotado.
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1200 DIAPOSITIBA ETA
ALDERDI ASKO
O Euskal Herriko artea, literatura, geografia, historia eta beste zenbait gai
azaltzen dituen diapositiba bilduma kaleratu da orain dela zenbait aste. Guztira 1.200 diapositiba daude SEIEko =La Salleko Euskal Idazleen Elkartekokide batzuk bederatzi urtetan prestatu dituzten karpeta hauetan.

•

Orain arte euskal kulturaren berri
izan nahi zuenak, azken urteotan gero
eta ugariago ditugun entziklopedia
gisako materialetara jo beharra zuen.
Horiek denak eta gehiago ditugu
beharrezko, ezbairik gabe, baina
entzun-ikusizkoen aro honetan bazen
ordua norbaitek bide hau urratzeko,
euskal kultura gai orokortzat hartuta.

LAN SERIOA
LASALLETARRENA
Joan den ekainaren azken aldera,
Euskal Herriko komunikabide gehienek eman dute lan honen berri. Hego
Euskadiko lau hiriburuetan egindako
aurkezpenetan aditzera eman denez,
euskal kulturaren ikuspegi zabal eta
aldi berean xehea eman nahi izan dute
1.200 diapositibak osatutako bildumaren bidez. Hamar gai nagusitan
banatuta datoz diapositibak, eta lau
karpetetan bilduta. Hauez gainera, bi
liburu mardulek diapositiba guztien
fitxak dakartzate, behar diren azalpenekin. Bestalde, lanaren bueloaz

Di liburu mardulek
diapositiba guztien fitxak
dakartzate.
ohartzeko, aski da aurkibideei begiratu bat ematea (orokorra, gaizgaikakoa eta herrien arabera egina):
lerroz !erro jarriz gero, 60 metrotako
llada osatuko lukete! Edo bestela, 500
liburuk osatzen duten bibliografiari.
Guzti hau gutxi balitz, Joxe Miel
Barandiaranen hitzaurrea dago, euskal kulturaren ezaugarriez ari dela.
EZBAIRIK GABE.-Dudarik gabe.
ENTZUN-IKUSIZKOAK.-Audiovisuales.
URRATU.-Jreki. Roturar (el camino).
ADITZERA EMAN.-Manifestar, decir.

Nahi adina konbinaketa egin daitezke argazkiekin.

PEDAGOGIA AKTIBOAREN
BIDETIK
Lana kulturzale guztientzat egina
dago, baina batez ere ikastetxeetarako. Izan ere, OHO, BBB eta
LH-ko hainbat asignaturaren programak bete-betean hartzen ditu, hala
nola historia, geografia, artea, literatura eta abarrenak. Hizkuntz irakaskuntzan ere zuku ederrik ateratzeko
modukoa da.
Alderdi pedagogikotik begiratuta
ere badu gauza onik. Batetik, nahi
adina konbinaketa egin daitezke diapositibekin, segun eta zer interesatzen
den aldi bakoitzean. Bestetik, denen
ahotan dabiltzan metodo aktiboak
teorian ez baina praktikan jartzeko
ezin aproposagoa da, ikasleek berek
erraz eta gustora erabiltzeko modukoa; ez dago esan beharrik letra-zopa
astunak irenstera behartutako ikasMARDUL.-Lodia, bikaina.
BEGIRATU BAT EMAN.-Echar una mi-

rada.
ILADA.-Fi/a,

hilera.

leentzat zein erakargarri egiten diren
irudiak.
DIRU ARAZOAK
Badira bederatzi urte lan hau hasi
zutela. Duela lau bat urte lana burutu
samarra zegoen, baina komeriak argitara ematerakoan etorri ziren. Nork
heldu patata erreari? Azkenean
Gipuzkoako Ikastolen Elkarteak hartu du bere gain egitekoa, eta bera
arduratu da behar ziren dirutzak lortzeko: Eusko J aurlaritzako Hezkuntza
Sailaren EIMA programaren bidez
eskuratu dituzte milioiak. Obra honek
32 milioitako presupostua izan du eta
500 ale eman dira argitara.
Dudarik ez da gure ikastetxe,
liburutegi eta kultur zentruetan interes
bizia sortuko duela SEIE eta GIE-ren
emaitza aberats honek.
ERAKARGARRI.-Atractivo.
BURUTU SAMARRA.-Nahiko egina edo
bukatua.

EMJ\.ITZA.-Producto.

XEHE.-Deta/lado.
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BEGOÑA DEL TESO:

''EZ NAIZ ZINEGILE FRUSTATU BAT''
O Begoña del Teso, zinearen munduan urte gutxi daraman arren, oso ezaguna
da zineklub eta zinearen inguruan dabilenjendearen artean. Donostiako Groseko
zineklubean aurkezpenak egiten hasi eta laster, Donostiako Zinemaldiko Auzo
eta Herrietako sailean sartu zen. "Kresala" eta Errenteriako zineklubekoekin ere
sarri lan egiten du. Gaurregun bi lanetan ari da. Batetlk, "Deia" egunkarian
Gipuzkoako pelikulen kritika egiten du eta baita telebistan ematen dituzten pelikulena ere. Bestetik, Eresoinka bikoizketa enpresan euskarazko testuak gaztelaniara itzultzen ditu azpitituluetarako.
zatzeko ahalmena galdu dutela. Badirudi
denbora bete beharreko zerbait bihurtu
dela. Nik bi ordu ditut eta bi orduko pelikula egingo dut. Eta orduan planoak eta
planoak sartzen dira, beharbada orain
dela hogeitamar urte bi planotan esaten
zena esateko. Pelikulak luzeegiak dira.
Zinegileak mozkortu egiten <lira batzutan,
toreroak bezala. Faena ona egiten ari
direnean, ez dakite noiz edo non geratu.
G.-Kasuren bat aipatuko al duzu?
E.-Adibidez, "Papá está en viaje de
negocios", iaz Cannesen saritua.

E.-Bueno, nere kasuan badakizu
Donostiako pelikula guztiak ikusten ditudala. Beharbada, bat edo bi ez ditut beharrezkoak, eta ez ditut ikusiko. Baina inork

ezin ditu ikusi pelikula guztiak, behintzat
telebisioetan botatzen diren guztiak.
Orduan entziklopediez baliatzen zara,
besteen artikuluez, aldizkariak erabiltzen
dituzu, lagunekin hitzegiten duzu. Baina
niri ez zait gustatzen irakurlegoa engainatzea. Horregatik idazten dut: "esaten
dute" "irakurri dut", "batzuk komentatzen dute" ... Gauza batzu ezinak dira. Ni
orain dela hamabi bat urte hasi nintzen
zinera joaten; zinezale bezala, esan nahi
dut. Nik kristoren hutsunea daukat.
G.-Euskal zinea kritikatu behar
denean, ba al duzue presio ideologikorik?
E.-Euskal zinea kritikatzea oso zaila
da. Gainera, niri adjetibo horiek ez zaizkit batere gustatzen. Sei-zazpi pelikula
e gin dira, baina ba <lago euskal zinerik? ...
Beldurgarria da, eta ez presioa jasaten
duzulako. Edo oso ondo jartzen duzu
"euskal" delako, edo oso gaizki, kontutan
hartu gabe lehenengo pelikulak direla.
Niri oso gutxi gustatzen zait orain arte
egindako euskal zinea. Bat edo bi salbatuko nituzke.
G.-Zeintzu?
E.-Salbatu?...
"Hamaseigarrenean
aidanez" eta "Tasio". Niri "Mikelen
heriotzea", "Betirako sua" eta guzti
horiek -zer esanik ez, "Albaniaren konkista" eta "Akelarre" - ez zaizkit batere
gustatu. Eta "Zergatik Panpox" eta "100
metro" niretzat ikaragarri txarrak <lira.
Batzutan pena ematen dizu gaizki
jartzea, eta, gainera, pentsatuko dute
apropos ari naizela euskal zinearen kontra. Nik uste dut inor ez dagoela euskal
zinearen kontra apropos. Baina ni ez naiz
sekula alde jarriko hemengoa delako. Nik
uste dut zinea ona eta txarra dagoela;
gero datoz adjetiboak.

IRIZPIDE.-Criterio.
BALIATV.-Servirse

EZINAK.-Ezinezkoak.
HUTSUNE.-Vacío.

EZ ZAIT GUSTATZEN
IRAKURLEGOA ENGAINATZEA
GALDERA.-Zeintzu
dira zure irizpideak pelikula jakin bat ona edo txarra
dela esateko? Zinezale bezala galdetzen
dizut, kritiko lana alde batera utzita.
ERANTZUNA.-Nere
irizpidea ...
zaila da esaten. Pertsona bezala, niri beldurrezkoak asko gustatzen zaizkit. Nahiz
eta erdipurdi eginak izan, gustokoak
ditut. Beti zerbait berria aurkitzen dut,
edo ezer berririk aurkitzen ez badut ere,
gozatu egiten dut ikusten: hau kopia bat
da, eta nondik hartu dute eszena hori?
Niretzat beldurrezkoak <lira gozagarrienak. Gero, akziokoak, suspentsekoak ...
Niri -badakit jende askori gustatzen
zaiola- zine alemaniarra ez zait batere
gustatzen.
G.-Zer axola zaizu gehien, irudia,
erritmoa ... ?
E.-Erritmoari
inportantzia handia
ematen diot. Nik uste dut batzuk sintetiAVRKEZPEN.-Presentación.
BIKOIZKET A.-Doblaje.
AZPITITVLU.-Subtítulo.
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G.-Kaleko jendeak, zine-kritikak
edo pelikulen aipamenak irakurtzen
dituenean, pentsatzen du kritikoek pelikula guzti horiek ikusiak dituztela. Baina
hor atzean badago izkutuko zerbait,
ezta?

"Zinegile batzuk
laburtzeko ahalmena galdu
dute",

de.

Imposibles.

•

ZINEKLUBEK
PELIKULAK
HOBETO AUKERATZEN
DITUZTE

•.

G . +Bideoak zine-industriaren krisia
ekarri duela diote adituek. Zine-klubek,
berriz, goraka egin dute. Zer dela eta
arrakasta hori?
E.-Nik uste dut pelikulak hobeto
aukeratzen hasi direla. Oraingo zineklubak ez <lira jakintsu batzuren aberri edo
aterpea; jende asko erakartzen dute. Bueno, batzuk jarraitzen dute antzinako filmeekin, Romer, Kurosawa eta horrelakoekin. Ez dut esango gaizki dagoenik.
Bakar-bakarrik esango dut beste batzu
hasi direla kalitateko pelikulak botatzen,
baina arrakasta izan dutenak; nahi baduzu komertzialak. Adjetibo honek sekulako fama txarra dauka, baina badira pelikula kornertzialak eta onak.
Oso jende gazteak zuzentzen ditu
zineklubak eta hori ere nabari da. Interesak desberdinak <lira.

el viento se llevó"ren antzekoak; txarrak
izango <lira.
G.-Esan nahi duzu zine-aretoetan
baino pelikula hobeak ematen dituztela,
beraz?
E.-Gainera, historiara pasatu diren
pelikula pila ematen da. Zine-aretoetan,

katzen dituztenez, ontasun hori galdu egiten dute.
G.-Baduzu euskal blkolztalleen kontrako zerbait ere, ezta?
E.-Ez zaizkit gustatzen. Nik uste dut
tonu monokorde batetan hitzegiten dutela, gaizki prestatua daudela. Beharbada

"Oso gutxi gustatzen zait

orain arte egindako
euskal zínea",

.•.

G.-Hirurogeita
hamargarreneko
hamarkadako programazioa eta oraingoa konparatzean, zernolako aldeak
ikusten dira?
E.-Ez <lago ia-ia pelikula madarikaturik, debekaturik. Orduan, zineklubera
ez zara joaten zerbait deskubritzera,
heno, azkenean lortu dugu "Morir en
Madrid" edo "El proceso de Burgos"
zineetan jartzen ez direnak alegia. Gauza
asko normaldu da. Jendea gozatzera doa
zineklubera, ez stablishrnent-ari kontra
egitera. Pelikulak ez <lira intelektualki kritikatzen, ez da gaiaz bakarrik hitzegiten.
G.-Telebisiora pasata, jendeak pelikula txarrak ematen dituztela dio beti.
Zuk zer uste duzu, zine-aretoetan baino
txarragoak ematen dituztela ala alderantziz?
E.-Nik zine-aretoetako pelikula guztiak ikusten ditut eta badakit 70 % txarrak direla. Telebisioan pelikula txarrak
botatzen dituztela? Azken bolada honetan, pelikula txar gutxi bota dute. Badaude boladak, badakizu, zineetan bezala
pelikulak loteka erosten <lira. Betiko adibidea jarriko dut: "Lo que el viento se llevó" jartzeko berrogeitamar pelikula
gehiago erosi dituzte, eta ez <lira "Lo que
GORAKA EGIN.-Gorantz
mejorar.
ARRAKAST A.-Exito.
ATERPE.-Refugio.

egin.

