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GOYO BASTIDA

~ Goyo Bastida Sagarzazuk 17 urte ditu, eta ur lasterretan ibiltzen da ,
kanoarekin, ibaietan. Zortziurteko eskarmentua du horretan. Eskarmentu
guztia beharko du aurtengo udan, abuztuan. 700 kilometro egingo ditu
eta arraunean Jamaikako Santa Ana badiatik Haitiko Ocoa badiaraino.
Han lehorrera, eta beste ehun kilometro oinez Xaraguaraino.
Beste bi lagunekin joango da Goyo: Telmo Aldaz eta Carlos Orcada
nafarrekin. Goyo hondarribiarra da. Madrildar bat ere joango da beraiekin
agian. Bidaia egitea Telmoren asmoa izan da, eta bera hasi da lagun bila,
eta bidaia ordaintzeko diru bila ere: «Seimilioi pezeta behar
ditugu. Ezda horrenbeste; gainera Nafarroako Gobernuak
baditu horrelako bidaiak egiteko diru-laguntzak» esan digu gazte
ausart honek. Goyo Hondarribia Canoa elkarteko
,,,- partaide da, eta kanoa berezi bat lortu du
_
entrenamenduak egiteko. Ondo entrenatuta joan beharko
~dute.
Izan ere, 700 kilometro horietan barrena haizeak aurretik
.,,.,-joko die ia denbora osoan. Eskerraklaguntza izango duten.
Orinokoko makiritare eta arawaks indiarrek egingo dute bidaia
horretarako kanoa, eta horietatik sei lagun Goyorekin eta joango dira. Lo
ere kanoan egin beharko dute, beraz txandatuz arituko dira arraunean.
Bidaia hori bera egin zuen, horrelako kanoa batean, Cristobal Colonekin
batera Ameriketara joan zen Diego Mendez deskubridoreak 1.503. urtean.
Bidaia hau omenaldi bat da, indiarrei egindako omenaldi bat, beren
ohiturak zaindu eta gordetzen dituztelako, baina Goyorentzat abentura
izango da endemas. Berak ez du beldurrik, baina etxean zain edukiko du
ama, ama bereziki, eta bere lagun guztiak.

LASTER.- Azkarra, bizkorra, arina.

Rapido.
ESKARMENTU.- Esperientzia.
BADIA.- Bahia.
HONDARRIBIAR. - Hondarribi(a)-ar.

Natural de Fuenterrabia.
AGIAN.- Beharbada, akaso. Tai
vez.
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ELKARTE.- Asociaci6n.
PARTAIDE.- Kidea. Miembro.
BARRENA.- Zehar, gaindi. A troves

de.
ENDEMAS.-

Batez ere. Sobre todo.

IKUSMIRAN

Goyo Bastida ~.
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Liburu txiki-txikiak argitaratzen hasi

MILABIDAI: Galtzak bete liburu
31 Durangorako kalean zen bilduma: «Milabidai». Erein argitaletxeak atera
zuen, eta modu onean saldu zuten, bai salneurriaren aldetik, bai kantitate
aldetik. Liburu merke hauek, 300 pezeta ere ez dute egiten, txikiak dira
neurriz, galtza bakeroen atzeko poltsikoan sartzeko modukoak, baina ez
hain txikiak edukiz, Ereingoek dioten legez, «poltsiko guztien neurrira».
Durangon zazpi idazle kaleratu
zituzten bilduma horretan, sei
liburuskaren bidez: Atxaga,
Cortazar -Gerardo Markuletaren
itzulpena-, H.Cano, Claudio
Magris, eta Herodoto eta Ovidio.
Hurrengo emanaldi edo sortan
beste sei liburu izango ditugu
eskuartean, baita hurrengoetan
ere. Hasierako asmoa zazpi
azaltzea zen. Hori esan digu Erein
argitaletxeko lnok: Aldekoak.
Aldekoak argitu digunez, Italian
sortu zen lehendabizikoz liburu
txikien bilduma: «Millelire»zuen
izena. Hogei bat urte igaro zituen
ideia horrek arrakasta lortu
aurretik. Baina sortzaileak asmatu
egin zuen, milaka eta milaka
liburu saldu ziren. Ostean
Frantziara ekarri zuten bilduma,
gaztelerara Alianzaren eskutik
heldu zen, eta orain euskaraz
daukagu.

Diseinuak garrantzi
handia du sail honetan
Baina zertarako liburu txikiak?
Baditu bere alde onak: «Idazle
berriak ekartzeko modua ematen
du bildumak, gauza berriak
egitekoa» adierazi digu
onotiorrck. Baina literaturarik
onenak ere izango du lekua
bilduma honetan. Sorta
bakoitzean irakurgai klasiko bat
atera nahi dute, beste bat XIX.
mendekoa, beste bat XX.ekoa,
bertako autore baten lana,
BILDUMA.- Sorta. Colecci6n.
MODU ONEAN SALDU.- Merke
samar saldu.
EGIN.- Bollo.zon. kosta izan. Valer.
EDUKI.- Contenido.
LEGEZ.-Bezala. Como.
EMANALDI.- Argitaraldia. Emisi6n,
edici6n.
ARRAKASTA.- Exito.
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SORTZAILE.~Sor(tu)+tzaile.
Asmatzailea. Creador/a. Era
berean: saltzaile, argitaratzaile,
banatzaile ...

noizean behin saiakera, poesia

hari narratibo batean kokatua ...
Aurten hemezortzi liburuska
denera. Bigarren emanaldian
agertuko diren idazleak: Epicuro,
J. London, R.Chandler, T.
Morrison,J.M. lturralde eta
Hegoamerikako zenbait idazle.

Oraindik egosten ari den
proiektua
Ereinen ondotik Aguilar
argitaletxeak ere atera ditu
liburuska txiki horiek. Beraz,pil-pilean daude horrelako
liburuskak. Ereinen irailerako
erabakia zuten zer egin nahi
zuten, eta Durangorako prest
zegoen guztia: Argia ikusikoduten
liburu batzuk enkarguzkoak dira,
lncki Aldekoak berak
enkargatuak, esate baterako,
Atxagaren Zeruak edota Harkaitz
Canoren Paulov-en txakurrak
«Atxagak egina zuen nik eskatu
aurretik, eta H. Canori, berriz, zera
esan nion: «gaia hauxe da».
Saiatu nintzen neure aldetik ere
berari materiala pasatzen, eta
oso gustora nago egin duen
lanarekin. Lan gehiago ere
baditut eskatuak zenbait idazleri».
Beste literatur lantxo batzuk
Ereingo beste sail batzuetatik
ekarriko dituzte «Milabidai»
bildumara, esate batera, Bartleby
sailetik. Esaterako, Cortazarrena
horrako zen hasiera batean. Joek
Londonen itzulpen bat ere
azalduko da ...Edo lturralderen
hurrengo lana lehendik
argitaratua dago Ereinen
bertan ... Horrela jokatuz, kostuak
murriztu egiten dituzte piskat.

Italian sortu zen
bilduma
Literatur argitaletxeetan
eskaintza bertako idazleen
sorkuntza-lanek osatzen dute hein
handi batean. Aurten, besteak
beste, Atxagak bi lan argitaratuko
ditu Ereinen: apirilean Zeru horiek
nobela eta udazkenean ipuin-bilduma bat, eta, Saizarbitoriak
ere bere nobela. Mariasun
Landari eta Gerardo Markuletari
ere irakurriko diegu Ereinen.
SAIAKERA.- Ensayo.
KOKATU.- Lekutua. Ubicado.
MURRIZTU.-Urritu,gutxitu.
SORKUNTZA.-Sor(tu)+kuntza.
Creaci6n.Era berean: aurkikuntza,
hezkuntza, atzerakuntza ...
HEIN HANDI BATEAN.- Neurri handi
batean. Engran medida.

Erein argitaletxea.

Itzulpenak ere hor daude.
«Milabidai» tarteko zerbait da.
Dena den, zorionez ala zoritxarrez,
testu-liburuari oso emanak daude
gaur egun argitaletxeak: «Orain
arte euskal munduan inork ez du
frogatu literaturatik bakarrik bizi
litekeenik, argitaletxeez ari naiz.
Hemen muga bat dago irakurle-kopuruarekin, eta azkenean,
horrekin jokatu behar da. Asko

jota, liburu bat 3.000 lagunek
irakurriko dute. Bestalde, ez
argitaletxeek, ez EuskalIdazleen
Elkarteak, ez Kultura Sailak, inork
ez du asmatu gure autoreak
kanpoan promozionatzen, eta
gurean zenbait idazlek beren
bidea urratu dute: Atxagak,
Mariasun Landak ... Baina oso
laguntza gutxirekin.»esan digu
lnokl Aldekoak.

Gotzainak esan zuen:

«Mutilak itzultzen direnean jada
ez dira lehengo haiek berak izanen.
Zio justu baten alde borroka egin dutelako,
Antikristoaren aurkako azken borrokan.
Beren kideen odolak arraza ohoregarri bat
ernaltzeko eskubidea erosi die.
Heriotza desafiatu dute. Aurre egin diote».
«Gutako inor ez da lehengoa»
erantzun zuten haiek,
«Georgek hankak galdu baititu: Bil/itsututa dago;
Jim gajoak, birikak txikituta dauzka, eta hil nahi du
eta Bertek sifilisaharrapatu zuen. Berorrek ez luke
batere aldaketarik jasan ez duenik aurkituko».
Gotzainak esan zuen:
«Atzemanezinak dira Jaunaren bideak»
Sasson
(H. Canoren «Paulov-en txakurrak»
liburutik hartua. H. Canoren itzulpena)
PARADISUAKASTUNA
-Egia da -esan zuen gizonak neguko gau hartan, supazterreko
garretatik begiratua aldendu gabe-; Paradisuan badira adiskideak,
musika. liburu zenbait. Zerura joatearen alde txar bakarra zera da,
handik ez dela zerurik ikusten.
(«Hegoameriketako istorio hiperlaburrak» liburutik hartua. Gerardo
Markuletaren itzulpena)

EMANA EGON.- Estarentregado o
dedicado.
ASKO JOTA.- Gehienez. Como
mucho.
URRATU.-Roturar.
GOTZAIN.- Apezpikua. Obispo.
IZANEN.- Izango.
ZIO.- Kausa.
ERNALDU.-Fecundar.
AURREEGIN.- Hacer frente.

GAJO.- Gaixoa. Pobre,
desgraciada.
BIRIKA.- Pulm6n.
JASAN.- Nozitu, pairatu. Sufrir.
ATZEMANEZIN.-Ulertezina.
lnescrutable.
GAR.- Llama.
ALDENDU.- Urrutiratu.Aurkakoa:
hurreratu.
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IZKE

PATXIGOENAGA :
«Hizkuntzarik ahulenari horrelako
erasoak egitea ez da zuzena»
31Patxi Goenaga Euskaltzain oso aukeratu dute duela gutxi, Antonio Maria
Labaienek utzitako tokia betetzeko. Gasteizen bizi den azpeitiar honek
elkarrizketa-eguna baino bizpahiru egun lehenago «Tolerantziarenizenean
Araban elebitasunaren

alde» izeneko agiri bat sinatu zuen beste zenbait

euskaltzalerekin batera. Orain ere Araban euskara dela diskriminatuta
dagoena

salatzen

erretoreordearekin

dute.

Euskal Herriko

hitz egiteko,

Unibertsitateko

aurretik idazkaritzara

Arabako

hurbildu ginen

harengatik galdezka. Susmatuko duzuenez, euskaraz hasi eta gaztelaniaz
bukatu genuen.
HABE.- Euskaltzainberriaren
hautaketa zela eta, Txillardegik
«EuskaldunonEgunkaria»n
argitaratu zuen eskutitzak ez
zintuen bada poztuko. Liskar-giroan bizi behar al dugu beti
euskaldunok?

PATXIGOENAGA.- Ni harrituta
gelditu nintzen gutun hura ikusi
nuenean, harrituta eta ezbaian.
Eznekien garbi zer esan nahi
zuen. Batzuek esaten zidaten uko
egiten ziola bere hautagaitzari.
Baina, nik ez nuen ikusten hain
garbi. Ukatu egin behar baldin
bazuen, ez dut uste ukapena
egunkarietara bidaliz egin behar
denik. Zerbait berezia nahi zuen.
Dena dela, banekien aski boto
izango nituela. Gauzak horrela
jarri zirelarik,nik neuk uste dut
positibo izan zela hautagaia
aurkeztu zutenek erretiratu izana,
ez nere hautagaitzarako, baizik
eta Txillardegirentzat berarentzat
ere bai. Hobe zutela aurkeztu ez
balute, eta, nolanahi ere, hobe
zuela Txillardegik gutun hura idatzi
ez balu. «Argia»n nire esaldi bat
era kurioso samarrean agertu da,

Makala, motela.
Aurkakoa: sendoa, indartsua.
AHUL-

EUSKALTZAIN

de numero.
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oso.- Acodernico

ELEBITASUN.- Ele+bi+tasun.
Bilinguismo.Era berean:
elebakartasun, eleaniztasun ...
ERRETOREORDE.- Vice-rector.
HAUTAKETA.- Hauta(tu)+keta.
Aukeraketa. Elecci6n.

«Euskara denon ondarea da».

LISKAR.- Sesioa, borroka.
EZBAI.- Zalantza, duda.
HAUTAGAITZA.- Candidatura.
NOLANAHI ERE.- Edonola ere,

dena dela

alegia, konfliktiboegiak ez direnak
nahiago dituela Euskaltzaindiak.
Nik ez nuen horrelakorik esan,
baizik eta alderantziz: normala
dela euskaltzainek berek ere
hautagaia konfliktiboa den ez
den, hori piska bat neurtzea.

Nahiago dut
Txillardegi nobelagile,
Txillardegi hizkuntzalari
baino»
H.- Elkarrizketahorretan
aitatzen zenuen Euskaltzaindiak
nahiago izan duela hizkuntzalaria
literaturgilea baino.

P.G.-Horida. Euskaltzaindiak
ikusibehar du hutsunea gertatzen
zaion momentuan zer komeni
zaion. Nikuste dut literaturgileak
baino egokiago ikustendituela
bestelakoak orain dituen lan eta
premietarako. Bestegarai batean
beharbada, idazleak pisu
handiago izan dezake.
H.- Txillardegik,ordea,
«Larresoro»
goitizenpean idazten
zuenean, hizkuntzalaritzakolanak
argitaratu zituen. Eta garai hartan
sekulako itzala izanzuten, batez
ere irakaskuntzaneta.

P.G.-Bai,bai. Ni gogoratzen
naiz «OinarriBila»,«SustraiBila»eta
haiek ukitu egin nindutela. Dena
dela, eta hori nire iritziada, nik
neuk nahiago dut Txillardegi
nobelagile, Txillardegihizkuntzalari
baino. Eta nahiago dut garai
bateko Txillardegi,oraingoa
baino.

Lan asko berritu beharra
H.- Garai bateko
hizkuntzalaritzakolanak, bai
Txillardegirenaketa bai beste
batzuenak ere auzitan jartzen al
dira gaur egun?

P.G.-«SustraiBila»keta euskara
batuaren inguruan eta
normatiboren inguruan garrantzi
handia izanzuten. Baina hor
proposatzen zirenzenbait gauza
berrikustenari dira informazio eta

PREMIA.- Beharra,beharrizana.
Necesidad.
ITZAL.- Sona, izenona. Prestigio.
AUZITAN JARRI.- Cuestionar.

datu gehiago dagoelako. Eta
Txillardegiriaskotan aurpegiratzen
zitzaionkomeni zitzaionneurrrian
erabiltzen zituela datuak,
bertsolarienaketa; komeni ez
zitzaizkionak,berriz,isildu.Eta
baliteke.
H.- Gaur egun ikuspegi
zientifikoagoa erabiliko ahal da!

P.G.-Bai,bai. Eta datu
gehiago. Orain informatikarekin,
«OrotarikoEuskalHiztegirako»
dagoen korpusarekineta abar,
tradizioa zein den ezagutzea
askozerrazagoa da. Eta ez da
bakarrik, PelloErrotakez dakit
nola esaten zuen,Txirritakez dakit
zer eta abar. Garai hartan jende
gutxiago zebilen gai hauetan. Eta
nik ikustendut azken hamabost
. urteotan zenbateko produkzioa
sortu den, tesiak eta. Nikuste dut
euskalgintzarenpanorama aldatu
dela, ikaragarri. Horbadira lan
batzuk interesgarriak,baina

normala den bezala, beste
zenbait gauza gainditu dira,
beharrezkoak izan dira bere
garaian, baina.
H.- Zuregarai bateko lanak
ere berrikusibeharrean egongo
dira, ezta? «Gramatika Bideetan»,
adibidez.

P.G.- Bai,noski!Bialdetatik
berritu beharra. Batetik,oinarri
teorikoetatik, gramatika sortzaile
edo metodo horretatik. Hor
berrikusibehar handia dago. Eta
ez da batere erraza, aldatuz
doalako martxa ikaragarrian. Eta,
bestetik, euskarazkodatuak
gehitu. Osatu beharko litzateke
euskararenaldetik, eta berritu
teoriaren aldetik. Nik espero dut
aurten erretoreordetza utziko
dudala, eta datozen bi urteotan
zerbait egingo dudala. Hain
zuzen ere, klaseen arrimoan
errazago izaten da horrelako
lanak egitea.

GAINDITU.- Goitu, gaina eman.
GEHITU.- Erantsi.Anodlr.
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Euskaltzaindian

lana bizkortu

H.- Iazkourteurrenaren
aitzakiatan, jende guztiak aitortu
du Euskaltzaindiarenbeharra eta
arauen premia. Garai batean ez
bezala, badirudi jendea
arauetara makurtzeko prest
dagoela. Baina Euskaltzaindiak
ba al dauka gaur egungo
egiturarekin lan horrierantzuterik?

Beharbada,
Euskaltzaindiak
zenbait jende
liberatzeko laguntzak
izatea komeniko

lltzcteke»
P.G.-Nikuste dut baietz, eta
frogatzen ari da. Hor nik uste dut
batzordeak direla oinarria.
Batzordeetan lantzen baldin
bada gaia ... Orain, gainera,
errezagoa da informazioa
eskuratzea,lehengoa eta
oraingoa. Kontua baldin bada
erabaki guztiak Euskaltzainosoen
BileraNagusitikpasatzea, eta
hala pasatzen dira, hor martxa ez
da hain bizkorra.Horiarriskugarria
izan liteke. Baina nik uste dut
ezinezkoadela bestela egitea,
alegia, arinegi hasten baldin
bazara, erabakiak beharbada
aterako dituzu, baina agian
zuzenegiakere ez.

bideak ere badira nahi izatera
-korreo elektronikoa, adibidez;eta laguntzaileak bilatzeko
aukerak izan beharko genituzke,
bekak eta. Beharbada, zenbait
jende liberatzeko laguntzak
izatea komeniko litzateke.
Premiakpremia dira eta erantzun
egin behar zaie.
H.- Jende gaztea sartu izanak
ere izango zuen eragina, ezta?

P.G.-Nikuste dut baietz, eta
gero batzordeetan ondo
prestatutako jendea dago. Ni
gogoratzen naiz Leioan
euskaltzainoso batek esaten
zuela: «gazte-jendeak zenbat
dakien!» Unibertsitateaneta
zebilen jendea zen. Jende asko
dabil euskara lantzen, eta
informazio handia duena. Horiek
denak behar bezala bideratzen
ikasten baldin badugu,
Euskaltzaindiakaurrera egin
dezake.

Betearazi
H.- Lehenago arazi/eraziren
gaia aipatu duzu. Arauak
hartzeak gero betearaztea

eskatzendu, eta hori zeinen
egitekoa da?
P.G.-Biltzarrarenaurretik
batzuk egin ziren
Bilbon,eta uste dut nahikoa gaizki
hartuak izanzirela han
azaldutakoak, zigorrak ezarri
behar zirela eta. Nikuste dut
Euskaltzaindiakezin duela zigorrik
jarri. Baina garbi dago, praktikan
horrela ez bada ere, zigorrak
izaten direla. Esatebaterako,
Gasteizenseguru nago ni,
errotulazio berria egiten denean,
erdarazko testuan akatsen bat
baldin badago, prohivido
azalduko balitz, hor bururen bat
eroriko litzatekeela, fakturaren bat
edo beste pikutara joango
litzatekeela. Baina euskaraz
Txartela beharrezoa agertzen
da,eta ez da ezer gertatzen.
Ohitzen gara, txisteakegiten
ditugu, eta beharbada «txoroaren
batek salaketa egiten du
udaletxean, baina hemen ez da
ezer pasatzen. Hori muturreko
kasu bat da. Baina nik uste dut
kontuan hartu beharrekoa dela.
Askotan gauzak idazten diren
tokietan subentzioakjasotzen
dira, erakunderen paperak dira...
jardunaldi

H.- Arauak ezjartzea
kaltegarriagoa izan liteke, ezta?

P.G.-Normalizatu behar baldin
bada, normalizatzea da normak
jartzea. Eta batzuetan neurri
politikoak dira erabat: arazi ala
erazi? Niri bost axola zait. Baina
komeni da bat hartzea. Eta
orduarekin berdin: era bat hartu
behar da.
Iruditzenzait Euskaltzaindiak
bere azpiegiturak ondo ziurtatzen
baldin baditu, lana bizkortu
dezakeela. Informazioa lortzeko
bidea askozerrazagoa da;
informazioa elkarrekintrukatzeko

«Orain tradizioa zein den ezagutzea askoz errazagoa da».

BIZKORTU.- Arindu, biziagotu.

NAHI IZATERA.- Nahi baldin bada,

Agilizar.

nahi izanezgero.

·
EZ BEZALA.- A diferencia de.
EGITURA.- Antolamendua.
Estructura.
NIRI BOST AXOLA ZAIT.- Me

importa un bledo.
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Batzarrea.
Congreso,jornada.
EZARRI.- lmponer.
MUTURREKO KASU.- Caso
extremo.

JARDUNALDI.~

Hor kalitate-kontrola
litzateke.

jarri beharko

Euskararen kalitate·
·kontrola jarri beharko
litzateke»
H.- Eta irakaskuntzarako baldin
bada zorrotzagoa, ezta?

P.G.-Bai horixe!
Irakaskuntzaren alorrean gauza
asko dago jokoan; testu-liburuak
gainera dirua ematen du. Ezda
hainbestekoa ere dirua ematen
duen arloan exijenteagoak
izatea. Orduan, betearazi, nik uste
dut denok betearazi beharko
genukeela. Egia esan, ez gaude
oraindik oso egoera normalean,
baina hizkuntza normal bati
aplikatzen zaizkion neurriak
aplikatu beharko litzaizkioke
euskarari ere. Eta horretara iristen
ez garen bitartean euskara
anormala izango da.
H.- Zure iritzia al da hori, ala
Euskaltzaindiarena?

P.G.-Bai. Euskaltzaindian
bertan ere badira
Euskaltzaindiaren arauak
betetzeko prest ez daudenak. Eta
hor aurkitzen dira oztopo batekin.
Alegia, testu bat idazten baldin
badute ere, eta nola ez duten
nahi Euskaltzaindiaren arauetara
makurtu, Euskaltzaindiaren
«Euskara» aldizkarian ateak itxita
dituzte. Ezdute uzten testua
aldatzen, eta horrela ez dago
argitaratzerik. Eta nik uste dut
Euskaltzaindiak alde horretatik
ondo egiten duela.

abar, nolabait euskararen
suspertzea bultza dezaten. Eta
partidu politikoek ez dutela beren
onerako, ondaretzat, hartu behar
euskararen kontu hori, baizik eta
denon ondarea dela. Ezindela
hizkuntza horrelako erasopean
jarri.

Arabako euskaltzaleen
agiria
H.- Egunotan, Arabako
hizkuntz politikaren balizko
aldaketa dela eta, agiri bat sinatu
duzue Arabako zenbait
euskaltzalek. Zein dira idazki
horren oinarrizko eskaerak?

P.G.-Batetik, euskara
tolerantziaren elementu bat
izango litzatekeela. Orduan,
gizarte integratu eta orekatu bat
nahi baldin bada, tolerante izan
behar da. Horren azpian dago
ezarria. Esaten da euskara
Arabako hizkuntza dela, Araban
bizi garen askoren hizkuntza dela.
Talde horrek ezkutuko gizarte bat
osatzen duela, horretara
behartuta dagoelako.
Hizkuntzarenbat diskriminatuta
baldin badago, hain zuzen, arlo
guztietan diskriminatuta dagoen
hizkuntza euskara dela, eta
ahulenari horrelako erasoak
egitea ez dela bide zuzena.
Azken batean, dei bat egiten zaio
gizarteari eta alderdi politikoei eta

OZTOPO.- Eragozpena.