Subir,

«"Hamaseigarrenean aidanez" eta 'Tasio" Salbatzen
metro" ikaragarri txarrak dtre».

dira. "Zergatik Penpox" eta "100

G.-Eta Euskal Telebistako programazioaz zer diozu?
E.-Txarragoa da. Hasteko, Euskal
Telebistan pelikula asko botatzen <lira
zine direla esanez eta, beharbada, telebisiorako egindako filmeak <lira, telefilmeak. Beharbada, telefilrne bezala oso
onak izango lirateke, baina zine bezala ez
<lira hain onak.
Bueno, pelikula batzu, mordoska bat,
onak <lira, baina hainbeste aldiz errepi-

ez da haien errua izango, baina ez <lira
aktoreak. Euskaraz hitzegiten duen jendea da.
Nik ez dakit noren errua izango den;
beharbada ETBkoena edo bikoiztaileen
zuzendariarena.
Nik entzuna dut
bikoizketa-aretoan sartzen zarela eta
zuzendariak esaten duela: "ez interpretatu. Ez, gehiegi dramatizatzen ari zara".
Pelikula dramatizatu egin behar da, bestela... Ni horrelako gauzek urrundu egin
naute pelikulatik. Nik ezin izan nuen
"lsadora" ikusi, ahotsa txarra zelako. Ez
dut gozatzen.
G.-Zu ere zinegile frustratua al
zara?
E.-Ez, ni ez naiz zinegile frustratu
bat. Niri ez litzaidake gustatuko pelikula
bat egitea, produzitzea edo idaztea. Niri
zinea kanpotik gustatzen zait.

ERAKARRI.-Atraer.
ALDEAK.-Diferentziak.
MORDOSKA BAT.-Unas cuantas.

ONT ASUN.-Bondad, calidad.
BIKOIZT ArLE.-Doblador.
URRUNDU.-Alejar.

berriz, egiten ari direnak ematen <lira.
Urte on batean bazaude, zein ondo! Bestela ...

ETB-N BATZUTAN TELEFILMEAK
EMATEN DITUZTE ZINE DIRELA
ESANEZ
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UNAMUNO, EUSKARAREN HILETAK
ESKATU ZITUENA
O

Urteak dira Unamunoren "la cuestión del vascuence" irakurri nueza, eta garai hartan azpimarratu nituen zenbait esa/di berriz aztertu
beharrean gertatu naiz. Euskararen egoera eta beharra, kontestu
bakoitzean aldatuz bait doaz eta Unamunok, Larramendi eta Astarloaren hitz mirakulosoei emandako erantzunek egun beste irakurketa bat
behar dute.

Bilboko filosofoa euskaldunon
etsai bezala hartu ohi dugu, bere eritzi
tragikoa euskararen aurka zorroztu
zuelako. Unamunok euskarari hiletak
eratu nahi izan zizkion eta, horregatik, Don Miguel-en oroipena ez da
onetsia izan abertzaleen artean. Norbaiten edo zerbaiten heriotza opa
duen oro ia beti gaitzetsia izaten da.
Unamunoren jarrera hau zenbaitentzat Azkuerekin izan zuen eztabaidatik dator. Ikuspegi hau, ordea, ez
dakit arinegia ez ote den, zeren 98ko
pentsalari hau bizitzaren defendatzaile sutsua bait da, bizitza tragikoarena,
noski, eta bizitzaren sakontasuna edo
izpirituzko aberastasuna oztopatzen
duen guztia baztertu egiten du Unamunok.

HOMO RUSTICUS-HOMO
URBANUS
Bizitzaren izenean hiri haundietako bizimodua ere gogor salatzen du.
Ehunka mila biztanle dituzten hirietan
gizonaren izpiritua ahuldu eta zentzugabekerian erortzen da, dio Unamunok. "El principal centro productor
de ramplonería en España son los
cafés de Madrid", idatziko du.
Hiri haundietako jendea kaskarina da, ideia iraunkorrik gabea, modaEGUN.-Gaur.
ZORROZTU.-Afllar.
ERATU.-Antolatu.
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ONETSIA.-Maitatua.
GAITZETSIA.-Kondenatua.

KASKARlN.-Casquivano.
lRAVNKOR.-Permanente.

•
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ren lelokeriak jarraitzen dituena eta
asperturik dagoena. Mendiko edo basamortuko lasaitasunak, berriz, gizonari kontzientzia berpizten dio eta
oreka psikikoa gordetzen lagundu.
Unamunok, Artxanda eta Pagasarrira
egindako ibilaldiak ezin ditu ahaztu,
bere bizinahia hor sendotzen zelako.
Hirietako bizitzak herrikoarekin
nahastean lortzen du bere nortasuna,
hots, baserritarrak <lira hiria biziarazten dutenak.

Unamunok ez du onartzen arrazoi sentimentalik euskararen kasuan,
bere ezagutza filosofikoan sentipenari
garrantzi haundia eman arren. Unamunorentzat sentipenaren indarra

resgarria bihurtu. Euskara zailtasun
bat da kultura europar batentzat edo
munduko kultura geureganatzeko.
Gaur euskaltzale sutsuek diotena,
euskaraz bizi behar dugula, ezinezkoa

garrantzitsua da gizonaren bizitzan,
baina ez hizkuntza bat biziarazteko.
Unamunorentzat euskara baserri
giroan, mendian babestu da, zerura
azkarrago igotzeagatik.

da kultura maite duen ororentzat, esaten digu Unamunok.
Euskararen bidez gure ezagutza
mundua arlotetu egiten da, euskaraz
dagoen kultur aberastasuna eskasa
delako. Euskararen iturritik ezin dugu
urgozo asko edan; beraz, utzi dezagun alde hatera tresna desegoki hau
eta ireki gaitezen mundu zabalagora,
gaztelera eta beste hizkuntza indartsuen bidez. Hala dio gure filosofoak.

EUSKARAK BIZITZA
MURRIZTEN DU

i
1

1

•

1,
1

'u

Euskal Herriak bizi egin nahi du
eta bere bizibideak ezin <lira estutu
edo mugatu euskararen ezgaitasunagatik. Euskara ez da tresna egokia
bizimodu modernorako. Euskararen
moztasuna ez dator, ordea, merkatal
bizitzarako hitz egokirik ez izatetik,
barne arrazoietatik baizik. Izpirituaren bizitza ezin da euskararen neurrietara murriztu eta euskaldunok
inoiz hau egiten badugu, geure · kultura zapuztu besterik ez dugu egingo,
dio Don Miguelek.
Euskara hiltzen bada, Euskal
Herriak ez du gauza haundirik galduko, euskaldunon kultura gazteleran
oinarritua dagoelako. Euskarari, bere
heriotzaren atarían, zauriak sendatzen hastea alferrikakoa da eta kaltegarria gainera herriarentzat. Hilzorian dagoenari hiletak egin behar
zaizkio lehenbailehen eta ez azken
amasa luzatu.

I~
1

BIZINAHIA.-EI deseo de vivir.
BlZIBIDEAK.-Posibilidades
de vida.
MURRIZTU.-Reducir, restringir.
ZAPUZTU.-Repudiar.

KULTURA ETA EUSKARA
Euskal Herriko kulturaren osasuna benetan sakona da Unamunorentzat, eta egia da, noski, 98ko belaunaldiari begiratzen badiogu. Euskaldunon kultura, ordea, ezin da berdindu euskararekin, asturiarrena edo
indiarrena bable edo sanskritoarekin
parekatu ez daitekeen bezala. Hala
dio bilbotarrak.
Euskararekin ezin gara beste
herrietara zabaldu; ezta ere ezin dugu
geure jakinduria erdaldunentzat inte-

HILZORIAN EGON.-Estar en agonía.
SENTIPEN.-Sentimiento.
BIZIARAZI.-Hacer vivir.

JUANJO DORRONSORO

JAKINDURIA.-Sabidurfa.
SUTSU.-Gartsua, beroa.
ARLOTETU.-Hacerse vulgar, empobrecerse.

HABE- 91

ts

AZTERGAIETAN

ZEZEN ENTZERRUEN ARGAZKIA
O Zezen-entzerrua mundu guztiak ezagutzen du gaur egun, baina
zezenen aurrean korrika dabilenak bakarrik sentitzen du festa
horren emozioa. Entzerrua jolasa da, arrisku handiko jolasa. Korrikalariak beldurra sentitzen du, baina ausartarena egin behar du.
Zezena beldurgarria da, baina gizonak piztia hori baino azkarragoa
dela Jrogatu nahi du.
Hona hemen, izan eta gero, Iruñeko zezen-entzerru baten deskribapen [aburra.
Iruñeko erlojuak zortziak jo
bezain !aster, entzuten da suziriaren
danbada hotsa. Eta segituan zabaltzen <lira Santo Domingoko ateak.
Horra hor zezenak eta idi zintzardunak korrikalarien atzetik arrapalada
bizian nor harrapatuko. Hor doaz
gazteak zezenen adarrei nola ihes
egingo, batzu saltaka aurrera, besteak
lurrean hesiaren kontra etzanda.
Zezenek aurrera egiten dute. Udaletxearen ondotik Mercaderes kalean
barrena, jendea uxatuz, adarrak hatera eta bestera astinduz. Korrikalari
trebeak jo eta ke korrika bizian
jarraitzen dute, atzean adarrak sentitzen dituztela; nekatuak edo motelak
bazter batean etzanda gelditu behar.
Oihu eta garraisi franko etxeetako leiho eta balkoietan, zarata gero eta ozenagoa bihurtzen da ikuslegoaren
artean ere. Estafeta kalean sartzeko

Arriskua areagotu egiten
da, zezenen bat taldetik
aparte geratzen baldin
bada.

PLAZAKO SARRERAN ZEZENAK JENDE GAINETIK PASATZEN DIRA
Ez nahi orduko agian, baina azkenik ageri da zezenplazako sarrera.
Han <laude zai zezenen aurretik joa-

Entzerrua bukatuta gero,
batzuk sekulako gosea
sentitzen dote, beste batzuk
zerbait edateko gogo
bizia.

ten ausartu ez diren gazte franko.
Korrika doazenak ere, nonbaitetik
sartu nahi, eta han pilatzen <lira bata
bestearen gainean. Zezenak nola edo
hala jende gainetik pasatzen dira,
adar zorrotzak batera eta bestera
astinduz. Plaza jendez beteta <lago,
eta ikusleen txalo eta garraisien artean bilatzen dute zezenek beren gordelekua.

.•
ARRISKUA HANDIAGO IZATEN DA ZEZENEN BAT BAKARRIK DABILENEAN

bihurgune estu eta gogorrean heldu
<lira guztiak, kale luze eta estu horretan zezenak elkarrengana biltzen <lira
eta taldea luzatu egiten da.
PlZTIA.-Animal.
SUZIRIAREN DANBADA HOTSA.-El es-

tampido del cohete.
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IDI ZINTZARDUNAK.-Los

cabestros o

mansos.
ARRAPALADA BIZIAN.-A toda marcha.

O'

Zezen-entzerrua beti izaten da
arrisku handikoa, baina arrisku hori
areagotu egiten da, zezenen bat taldetik aparte geratzen baldin bada, korriUXATU.-Espantar, ahuyentar.
OZEN.-Sonoro, ruidoso.
BIHURGUNE.-Revuelta.
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ka besteak bezain azkarra ez delako
edo Estafetako kurba estuan irristatu
eta erori delako. Orduan bai izaten
direla komeriak eta estuasunak.
Bakarrik geratu den zezenak taldearen babesik gabe ikusten du bere
burua, eta eroa bezala hasten da
adarka, eraso bizian. Hor dago entzerruaren benetako arriskua. Ustegabean harrapatzen ditu guztiak, korrikalariek askotan ez dute ihesbide egokirik aurkitzen. Lurrean etzan eta
zorte piska batekin zezena gainetik
pasako da eta bale.