ONDARE.- Altxorra. Tesoro,

Obst6culo.

patrimonio.

BALIZKO ALDAKETA.- Posible

cambio.
OREKATU.- Equilibrado.
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PORTAI

«La Forolo» hilabetekaria,
behartsuei argi egiteko
ILf

Izugarrizko eurijasa ari du Bilbon. Gozotegi batean gaude Bittorirekin.

Kafetxo eta «suizo» bat hartzera
gozotegia.

gonbidatu

gaitu

Bittorik. Berea du

Besapean hilabetekari bat ekarri du emakume honek: bezeroek

irakurtzeko dela esan digu. Aldizkariaren izena: «La Farola» edo «EIFarol».
Behartsuek saltzen dute aldizkaria, 200 pezetatan. Bittorik Carlosi erosi dio
gozotegitik gertu, eta gu hantxe tokatu. Horrelaxe ezagutu dugu Bittori:
«Atzo ere erosi nion» esan digu.
Carlosek eguneko menua
jango du gaur: «Orain badut diru
piskat. Lehen Iraia kalera joaten
nintzen, han bada leku bat
behartsuentzako Franziskotarrenada-. Baina
kopuru jakin batentzako tokia
dago. Eta badira ni baino behar
gorriagoan daudenak. Eta, ni
hara joaten banaiz, beste bati
kentzen diot tokia» .Carlosi
Manuelek eman dizkio
aldizkariak. Manuel galiziarra da
izatez, baina urte asko
daramatza Bilbon. Gurutze
Gorriak badu egoitza bat Bilboko
«Genera! Concha» kalean, eta
hantxe egoten da Manuel, goiz
eta arratsalde, eta hara joaten
dira behartsuak «La Farola»
hartzera. Tantaka-tantaka etorri
dira behartsuak Manuelengana:
batzuk aldizkaria hartzera, gero
saltzeko. Beste batzuk, ordea,
argibide eske.

berak erabakitzen du zenbat ordu
sartu egunean: Diru piskat atera
nahi duenak zortzi ordu egin
behar ditu, edozein langilek
legez» esan digu Manuelek.
Manuel RENFEnlan egindakoa
da, Ordunori. baina lanik gabe
geratu zen eta, Bartzelonan eta
Madrilen ibili ostean, Bilbora itzuli

da: «Berrogeita hamar bat lagun
ari gara aldizkaria saltzen,
bizkaitarrak gehienak,
donostiarrak ere bai batzuk,
kanpokoak ere badira» esan
digu. Manuelek egunean 5.000
pezeta behar ditu gutxi asko.
Horrekin ordainduko ditu etxearen
alokairua, otorduak, arropa ...

Aldizkarian
abokatuek, idazleek,
behartsuek idazten
dute
Manuelek ere saltzen du
aldizkari hau. 200 pezeta aleko,
150saltzailerentzat eta
gainerantzeko 50 pezetak
aldizkaria egiteko. Saltzaileak
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BEHARTSU.Txiroa, pobrea.
EURIJASA.-Euri-zaparrada
handia, erasoa. Tromba de agua.
GOZOTEGI.-Gozo+tegi.
PastelerTa.Era berean: harategi,
apalategi, zalditegi ...
BEZERO.-Cliente.
KOPURUJAKIN BAT.-Una
cantidad determinada
BEHARGORRI.-Premia larria.
Grave necesidad.

Carlos.
IZATEZ.-Jaiotzez. De nacimiento,
de origen.
.
EGOITZA.-Sede.
TANTA.-Gota.
ARGIBIDE.-Informazioa.
LEGEZ.-Bezala. Como.
ITZULI.-Bueltatu. Regresar.

GUTXIASKO.- Gutxi gorabehera.
M6s o menos.
ALOKAIRU.-Errenta. Alquiler.
OTORDU.-Egunean zehar egin ohi
den janaldi bakoitza, bazkaria
edo afaria.

Saltzaile bat, eta atzean,

Manuel

bizimodua alegia. Orain badu lo
egiteko aterpe bat, baina badaki
zer den izar azpian,-kartoiak
izara- lo egitea.
Franciscok ere aldizkariak saldu
nahi ditu, baina N.A.N galdu egin
du. Ertzantzarengana bidali du
Manuelek Francisco «Biargazki
behar dituzu -esan dio. Dirurikez
baduzu, nik emango dizut. Zu lasai
egon». 45 bat urte izango ditu
Franciscok. Rafaelek gehiago
ditu, 60. Rafaelek droga saltzen
zuen, eta orain lau hilabete atera
zen espetxetik. Lan bila ibili da,
eta orain «LaFarola»saltzen dabil.

Sukaldari-ohia
Carlos, ordea, gaztea da oso.
25 urte besterik ez ditu. 22
urterekin etorri zen bizitzera
Bilbora. Zortziurte egin ditu
«pinche»: «euskalsukaldaritzan»
esan digu. «Zortziurte «pinche»
bezala lan egin eta gero,
erantzukizuna duen lanbide bat
nahi dut, duintasun-kontua da»
egin digu arrapostu donostiar
gazte honek. Carlosen atzetik
bikote gazte bat, 28 urte inguru
izango zituzten, etorri da Gurutze
Gorriaren egoitza horretara.
Mutila bizkaitarra, eta neska,
-dotore jantzia- gipuzkoarra.
Deitura euskaldunekoak biak.
Informazio eske etorri dira.
Nobioak dira: «Lauurte
daramatzagu elkarrekin -dio
ATERPE.- Babeslekua, gerizpea.
Refugio.
KARTOIAK IZARA.- Kartoiak
maindire gisa dituelarik. Con
cartones como sabana.
DUINTASUN.- Dignidad.
DEITURA.- Abizena. Apellido.

mutilak- eta furgoneta batean
bizi naiz».«Etani lagun baten
etxean» erantsi du neskak. Hauek
ere argazkiak behar dituzte
korneta egiteko, eta horrelaxe
joan dira. Arratsaldean
bueltatuko omen dira
Manuelengana.

Aldizkariari esker ez
dute beren burua
baztertuta ikusten
Franciscok, ordea, ez du
arratsaldera arte itxaron, eta
berehala etorri da argazkiekin.
Bikote honen ostean izen
arabiarra duen bat hurbildu da,
baina ez du gurekin berba egin
nahi izan, ezta beste mutil batek
ere «Nirearrebak badaki
euskaraz, eta ez dut nahi nire
familiak jakin dezan hau saltzen
nabilela» erantzun digu.
Monica Hierrok bai hitz egin
digu. Gernikan egiten du behar
prokuradoretzan. Monicak
lagundu egin nahi die behartsuei,
eta informazio bila etorri da.
Oraindik ez du erabaki nola
lagundu, edo dirua emanez, edo
arropa, edo «La Farola»nzerbait
idatziz. Monica bere lantokian
abokatuz inguratuta bizi da, eta
arazo askoren berri izaten du,
eta, «La Farola»ren berri izan
BEHAR.- Lana. Trabajo.

duenean, esan du berekiko: «Nik
ere zerbait egin behar dut jendeklase honen alde». Bittorikere
lagundu egin nahi du, lagundu
ezean asko eta asko alferrik
galduko direla uste baitu. Antzeko
iritzia izango zuen Georges Mathis
jaunak. Lanik gabe geratu zen
eta aldizkari bat sortu zuen
Frantzian, behartsuek saltzeko.
Georges Mathisek lagun baten
bidez ezagutu zuen Martha
Gonzalez-Pelaez. Emakume hau
da «Asociaci6n de Amigos de la
Precariedad» elkarteko buru, eta
elkarte honek argitaratzen du «La
Farola». Martha Gonz61ezPel6ezek askotan esan du
aldizkari honen atzetik ez dagoela
ez sektarik, ez talde politikorik. Eta
«La Farola»ez dela pobreziari
aurre egiteko behin-betiko
irtenbidea, behartsuei laguntzeko
modu bat baizik.
Baina bada arazo txiki bat:
gurean badela «La Farola»ren
antzeko beste aldizkari bat, «La
Calle» izenekoa kalera «La
Farola»renatzetik aterako da. Eta
«LaCalle»koek diotenez,
horrelako aldizkariak gurean
argitaratzeko ideia beraiek dute
erregistratua, eta «La Farola»ezin
dela saldu EAEn.Martha
Gonzalez-Pelaezek esan digunez,
ideia bat ezin omen da
erregistratu, eta beraiengana ez
dela inor joan ezer salatzera:
«Baina horrelako beste aldizkari
bat ateratzen bada, hobe. Denak
izango dira beharrezkoak
behartsu eta zokoratuei
laguntzeko». Iritziberekoak ziren
Manuel eta Carlos ere.

Saltzaileek ez dute
kalean eskean ibili
nahi
Oraindik ez du atertu Bilbon.
Bittoriren kafetegitik atera
garenean, ez dugu Carlos bere
kale-kantoian ikusi.Ezda
harritzekoa: euri-tantek
jostorratzak dirudite. Agian kafe
bat hartzera sartuko zen bera ere:
orain egin dezakete hori ere, «La
Farola»riesker.
BEREKIKO.- Bere artean. Para sus
adentros.
LAGUNDU EZEAN.- Laguntzen ez
bada. Sinayuda.
ELKARTE.-Asociaci6n.
BEHIN-BETIKO.- Definitivo.
Aurkakoa: behin-behineko.
ZOKORATU.- Baztertua.
Marginado/a
ATERTU.-Dejar de llover.
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UMEDUNA EZ DAGO GAISORIK,
BAINA ...
!.J

Emakumeek haurdunaldian etengabe entzuten dute lelo hori, ez
daudela gaisorik. Beren burua piska bat zaindu behar dutela, baina ohizko
bizimodua egiteko. Maria Nieves Fernandezek hori sinistuta etxebizitza
erostea erabaki du. Zergatik ez? Mailegua eskatu du, eta banketxean bizi-asegurua eskatu diote. Bizi-aseguruaegitera joan da, eta ezetz, ez diotela
egingo. Zergatik? Haurdun dagoelako. Haurdunaldia bukatu ondoren
joateko. Harrigarria, ezta? Bada, aseguru-etxe batzuetan horixe egiten dute
edo antzekoa. Gero ume gutxiegi jaiotzen direla esango dute.

PORTUGALEN TXANPON
BEHARRIK EZ
[I Paperezko dirua desagertzen ari da. Jende askok txekez edo

txartelez ordaintzen ditu erosketak. Aberatsek ere ez dute
eramaten diru askorik sakelean. Txanponak, ordea, ezin etxean
utzi. Egunkaria ezin da txartelez ordaindu, ogia ere ezin txekez
erosi. Portugalen, berriz, bai. Berehala kaleratuko dute txartel bat
salerosketa txiki horietarako. Dendek, taxiek eta, ordea, makina
bereziak erosi beharko dituzte kobratzeko Eta erosten ez
badituzte, zer? Txartela alferrik.

GURASO NEUROTIKOENTZAKO
ASMAKIZUNA
11.J

Haurtxoa bere gelan dago lo. Guraso neurotikoak etengabe hurbiltzen
dira gelara ea esna dagoen. Dendan aparailu bat aurkitu dute umea
zaintzeko. Edozein gelatatik entzuten dituzte umearen negarrak. Baita
doministikuak, zurrungak eta eztulak ere. Badakite umea zertan ari den, eta
lasai daude.
Aparailu berri bat jarriko dute laster salgai dendetan. Bideo-kamara txiki
baten bidez, gurasoek pantailan ikusten dute umea. Orain badakite pozik
dagoen, urduri dagoen ... Guraso neurotikoentzat ezin aproposagoa. Estatu
Batuetan 400 dolar balio du asmakizun berriak.

UNIBERTSITARIEN ERDIA GARABIDEAN
DAUDEN HERRIALDEETAN
!.J

UNESCOkdioenez, 2000. urtean 79 milioi unibertsitari izango dira
munduan. Horietatik erdia inguru garabidean dauden herrialdeetan.
Baina hori ez da berdintasunaren seinale. Herrialde aurreratuetan
gazteen erdia iritsikoda unibertsitatera; besteetan, berriz, hamarretik
bat ere ez.
1960.hamarkadatik hona ikasle unibertsitariok izugarri hazi dira.
Hamarkada horren hasieran 13 milioi bakarrik zeuden munduan; 1991n,
berriz, 65 milioitara iritsiakziren.

UMEDUN.- Haurduna.

Embarazada.
HAURDUNALDI.-

Epoca de

embarazo.
ETENGABE.- Sincesar.
LELO.- Estribillo.
EGITEKO.- Que hagan.
MAILEGU.- Aurrerakina. Prestamo.
TXANPON.- Sosa. Moneda.
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SAKEL.- Poltsikoa. Bolsillo.
SALEROSKETA. - Com praventa.
ALFERRIK.- lnutilrnente,
ASMAKIZUN.- lnvento.
EA ESNA DAGOEN.- A ver si esto

despierto/a.
DOMINISTIKU.- Estornudo.
ZURRUNGA.- Ronquido.
EZTUL.- Tos.

SALGAI.- A la venta.
GARABIDE.- VTade desarrollo.
DIOENEZ.- Como dice. segun.
BERDINTASUN.- Parekotasuna.

lgualdad.
HAZI.- Ugaritu. Crecer, aumentar.

0

IRUNEAN

IA

FUTBOLTZALEENTZAKO

DENDA
11..1 Bilbon, Gasteizen, badira horrelako dendak, batzuk pribatuak, eta beste
batzuk futboltaldeek
horietako

jeneroak

eurek jarriak,
futbolarekin

Athletic-ek

esate baterako.

du zerikusia. Dendarik

berriena

Denda
Irunekoa

da, Alde Zaharreko San Nikolas kalekoa: FutbolmanTa Iruna du izena dendak.
Iazko abenduan ireki zuten,
abenduaren 14an. Eva
Ablanedok, Angel Ablanedo
futbol-entrenatzailearen
alabak Benidorm-en ikusi zuen
horrelako denda bat, eta
Maria Jesus Gonzalezekin
batera martxan jarri zuen
denda. Hilabete t'erdi egin
zuten lokalaren bila eta gero
enpresari bihurtu ziren. Ordura
arte ostalaritzan
egiten zuten
behar biek. Hasi, oso ondo hasi
ziren, Gabonak aurretik ireki
baitzuten: «Era askotako jendea

etortzen da erostera: umeak oso
zaleak dira, baina gurasoak ere
inguratzen dira: aitak,
amak ...Neska gazteak ere
etortzen dira. Futbolariak...»

IAZ ..- Joan den urtea. EIor-o

GEHIENBAT.- Batikbat, batez ere.
BALEGO.- Siestuviera.
ARE GEHIAGO.- M6stodavia.
HURBILDU.- Hurreratu,alderatu.

pasado.
BIHURTU.- Bilakatu.Convertir.
OSTALARITZA.- Hosteleria.
ERA.- Mota. Clase,estilo.

Denda Irunean baitago,
Osasunazaleaketortzen dira
gehienbat, eta taldea Lehen
Dibisioanbalego, are gehiago.
Ondoren, Athleticzaleak dira
gehien hurbiltzen direnak, eta
gero, hortxe pare-parean
Errealzaleak,Bartzelonaeta Real
Madrid-eko zaletuak...

Bartzelonak oso ondo
Bartzelonafutbol-taldeakdenda
bat dauka taldearekinzerikusiduen
jeneroa saltzeko.MariaJesus
Gonzalezekesandigunez,oso
ondo banatzen dute eurenjeneroa
eta Iruneradenda horretatik
ekartzendituztegauzak:bufandak,
zapatilak,kolonia,metxeroak,
banderak,banderatxoak,
iratzargailuak, ping-ak,kamisetak,
erlojuak,ardo-botilak,alfonbrak,
galtzontziloak,zakutxoaktaldeen
ereserkiekin ... Talde«umilagoek»
aukeratxikiagoadute.

BANATU.- Partitu.Distribuir.
IRATZARGAILU.- Despertador.
ERESERKI.- Himno.

Acercar.
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HPIN-EN «EUSKARAREN
JARRAIPENA» LIBURUA
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Liburu horretan aurkeztuko dira HizkuntzaPolitikarako Idazkaritza
Nagusiak 1991n egin zuen soziolinguistikazkoinkestaren emaitzak.
Galdeketa EuskalHerriosoan egin zen. Aurrerakin gisa, besteak beste,
honako datuak argitaratu dituzte «EuskararenBerripapera»n:
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-Euskarazhitz egiteko baldintza objektiboak betetzen direnean,
elebidun gehienek euskaraz hitz egiten dute.

Helbide honetara bidali behar da:
HABEaldizkaria
Vitoria - Gasteiz kalea, 3
20009 DONOSTIA

-Oro har, elebidunek euskaraz hitz egiten dute etxean, eta euskaraz
erdaraz hainbat etxetik kanpoko gertuko komunitatean, baina erabilera
eremurik formalenetan euskararen erabilera gutxitu egiten da.
Nola hitz egiten duzu ... ?
Euskaldunen artean soilik egindako inkesta
Aiton-amonekin
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LASTER.Aurki. Dentro de poco.
EMAITZA.-Emaria. Fruto,
resultado.
AURRERAKIN
GISA.- A modo de
anticipo.
ELEBIDUN.Bilinque.
ORO HAR.- Enconjunto .
EREMU.-Esparrua,arloa. Area,
6mbito.

%100

D Nagusiki erdaraz"

242. zenbakian, «Euskaraerrentagarria da
enpresan» izeneko erreportaian, ELAY
enpresa-taldearen euskararen erabilera zabaltzeko
plangintzak EuskoJaurlaritzaren laguntza zuela idatzi
genuen, HABEplangintza horren partaide zela
zehaztu gabe. Gogoan hartu, beraz, HABEerabilera
sustatzeko langintzan ere ari dela.

c c
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Euskaraz erdaraz hainbat
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ERABILERA.Uso.
ZABALDU.-Hedatu. Extender.

DONOSTIAN
ZEINEKIN?

EUSKARAZ

-Buenosdios.
2 1 -Buenosdias.
-iDeme dos kilosde patatas y uno de manzanas!
Bieuskaldunenarteko elkarrizketahau sarri
gertatu ohi da hirihandietan. Erosleakez daki
saltzaileaeuskalduna dela, eta erdaraz hitzegiten
dio bada-ezpada ere. Erdarazhasieta erdaraz
bukatuko dute biek, euskararenkaltetarako.
Horrelakorikberrizgerta ez dadin, Donostiako
EuskararenUdal Patronatuak «Euskaldunongida
1995»liburua eman du argitara: «Batetik,euskararen
erabilera sustatzeko urratsberritzat hartu behar
dugu, hori baita gidaren helbururiknagusiena
- GurutzLarranaga erakunde horren lehendakari
eta HABEkolankidearen hitzakdira-. Baina,helburu
nagusiarekinbatera, gidak badu bestelako asmorik
ere: Donostiakoeuskaldungoa trinkotzea.
Euskaldunokelkarren berri izandezagun, sarri
ezagutzen ez ditugun zerbitzuenberri eman nahi du
gidak».

on ostiako

Donostian euskaraz jaso daitezken zerbitzuen gida-liburua

Euskalzerbitzueta profesionalenzerrenda da
gidaliburuaren muina. Hirurogeitahamahiru orrialde
eskaintzendizkioarlo horri.Bostataletan datoz
sailkatuta: irakaskuntza-euskaltegien datuak ere
badira-, merkataritza,lanbide profesionalak,
erakundeak eta elkarteak. Merezidu ondoko
xehetasunak aipatzea:
-Donostian 132harategi-urdaitegitan dakite
euskaraz.
-87tabernatan egiten dute euskaraz.
-196abokatuk dakite euskaraz.
-159mediku dira euskaldun.

Zerrendaz gain, beste irakurri beharreko datu
asko dakartza gidak: elkarrizketak (Txepetx, Miren
Azkarate, Jurqen Wolff...), Donostiako historiari
buruzko idazlanak, euskararen egoera
soziolinguistikoarenaurkezpena C 1991ko
erroldaren arabera, erdaldunak %46,6dira;
euskaldunak gehi ia euskaldunak batera hartuta,
berriz, %53,4),Donostiako EuskararenUdal
Patronatuak burututako lanen zerrenda ... Badira
euskaraz bizi ahal izateko bestelako lagungarriak
ere, kutxazain automatikoetan euskaraz aritzeko
gomendioak eta udalarekin hartuemanak
euskaraz izateko bete beharreko fitxa, esate
baterako.
Hemendik aurrera Donostiara doazen
euskaldunek ez dute euskaldunei «Buenosdias.
Deme dos kilosde patatas» horrekin erasotzen
jarraitzeko aitzakiarik. Bazen garaia!

• Komertzioak • Ikastetxeak • Euskalte~ak • Elkarteak • Profesionalak
• Euskararen egoera • Historia • Efemerideak • Elkarrizketak

GERTA EZ DADIN.- Para que no suceda.
SUSTATU.-Ernarazi,eragin.- Estimular,promocionar.
TRINKOTU.- Compactar, densificar.
MUIN.- Guna. Meollo.
SAILKATU.- Clasificar.

XEHETASUN.- Zehaztasuna.
Detaile.
URDAITEGI.- CharcuterTa.
AURKEZPEN.- Presentoclon
ERROLDA.- Censo.
KUTXAZAIN.• Cajero.
GOMENDIO.- Aholkua. Consejo.
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IZKEI

~KA

ELI URZELAI: «Jendeon ez zaio

telezaborra

gustatzen>>

0 EliUrzelai ATELEUStelebistazale

eta irrati-entzuleen elkartea sortu zutenetako

bat da. Urte honen hasieran azaldu dira jendaurrera
Komunikabideei
hilabetetan

ikusleen eta entzuleen

Euskal Herriko Autonomi

prentsaurreko batean.

iritziak helarazi

Elkartean berrogei

nahi dizkiete.

Bi

bat lagun bildu

dituzte.
Baina, bestalde, lagundu egin
nahi diegu, parte hartu nolabait.
Programaren bat oso ona bada,
txalotu eta komunikabideei geure

iritzia azaldu. Eta hutsuneak
ikusten ditugunean, publizitate-legeak betetzen ez badira,
adibidez, aurka egin. Baina, beti

TELEZABOR.- Telebasura.
ELKARTE.- Asociaci6n.
PRENTSAURREKO.- Rueda de

AMORRATU.- Porrokatua, oso
zalea.Forofo, muy aficionado/a.

prensa.

Zorigaitzez,ondikotz. Por
desgracia.
BAZKIDE.- Sozioa, partaidea.
ERA.- Moldea, mota. Estilo,clase.
GOMENDIO.Aholkua.
Recomendaci6n.

BORTXAKERIA.- Bortxa(tu)+keria.
Violencia.-KERIAatzizkiak akatsa
edo kualitate txarra adierazten
du. Adibidez: horrokerlc. utzikeria,
nagikeria ...

HABE.- Gaztelaniaz ATELEUS
da. Baina ba al du euskarazko
izenik?

ELIURZELAI.-Euskarazizango
litzateke Euskadikoteleikusle eta
irrati-enzuleen elkartea. Elkarte
honek badu ordezkaritza beste
toki batzuetan ere, Irunean,
adibidez, Catalunyan ...
H.- Nondik nora sortu da? Zerk
elkartu zaituzte, telebistazale
amorratu izateak?

E.U.-Lagunartean elkarrizketa
asko izaten dira: Ikusizenuen
atzoko programa? Lotsagarria,
ezta? Zoritxarrez, iritzihoriek
guztiak lagunartean gelditzen
dira; ez dira telebisten
arduradunengana iristen.Orain
arte ez zegoen elkarte bat
esateko: gure bazkideeek beste
era bateko telebista egin beharko
litzatekeela uste dute;
gomendioak eman; gaizki
dagoena kritikatu... Ezdago bide
ofizialik kaleko iritziajasotzeko.
Hutsune hori betetzeko asmotan
sortu dugu elkartea.
H.- Presio-taldea osatu nahi
duzue nolabait ere?