ESTUASUNA PASATA GERO,
DENAK
BEREN BARRUA
LASAITZEN

I~

Zezenak plazako kortan sartu
ondoren, egiten dira lehen balorazio
eta komentarioak. Estuasuna pasata
gero, saiatzen dira denak beren
barrua lasaitzen. Orduan batzuk
sekulako gosea sentitzen dute, besteek
zerbait edateko gogo bizia. Guztiek
dute zerbait esateko, eta emozio
biziak gordetzeko. Berehala zabaltzen
dira zaurituen gorabehera eta berriak,
zenbat izan diren, nola gertatu den,
norbait hiltzeko arriskuan dagoen,
errua norena zen eta abar.
IRRIST ATU.-Resbalar.
BlZI.-Haundia, larria.
BIZIRIK ATERATZEA DA KONTUA.La cuestión es salir vivo.

FANTASIAK ZERIKUSI HANDIA
DU ENTZERRUAREN
ARRISKUAREKIN
Guzti horrek osatzen du zezen-entzerrua. Jolasa da, arrisku handiko
jolasa. Arrisku bizi horretatik bizirik
ateratzea da kontua eta horrek ematen duen poza sentitzea. Fantasiak ere
zerikusi handia du entzerruaren arriskuarekin. Korrikalari ameslariak
emozio eta fantasiaz gainezka joango
dira kalean zehar korrika, zezenen
adar zorrotzak atzean sentitzen dituztela. Gero piztitzar horiek baino
gehiago direla sentitu eta azalduko
dute. Beldurgarriari beldurrik ez, hori
da korrikalariaren erronka. Eta beldurrari aurpegia emanda gero, libro ateratzea da entzerruaren lilura.

KORRIKALARIEK EZ DUTE
BARRUKO BELDURRA KANPORATZEN
Entzerrua hasi baino lehen, korrikalari bakoitzak bere emozio pertsonala sentitzen du. Beldurrez dago,
baina ez du inola ere azalduko, Besteek ere berdin egiten dute, ez dute
beldurrik erakusten. Eta beldurra
izkutatze horretan bilatzen dute korriPlZTITZAR.-Piztia haundia.
ERRONKA.-Desefzo.
LIBRO.-Libre.

kalariek zezenen aurretik korrika joateko behar diren kemena eta adorea.
Zezenak kalera atera bitartean
izaten da beldurraren kontua. Gero ez
dago beldurra nabaritzeko astirik, ez
baít dago atzera begira egoterik.
Aurrera egin behar da ahal den azkarren, adar ikaragarri haiei ihes egiteko.

Zezenak kalera
aterata gero,
ez da beldurrarentzako
astirik, ez bait dago atzera
begira egoterik.

Arrisku latz horretatik onik ateratzeko zoria izan dutenetatik, batzuk
gose izugarria sentitzen dute, beste
batzuk zahatoa estutu eta zurrutada
luze bat egin beharra. Denak poliki-poliki beren onera etortzen dira eguneko barne-emozioak hausnartuz eta
beren burua hurrengo egunerako preparatuz.
JOSE LUIS MERINO
AHAL DEN AZKARREN.-Lo
posible.
ZURRUT ADA.-Trago.

más rápido
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LEMMING-A, ANI MALIA SUIZIDA
~ Lemming delakoa ugaztun karraskaria da. Gutxi gorabehera 15 zm. ditu
luzean, ilaje luze eta ugaria, horiska. Animalia hau Eskandinabiako mendi gainetan bizi da eta baila, baina gutxiago, Ameriketako iparraldean ere.
Taldeka bizi dira, · harrien azpian edo goroldioan egindako gordelekuetan.
N eguan zulo luzeak egiten dituzte eta bertan había egiten, be/arra ipiniz, Landarez elikatzen dira, batez ere likenez. Ez dira beldurtiak eta askotan, gizakia ikustean, ihes egin beharrean horzka egiten dio. Dirudienez, urtean behin egiten
dituzte umeak; bospaseiko umealdiak izaten dira.

Lemminga ez da asko ugaltzen, batez ere baldintza klimatologikoengatik eta dituen etsaiengatik, baina, hala ere, noizean behin
talde izugarriak agertzen dira
eskandinabiar herrietan eta beren
emigrazio irregularretan hondatu
egiten dituzte soroak.

Lemmingen emigrazio hau
dela eta, istorio harrigarriak entzuten dira herrialde horietan. Dena
dela, badirudi emigrazioaren arrazoi nagusia eguraldiaren aldaketa
dela eta horren ingurumenean
sortzen duen bilakaera. Dena den,
hau hipotesia baino ez da, misterioa ez bait da oraindik askatu.

Batez ere negu epelak direnean
eta udaberriak aurreratzen direneta_n gertatzen <lira emigraziook.
Mendietatik lautadetara
jaisten
dira talde haunditan, kilometro
asko eginez. Asko eta asko bidean

UGAZTUN
roedor.

ILAJE.-Pelambre.
GOROLDIO.-Musgo.

ELIKA TU.-A limentarse.
LAVTADA.-Llanura.
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KARRASKARIA.-Mamifero

NEGU EPELET AN IZA TEN
DIRA EMIGRAZIOAK

i
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hiltzen dira, hegazti harrapariek
hilda edo bestelako etsaiek harrapatuta.

Beti uraren beldur dira,
baina itsasora zuzenean
joaten dira.

Bide horretan, lemmingak beti
uraren beldur izaten dira. Ahal
dela, inoiz ez <lira ibaietan sartzen.
Baina, azkenean, itsaso aldera edo
HEGAZTJ

HARRAPARIAK.-Las aves

fiordoetara heltzen dira eta,
orduan, inork ez daki zergatik,
aurrera egiten dute eta samaldan
itotzen <lira.
Kontu zaharrek diotenez,
gehiegi ugaltzen direnean, konturatzen dira ez direla etorkizunerako gauza eta itsasora botatzen
dituzte beren buruak.
Begira zer dioen Federiko
Krutwigek bere "Computer
Shock-Año 2001" liburuan: "XX
mendeko azkenetan gazteriak lemmingaren izpiritua dauka, lemmingak bezala suizidioaren itsasora
SAMALDAN.-Saldoan,

jaurtikitzen <lira droga eta gaurko
musika modernoarekin. Lemminggizonak kaleetatik paseatzen <lira

Federiko Krutwig:
"Gazteriak lemmingaren
izpiritua dauka",

aurikularrak jarrita beren suizidio
hurbila iragarriz".
KARLOS SANTISTEBAN
taldean.

rapaces.
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BEGIAK ERE
JAZTEN DIRA

€) Aurten igo egin da eguzkitako betaurrekoen salmenta. Oraintsu arte ausardia piska bat ere behar zen horrelako antiojuakjazteko. Batzu ez ziren atrebitzen, nabarmenegiak zirelakoan. Batez ere gizonezkoen kasuan gertatzen zen konplexu hori. Baina publizitateak bere lana
egin du eta azkenaldi honetan gazte jende asko sartu da
eguzkitako bataurrekoen merkatuan.

;1

Optika batetara hurbiltzen garenean, mila kolore, itxura eta preziotako betaurrekoak daudela konturatzen
gara. Garestienak, "Ray Ban" famatua, "Zeiss" eta "Porsche Carrera"
dira. "Porsche Carrera" markako
betaurrekoak hamabost mila eta
hogeitamar mila pezeta artean daude.

Garestienak "Ray Ban",
"Zelss" eta
"Porsche Carrera" dira.

Eta "Ray Ban" eta "Zeiss" markakoak hamar milatik gora.
Hain gora jo nahi ez bada baina
marka onekoak nahi izatekotan, hor
daude "Vuarnet" eta "Carrera" etxeetako betaurrekoak. Baita Indo ere.
A USARDIA.-A trevimiento.
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Hauen prezioak bost mila eta zortzi
mila pezeta inguruan dabiltza. Bestetik, prezio modu horretan badira
arropa-diseinugileek sortutako markak ere: "Christian Dior", "Paco
Rabanne", "Optil" ...
Betaurreko merkeenak, "Indo"
eta "Bollé" markakoak dira. Hauen
prezioak bi mila eta bostehun pezeta
inguruan dabiltza.

PLASTIKOZKO LENTEEK
EZ DUTE KALTERIK EGITEN
Materiale aldetik, lenteak bi eratakoak izan daitezke: mineralezkoak,
hots, kristalezkoak, eta organikoak,
hau da, plastikozkoak.
Pentsatu ohi da lente mineralak
onak direla eta organikoek kalte egiten diotela begiari. Hori ez da hola.

NABARMENEGIAK.-Demasiado
vos.

llamati-
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Egia da kristalezko betaurrekoak
garestiagoak direla ("Ray Ban" -ek
eta "Zeiss"-ek lente mineralak egiten
dituzte), baina plastikozko betaurrekoek ez dute inolako kalterik egiten.
Hau hola izanik, betaurreko graduatuak ere plastizkoz egiten dira pisu
gutxiago izan dezaten.

modelo bat) eta "Vuarnet'ven imitazioak nahiago dituzte. Hauek, imitazioak direnez, bi mila eta bostehundik
behera dabiltza prezio .aldetík. Egia
esan, graduazio gabeko pertsona
batentzat nahikoa <lira bi mila eta
bostehun pezetako betaurrekoak, ez
bait dute kalterik egiten.

Eguzkitako betaurrekoak erosteko orduan, ez zaio materialeari bakarrik begiratzen, koloreari ere asko
begiratzen zaio.

Gazteei ispiluko betaurrekoak
gustatzen zaizkie eta estuak eta apaisatuak baldin badira, hobe.

Emakume helduen artean
"dégradé" itxurako lenteek
arrakasta haundia dute.

koagoak erabiltzen dituzte: ez dituzte
emakumeek aína kolore erabiltzen
-marroia da gehien gustatzen zaiena- eta normalean montura ez dute
plastikozkoa nahi, metalezkoa baizik.

MODA BAT BAINO ,QEHIAGO

Eguzkitako betaurrekoak urte
osoan zehar saltzen <lira eta ez udaberrian eta udan bakarrik. Neguan ere,
elurretara joateko edo alpinismoa egiEmakume helduen artean, ordea,
teko beharrezkoak <lira. Baina hortik
aparte, kalera betaurrekoekin ateraarrakasta handia duen lente mota
tzeko joera ere badago. Argi artifizia"dégradé" deritzana da. Lente hauek
ilunagoak <lira goikaldean behekal- lera ohituegiak gaudela eta argi natudean baino. "Degrade" honenarrazoí
ralak gure begiabillndu egiten dituela
bakarra estetika da; ·. ez tíu leniearen · .izan daiteke arrazot • bat, estetika eta
moda bést~ bat.
kalitatea aldatzen. Jende honi betau-

Kolore askotako lenteak <laude,
baina berdea, marroia eta grisa <lira
onenak begientzat.
Markak eta koloreak lotuta doaz
nolabait. Honela, "Zeiss"-ek marroia
erabiltzen du gehienbat, "Ray Ban"ek berdea eta "Indo"-k grisa eta beste
kolore guztiak.

NOLAKO PERTSONA
HALAKO BET AURREKOA
Aukera handi hori dela medio, ez
du edonork edozein motatako betaurrekorik erabiltzen. Bakoitzak bere
gustoa dauka eta gustoan, jakina, adinak, sexuak eta patrikak badute zerikusirik.
"Ray Ban" eta "Zeiss" markako
betaurrekoak pertsona helduek erabiltzen dituzte gehienbat. Gazteek
"Wayfarer" ("Ray Ban" etxeko
ISPILU.-Espejo.
DERITZANA.-Que se llama.

Kristalezko betaurrekoak garestiagoak dira plestikozkoek.beino.

rrekoek modisto baten izena izatea
asko gustatzen zaio, halako dotoretasuna ematen bait dio.
Gizasemeek, beren aldetik -helduez ari gara, noski- modelo klasi-

Nolanahi ere, segurua zera da:
eguzkitan egoteko erosoagoak direla
eguzkitako betaurrekoak eta merkatuak eskaintzen digun aukera handian
beti aurki daitekeela norberaren gustoko zerbait.

MINDU.-Herir.

EROSOAGOAK.-Más cómodos.
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Arrainaren prezioari eustea da baxurako arrantzalearen arazorik
larrienetakoa

SUBASTA SISTEMAREKIN JAI DU ARRANTZALEAK
O Subasta da arraina saltzeko arrantzaleek betidanik erabiltzen duten sistema.
Hori, ordea, ez da batere egokia askoren tritztz, ez bait zaio arrantzuari behar
ainako etekinlk ateratzen. Arraina harrapatzen denean prezioak behera egiten
du. Arazo zaila dute Gipuzkoa eta Bizkaian larehun eta hirurogeitamasei ontzietan -1983ko datuak dlra-« bizimodua atera nahian ari diren arrantzaleek.
Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta Arrantzau Sailak argitaratu berria
duen "Rentabilidad de la flota de bajura vasca", liburuan garbi ageri da subasta
sistemak ez duela gaurko egunerako balio, eta prezio tinko eta egoki batí eusten
ez zaion bitartean, jai duela gure arrantzaleak.
ARRAINKET ARIAK, MERKATU
HANDIET AKO ORDEZKARIAK ETA
KONTSERBA-FABRIKETAKOAK
DIRA EROSLEAK
Subastako erosleetan, batzu merkatu
haundien ordezkariak izaten dira, beste
batzu irina egiteko edo kontserban jartzeko erosi nahi dutenak, eta horiekin hatera
herrietan arrain freskoa saltzen duten
arrainketariak. Subasta beheraka egiten
da, hau da, arraina eskaintzen duenak goi
samarreko prezioa jartzen dio arrainari,
eta duroka-duroka jaisten du arrainaren
eskaintza-prezioa. Beste edozein tratutan
bezala, erosleak ahal duen merkeen erosi
nahi izaten du; saltzailea, berriz, prezioari
ezin eutsiz ibiltzen da.

Subasta beheraka egiten
da. Arraina eskaintzen
duenak goi samarreko
prezioa jartzen dio
arrainari, eta
duroka-duroka jaisten
du eskaintzaren prezioa.

ARRAINAREN SALNEURRIAK
ALDAKETA HANDIAK IZATEN
DITU

Arrainketari batzu arrainei begira.

Baxurako arrantzaleek normalean
urtean bi ekinaldi egiten dituzte, bi kostera: antxoarena eta atunarena, martxoan
hasi eta azaro aldera arte. Antxoarekin
hatera, txitxarroa eta berdela ere harrapatzen dute, baina ia hutsaren truke saldu

behar izaten dute. Arrain guzti hauek ez
dira Kantauri itsasoan bizi, iparraldetik
jaisten dira eta mendebalera joaten.
Arrain horiek sardatan ibiltzen dira eta
arrantzaleek askotan arrain mordoa
harrapatzen dute kolpera.

Arrainaren prezioak aldaketa haundiak izaten ditu egun batetik bestera, portu batetik bestera, baita ordu batetik bestera ere. Normalean portuan lehendabizi
sartzen denak prezio hobean saltzen du
arraina. Arraina portuan sartu eta eskaini

ARRANTZU.-Pesca.
BTEKIN.-Probetxua.
TINKO •.,...Firme.

EMANALDL-Saioa, lanaldia.
HUTSAREN TRUKE.-Debalde.
SARDA.-Arrain multzoa. Banco de peces.

UUN.-Harina.
ARRAINKETARI.-Arrain-saltzailea.
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ahala, behera egiten du. Arraina erraz
usteltzen denez, arrantzalea behartuta
dago arraina nolabait ematera.
Askotan erosleek ere ezin dute nahi
aína erosterik izaten, arraina merkatuan
gainezka dagoelako edo arrain industriak
behar bezala antolaturik ez daudelako.
Hori dela eta, arrantzalea arraina tajuz
saldu ezinik geratzen da. Horrezaz gain,
saltzaileak eta erosleak aurkako interesak
dituztenez, zenbaitetan erosleek elkar
hartzen dute arrainaren prezioa subastan
jaisteko.

tzalearen egoera oso !arria da, arraina
harrapatzen ez duenean harrapatzen ez
duelako, eta harrapatzen duenean merkezurrian saldu behar izaten duelako.
Komertzializazio katea behar bezala
antolatu gabe dago oraindik. Orain arte
subastan saldu da eta horrela segitzen
dugu. Baina elkarte sendo bat eratu
beharko litzateke, kofradia guztiek bat
eginda, kostera bakoitzaren aurretik
arrainari prezio egokia jarriz eta erosleei
aurre eginez".
Komertzializazio horrek inbertsio
haundiak eskatzen ditu izozkallu egokiak
muntatzen eta abar. Baina nork egin

bakoitzaren aurretik kofradien eta erosleen artean kontratu zehatzak egitea litza-.
teke, prezioari dagokionez batez ere. Baina erosleek ez dute holakorik nahi, subasta sisteman irabazian ateratzen dira eta".

ARRAINAREN SALNEURRIARI
EUSTEKO BIDEAK
Lehen aipatutako "Rentabilidad de la
flota de bajura vasca"n honako irtenbide
hauek proposatzen dira arrantzaleen arazo !arria bideratzeko:

Arrainaren prezioak
aldaketa haundiak izaten
ditu egun batetik bestera,
portu batetik bestera,
baita ordu batetik
bestera ere.

EUROPAKO ZENBAIT HERRITAN
SUBASTA SISTEMA BAZTERTURIK
DAGO

'

Eusko Jaurlaritzak argitaratu duen
txostenean ageri denez, Europako beste
zenbait herritan subastaren sistema aspaldi baztertu zuten, ez bait da batere egokia. Arrantzaleak aldez aurretik ez daki
arraina zein preziotan salduko duen eta,
ondorioz, ez du oinarririk korneniko liratekeen inbertsioetarako. Bestalde, itsasontziaren jabeak ezin du zuzeneko traturik beste edozeinekin egin; kofradiaren
bitartez bideratu behar da guztia. Ez dauka berekasa arraina komertzializatzeko
erarik, kontserba fabrika antolatuz, esate
baterako.
lzozkai/uak behar-beharrezkoakdira prezioari eusteko.

Zenbaitetan erosleek
elkar hartzen dute
arrainaren prezioa
jaisteko.

Ion Esnal, Getariako arrantzaleen
kofradiako idazkariak dioenez, "arran-

Oso irtenbide zaila ikusten dio Aitor
Arratek, Ondarroako kofradiko idazkariak ere. "Arrainaren prezioa da ar azo
guzti honen mamia. Egokiena kanpaina

- Kanpaina bakoitzerako gutxieneko
prezio batzu ezartzea, armadore eta erosleen artean, lankideen ordezkari profesionalak parte hartzen dutelarik. Hemengo
kofradiek prezioari polabait eusteko, topeko arrain-kupoa jartzen dute arrain
gehiegi ez eskaintzeko, baina irtenbide
sakonagoa aurkitu behar da arazoa konpondu nahi bada.
- Arraina usteldu gabe kontserbatzeko izozkailuak jarri behar dira martxan.
- Komertzializazio
modernoagoa
eratu behar da, subasta arrain gutxi
harrapatzen dutenentzat utziz.

TAJUZ.-Ongi, itxuraz.
BEREKASA.-Bere gisa, bere kabuz.

MERKEZURRIAN.-Merke samar.
IZOZKAILU.-Congelador.

SAKONAGOA.-Más profundo.
USTELDU.-Pudrirse.

KOMERTZIALIZAZIO KATEA
ANTOLATURIK GABE DAGO
DAGO ORAINDIK

holako inbertsiorik alde aurretik zenbat
arrain eta zenbatean salduko den jakin
gabe? Dena dela, izozkailuak beharbeharrezkoak dira prezioari eusteko.

EROSLEEK NAHIAGO DOTE
SUBASTA SISTEMA
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JAKL-Alimento.

OSAGARIU.-Ingr~iente. ·

GASTRONOMIAK!).EUSKAL ANAIARTEA.-La Cofradía Vasca de Gastronomía.

EPAILE.-Mteinbro del. Jurado.
PRANTATU,-Prestatu, kuzinatu:
URRI ALDERA,-Hacla octubre.

KONFESIONALE.-Konfesonarioa, auorlekua.
·
EZIN HOBEA.-Oso ona. Inmejorable.

PASADIZO,;._Gertakaria.
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€) Udapartean sokamuturrak eta entzerruak ditugu nonahi herriko festen
barruan. Denboraldia udaberrian hasten da eta urri aldera arte irauten.
Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba sokamuturraren zaleak dira, seguruagoa
delako nonbait,· nafarrek, berriz, ez dute sokarik nahi. Suelto nahi dituzte
zezenak eta lanebehiak. Probintzia honetako herri pare batetan izan ezik,
entzerruak egiten dituzte herriko jaietan.
Festa giroko ekltaldl hauek tradizio
luzea dute gure artean. Baina, berez, legez
kanpo <laude. Izan ere, zezenketaren
ondoren animaliak hil egin behar <lira.
Baina hala gertatuko balitz, berehala
bukatuko lirateke inguruko animalia guztiak. Arazoa argi azaltzen digu Erriberako abeltzain batek: "Gogoan izan festa
askok zazpi bat egun lrauten dutela eta
egun bakoitzerako sei edo zazpi animalia
behar direla. Atera kontuak. Herri
bakoitzeko festetan berrogeitabederatzi
animalia inguru hil beharko lirateke".

berriz ez lkuslarena eglten du, kontraesan
horren aurrean.
Lege kontuak alde hatera utzita, animalia motez, herrietako ohiturez eta gertatutako gorabeherez hitzegitera jo dugu
Jose Ramon Arrizabalagarengana. Izan
ere, Itziarreko abeltzaln honen arbasoak
ere zezen eta larrabehiekin festaz festa
ibiliak <lira azkeneko berrehun urteotan.

Legez kanpo daude
sokamutur eta
entzerrurik gehienak,
animallak hD egin behar
bait dira ondoren.

Nafarroako herri askotan zezen
banaka batzu hiltzen dituzte zezenketaren
ondoren, Baina bertako zezenaren iraupenerako, zenbait udaletan hasiak dira bilerak egiten ahalik eta animalia gutxien
akaba daitezen. Beraz, legea eta ohiturak
nahíko aparte dabiltza. Administrazioak
LA.IUlBB~-Vaqullla;.

EKITALDL-Actrlación.
~A.-,,Ltdla.

11aca l1"'1iJla.

lllAUN.-Durar.

BZ.~USIAJmNA EGJN.-Hacer que-no ve.

ABELTZAIN.-Ganaduza/ea.
ARBASOAK.-Antepasados.

Ganadero.

LASTURGO ZEZENAK ETA
ERRIBERAKO LARREBEHIAK
FAMATUAK DIR_A
Jose Ramonek eta beronen semeak,
aitaren ofizioari heldu bait dio honek ere,
hirurogei bat buru dituzte -larrebehi,
zezen eta idiak- herrietako festetara eramateko. Zezen guztiak handik gertu
dagoen Lastur hararieko arrazakoak <lira,
biziak, txikiak eta gogorrak, sokamuturretarako oso egokiak. Larrebehiak,
berriz, kanpotik ekarriak ditu, Erriberatik
hain zuzen, hango animaliak estimazio
handikoak <lira eta. Larrebehiak mantsoagoak <lira Jose Ramonen ustez eta.

GAZTEEGI HASIZ GERO
ZEZENKOAK EZ DIRA HAZITZEN
Zezenkoak zenbaitetan haurrentzako
sokamuturretara eramaten .dituzte, hiru
hilabete baino ez dutela, beharbada. Ez
zaie adorerik falta jendearen kontra ekiteko, baina berehala nekatzen <lira eta ez
<lira hazitzen.

Larrebehiek eta zezenek
bizpahiru urte egiten
dituzte plazaz plaza.
beraz, entzerruetarako egokiak, idiskoak
bezalaxe. Hala ere, nahasian erabiltzen
ditu sokamuturretan eta entzerruetan,
jendeari animalia mantsoak eta biziak
eskaintzearren.
Entzerru eta sokamuturretan erabiltzen diren animaliak arraza suharrekoak
<lira, zezen-plazetakoak bezalaxe. Baina
badute alderik. Zezen-plazetakoak hazitarako zezenlk onenetatik ateratzen diren
bitartean, besteak bigarren mailako zezenetatik datoz. Hala ere, ez zaie bizitasunik falta. Jaio bezain !aster, ama ondotik
kenduz gero, berehala hasten <lira buruaz
eraso nahian. "Behin -kontatzen digu
Jose Ramonek- sei eguneko zezenko
batek hankaz gora bota zuen nire iloba
txikia".