E.U.-Ez.Gu ez gaude telebista
edo irratien aurka. Guk geure
bazkideen iritziakentzunarazi nahi
ditugu. Gauza batzuk ez badira
betetzen, adibidez, haurren
programazioan bortxakeria eta
sexua gaizki erabiltzen badira,
salatu egin beharko genuke hori.

HELARAZI.- Hel(du)+arazi. Hacer

!legar. Era berean: ikusarazi,
eginarazi, entzunarazi...
ORDEZKARITZA. - Representaci6n,
delegaci6n.
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ZORITXARREZ. -

ere alderdi positiboei erreparatu
nahi diegu.

H.- Telebista-kritiko batek idatzi
du duela gutxi teleikusleen
elkarteek zentsura egiten dutela
askotan, eta ez dutela ezer
eskaintzen.
E.U.-Telebistetan programa
onak ere egoten dira,
dokumentalak eta. Beno, bada
guk esan beharko dugu horiek
onak direla, baina esan beharko
dugu baita ere, gauerdiko
hamabietan jarri partez, gaueko
hamarretan jar dezatela, jendea
telebistaren aurrean dagoenean.
Baina, larunbatean, goizeko
hamarretan -haurren orduan,
beraz- telebista piztu eta
telenobela daukagunean ...
Horrelakoetan ere geure iritzia
zabaldu beharko dugu, hori ez
dela ordurik egokiena.

Orain arte ez zegoen
ikusentzuleen iritzia
jasotzeko biderik»
H.- Telebista-kateen
arduradunek beti esaten dute zer
eman eta noiz eman ikusleen
arabera erabakitzen dutela,
ikusleek erabakitzen dutela azken
batean zer ikusinahi duten.

«Gu ez gaude telebistaren eta irratiaren kontra».

Albisteetan ez al da Bosnian eta
gertatutakoa jaso behar?
E.U.-Beno, Bosnian halako

ikus-entzuleen hizkuntz
eskubideak kontuan hartzen
dituzten, euskarazko saioak ere
eskaintzen dituzten eta?

triskantza bat izan bada, eman

beharko da horren berri. Ezdago,
hala ere, irudirik zatarrenak,
irudirik latzenak erakutsi beharrik.
Bestalde, noizbait hitz egin dugu
elkartean ea zergatik ez ditugun
sariak sortzen, programarik
onenari sariren bat eman edo.
Kalitatea bultzatzeko baliabide
bat da hori. Ondo egindakoa ere
goraipatu beharra dago.

E.U.-Telebistetan telezabor
asko ematen da, reality showak
eta. Eta guk esaten dugu jendeari
ez zaiola telezaborra gustatzen.
Egia da denok kuxkuxero
samarrak garela. Istripu bat
gertatu bada, jendeak ikusinahi
izaten du. Halako morbosidade-puntu bat daukagu denok. Baina
ona al da hori?... Niktelebista
pizten dut eta horra non azaltzen
den neskatxa bat hizketan, nola
bortxatu zuten zehatz-mehatz
esaten. Niri iruditzen zait telebistak
horrelako gauzak baino gehiago
kulturako programak eman behar
dituela, dokumentalak eta.
Jendea hezteko ere balio behar
du telebistak.

Bestalde, geure eskubideak
ezagutu behar ditugu, adibidez,
programak erabakitako orduan
ematea, eta noiz izango diren
aldez aurretik jakitea. Ezdago
kontraprogramazioa onartzerik.
Komunikabideen jabetza
ezkutatzea ere ez da onargarria:
jendeak jakin behar du zein
dagoen komunikabideen atzean.

H.- Gertatzen dena ere
erakutsiko beharko da, hala ere.

H.- Aztertu al duzue inoiz
komunikabide publikoek

JARRI PARTEZ.-Jarri ordez, jarri
beharrean. Enlugar de poner.
KUXKUXERO. Jakinminosoa. Curioso/a.
HEZI.- Educor,

TRISKANTZA.- Sarraskia,
hondamendia. Destrucci6n,
carnicerfa.
ZATAR.- Itsusia.Aurkakoa: polita.
BALIABIDE.- Eskuartekoa. Medio,
recurso.
GORAIPATU.- Goratu, aupatu.
Ala bar.

U.E.-Ez.Nik uste dut beste
gauza batzuk askoz
garrantzitsuagoak direla.
Kalitateak du lehentasuna, eta
egiazko mezuak zabaltzeak ere
bai. Objektibotasuna ere kontuan
hartu behar da.

Ezdago Irudirik
latzenak erakutsi
beharrik
H.- Irrati-entzuleen elkartea ere
bazaretela diozue, baina
horrelako elkarteetan ez zaio ia
kasurikegiten irratiari, zergatik?

E.U.-Nik uste dut jendeak
telebista gehiago ikusten duelako
izango dela. Gure elkartean,
dena den, irrati-entzuleentzako
ere bada tokia.

LEHENTASUN.- Prioridad.
MEZU.- Mensaje.
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SALO
AZALORE-PASTELA
21

Osagaiak: azalore bat, litro bat esne, 7 arrautz, 80 gramo
gurin, beste hainbeste irin, basokada bat ardo txuri,
tomate-saltsa, mahonesa eta gatza.

Azalorea egosi, gatz-piska batekin. Bitartean bexamela
poliki-poliki maneatu zartagin zabal batean. Dakizunez,
gurina, irina eta esnea behar dituzu horretarako. Bukaeran,
gatza eman eta ardo txuria erantsi. Gero arrautz irabiatuak
ere nahastu.
Cakea egiteko bi ontzi koipeztu. Azalore-zatiak bi
ontzietan banatu, eta bexamelaz estali. Ordu-erdiz
bainumarian eduki ondoren, ontzi zapaletan zerbitu.
Maionesa eta tomatea aukeran izango dira mahaian.

LANDAREAK
EZ ITO

GAZTA ZAHARRA
ZATITZEN

~Askotan landareek oso
ur gutxi behar dute.
Batzuek, hala ere, azpiko
platerean uzten dute ura.
Oso ohitura txarra da hori.
Lurra bustita dagoenean
-nahikoa da ordu-erdia
edo-, ura kendu. Bestela,
sustraiak usteldu egingo
zaizkio.

0daOso
labana zorrotza behar
zerrak egiteko. Kamustua

badago, txikitu egingo zaizu
gazta. Zerrak ebakitzeko, beraz,
aurretik sutan berotu beharko
duzu labana . Horrela bai, ezta?

PARRANDAREN
!J

ONDOREN
ERE EDER

Biharamunaren arrastoak kentzeko gomendioak dira
hauek: ur epeletan bainatu, urari eskukada gatz nahastu
ondoren. Begietarako kamamila. Betazaletan ipini behar
dira kotoi-puskak kamamila-uretan bustita. Eta
begiazpietan patata-zerra gordinak ipini. Ahoari bizitasuna
emateko ezpainetan eztia zabaldu. Aurpegiko azalak,
berriz, eskertuko dizu mendabelar edo erromero-uraz
bustitzen baduzu. Eta barrenak garbitu eta ureztatzeko
fruta; fruta asko jan. Barazki-salda ere oso aproposa da
egun horretarako.
AZALORE..- Coliflor.
EGOSI.-Cocer.
MANEATU.-Prestatu, atondu.
Preparar.
IRABIATU.-Eragin. Batir.
KOIPEZTU.Untar con grasa
ZAPAL.-Plano, llano.
SUSTRAI.Zaina, zuztarra. Rafz.
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ZERRA.-Rodaja, loncha.
KAMUSTU.-Desafilar.
BIHARAMUN.-Hurrengo eguna.
Dfa siguiente.
GOMENDIO.-Aholkua.
Recomendaci6n.
KAMAMILA.- Manzanilla.
BETAZAL.-P6rpado.

KOTOl.-Algod6n.
GORDIN.-Crudo.
EZTI.-Miel.
MENDABELAR.-Menda. Menta.
BARAZKI.-Ortuaria. Verdura.

ORTAI

ALDI BATEKO LANEN KATEA ...
LANPOSTUA
311Aldi baterako lana eskaintzen duen enpresa baten ate aurrean egon gara
hogei bat minututan.
hogeita

Bost lagun etorri dira beren curriculuma

hamar urtetik beherakoak

ekartzera,

bostak. Egunean 60-70 lagun etortzen

omen dira horretara Bilboko bulego honetara; beste 15-20 curriculum postaz
iristen zaizkie egunero.
-konturik
dagoenez,

Oraintsu arte jendeak

entzun ere egin nahi. Gaur egun,
dagoenari

ez zuen aldi baterako
ordea,

aukera

handirik

lanez

heltzen zaio, nahiz eta egun-erdiko lana izan.

SusanaPortugaletekoa da.
Gaur lehenengo aldiz etorri da
honelako enpresa batera. Orain
arte egunkarietako iragarkietan
aurkitu izan du lana: «Betibehin-behineko lanak izan dira:
batean, sei hilabeterako,
bestean, urte beterako ...Seiurte
daramatzat horrela».Turismoa,
idazkaritza,ingeles-itzulpengintza...
denetik egin du orain arte, eta
egingo du hemendik aurrera ere,
eskaintzakez baitira asko.
Susanarekinbatera etorri da
Lorena. Neskahonek bi hilabete
daramatza lanik gabe:
«Supermerkatubatean kutxazain
egona naiz, lau-bost hilabetetan,
eta beste hilabete t' erdian edo
azafata produktuak erakusten».
Orain ere antzeko lanak egin nahi
ditu.

Taldeka etortzen dira
David, Susanaeta Lorena
elkarrekinetorri dira, lan-bila.
David eraikuntzan bitan aritua
da, sei hilabetez bietan.
Hitzarmenik gabe ere aritua da
lanean: «garbiketa-enpresa
batean. Egunsolteak. Behar
ninduten egunetan bakarrik».
Edozertanlan egiteko prest dago,
diru-premiak eraginda.
Handik gutxira, Begona eta
Ana etorri dira, Bilbokoakbiak,
eta aurrekoak baino gazteagoak.
ALDI BATERAKO LAN.- Trabajo
tempora!.
IRAGARKI.- Anuncio publicitario.
BEHIN-BEHINEKO LAN.- Trabajo
provisionalAurkakoa: behin-betiko lan
ERAIKUNTZA.- Construcci6n.
BITAN.- Bialdiz edo bider.
HITZARMEN.- Kontratua.
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Bulego honetara etorri aurretik,
horrelako beste enpresa
batzuetara ere joanak direla
aitortu digute: «Zenbat eta toki
gehiagotara joan, hobe. Gainera,
ez dute dirurik kentzen». Hauek
biak ere ohituta daude aldi
baterako lanak egiten: bata,

ostalaritzan eta etxez etxe
liburuak saltzen; eta, bestea,
dendari, telemarketing-ean eta
liburu-salmentan.

Ezdute zilegi greban
dauden langileen
ordez lan egitea
Alicia Pastor Ercisa ETT
enpresako zuzendariarekin
mintzatu gara langabeekin egon
aurretik. Enpresa honek Bizkaian
lan egiteko baimena du. Lurralde
horretan 2.900 lan-hitzarmen
sinatu zituen 1993an eta 3.200
l994an. Zer egiten du aldi
baterako lan-enpresak? Datu-biltegi bat osatzen du behin-behineko lana egiteko prest
daudenen datuekin. Enpresek
honelako edo halako
ezaugarriak dituzten langileak

eskatzen dizkiote behin-behineko
lanetarako. Langile egokiak
aukeratuko ditu aldi baterako lan-enpresak, eta lan-hitzarmena
egingo diete, eskaera egin duen
enpresara bidali aurretik.
Langilearen soldata, aseguru
soziala... aldi baterako lan-enpresak ordainduko ditu. Lana,
ordea, bestean egingo du.