BERONEN.-De este mismo.
SUHAR.-Bravo, fogoso.
HAZITARAKO ZEZENAK.-Toros sementales.

BRASO.-Atacar.
ADORE,-Indarra.

Lasturgo zezenak. Lastur Debako auzoa da.

Txikitan sokaz lotuta edukitzen dituzte animaliak piska batez, gero plazara
joan behar dutenean sokaren beldurrez
egon ez daitezen. Gero, bi urtez edo,
sokarik gabe ibiliko <lira animaliak inguruko larreetan, bizitasunik ez galtzeko.
Plazara edo kaleetara eraman baino bi
egun lehenago, berriz, soka jarriko diete
bi orduz edo, animalia domatzeko. Izan
ere, plazan urduri ipintzen <lira. Baserrian
jabea ezagutzen badute, etxetik kanpo ez
diote kasu handirik egingo. Hori dela eta,
mozorroa jartzen zaie beren lana hasi
aurretik eta ondoren ere bai,
Begiak estalita gero ere, nahiko komeria izan zuten behin Zegaman zezen batekin. Gaueko sokamutur batean gertatu
zen. Jose Ramonek zezen gorri bat aukeratu zuen, gorriak gaiztoagoak direlako.
Honelakoak behar ornen <lira gauean.
Baina jendea beldurrez zegoen nonbait
eta zezen hura erretiratzeko eskatu zioten. Mozorroa jarrita, ikuilura eraman
zuen, baina zezenak alde egin zuen berehala. Begiak tapatuta zituenez, uretara
erori zen. Lehorrera ateratzea lortu zuen,
baina jendea atzetik segika zebilen eta
berriz uretara joan zen, eta hantxe ito
zen. Gaiztoa bazen ere, haragi gozoa zueLARRB.-Pastizal.
MOZORRO,-Burua estaltzek» zerbait.
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herritako sokamuturretan, bestalde, soka

paretako uztai bati lotuta egoten da eta

lá aitortu

zuten zegamarrek herriko afarian zezena jan ondoren.
Larrebehiak eta zezenak bizpahiru
urte egiten dituzte plazaz plaza, udan
atseden handirik ez dutela. "Ona bada,
hiru edo Jau urte egingo ditu. Mantsotzen
denean, hil egiten dugu eta haragitarako
saltzen. Haragi beltza denez, baserrietan
eta horrelakoetan saltzen dugu gehiena,
harategietatik pasa gabe. Baina badaukat
larrebehi bat, kanpotik ekarria, plazaz
plaza hamar urte daramana", esaten du
Jose Ramonek.

norbaiten atzetik hasi eta sokak gehiago
ematen ez duenean, sekulako kolpea hartzen du.
Istripu larriagorik ere izaten da. Jose
Ramonek, adibide gisa, akabatutako Jau
animaliaren kasuak kontatzen dizkigu.
Bat tiroz hil behar izan zuten poliziek,
zezena Loiolako koarteletik aldegin eta
Donostiara joan zelako. Beste bat, Pasaia
San Pedron makina bat lágun anbulantziara bidali ondoren -Xenpelarren bertxoetako zezena bezain ·bizia nonbait-,
baserrian hil zitzaion. Hirugarrena odolustuta hil zen Durangon, Seat 600 bat
zela medio. Jendea kotxearen babesean
zirikatzen hasi ornen zitzaion. Zezenak,
haserre, salto egin zuen eta gaizki erori
zen nonbait, odolik gabe gelditu bait zen.
Laugarrena, berriz, Zegamako kasua da.
Jendea ere ez ornen da batere ondo
portatzen. Batez ere gaueko sokamuturretan. Jendea bero dagoenean, edozein
gauza egiteko kapaz da, buztanetik edo
adarretatik heldu, gainera igo eta abar,
nahiz eta debekatuta egon. Istiluak ere
sarri gertatzen dira gauez. Hori dela eta,
zenbait herritan gaueko sokamutur
horiek alde batera uzten ari dira.

Gaueko sokamuturrak
baztertzen hasiak dira.

LARREBEHI ETA ZEZENETAN
ERE IZATEN DIRA ZAURITU
ETA HILAK
Animalia horiek lasai bizi dira mendian bizi diren bitartean, jan eta lo besterik ez bait dute egiten. Baina plazara ateratzea ez da batere trantze ona. Jendeartean izaten da zauriturik eta hilik. AnimaJiek berek ere izaten dute istripurik, batez
ere gaueko sokamuturretan. Plazak kristalez beteta egoten direnez, animaliek
ebakiak egiten dituzte hanketan. Zenbait
UZT AI.-Aro.
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ODOLUSTUTA.-Desangrado.

FERMIN MUGURUZA:

"IKARATUTA DAUZKAGU
DENAK"
€) Fermin Muguruza

Ugarte "Kortatu" musika-taldearen abeslari eta gitarrajolea da. Irunen jaioa. Zortzi urte egin zituen bertako La Salleko San Martzial
ikastetxean. Ondoren, bi urte eman zituen moja-eskola batean, BBB-ko ikasketak
egiten -KALERATUA-. BBI!-ko hirugarren ikasturtean Donostiako La Salle
ikastetxean ibilia -"Neure burua kaleratu nuen"-. Hondarribiko institutuan
UBI gainditu ondoren, Salamankara joan zen pedagogiako ikasketak egitera.
Zorroagan ikasi du, laugarren eta bostgarren ikasturteetan, aldi berean "Kortatu"n zebilela.
neskari zirriak egiten . itzultzen bait
naiz.
8. Non zeunden 1986.eko urtarrilaren 15eko gauean?
- Hamabostekoa ez zait akordatzen, baina hamaseikoan Andoaingo
gaztetxean jo genuen "Tijuana in
Blue"rekin hatera eta erabat mozkortuta bukatu nuen gau horretan Iruñean.
9. Madrilera joan eta "El País"eko editorialean eta estatuko komunikabide gehienetan azaltzen zarete
pezeta bat ere ordaindu gabe.
- Hala da, bai. Ikaratuta dauzkagu denak. Kontuz, kontuz, badator
euskal jendea. Gehiegi, txo.
JO. Irakurri dituzun azken hiru
liburuak.
- "La senda del perdedor" (Bukowskirena), "El bandido adolescente" eta "La aventura equinoccial de
Lope de Agirre" (biak J. Senderrenak),
11. Zein da gehien gorroto duzun
ordua, eta ... jartzen zaituena?
- Gehien gorroto dudan ordua
14,50 da, hain zuzen "Noticias de la
Rioja" hasten denekoa. Eta galdera
pertsonalak egin nahi dituztenentzat,
nahi duenari nire helbidea eman diezaiokezue:

1. "Sarri, sarri ... " da, beharbada, zuen kantarik ezagunena Euskal
Herrian. Josebarakin Martuteneko
gartzelan zeundetela, bonboan sartuta ihes egitea bururatu zitzaion norbaiti. Badirudi patenterik ordaindu
gabe ballatu zeta ideia horretaz ...
- Bai horixe. Esan ziguten bizia
baino biziagoa zela. Gainera, uztailaren zazpian, San Fermin egunean,
ihes egin zuen, bide batez niri zorionak emateko.
2. Nikaraguara joateko asmotan
zineten frentean kantatzeko. Noizko
utzi duzue bidaia hori?
- Garai batean izan genituen
harreman batzu hara joateko, baina
lege martziala jarri zutenetik nahikoa
hoztu dira harreman horiek. .. Baina
noizbait joango gara. Dena den, Euskadin egonik frentean kantatzeko ez
dago Nikaraguaraino joan beharrik.
Ez dago gehiegi mugitu beharrik frentea aurkitzeko.
3. Rock radikalak,
radikala
bada ere, dirua ematen du, ezta?
- Euskadin, "Hertzainak" taldekoek dioten bezala, rock and rollak
ez du sekula diru gehiegi emango.
Eskerrak ondo pasatzen dugula. Guri
jateko adina ematen digu, zuri euskarazko klaseek emango dizuten bezala.
Bestalde, "radikal" hitza ez zait batere gustatzen.
4. Presta itzazu hiru edari konbinatu Coca-cola erabiliz.

- Sentitzen dut; zerbeza besterik
ez dut edaten.
5. Musika klasikoan gehien maite dituzun tau pieza.
- Txo, tío, elkarrizketa puta
honekin potroetaraino jartzen hasia
nauk.

ALDI BEREAN.-A/ mismo tiempo.
BALIATU.-Servirse de, aprovechar.

ZURRUTA.-Edana.
SUSTRAI.-Raíz.

TXIKIKERIA.-Pequeñez.
ZIRRIAK EGIN.-Tocar o meter mano.

EGONlK.-Estando.

EZBEHAR.-Desgracia, accidente.

HELBIDE.-Dirección.

6. Zurrutaren garaia dugu oraingo hau. Lehengo sustraietara itzultzen ari ate gara?
- Kontuan hartu behar da gure
aiton-amonen esaera: "para la danza
hay que llenar la panza, sin olvidarse
de la bebida". Tradizio herrikoi horiei
eutsi egin behar zaie, badakizu ...
7. Jaialdien ondoren, etxerako
bidean, zenbat istripu izan dituzue?
- Badakit behin baino gehiagotan ezbeharra izateko zorian ibili
garela, baina ez naiz sekula horrelako txikikeriez konturatzen, lotan edo

Fermin Muguruza.
Feo. de Gainza hiribidea, 9-2. B.
IRUN.
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TEOBALDO 1, NAFARROAKO
ERREGE TROBADOREA
O Teobaldo L, XIII mendean Nafarroako errege izan zena, era berean Champagneko kontea izan zen. Baina, beharbada, lan horregatik baino ezagunago
egin zen trobadore izan zelako, Maitasun kontuetan ere bitxi samarra izan zen
errege hau, behin eta berriz erori bait zen sare gozo horietan. Baina gehiago
luzatu gabe, berari emango diogu hitza.
GALDERA.-Amaren sabelean zeundela hil zitzaizun aita.
Baina horregatik ez zinen umezurtz gelditu. Ama, Blanca de
Navarra, ederki saiatu zen zure interesak defenditzen. Izan ere,
Champagneko Konterria, berez, ez zegokizun zuri, ezta?
ERANTZUNA.-Ez, hori ez da egia. Nire aita, Champagneko Teobaldo 111, ez zen primua, ez. Baina anaia zaharrenak,
Enrike 11.ak, Gurutzadetara joan aurretik, badaezpada oinordeko izendatu zuen. Gero, osaba eta aita hildakoan niri etorri zitzaidan konterria.
G.-Hala diozu, bai. Baina zure osabak ez zuen konterriaren eskualdaketa horren ziurtagiririk utzi. Ez al da susmagarria?
E.-Ez zuen agiririk utzi, baina lekukoek halaxe ziurtatu
zuten eta erregeak ontzat eman zuen konterriaren eskualdaketa.
Hala ere, zuk lehenago aipatu duzun bezala, nire amak bereak
eta bost egin behar izan zituen nire eskubideak defenditzeko.
Jende gaiztoa zebilen inguruan.

EZTEl-EGUNEAN EMAZTEGAIA AZALDU EZ
G.-Emaztegaia ez zitzaizun azaldu eztei-egunean. Ez zinen
haren gustokoa nonbait.
E.-Bai, sorgin halakoa! Hemezortzi urte nituen orduan, eta
ezkontzeko irrikitan nengoen. Baina Margaritak huts egin zidan.
Begitan hartu nuen egun hartatik.
G.-Handik bi urtera zuk baino tau urte gehiago zituen
andre alargun batekin ezkontzen zara, baina betiko ez, ezta?
E.-Bai, gazteegi ezkondu nintzen beharbada. Gertrudis eta
bion arteko harremanak ez ziren gozoegiak, eta handik urte batzutara ezkontza bertan behera uztea lortu nuen.
G.-Bitartean, hogeitabat urte betetzean, adin nagusitasunarekin hatera Champagneko Konterriarenjabe egiten zara. Baina !aster hasten dira arazoak. Batetik, Luis VIII Frantziako
erregearen hilketa leporatzen dizute; eta bestetik, Avignoneko
hiriaren setiotik alde egin zenuelako salatzen zaituzte. Zer diozu zeure a/de?
Asmatutako kontuak dira horiek. Luis VIII.a pozondu zutenean, ni oso urruti nengoen, neure konterrian. Eta bestalde, nik
bete beharreko berrogei egunak bete egin nituen Avignoneko
setioan. Horixe da nere alde esan dezakedan guztia.
KONTE.-Con.de.
UMEZ'URTZ.-Huérfano.
KONTERRl.-Condado.
PRIMU.-Primogénito.
GURU:fZADAK.-Cruzadas.
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OINORDEKO.-H eredero.
ESKUALDAKETA.-Traspaso.
ZIURTAGIRI.-Constancia,
certificado.
LEKUKO.-Testigo.
BEGIT AN HARTU.-Odiar.

ADIN NAGUSITASUNA.-Mayoría
edad,
SETIO.-Sitlo, ocupación.
POZONDV.-Envenenar.
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G.-Hala ere, Blanca de Castillaren kontra altxatzen zara
zenbait noblerekin balera, Luis IX.aren erretorde zena. Baina
erreboltak ez zuen gehiegi iraun. Zenbaitek dioenez, erregina
ikusi bezain !aster maitemindu eta haren alde jarri zinen.
E.-Gauzak bere onetik atera nahia da hori. Nik ez nuen
horregatik etsi, rnatxinatutako batzurekin bat ez nentorrelako
baizik. Erregina-ordearekin hitzarmena sinatzera joan nintzenean ezagutu nuen Blanca, ez lehenago. Egia esan, Blancak nire
onetik atera ninduen, hain zen xarrnangarria ... ; malenkoniak jo
ninduen eta emakume hura burutik baztertzeko, olerkiak eta
kantak egiteko gomendatu zidaten.

"Blanca de Castillak nire onetik atera
nínduen, hain zen xarmangarria ..."

Gi--Baina ez ziren hor bukatu kontuak; sentibera zinen
nonbait.
E.-Ez nuen suerte handirik izan. Beaujeuko Inesekin ezkon-du nintzen, neure emaztearengandik apartatu nintzenean. Baina
alaba bat izan, eta handik gutxira, hil egin zitzaidan lnes gaixoa.
Gero, Yolanda, Bretainiako kontearen alabarekin maiternindu
nintzen. Baina aita Blanca de Castillaren etsai amorratua zela
eta, ez zidaten ezkontzen utzi. Kanta bat egin nuen Yolandaren
omenez, eta urte hartan bertan Margaritarekin ezkondu nintzen.

DANTEK TEOBALDORENBERTSO BAT AIPATU ZUEN
G.-Politika utzi eta beste arlo balera pasako gara. Trobadore eta olerkari bezala sekulako aspea izan zenuen. Dante
olerkari famatuak ere zuk idatzitako bertso bat aipatu amen
zuen.
E.-Halaxe da, bai. "De fin amor si vient sens et bonté ... "
(zentzua eta ontasuna rnaitasun leialaren fruitu <lira ... ), aipatu
zuen Dante maisuak. Baina, ondoren, nirea ez zen bertso bat
erantsi zion olerkiari.
G.-Kanta eta melodia ugari idatzi ornen zenuen zeure bizitzan zehar. Batzuk bostehun eta berrogeitabat olerki eta larehun eta hamar melodia idatzi zenituela diote. Beste batzuk,
berriz, hirurogeitamaika besterik ez zirela esan izan dute. Baina gauza hauetan kopurua da gutxienekoa. Nondik nora sortu
zitzaizun langintza horretan aritzeko gogoa?
E.-Felipe Augusto Frantziako erregearen gortean bizi izan
nintzen haurtzaroan eta baita gaztaroan ere. Bertan trobadore
ospetsuak zeuden; besteak beste, Chrétien de Troyes. Hantxe
zaletu nintzen ni. Gainera, banuen arbaso trobazalerik ere. Nire
amona Maria oso zalea zen, eta atzerago jota ere, banuen trobak egiten ibilitakorik.

SANTXO AZKARRA HASERRE BIZIAN
Gi--Politikara itzuliz, ez zenuen aise lortu Nafarroako erregetza. Zure osaba Santxo Azkarrak ez ornen zintuen oso ondo
hartu harengana joan zinenean.
E.-Santxo Azkarra hilzorian zegoela, eta hiltzen zenean
Nafarroako infantzoi batzuk ni kanpokoa izateagatik nire esku-

bideak kendu nahi zizkidatela aditu nuenean, berehala jo nuen
Nafarroara. Errege izendatzeko eskatu nionean asaldatu egin
zen eta badaezpada ere presaka zeharkatu behar izan nuen
muga. Gero, Aragoiko erregeari eskaini zion erresuma.
Gi--Baina Santxo hildakoan nafarrek, Gaztelako eta Aragoiko erresumen beldurrez, zuri eskaini zizuten erregetza.
E.-Horrelaxe izan zen, bai: 1234.ean Nafarroako errege
izendatu ninduten.

"Dantek nirea ez zen bertso bat erantsi
zion nire olerklárl,"

G.-Kronikak dioenez, ez zenuen asti gehiegirik hartu Nafarroako arazoak konpontzeko. Champagneko Konterria axola
zitzaizun batez ere.
E.-Egia da Charnpagneko arazoek gehiago kezkatzen nindutela, baina horrek ez du esan nahi Nafarroa ahaztuta nuenik.
Erregetza hartu ondoren, ia urtebete eman nuen Nafarroako
herriak bisitatzen. Bestalde, nire aginduz eraiki zen Tiebasko
gaztelua. Iranzuko monastegia ere neronek konpondu nuen, eta
badira jendeak izkutatu nahi dituen beste zenbait Jan ere.
G.-Jruñeko apezpikuarekin izandako istiluak direla eta,
eskomikatuta hit zinen.
E.-Horretaz ez dut hitzik ere esango, neure onetik aterako
bait naiz. Eta honenbestez banca neure Charnpagneko hobira.
Gs-Baina nota? Zure hobia ez al dago Iruñeko katedralean?
E.-Bai, hantxe <lago nire gorputza, baina bihotza Champagnera eraman zuten eta, dakizunez, bihotza da gehien axola zaidana.

ERRETORDE.-Virrey.
MAITEMINDU.-Enamorarse.

KOPURU.-Cantidad.

HITZARMEN.-Akordioa.

SANTXO AZKARRA.-Sancho

A SALDA TU.-Enfurecerse.

GORTE.-Corte.

ERRESUMA.-Reino.

el Fuerte.

ESKOMIKATUTA.-Excomulgado.

MALENKONIA.-Melancalía.
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KRISTALEK ETA ESKUEK EZ
DUTE PINTURARIK BEHAR

O Ez da garai txarra pintzelak hartu eta leihoak pintatzeko. Baina lanean hasi baino lehen, bona hemen
truko batzu: periodiko zati luzeak ur epelarekin piska
bat busti eta erantsi kristalen izkinetan. Horrela ez dituzu kristalak pintatuko. Hasi berria bazara, nahitaez
eskuak pinturaz zikinduko dituzu. Azalaren onerako
eta mantxa horiek kentzeko, sukaldeko olioa edo haurrentzakoa erabili. Oso zaila da azkazaletako pintura
kentzea. Beraz, erremedioa aurretik jarri beharko duzu.
Pintaketan hasi aurretik, xaboi pastila batez igurtzi
atzazalak. Gero erraz joango dira mantxak.

LAUDIO, ASKO
O Laudio, Gasteiz alde batera utzita, Araban gehien hazi
den herria da. Hain zuzen 1950.ean 3.894 biztanle zituen,
handik hogei urtetara 15.587 eta orain urte batzu hogei
milatik gora biztanle zituen. Jakina, kanpotarrei esker hazi
da herri hau; orain dela hamar urte, lau biztanletatik bat
bakarrik zen bertan jaioa. Hor ikusten da "Vidrieras de
Llodio" (1935) eta "Aceros de Llodio"k (1940) nolako
buelta eman zioten herriari.
-

Anuntzibaiko

zubia.

UR EPELA.-Agua templada.
ERANTSI.-Pegar.
AZKAZAL.-Atzazala, azazkala. Uña.
IGURTZI ATZAZALAK.-Frotar las uñas.
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Badago erromatarren garaiko zubí bat,
gaurregun porlanez inguratua

Hazkundea eta guzti, herri honek badu oraindik toki
ederrik.
Hazkunde honek bere betiko ondorioak ekarri ditu.
Urbanismo aldetik ez da oso herri zaindua eta eraikuntza
eder franko galdu da. Esate baterako, Bitorikako zubi
zaharraren arrastoak porlanez inguratuak <laude gaurreHAZI.-Handitu.
BIZT ANLE.-Bizilaguna.
Vecino.
HAZKVNDE.-Handitzea.
Atzizki
hitzak: Sorkunde, bizkunde ...

ERAIKUNTZA.-Edifizioa.
ARRASTO.-Aztama, zantzua. Resto.
bereko
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ZENBAIT ARROPAK ARRETA
BEREZIA ESKATZEN DU
GARBITZEAN
Arropa erosi eta berehala, etiketari begiratu behar
zaio. Hortxe esaten digu zernolako tratamendua eman
arropari garbitzean eta baita plantxatzean ere. Etiketa
horietako zeinu batzu oso ezagunak <lira, baina beste
batzu ez hainbeste. Hori dela eta, ustekabean arropa
erosi berri bat baino gehiago hondatzen dugu. Horrelakorik berriz ez gertatzeko, hona hemen zeinu horien

!ID.

osanah;am

OPORRETAN ERE URA

Zenbakiak adierazten duen tenperaturan garbitu edo bestela hotzagoan.

Lixiba onartzen du.

Zenbakiak adierazten duen tenperaturan plantxatu behar da edo
bestela hotzagoan.

Busti gabe garbitu behar da.

®

O Oporretara

zoazenean ere landareek ura behar
dute. Lurrari ura botatzeko, auzo jatorrik ez baduzu,
badira bestelako sistemak. Denda espezialduetan lurra
heze mantentzeko aparailu batzu saltzen dituzte. Sistema merkeagorik ere bada: adreilu batzu uretan sartu
bainuontzian eta gainean landareak ipini. Adreiluetatik
hartuko du hezetasuna lurrak. Bestela, adreiluen ordez
ipini trapu zahar mordoa uretan eta gainean landareak.
Li.ugarren bat ere bada: soka bat hartu eta sartu punta
bat lurrean eta bestea urez betetako ontzi batean. Ontziak lorapotea baino gorago egon behar du.

Ezin da busti garbitzeko.

Ezin da lixibarik erabili.

Ezin da plantxatu.

Ezin da lehorrean garbitu.

HAZI DEN HERRIA
gun. Dirudienez, erromatarra da zubi hori, baina orain,
ingurua dagoen bezala dagoela, ia-ía ikusi ere ez.da egiten.
DORRE ASKO GALDU DIRA

Bitorikako zubia.

AUZO JATORRA.-Vecino de confianza.
BESTELAKO SISTEMAK.-Otros sistemas.

HEZE.-Húmedo.
ADREILU.-Ladril/o.
BAINUONTZl.-Bañera.

Garai batean baziren dorre eder batzu, baina mende
honetan zehar gehienak galdu egin <lira. Hona galdu diren
batzu: Areta, Katuja, De la Moza eta Zubiaur. Bat edo
beste geratu <lira, baina gaurko egunean, baserri-itxura
hartu dutelako edo, ia ez zaie antzematen.
Dena den, oraindik gelditzen <lira ikusi beharreko gauza batzu, hala nola Anunzibaiko zubia eta Lamuzako parkea. Zubi hori Berpizkunde garaikoa da eta Areta auzoan
<lago, Orozko herritik gertu. Zubia pasata, izen bereko
jauregira joaten da.
Lamuzako parkea Urkixoko markesarena izan zen
garai batean eta orain publikoa da. Zortzi hektarea t'erdikoa da eta ondo zaindua <lago. Era askotako arbolak ditu
eta zaleek gogotik gozatuko dute bertan.
HEZET ASUN .-Humedad.
LORAPOTE.-Maceta,
tiesto.
HORTXE.-Ahí mismo.
ZERNOLAKO.-No/ako.