Hamar idazkarik hamar
soldata ezberdin
Alicia Pastorrek, bulegora sartu
bezain laster, berri on bat duela
esan digu: «Atzo bertan sinatu
zuen GEESTAk
-GEESTA honelako
enpresen estatuko elkarte bat
da- arlo honetako lehen
hitzarmena sindikatuekin. Bazen
garaia! 1994kolegeak dio,
hitzarmen kolektiborik egon
ezean, guk bidaltzen ditugun
langileek tokian tokiko
hitzarmenaren azpian daudela.
Eta hori zoratzekoa da! Eman
dezagun idazkari bat bidaltzen
genuela burdin arloko enpresa
batera. Hiruhilabete geroago,
idazkari hori bera oinetako-arlora
bidaltzen bagenuen, beste
soldata bat izango zuen eta

beste lan-hitzarmen bat. Horrela,
hamar idazkari bagenituen
Bizkaikoenpresetan
sakabanatuak, hamar lan-hitzarmen ezberdin sinatu behar.
Hitzarmen honek bateratu egin
ditu idazkari horien soldata eta
lan-baldintzak».
Lan-hitzarmena ez omen zaio
oraindik eskuartera iritsi,eta ezin
omen digu gauza askorikzehaztu.
Handik egun batzuetara,
hitzarmen horren atal
nagusienetako bat aurkitu dugu,
oinarrizko soldatei dagokiena.
Horixe da agian jakinminik
handiena sortzen duena. Maila
l .eko -eskola-graduaketa
dutenena- langileen oinarrizko
soldata 1.022.140pezetakoa da,
maila 2.koena -igeltsero,
telefonari, etxezain ...- 1.063.860
pezetakoa, eta maila 7.koena goi-mailako ikasketak eginak izan
eta arlo horretan lan egiten
dutenena- 1.793.960pezetakoa.

Mugak oso ondo zehaztuta
Aldi baterako lan-enpresen
egitekoa duela gutxi arautu dute
Espainiako estatuan. Joan den
urteko ekainean jarri zen
indarrean legea, eta legearen
zenbait alor urte honen hasieran
arautu zituzten. Ondo zehaztuta
dago zein baldintzatan onartzen
den enpresa hauen bitartekaritza,
behin-behinekoa beti ere:
enpresa horretan lan edo zerbitzu
jakin bat egiteko; aldi baterako
da, baina ez dago aurrez zehazki
jakiterik zenbateko iraupena
izango duen. Enpresaren bati
produktuaren eskea handitzen
bazaio, sei hilabeteko epea
izango dute gehienez ere
hitzarmen hauek. Enpresako
langileek denboraldi batez lana
utzi eta gerora itzultzeko
eskubidea duten kasuetan,
amatasun-baimenak eta. Eta
enpresako lanpostu finkoetarako
langile-hautaketek irauten duten
bitartean.
Aldi baterako lana langileen
eskubideen kontra ere erabiltzeko
arriskua badagoenez, gainditu
ezin diren mugak garbiak dira:
langileak greban daudenean, ez

OSTALARITZA. - Ostalari+tza.

Hosteleria. Era berean:
merkataritza. albaitaritza,
ingenieritza ...
SINATU.- Izenpetu. Firmar.
DATU-BILTEGI.- Base de datos.
EZAUGARRI.- Berezitasuna.
Caracteristica.
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ELKARTE.- Asociaci6n.
EGON EZEAN.- Ezbaldin badago.

Sino hay.
EMAN DEZAGUN.- Demagun.
Supongamos que.
SAKABANATU. - Barreiatua.
Disperso/a.
JAKINMIN.- Jakingura.Curiosidad.
IGELTSERO.- Alboriil.
ETXEZAIN.- Etxe+zain.Conserje.

ARAUTU.- Reglamentar.
INDARREAN JARRI.- Poner en yigor.
BITARTEKARITZA. - lntermediaci6n
AMATASUN.- Maternidad.
HAUTAKETA.- Hauta(tu)+keta.

Aukeraketa.Acci6n de
seleccionar.

dago horien ordez aldi baterako
langileak bidaltzerik. Enpresariek
duten beste tentazioari ere
bideak itxi dizkio legeak: «Ezin
diogu langilerik bidali -dio Alicia
Pastorrek- aurreko urtean
lanpostu horietako langileak
kalean utzi dituen enpresari.
Enpresariak agian pentsatuko du:
Langile hauei ez diet hitzarmen
finkorik egin nahi, baina hauetako
batzuentzat badaukat lana,
langile finak baitira. Beraz, kalean
utziko ditut eta gero aldi baterako
lan-enpresari esango diot nik
aukeratutako langile horiek
bidaltzeko. Legeak hori debekatu

egiten du».

Hiru hilabeteko lanak bataz
beste
Bizkaikoenpresa honetan ia
hiru mila lan-hitzarmensinatu
zituzten l993an eta hiru mila
pasatxo joan den urtean. Bataz
beste, hiru hilabetekoak.
Langabeen eskaria,dena den,
askozazzabalagoa da. Orain
5.000-6.000curriculum dauzkate
jasoak datu-biltegian, era
guztietako langileak: idazkariak,
ekonomistak,azafatak,
abokatuak, igeltseroak...

Aldi baterako lan-enpresak ez dira
enplegu ajentzla
pribatuak
Lan-bila doanak ez du ezer
ordaindu beharrik. Gai hau garbi
utzidigute Ramon Rodriguez
komertzialaketa Alicia Pastorrek,
ezindiotela langileari dirurik
eskatu. Dirudienez,bolada
batean enplegu-ajentzia
pribatuak sortuzirenzenbait
herritan. curriculumak
jasotzeagatik mila eta bostehun
pezeta eskatzenzituzten.
Egunkarietaneta buletinetan
jasotako lan-eskaintzen
fotokopien truke, berriz,beste sei
mila pezeta hiru hilabetero. Legez
kanpoko enpresa horiek ez zuten,
jakina, aldi baterako
lan-enpresekinzerikusirik.

BATAZ BESTE.- Batenaz beste. De

promedio.

Langabeak etengabe
azaltzen dira Bilbokobulego
honetara, egunean 60-70bataz
beste. Curriculuma utzieta
psikologoak elkarrizketarako
eguna izendatzen die. Agiriak eta
eskarmentua kontuan hartuko
dituzte, baina baita lanerako
grina ere. Berehala nabaritzen
omen zaie lanerako aparteko
gogorik ez dutenei: «Lanaeskaini
eta Larunbatetan ere lan egin
behar al da? galdezka hasten
bada, seinale txarra».
Horrelakolanetan aritu
ondoren, langabeziako dirua
jasotzeko eskubiderikba ote den
galdetu dugu, eta baietz
erantzun digute, bestelako
lanetan bezala, badela
horretarako eskubidea. Baina
jendeari horrelakorikez
pentsatzeko esaten omen diote,
helburua ez dela lan gabe
gelditzea, aldi baterako lanak
kateatuz lanean aritzea baizik.

ezagututakoan bestelako lan-hitzarmena eskaintzendietela
askotan: «Gurelangileen hirutik
batek gero enpresa horietan
jarraitzen du lanean», dio
zuzendariak.

Gure langileen hirutik
batek gero enpresa
horietan jarraituko du

loneonDena den, behin-behineko
hitzarmena bukatu aurretik ez
omen dago behin-betiko
hitzarmena sinatzerik.

Aldi baterako lana izan arren,
askotan lan finkoa eskuratzeko
bidea dela esan digute;
enpresarieklangileak ondo

ESKARMENTU.- Esperientzia.
GRINA.- Gogo edo zaletasun

bizia.
KATEATU.- Lotu. Encadenar.
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A
IPUINAK UNIBERTSITATEAN
lJ Modan dago, modan jartzen ari da. Zenbait
pub eta tabernatan ipuin-kontalariek egiten dute
behar, ipuinak kontatzen dituzte. Eta ez da erraza
lanbide hori, bestela galdetu gurasoei, beren seme-

-alabei ipuinak kontatzen dizkieten gurasoei. Zenbait
unibertsitatetan ere irakasten dute ipuinak kontatzen.
Alicanteko Unibertsitatean, esaterako, berrogei
ikasle, emakumeak ia denak, ari dira horretan.
Pozgarria benetan!

«FELIX UGARTE»
111.ITZULPEN-LEHIAKETA
11.J

EHUkoFilologia eta Geografi-Historia Fakultateak antolatu du sariketa.
Edonork har dezake parte. Lanak euskaraz aurkeztu behar dira, eta Filologiaz,
Geografiaz nahiz Historiazari diren itzulpen tekniko argitaragabeak izango dira.
Lanak makinaz idatzi behar dira, alde batetik, bi lerroko tartearekin. Gutxienez
hamar folio, gehienez 30. Maiatzak 2rako fakultate horretan egon behar dute
itzulpenek. Jatorrizko testuaren kopia bidali beharko da, eta itzulpena ezizenez
sinatuta. Ezizenhori bera jarriko da kartazal baten azalean, eta barruan
benetako izena, E.N.Aeta telefonoa. Saria, 20 mila duro.
Fakultate horrek berak beste sariketa bat ere antolatu du, Fantasi Ipuin
Laburren 111.
Unibertsitate-Lehiaketa. Bisari izango dira, bata euskarazko
lanentzat eta bestea erdarazkoentzat, eta epea maiatzaren bian amaitzen da.

KARLOS SANTAMARIA
IKERKETA-SARIA
ZJ

Donostiarra da KarlosSantamaria, zientzia zehatzetan
doktore, algebra modernoan katedratiko, EHUeta Santo
Tomas Lizeoko sortzaileetakoa, Igeldoko meterologi zentruan
lan egindakoa, Pax Christi elkarteko idazkari izana, eta abar.
HABEaldizkarian, 198. alean egin genion elkarrizketa Karlos
Santamariari.
Haren omenez, antolatu du sariketa hau Donostiako
EuskararenUdal Patronatuak. Irailean bukatzen da lanak
aurkezteko epea.

SORKUNTZA EUSKAL
LITERATURAN
.

~
~
~
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LANBIDE.- Ofizioa.
ESATERAKO.- Adibidez. Por

ejemplo.
BENETAN.- Zinetan, egiatan.

Verdaderamente.
HAR DEZAKE PARTE.- Puede

participar.
BI LERROKO TARTE.- Doble

espacio.
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EuskalIdazleen Elkarteak zerrenda bat igorri
digu, iaz euskal literaturak sorkuntzan zer eman zuen.
Bederatzi ataletan banatu dute zerrenda, eta
ugariena haur eta gazte literaturaridagokio.
Bitxikerien artean, esan zeirenda horretan
badela erdal liburu bat, Eduardo Gil Beraren «EI
carro de heno» liburua. Beraz, hori ere euskal
literatura da?

JATORRIZKO TESTU.- Texto original.
EZIZEN.- Goitizena. Pseud6nimo.
SINATU.- Izenpetu. Firmar.
KARTAZAL.- Sobre.
EPE.- Plazo.
ZEHATZ.- Exacto/a.
SORTZAILE.- Creador/a.
OMENEZ.- Enhomenaje.
SORKUNTZA.- Creaci6n.

IGORRI.- Bidali. Enviar.
IAZ.- Joan den urtean. EIcno

pasado.
ATAL.- Zatia. Parte.
BANATU.- Partitu. Distribuir.
UGARI.- Oparoa, joria.

Abundante.
BITXIKERIA.- Xelebrekeria. Cosa

llamativa.

ISK

Gomendioak

AK

DUNCAN DHU
Teatro Victoria Eugenio

i fUSKADI

(T

IRRATIA

TELEMANN. Suitescovertures).
Concerto E Minor
Freiburger Barockorchester.
Zuz:Gottfried Von Der Goltz
Deutsche harmonia mundi. DDD.
2.800 pta.
~ XVlll. mendeko musika, barroko
beteko doinuak eskaintzen dizkigu
grabazio honek. Telemann
Hamburgoko maisuaren lan bikainak
dira. Ezagutzen diren lanetatik,
orkestraz ematekoak bakarrik, ia mila
badira. CD honetan Friburgoko
Ganbara Orkestrak, Gottfried Von Der
Gaitz gidari duela, hiru obertura eta
kontzertu bat mi minorrean eskaintzen
dizkigu. Aipagarria lehendabiziko
obertura, «Bourlesquede Quixotte».
Bertan Telemannen umorearekin
egiten dugu topo. Kixote eta Sancho
Panzaren gorabeherak kontrastearen
bitartez erakusten dizkigu. Atseginez
entzuteko musika Telemann maisu
handiarena.

THE CHIEFTAINS: The Long Black
Veil. 2.700 pta.