ZEINU.-Signo.
USTEKABEAN.-Sin

darnos cuenta.
LIXIBA,-Leiía.
GARAIKO.-Denborakoa, unekoa.
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O Aspaldiko denbora haietan, gizonak oso
bizimodu gogorra zuen, inoiz ez bait zuen
eskuratzen jateko aina. Batzutan hiru egunetik behin jaten zuen eta beste batzutan bost
edo sei egunez behin; eta horrela beti goseak
zegoen, gau eta egun )anean arito arreo.
Denetan errukarria zen.
Tiandi, Zeruko Enperadorea, penaz bete
zen gizonak hala ikustean, etengabe lanean
aritu eta ez bait zuten jateko aína ateratzen.
Eta bere morroi idiari -zeruan izar bat duen
horri- lurrera jaisteko agindu zion eta jendeari hauxe esateko: "Zuek, gizonak, kementsuak eta langileak baldin bazarete, hiru egunetik behin otordu bat egiteko modua izango
duzue".
Idiak, ordea, gaizki ulertu zituen haren
esanak. J aitsi zen berehala lurrera eta jendeari
esan zion: "Zeruko Enperadoreak esaten du
egunean hiru otordu izango dituzuela eta
hemendik aurrera ez duzuela goserik izango".

ESKURATU.-Conseguir.
AlNA.-Adina, beste.
HIRU EGUNETIK BEHIN.-Cada tres días.
LANEAN ARITU ARREN.-Nahiz eta
/anean aritu.
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ERRUKARRl.-Dígno
de compasión.
ETENGABE.-lncesantemente.
KEMENTSU.-Indartsua.
Enérgico.
OTORDU.-Apairua.
Comida.

EGITEKO MODUA.-Potentzial
zentzua
hartzen du aditzak. Potentziala era askotara adierazten du euskaldun jendeak eta
ona da jakitea.
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DATOR IDIA?
/

Zerura itzuli zenean eta egindakoaren
berri eman zuenean, oker horregatik zigortua
izan zen. Berriro lurrera bidali zuten, gizonei
goldaketan laguntzera. "Nik enkargua eman
nizun -errita egin zion Enperadoreak- hiru
egunetik behin otordu bat izango zutela esateko, baina zuk orain eguneroko hiru otorduen
ilusioarekin utzi dituzu gizonak. Pentsa ezazu; gizonek bi beso eta bi hanka bakarrik
dituzte; nola izango dute egunean hiru otordu
prestatzeko modurik? Zeuk izan duzu errua
eta, beraz, zeuk erantzun behar duzu. Zoaz
lurrera eta lagundu gizonei lurra goldatzen;
horrela egunean hiru otordu egiteko gai izango dira".
Hala, idia lurrera jaitsi zen eta gizonari
turra maneatzen lagundu zion. Horrela bada,
gaurregun lurrean diren idi guztiak jatorriz
zerutik etorriak dira.
CUENTOS CHINOS.
Miraguano Ediciones, 17-19.orr.

GOLDAKETA.-Golde-lana.
arar.

Trabajo de .

ERRITA EGIN.-Reñor, reprender.
GOLDATU.-Arar.

LURRA MANEATU.-Lurra landu.
JATORRIZ.-Originalmente.
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ERREFRAU EZ DIREN ESAERAK

(eta XXII)

€) la konturatu

gabe, ikasturte osoa hartu digu lan honek eta planto egin nahi
dugu oraingoz. Halaz ere, egin dugunaz eta ildo honetatik egin litekeenaz zenbait
gogoeta egitea ez da lekuz kanpo egongo.

JENDEAREN EGOERATIK ABIATUZ
Hemen aipatzen dugun jendea euskara ikasten edo
hobetzen dabilena da. Eta holakoen egoera nahiko errukarria da sarritan, noraezean bezala bait dabiltza. Deklinabidea, aditza, morfosintaxia eta nola-halako lexikoa lapiko
batean nahastu eta horra ikasle askoren radiografia,
barman duten nahaste horrekin zer egin ez dakitelarik.
Askok zorioneko EGA ere atera dute, baina ez dute hegan
ikasi, eta horra kinka )arria.
Zer esan nahi dudan honenbestez? Jende horren euskara oso pobrea eta badaezpadakoa dela gehienetan, eta
ez zaiola aurrera segitzeko biderik eskaintzen. Okerrago
dena, kriterio faltaz edo kriterio aldrebesen eraginez, gramatikaren katramlletan katigatuta gelditzen dira horietako
asko. Hitz bitan esateko, ez zaie laguntzen euskararen
itsaso zabalean sartzen eta euskara gozatzen.
Eta hortxe gaude aspaldian, ez atzera eta ez aurrera.
Itsu asko dabil itsumutllarena egiten, eta hortik ez dago
atarramendu onik.
BIDE BERRIAK URRATU BEHARRA
Zerbait egin beharra dago lokagune honetatik ateratzeko. Guk hemen bideska bat proposatu dugu, nahiko
aberasgarria eta emankorra gerta daitekeena.
Ene ustez, behin maila batetik aurrera, hegan irakatsi
behar zaio jendeari, eta hizkuntzaren alorrean hegan egitéa modismo, errefrau eta era askotako esaera berezien
munduan sartzea da. Guzti hori irakurraldi luze eta patxadatsuen bidez bakarrik lor daiteke; baina zer eta nola irakurri ere jakin behar da.
Guk hemen jorratu nahi dugun 'alorrerako eguneroko
euskara arrunta da joriena, bai ahozko forman, bai idatzian. Eta idatziari dagokionez, nahiz eta hizkera kolokiala
EGIN.-Geratu, bukatu, azkena
eman.
NORAEZEAN.-Desorientados.
KINKA LARRIA.-Egoera estua.
KATRAMILA.-Lío, dificultad.
ITSUMUTILARENA
EGIN.-Hacer de
lazarito.
PLANTO
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ez izan, badira hortik nahiko hurbil <lauden estilo eta jeneroak. Horiek dira begiz jo beharrekoak. Esate baterako,
Auspoa bilduman (bai haundian eta bai txikian) bada prosazko liburu multzo bikaina, beste inoiz ere aipatu izan
duguna. Narrazio liburu horiek oso egokiak dira euskara
arrunta aberastu eta indartzeko. Eta ez dira bakarrak,
noski.

EUSKARA ARRUNT A LEHENIK
Hizkuntza bizi bat ikasi nahi denean, eguneroko hizkeratik edo maila arruntetik bastea da normalena. Maila hori
menderatu eta segurtatu abala, beste alor batzuetara pasa
liteke, kultur mailako edo teknikako hizkera espezialduetara. Baina oinarria ondo ezarri gabe bestelako mailatara
pasa nahi izateari nahiko arriskatua deritzat, are gehiago
euskararen egoera eta garapen-unea zein den gogoan harturik. Gaur egun euskarari planteatzen zaizkion alor eta
egoera berrietan ez <lago bidea asmatzerik, baldin eta
aurrez herrian ondo errotua dagoen hizkera sakonetik ezagutzen ez bada. Ezin hasiko gara hemen harako orga eta
idiena errepikatzen. Hizkuntzaren barruan alorrak eta
lehentasunak daude, eta lehentasunen artean lagunarteko
edo eguneroko hizkera arruntarena dago.
Eta honetaz ari naizenez gero, lizentzi bekit enegarren
aldiz ahozko euskararen eta euskara idatziaren arteko
bereizketa egitea. Ez dago biak nahasterik edota, besterik
gabe, parekatzerik. Zeinek bere bideak eta moldeak ditu,
eta noiz zertan ari garen garbi eduki behar da. Esan nahi
da euskara idatziaren eta mintzatuaren artean halako tirabira edo dialektika bat mantentzea oso osasungarria zaigula, baita standard idatziaren eta mintzatuaren artean
ere.
JOXE LIZARRALDE

ATARRAMENDU.-Resu/tado.
LOKAGUNE.-Punto
muerto.

GARAPEN-UNE.-Punto

EMANK.OR.-Productivo,fructífero.
aztertu.
JORIENA.-=Aberatsena.

LIZENTZI BEKIT.-Haizu

JORRATU.-Landu,

de desarrollo.

ORGA.-Gurdia.
edo zilegi bekit.

Permítaseme.
ENEGARREN

ALDIZ.-Por enésima vez.

€) Denbora

Tere lrastorza.

DERROTAREN FABULAK
ASKI daiteke edozein gauza
nigarrez hasteko
oroltzapen tristeen besarkatzea
Charloten pelikula ikustea
itsasoan
ilargia itotzen sentitzea
etorkizunaren kremailera kamuatea
baina nigarrez segitzeko
ez da asko
bere buruaz beste
bat
egin duenik kale ertzean topatzea.

APARTATU.-Aukeratu, begizjo.

gutxi dela atera du Tere Irastorzak
beste poerna-liburubat: "Derrotaren fabulak". Eta
"Pamiela"ko liburu horretako 20. orrialdetik apartatu dugu, hain zuzen, poema labur hau. Oraingoan ere poesia intimistaren bidetik jo du Terek,
olerkigintzaren gai zahar eta unibertsal batzu ukituz: denbora, heriotzea, maitasuna ...
Lehen Teresita zen, orain Tere. Zaldibian jaio
zen, 196lean. Filología egineta gero, aspaldi honetan Bergarako UNEDen klaseak ematen dabil, baina bere jaioterritik gehiegi urrutiratu gabe. Lehen
poema-liburua 1980.ean eman zuen argitara. "Gabeziak" zuen izena.

OLERKIGINTZA.-Poesigintza.
poética.

Actividad

URRUTIRATU.-A/ejarse.
OROITZAPEN.-Recuerdo.
KAMVSTV.-Embotar. Kontrakoa:zorroztu.
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EKAINAREN

ARIES
Martxoaren 21etlk
Apirilaren 20ra

TAURUS
Apirilaren 21etlk
Maiatzaren 20ra

GEMINI
Maiatzaren 21 etik
Ekainaren 2 lera

CANCER
Ekainaren 22tik
Uztailaren 22ra

LEO
Uztailaren 23tik
Abuztuaren 23ra

VIRGO
Abuztuaren 24etik
Irailaren 23ra

1 ERA

Ezin alferrago zabiltza udan
sartu zarenetik. Berehala
datozkizun oporrak ondo
irabaziak dituzu, baina,
bitartean, konpromezuei
eutsl egin beharko diezu.
Bestalde, gorputza Jotarako
prest daukazu. Horretarako
ez zaude, ez nekatuta.

Gehiegi eskatzen diozu zeure buruari eta baita zeure
ingurukoei ere. Gerora,
baliteke bizitzan oso gora
iristea. Baina asko sufritu
beharko duzu bide luze
horretan.
Denboralditxo
batez gauzak datozen bezala onartzeak ez dizu kalterik
egingo.

Asko saiatu zara zeure
lanak ahalik eta hobetoen
egiten. Laster Jan nekoso
horren ordaina jasoko duzu. Harreman pertsonaletan, berriz, izango duzu sustorik. Ausartegl jokatzen ari
zara pertsona horrekin.

Harreman sentimentalen
arloan, abentura berrien
bila zabiltza beti. Ezinegona
dakarklzu horrek. Beharbada, abentura horien prezioa
garestiegia da, nahiz eta zuk
inolako konpromezurik ez
hartu.

Urduri samar zabiltza egunotan. Gauzak ez doaz
behar bezain ongi eta, ondorioz, burua galtzen ari
zara. Patxada piska batez
hartu behar dituzu gauza
horiek. Pentsatzeko astla
hartzeak ere ez dizu kalterik
egingo.

Suertea izango duzu, eguneroko ohiturak baztertzen
badituzu. Bide horiek luzaroan urratuak dituzu eta,
beraz, ondo asko ezagutzen
dituzu beroien mugak. Baina aldaketak egin aurretik,
horretara jarri beharko
duzu zeure burua. Ezin ibiliko zara zeure buruaren
aurka.

Hilabete eta erdi honetan
izango duzu berrlkuntzarlk,
batez ere harreman pertsonalen arloan. Baliteke inguruko norbaitekin burua
galtzea. Hala bada, seguruenik ez duzu harreman
horiek finkatzeko arazorik
izango.

Zorloneko zaude hilabete
eta erdi honetan. Izan ere,
ez zaizu festarik eta parrandarik faltako. Oso gustora
ibiliko zara giro alai horretan. Baina horrek ere badu
alderdi txarrik. Zure ekonomia apalak porrot eglngo
du ezertaz konturatu baino
lehen.

Baikor ibiliko zara lehenengo hamabostaldi honetan.
Oporretarako proiektu politak dituzu buruan. Eguneroko bizimoduaren gurpilean sartuta ibili ondoren,
gustora hartzen da norberak nahi duena egiteko askatasuna. Errealitateak ematen dituen zartatekoek ere
ez dute halako minik egiten,

Betiko tabemetan, betiko
lagunekin eta betiko bizimodua egiten asper-asper egíada zaude. Ez duzu garai
txarra guzti horri buelta
emateko. Gero gustorago
helduko diozu lehengoari.
Izango duzu zer kontaturik
ere.

Atseden hartu beharrean
zaude. Orain arte bezala jarraituz gero, buruak eztanda
egingo dizu. Eskerrak oporrak gertu dauzkazun. Dena
den, oporrek ez dizkizute arazoak konponduko. Lasai bizi
nahi baduzu, zeure bizimodua
hankaz gora jarri beharko
duzu, eta bestelako bat asmatu. Oraintxe duzu astia
horretarako.

Harreman pertsonalen alorrean gauzak ez doaz nahi
bezala. Ez zenuten zeuen
askatasuna galdu nahi eta,
ustekabean, harremanak
eraba! hoztu egin <lira.
Dena dela, oraindik garaiz
zaudete galdutako konfidantza berreskuratzeko.

EUTSL-Mantener, responder (a los compromisos).
·
JOTARAKO.-Pa"andarako.
AUSARTEGL-Con demasiada osadía.
PATXADA.-Calma, tranquilidad.
ASTL-Beta, denbora.
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15 ETIK IRAILAREN

BERRIKUNTZA.-Novedad, innovación.
BAIKOR.-Optimista.
ZARTATEKO,-Zartakoa, kolpea.
DAKARKIZU.-Te trae.
URRATUAK.-lbillak, trekiak.
ZORIONEKO ZAUDE.-Pozik zabiltza.

LIBRA
!rallaren 24etlk
U rriaren 23ra

SCORPIO
U rriaren 24etik
Azaroaren 22ra

SAGITARIUS
Azaroaren 23tik
Abenduaren 2 lera

CAPRICORN
Abenduaren 22tik
Urtarrilaren 20ra

AQUARIUS
U rtarrilaren 21 etlk
Otsailaren l 9ra

PISCIS
Otsailaren 20tik
Martxoaren 20ra

PORROT EGIN.-Fracasar.
ASPER-ASPER EGINDA.-Erabat
tuta.

USTEKABEAN.-De improviso.
BERRESKURATU.-Recuperar.
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9.-Hona hemen arrantzarako hiru
sistema. Ba al dakizkizu beroien
izenak?

1.-Nor da pertsonaia izkutua?
- Hirugarren munduko estatu
bateko lehen ministraria.
- Haren amak ere kargu bera
zuen.

5.-Hona hemen pelikula famatu
baten fotograma. Zein da pelikularen izena?

8.-Barakaldotarra.
Lehen mailako
ekipo bateko futbolari izana eta,
ondoren, futbol-entrenatzaile ere
bai. Zein da?

2.-Aspaldian esan zuen gizon ospetsu batek ortziko "Santio Bidea"
izarrez osatutako galaxia zela. Ba
al dakizu hiru hauetatik zeinek
esan zuen hori?
- Aristotelek.
- Pitagorasek.
- Demokritok.

SOLUZIOAK

3.-Montgolfier anaien paperezko globoak aeronautikaren lehen pausoak izan ziren. Zein urtetan hasi
ziren ikerketa horiek?
- 1783.ean.
- 1845.ean.
- 1827.ean.
4.-lndar nuklearra elektrizitatea sortzeko erabiltzen hasi zen 1951.ean.
Ba al dakizu zein estatutan egin
zuten asmakuntza hori?
- Sobietar Batasunean.
- Estatu Batuetan.
- Britainia Handian.
ORTZI,-Firmamento.
IKERKETA.-Investigación.
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6.-Hiru herri hauetatik bat, nafarra
izanik, N afarroako mugetatik kanpo dago. Zein da?
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-Tarazona.
-Agreda.
- Petilla.
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7.-Ba al dakizu zeinek irabazi zuen
iazko Euskal Herriko pilota txapelketa?
ASMAKUNTZA.-Invento.
BEROIEN

IZENAK.-Sus

nombres (de

esos).
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IZKUTUKO MEZUA
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Joko honetan letra ordez zeinu berezi batzu jarri
ditugu. Zeinu bakoitzari letra bat dagokio. Hasi konbinazioak egiten eta ea testua osatzen duzun. Besteetan bezala, zazpi zeinuren esanahia asmatu behar
duzu. Pasarte hau, aurreko bi zenbakietan bezala, 1.
Ormazabalen "Esaera zaharrak, txiste berriak" liburutik hartu dugu .
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LETRA-ZOPA

DMD-6EMEDK KD8PÜ.Á
EJOOZ, DUTOZ, EGU8 0DTZU
PD6DTZE.ÁD. 6EMET•ODK
E6DTE8 EJIO DMD.ÁI:
- DMDT•O, GO•OKIDK
HD.ÁTU 0IEJE08 8IGD.Á
EGITE8 0DGUT E.ÁE...

FUTBOLEAN
Letra-zopa honetan sei hitz aurkitu behar
dituzu. Marrazkian agertzen <lira guztiak. Aurkitu ondoren irudien ondoan ipini.

HERENSUGE SILABIKOA
Hamabi hitz sartu behar dituzu herensuge silabiko
honetan. Hutsune bakoitzean silaba bat sartu behar duzu.
Baina kontuan izan hitz bakoitzaren azkeneko silaba
hurrengoaren aurrenekoa dela.

I

IGURTZI.-Frotar.
SARRIT AN.-Maiz, usu, ardura, askotan.
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Aurreko alean eman genituen jokoen soluzioak:
•

LETRA-ZOPA:

IZKUTUKO MEZUA:
- Barkatu, baina orain dela orduerdi bat nire semetxoa izan da hemen kilo bat aran erosten. Pisatu
ditut aran horiek etxean eta hirurehun gramo falta
ziren.
- Aizu, eta zergatik ez duzu zure semetxoa pisatzen
enkargutara bidali aurretik eta ondoren?

•

HERENSUGE SILABIKOA:

OHARRA: Hurrengo alean emango ditugu ale honetako
jokoen soluzioak.

ARANTZADVN.-Arantzak (espinar) dituena.

D=

SOLUZIOAK

•

1.-Egindako edo esandako zerbaitetan atzera egin nahi
ez izatea.
2.-Igurtzitzen.
3.-Eginbeharra.
4.-Erreketan bizi den pertsonaia mitologikoa.
5.-Konejuek sarritan jaten dutena.
6.-Mendian sortzen den landare arantzaduna eta !ore
horiak ematen dituena.
7.-Leka beste era hatera.
8.-Berritsua.
9.-Kalean Jan egiten duen funtzionarioa.
10.-Azkenar<!n kontrakoa.
11.-Aitzakia.
12.-Patea egiteko erabiltzen den hegazti bat.
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HEGAZTI.-Ave.
ARAN.-Cirue/a.

LEHEN ABIADOREAK
O Euskal

Herria altzindari izan da abiazioan. Estatuko
lehen abioia Donostian egin zen, 1909.ean. "A.M.A."
zuen izena. Egileak, berriz, hauek: Bizente Ameztoy, Juan
Mujika eta Felipe Azkona. Saiatu ziren Gasteiz ondoan
martxan jartzen, baina alferrik izan zen. Lehenengo abioi
hark ez zuen inoiz lurretik gora egin.
Dena den, abiazioaren historian pertsonaiarik fama-

tuena beste bat da, Heraklio Alfara Fournier gasteiztarra.
Beharbada, hauxe da munduko abiadorerik gazteena,
hamazazpi urterekin atera bait zuen titulua.
Bestetik, Euskal Herri barman Donostia izan da aireplano zahar haiekin zerikusi gehien izan duen hiria. Abiazioaren lehen urteetan, erakusketak egin ziren hiri horretako Kontxa hondartzan.

Bízente Ameztoy.

A.M.A. eireplsnos.

AITZINDARl,-Pionero.

ERAKVSKETA.-Exposición.
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Aireplanoa 1843.ean asmatu zen. Dena den, prototipo
haiek hobetzen urte asko joan ziren eta 1908.era arte ez
ziren benetako hegaldiak hasi.
1910.ean Le Blon abiadore frantsesa kontratatu zuten
Donostian erakusketa batzu egiteko. Ondarretako hondartzan pista bat prestatu zioten eta erakusketak Kontxa
gainean egiten zituen. Behin uretara erori zen abioi eta
guzti, baina azkenean onik atera zituzten bai bera eta bai
abioia.

Le 8/on.

Kontratua bukatu zenean, Le Blon-ek, despedida gisa,
azken irtenaldi bat egitea erabaki zuen. Doanekoa zen
191 O.eko apirilaren 3ko azken hura. Bapatean, abioia uretatik 30 metrotara zegoela, buruz behera geratu zen eta
uretara erori. Bigarren hartan alferrikakoak izan ziren lan
guztiak. Le Blon itota zegoen.
Erakusketa haiek ez ziren amaitu, hala ere. Apiril hartan bertan beste frantses bat ekarri zuten, Deletang.
Deletang.

HEGALDI.-Vuelo.
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IRTEN ALDI.-S a/ida.

DOANEKO.-Debaldekoa.
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Heraklio Alfaro ez zen pilotu soila izan. Oso gazte,
1911.ean hain zuzen, irakasle hasi zen Gasteizko Lakuan
zegoen pilotu eskolan. Eta handik bi urtetara, Gasteizen
bertan, Espainiako lehen aireplanoa fabrikatu zuen. Hiri
haren gainean inauguratu zuen aireplano hura.
1918. urtean, Kataluniako Kopa irabazi zuen. Txapelketa hartan pilotu frantses onenek ere parte hartu zuten.
Horiek esperientzia haundia zuten. Lehengo Gerra Mundialean ibiliak bait ziren.
Geroago Estatu Batuetara joan zen eta bertako armadarentzat aireplano berri bat diseinatu zuen. Han urte
asko eman zuen, batez ere Massachusetts-eko Institutu
Teknologikoan. Motore berri bar ere asmatu zuen, "motor
de barril" zelakoa. Urte askotan horrelako motorea eraman zuten abioi komertzialek.

Heraklio A/faro.

Heraklio A/faro Filadelfia gainean hegan, 1929.ean.

ARMADA.-Ejército.

EMAN.-Pasatu.
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KOMIKIA
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PRINTZE.-Príncipe.
91-HABE

ERASO EGIN.-Atacar.

TREBETASUN.-Jaiotasuna,

abildadea.
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BALDINTZA.-Condición.

HAURDUN

zada.

GELDITV.-Quedar embara-

OTSO.-Lobo.
AHARI.-Carnero.
HABE- 91
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EZKVTV.-Escudo.
91 - HABE

PlTZATVTA.-Hendido.
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Orain dela hilabete egin genituen azken galderak .eta, beraz, erantzunak jasotzeko epea
bukatua dago. Baina oraingo ale honetan ezin
dizuegu ·irabazlearen ·berri eman, epea .bukatu
aurretik aldizkariak inprentan egon behar bait
..zuen, Telefonoz emango diogu abisua irabazleari eta asmatzaileen zerrenda iraileko aldizkarian
azalduko da.

- Atxako aztarnategian aurkitu
zuten irudi hau; Gasteizen, beraz.

ASMATZAILEAK
-

Martín Muguruza (Irun): 17
Mario Unamuno (Azkoitia): 17
Joseba Koldo Castro (Deustua): 17
ltsaso eta Aitor Ugarte (Donostia): 16
Migel Anjel Alvarez (Balmaseda): 11
Juanjo Llaguno (Irun): 10
Oskar Alvarez (Portugalete): 6
Enrike Marcos (Donostia): 7
Josu Jon Imaz (Zumarraga): 6
Celso Couto (Zarautz): 4
Xabier Astiz (Lizarra): 4
Iolanda Egurbide (Mutriku): 3
Arantxa Añorga (Donostia): 2
Isabel Razkin (Arbizu): 2
Alvaro Líbano (Bilbao): 1

- Begoña Errazti (Iruñea): 1
- Arantzazu Lz. de Alda (Gasteiz): 1
- Maritxu Loiola (Elgoibar): 1
- Lourdes Gabilondo (Mutriku): 1
- Oier Apaolaza (Eibar): 1
- Nekane Murua (Zarautz): 1
- M.ª Eugenia de Miguel (Mutriku): 1
-Araceli Pereda (Gurendes): 1
- Maite Ubiola (Iruñea): 1
- Mikel Urkizu (Deustua): 1
-Aloña Iturzaeta (Zestoa): 1
- Begoña Izagirre (Elgeta): 1
- Azkue euskaltegiko taldea (Areeta): 1
- Joseba Santxo (Algorta): 1
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