IIl The Chieftains irlandarrek urte

asko daramatzate musika-munduan,
hamaika sari jaso dute eta badituzte
hogei disko baino gehiago
kaleratuak. Lagunekin behin baino
gehiagotan abestu izan dute, eta lan
berri honetan, gainera, denontzat oso
ezagunak diren adiskideak aukeratu
dituzte: Sting, Rolling Stones,Sinead
O'Cotuiot. Marianne Faithfull, Ry
Coodet. Mark Knopler, TomJones eta
Van Morrison. Gogoratzen al duzu
«Have I told you /ate/y that / /ove
vou?». Ba, disko honetan berriro ere
abesten du Chieftains-ekoekin. XVlll.
mendeko nahiz gaur egungo kantak
grabatu dituzte eta duten maila on
horretara bideratu dituen giltza disko
honetan aurkituko duzu. Ah! eta ... ea
asmatzen duzun nor den kantu
bakoitzeko gonbidatua.
Marijo Oria

A

icazT~A
c:'

BRUCESPRINGSTEEN
Greatest Hits
SCARLETI
Naked
THESMITHS
Singles
TANITATIKARAM
Loversin the city

EUSKADI

ge,s

10000 MANIACS:

How You've

Grown. 2.500 pta.

1.J

New York-en80. hamarkadaren
lehen urteekin batera erraldoien hiri
horretan sortu ziren. Unibertsitate-girotik
zetozen, eta horrek beti eman zien
ikutu intelektual bat. EEBBtakoegoera
politiko eta sozialarekin konpromezua
izan zuen talde honek. Baina, agian
gauzak onenean zeudenean, l 993an,
eman zuten azken kontzertua.
Kontzertu hori 93ko urriaren 25ean izan
zen LosAngeles-en. Eta orain kontzertu
horren zatirik «estupendoenak» biltzen
dituen konpakto batek ikusidu argia.
Egia esan behar bada, konpaktoaren
historia nahikoa iluna da. Ezda
grabazio ofiziala, disko pirata bat
baizik. Baina pirata on horietakoa.
Garai bateko pelikuletan bezala.
Soinua onenen parekoa, eta
kontzertua bera, beste horrenbeste.
Talde honen nondik-norakoa ezagutu
nahi duenarentzat ezinbestekoa, bai
eta bitxikeria batzuk bereganatu nahi
dituenarentzat ere. Morrisey-ren abesti
bat moldatzen dute, eta klasiko bat
David Byrme-en konpainian gaztetu.

BELLY. King. 2.700 pta.

3 Nik inoiz disko bat egingo banu,
gustatuko litzaidake honelako kantuz
betetzea. Hori da derrotxea! Tanya
Donel/y izeneko emakume batek
EEBBetakoazken urte hauetako rock-musikaren historia zainetan darama.
Throwing Musestaldearen
zutabeetako bat, Breeders-en
sortzailea, eta azken urte hauetan nahi
duen guztia egiten duena. Belly
taldean. Ea zeinek aurkezten duen
tamaina honetako curriculuma?.
Kontratatua!! Tanya Donelly-k bigarren
disko honi King izenburua jarri dio,
agian Queen jartzea ausardia handia
zen eta. Star izan zen bere lehen
diskoa, kritika on eta itxaropen asko
sortu zituen diskoa, baina bigarren
honena ez da hitzetan esplikatzeko
modukoa. 11 kantu, bat ona eta
hurrengoa oraindik hobea. Disko
honek historia egingo du. Hori horrela
ez bada, ez dugu historia berriaz ezer
jakin nahi.
Joxeina Etxebarria

BIKAIN.- Oso ona.
GIDARI.- Gula, director.
AIPAGARRI.- Digno de menci6n.
TOPO EGIN.- Aurkitu. Encontrar.
DARAMATZATE.- Llevan

(Aditz-forma trinkoa).

ERRALDOI.- Gigante.
EZINBESTEKO.-Derrigorrezkoa,

behar-beharrezkoa.
BITXIKERIA.- Coso curiosa.
ZAIN.- Vena.
ZUTABE.-Zutoina. Columna.

HAMAIKA SARI.- Sariasko.

Muchos premios.
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EUSKAL HIZTEGI
MODERNOA
Elhuyar-Elkar,1.180orr., 3.800 pta.

[J

Liburu hau ez da berri-berria,
baina bai mardula. Lan nekeza
izaten da hiztegi bat egitea, eta
hartutako lanagatik besterik ez
bada ere, hiztegi honek merezi du
sail honetan azaltzea. Euskararen
lexiko historikoa eta gizarte
modernoan orotariko hizkuntza
izateko bidean euskarak sortu eta
bereganatu duen lexiko berria
-eta hori du berrikuntza- dakar
hiztegi honek: 45.000sarrera,
4.759 azpi-sarrera, 61.000 adiera,
80 ilustrazio, 14eraskin. Adibide-mordoaz horniturik datoz
adierak. Bestalde, hitzari edo
adierari buruzko informazio
osagarria ematen da, laburdura
bidez normalean (gramatikakategoria, euskalkia, eremu
geografikoa ...).
Liburuaren hondarrean taula
batzuk: alfabetoa, euskararen
morfologia, zenbakien idazkera,
puntuazio-zeinuak ...

'\,\Tl"B \l:E~ l;":'\IG.\IA
KITZlK.·\GARHIAK

enigmatikoak .. Gure munduan
ditugun misterio erakargarrienak
aztertzen ditu Alfonso Martinez
Lizarduikoak. Lehenengo atalean
meteritoei buruzko hiru istorio eder
datoz; bigarren partean, berriz,
animalia desagertuen mitoak eta
aurkikuntzak, hirugarrenean
berriki aurkitutako jelazko gizona
da protagonista, itsas-leizeen
miaketek sortutako ideia bitxiekin
batera, eta, azkenik, Martitzeko
kanaleen mapa, PiriReisen
misterio kartografikoa edo
Hilltarren mapa estralurtarra
izango dugu ikusgai dibulgaziozko
liburuska interesgarri honetan.

m
MOTORRARENTZAKO
DIRUA
John Milne
Elkar,36 orr.,480 pta.
~ Liburuska hau lrakurmendi
sailekoa da. Sail horretan euskara
mailakatua dago, orribarreneko
ohar eta guzti. Sail honetan, liburu
batzuek izar bat dute azalean,
beste batzuk bi. Biizar dituztenak
zailagoak dira euskararen aldetik.
John Milneren liburu honek izar
bakarra dauka.Oso erraza da
ulertzen, aproposa behe-mailako
ikasleentzat. Baina badu liburuak
beste berezitasunik ere:
marrazkiak eta testua tartekatzen
dituela. Esannahi baita,
narrazioaren zati batzuk komiki
gisa daudela emanak.

NATURAREN ENIGMA
KITZIKAGARRIAK

TXOKOLATEA BASOAN
Juan Kruzlgerabide
Elkar,60 orr.,600 pta.

3

Idazleari buruz hitz egingo
dut oraingoan. Sail honetan
bertan, 238. alean Hegats literatur
aldizkaria aitatu nuen. Hegats
hartan gaur egungo zenbait
idazlek maisutza aitortzen zioten
Juan Kruzlgerabideri, ez berari
bakarrik, haur eta gazte
literaturan. Liburuak aukeratzeko
orduan erreferentzia gutxi izaten
dugu batzuetan. Ezdakit esango
dudana oso erreferentzia
balekoa den, baina lagungarri
izan liteke: Juan Kruzlgerabideren
«Begininiaren poemak» eta
Atxagaren «Behieuskaldun baten
memoriak» lehian ibili ziren
Espainiako Sari Nazionala lortzeko.
Azkenean idazle erdaldun bat
izan zen irabazlea, baina
lgerabide ere ez zen garaipenetik
urruti ibili. Bieuskal liburu horiek
finalera iritsiziren behintzat; Patxi
Zubizarretaren «Emakume
Sugearen Misterioa»,berriz, final-aurrekoetan bota zuten atzera.
Neri Spielberg zine-zuzendaria
asko gustatzen zait, eta askotan
berak egindako pelikula
ikusteagatik joaten naiz zinemara.
Aldeak alde, antzeko zerbait
gertatzen zait Juan Kruz
lgerabiderekin. Eta oraingoan ere
asmatu egin dudala uste dut.
Liburu entretenigarria eta
sentimendu handikoa da honako
hau. Eta marrazkiak Jon Zabaleta
handiaren eskutik badatoz, zer
gehiago nahi duzu, irakurle?

Alfonso Mtz. Lizarduikoa, 240 orr..
1.350pta ..

Jon Zabalegi

[J

Liburu honek lau atal ditu:
meteritoen kondairak, animalia
desagertuen aurkikuntzak, hiru
bidaia ernagarri eta mapa
MARDUL- Lodia.
NEKEZ.- Zaila, gaitza.
ADIERA.- Esanahia. Significado.
HONDAR.- Amaiera, bukaera.
AURKIKUNTZA.- Aurki(tu)+kuntza.

Descubrimiento.
ERNAGARRIA.- Kilikagarria,
pizgarria. Interesante,
emocionante.
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BERRIKI.-Duela gutxi. Hace poco.
MIAKETA.- Azterketa, ikerketa.

LEHI.- Competencia.
GARAIPEN.- Garai(tu).+pen.

lnvestigaci6n.

Triunfo,victoria.

ORRIBARREN.- Pie de pagina.
IZAR.- Estrella.
APROPOS.- Egokia
BEREZITASUN.-Ezaugarria.

ALDEAK ALDE.- Diferentziak alde

Caracteristica.

batera utzita.

N

GENARO PILDAIN:

<<Gukez dugu bokerlk»
31EuskoJaurlaritzako Kultura Sailak l994ko sukaldari onenaren saria eman dio.
Bazen garaia Gipuzkoatik kanpoko sukaldarien lana aitortzeko! Elkarrizketa
eskatu genionean ere apaltasunez esan zigun: «Baina Gipuzkoan badira ni
baino meritu handiagokoak», hain ohituta daude komunikabideetan bigarren
mailan egoten. Argazki zaharrak behar genituela esan genionean, Bilboko
uholdeetan jatetxearekin

batera galdu zituela esan zigun, baina saiatuko

zela beste batzuk topatzen. Azkenean lortu zituen, eta baietz erantzun zigun,
prest zegoela. Elkarrizketaren aurretik bazkari ezin gozoagoa eskaini zigun.
Baina hobe zerjan genuen ez aipatzea. Bestela gure inbiriatan egongo zarete.
«Arakaldoko tabernan jaioa
naiz, 1931n. Ama sukalkin ona
zen. Aitak pentsu-almazen
batean egiten zuen behar, eta
tabernan lagundu ere bai, lorik
egin barik beharrean. Egunak 24
ordu badauzka, aita 30 ordutan
behar eta behar. Bostseme-alabako familia hartan ez
zegoen umetan ere olgetarako
astirik,familiari lagundu egin
behar, errekaduak egiten eta. Ez
ziren oraingo denborak
bezalakoak».

Aita erbestean
Ikasteko ere denborarik ez
zuen ia Genarak, 9 urterekin
lanean hasi behar izan baitzuen,
etxe bat eraikitzen laguntzen.
Ahal zenean ikasieta kito.
Hamabi urterekin erabat utzita
dauka eskola Deustuko
Unibertsitatera joateko. Hango
porterian lan egingo du hermano
porteroari errekaduak eta egiten.
Aita ordurako Frantzian zen,
gerrakoan ihes egina: «Aita ikusi
barik egin genituen zortzi urte.
Alemanen konzentrazio-landan
ere ibili zen hura. Eskerrakgure
ama itzelezko andrea izan zela,
gogorra! Hark eutsi zion familiari.
Ama hemen, Bilbon, esnea
saltzen ibili zen etxerik etxe».
APALTASUN.- Apal+tasun.
Umiltasuna. -TASUNatzizkiak
kualitatea adierazten du.
Adibidez: maitasun, elkartasun,
adiskidetasun ...
UHOLDE.- Ujola. lnundaci6n.
SUKALKIN.- Sukaldario.Cocinera/o
BEHAR.- Lana.
OLGETA- Jolasa. Diversi6n,
pasatiempo.

"Venezuelan. Urte bi egon nintzen han. Baina etxetik kanpora txarto ibiltzen da.
Ni Euskal Herriko gizona naiz".
ERBESTE.-Atzerria. Aurkakoa:
aberria.
ERAIKI.- Jaso. Construir.
ITZELEZKOANDRE.- Gran mujer.
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"Elisabet eta Jaionerekin.
Elisabet kotxe-istripuan
autopistako
istripu handi hartan".

Aita itzulizenean, -Genarok
16urte beteak ditu ordurako«Guria»taberna irekizuten
BarrenkaleBarrenan.Atezainak,
hortaz, badu zeregina Deustuko
atezaintza amaitu ondoren: «Ez
zitzaidan batere gustatzen
sukaldaritza,baina amari
laguntzen ikasiegiten da. Apurka-apurka, gura barik, gura barik,
gustatu egin zitzaidan azkenean;
ezin utzi».
Hogeita lau urterekinerabaki
du Venezuelarajoatea, hemen ez
baitzen askiirabazten. Beti
arazoak izaten ei ziren,ogi zuria
saltzeagatik arazoak... Ezzegoen
aurrerabiderik:«Ehundolar
sakelean hartuta, Venezuelara.
Han ez nuen inor ezagutzen, han
topatu nituen lagun denak, Euskal
Etxean.Ahal zen moduan
ateratzen genuen bizimodua. Ibili
nintzentxofer, maiordomo,
lorazain, lapiko-saltzaile,
pinturadenda batean dendari ...
topatzen nuen lehenengo

beharra hartu behar. Ondoena
egon nintzentxofertzan».
Ezzuen asko iraun, hala ere,
Ameriketan; bi urteren ondoren
etxera bidean da ostera. Etxetik
kanpora txarto ibiltzendela dio.
Herrimina, emaztegaia -orain
emazte duena- etxean zain:
«Apurtxobat berarengatik joan
nintzen.Gauza hauek ez dira
esan behar, baina. Ezzioten uzten
nirekinibiltzen,ez dakit zergatik.
Etorrinintzeneta gero, l959an,
ezkondu egin ginen».

Aireportuko jatetxearen ardura
ere hartu zuela, eta orain ere
baduela dio. Negozio-gizonaizan
da beti. Betiez da, ordea, zortea
izaten. Bilbokouholdeek,
adibidez, ez zioten batere
lagundu, urak lehengo «Guria»
erabat hondatu baitzion.
Berritzekoaukera izanzuen hala
ere. Jatetxea Gran Viara eraman
zuen, finantza-mundutik
gertuago. Urteonak eta urte
txarrak etorri dira gero.
Laurogeigarren hamarkadaren
bukaeran krisiahasieta lehengo
urteko abuztura arte krisianegon
dela aitortzen du.

Sukaldari eta
negozio-gizona
Ihesaldiarenondoren,
jatetxean da berrizGenaro, ama
eta etxekoekin batera. Ordurako
sukaldaritzagustatzen zitzaiola
dio, baina orain, urteetako nekea
nabaritzen zaio sukaldaritzak
dituen loturak azaltzen
dituenean: «Gustatzenzait. Baina,
zer pasatzen da? Ezdizu uzten
ezer egiten, edo bezeroak, edo
saltzaileak,edo argitaletxeak,
edo egunkariak... denbora guztia
ateratzen dizute, eta horrela ezin
liteke. Beharegiteko bakea eduki
behar duzu. Eta guk ez daukagu
bakerik, eta ezin diogu inori
ezetzikesan. Denari baietz eta
aurpegia beti barrezka, nahiz eta
txarto egon. Niriama hil
zitzaidanean ere jatetxea zabalik
eduki genuen. Eta alaba hil
zenean ere bai -argazkiak
erakustenzizkigunbitartean,
alaba Bilbo-Behobiaautopistako
istripu izugarrihartan hil zitzaiola
esan digu-. Sukaldaritzanhobe
da enplegatu izatea nagusia
baino. Betibatenbatekin berba
egin behar. Etajan guztiak
probatu egin behar dituzu».

"Nire sukaldean ikasi zuen
Lutek, beste askok lez".

Neke horren aztarnarik ez
zegoenean, Venezuelatiketorri

ATEZAIN.- Ate+zain. Portero/a. Era

HERRIMIN.- Herri+min.Nostalgia
del pueblo. Eraberean: etxemin,
maitemin...
BEZERO.- Cliente.
ISTRIPU.- Ezbeharra.Accidente.
AZTARNA.- Arrastoa, aztarrena.
Huella,rastro.

berean: liburuzain,diruzain,
artzain...
SAKEL.- Poltsikoa.Bolsillo.
LORAZAIN.- Jardinero.
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hil zen 28 urterekin,

eta handik urte batzuetara,
negoziotarako kemena bazuela
erakutsizuen. «Guria»jatetxearen
azpian dantzalekua jarri zuen,
«GuriaKabi»:«Ondo lotua zegoen
dona. Aperitiboa diskotekan
hartu, afaldu eta dantzara
diskotekara ostera. Diruguztiak
etxerako»,barrez.

Argazki polit hau etxetik ekarri digu Genarok:
"Jatetxea eduki baino lehenagokoa.
Jatetxeak erre egiten du pertsona ...".
Genaro Pildain,gaur egungo
beste sukaldari ospetsu asko ez
bezala, sukaldaritza-eskolatanibili
gabea da. Ama izan du irakaslerik
hoberena eta berezkoa duen
jakinmina ere bai. Bidaiatu asko
egin behar dela dio, kanpoan ere
zer dagoen ikusi,eta gero
geurera moldatu. Tabernako ,
mostradorearen ondoan dauden
bi saltzailehasizaizkiohizketan,
ea jatetxerako ardoa behar
duen, edo urdaiazpikoa. Nola
edo hala saihestu du eskaintza,
beharrik ez duelako: «Egun
KEMEN.- Indarra, adorea.
AUKERA.- Egokiera,parada,

proportzioa. Ocasi6n.
OSPETSU.- Famatua, sona

handikoa.
Jakingura,jakiteko
gogoa. Curiosidad.
MOLDATU.- Egokitu,eratu.
Adaptar.
SAIHESTU.- Itzuri.Evitar.
JAKINMIN.-

~---,

bakailaoa jatera etortzen direla
aitortu du azkenean. Mokofin
horiek hainbeste kilometro egiten
badituzte bakailaoa jateko ...

"Beste sukaldari

batzuekin

Segoviako

guztian horrela ibili behar!»dio
apur bat etsita.

Arzak, Argiiiano ... bakailaoa
jatera Guriara
Bakailaoaren Erregegoitizena
nondik datorkion galdetu diogu,
eta sukaldariakapal erantzun:
«Urteasko daramatzat bakailaoa

cancuao jatetxean".
baitago inon argitaratua.
Bakailaoarenerrezetakegiten oso
zailak direla dio: «Nikesaten dut
teknika, eta egiten hasten zara,
eta ur asko eduki ez eduki ez da
berdin, edo olioaren berotasuna.
Ezinda zehatz esan zenbat
gradutan egon behar duen
olioak... Bakailaoa errebelatu
egiten da egiten zaudenean.
Orainjatetxean bakailaoa egiten
duena neure etxean egon da
urte bete bakailaoa egiten
ikasten.Horierrezetatan ezin
liteke ikosi.»Bezeroezagunik ez
digu aipatu nahi, bezero guztiak
gustora hartzen dituelako, baina
Arzak,Subijana,Arginano eta

Jatetxeko lana ez dela sekula
amaitzen, baina nola edo hala
ateratzen du denbora Unbe
mendian duen ortura joateko.
Frutarbolakditu hantxe:
madariondoak,
kiwi-arbolak,
sagarrondoak, gereziondoak.
Jatetxea ahazteko modu ona da
esku-lana.TartekaUnbeko
lagunekin tutean aritzea ere ez
omen da erremedio txarra.
Elkarrizketabukatu bezain
laster,bazkaltzeraetorri den
emakume bat hurbilduzaio hitz
egitera: «Beharbada ez zara
gogoratuko. Baina Mallorcan
ezagutu genuen elkar,ni Juan
Marirekinnengoen (Arzak),orain
dela 18-19urte izango zen...»,
Genaro ez zen gogoratzen, bere
bizitzanezagututako guztiak
gogoan eduki behar balitu, a zer
lana. Baina irribarrea ezpainetan
aritu da kontu-kontari
andrearekin. Izanere,
sukaldariarenlana ez da bakarrik
sukaldean lapiko artean aritzea.

"Emaztearekin dantzan. Andrea zalea
zen eta neu ere bai, gaztetan".
egiten, eta, dirudienez,ondo
egiten dut. Orain landuxeagoa
egiten dut, baina beti izan dut
fama bakailaoarekin».Gaur egun
seieratan maneatzen du
bakailaoa, batzuk berak
asmatuak, «bakailaoa Guria
eran»,esaterako. Guk bataiatu
behar izandugu plater hori, ez
ETSI.- Amore eman. Ceder,
desesperar.
GOITIZEN.- Ezizena,izengoitia.
Apodo.
MANEATU.- Atondu, prestatu.

"Venezuelan denda bat inauguratzen. Koktela eman genuen".
MOKOFIN.- De paladar fino.
MADARIONDO.Madari+ondo.

Udareondoa, udare-arbola. Era
berean: intxaurrondo, pikondo,
sagarrondo...
TUTEAN ARI.- Jugar al tute.
IRRIBARRE.- Barremurria.Sonrisa.
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EPORTAI

Erakusketak, kontzertuak, lkostorock. ..

HONDARRIBIKO TRENA AIREPORTUAN
31 Larunbata, ilunabarreko zortziak.Euria suilaka ari du. Jon gaueko zortzietan
hasten da beharrean, eta Conchik, Jonen emazteak, kafe bana atera digu.
Eskertzekoada kafearen beroa eguraldi nazkante honekin. Aurki igoko da
Jon Santos trenera, kafetegi bihurtutako trenera, Hondarribiko aireportuan
dagoen «Cafe Entrentenido»ra. Eta hitzaspertu entretenigarria egingo dugu
Conchi eta Janekin, ordu t' erdiko hitzaspertua. Zine-zuzendarien itxurako
aulkitan eserita, hastera doa bidaia, pelikula baten antza izan arren,
benetakoa den bidaia zirraragarria.
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Trena Birmingham-en egina
da; 50 tona pisatzen du, eta
l .927koa da. Orient-Expresen
bidea egiten zuen, eta ez zen
erraza izan erostea. Hasierako
salneurria hamar halakotu egin
zuten saltzaileek, gero RENFEkez
zien trenarentzako lekurik laga
nahi; hori ere lortu zuten
azkenean. Eta hala, Irunen egon
ostean, Hondarribian dugu trena
70 tonako bi garabiren
laguntzarekin. Ekartzekoere
komeriak izan zituzten: kamioa
eta trena baziren sei metro altu,
eta Hondarribiko sarreran badira
bi zubi 4,5 metrokoak,
Mendelukoa eta zeharbidekoa.
Gainetik pasa zuten bagoia.
Trena berritu egin behar zen, eta
jende askok hitz eman zion Jon
Santosi, baietz, joango zirela trena
berritzera. Baina inork ez zuen
trena erosiko zutenik uste, eta huts
egin zioten balizko laguntzaileek.
Bederatzi hilabete behar izan
zituzten Antonio Albonek eta Jon
Santosek berak trena berritzen.
Jon Santos diseinatzaile industriala
da, eta bazekien trena nola
itxuraldatu.Trena aireportuan
baitago, errenta handia
ordaintzen dute. Dena den,
aireportuko zuzendariak, Jose
Pintosek, oso ondo hartu zuen
kafetegia.

Conchi Bustamante eta Jon Santos.

EURIASUILAKAARI.- Llover a
c6ntaros.
AURKI.-Laister.Dentro de poco.
HITZASPERTU.Solasa, hizketa,
jarduna. Charla.
ZIRRARAGARRI.Zirrara+garri.
Emocionante. Era berean:
negargarri, lotsagarri,
beldurgarri ...

SALNEURRIA
HAMARHALAKOTU.Multiplicar ei precio por diez.
GARABI.-Grua.
KOMERIA.-Arazoa, zailtasuna.
Problema.
ZEHARBIDE.Variante.
BALIZKO.-Posible.
ZUR.-Egurra. Modera.
ESKEGI.-Zintzilikatu.Colgar.

Trena berritzean marketeria
batzuk aurkitu zituzten, zurezkoak,
tintatuak, eta orain trenaren alde
banatan daude eskegita
zaharberritu ostean. «Cote
Entrentenido» sarri baitago
idatzia, ia 190hizki daude
brontzezkoak, Oiartzunen urtuak.
Argiaren aplikeek dragoi-itxura
dute, eta muturrean beirazko
tulipak, eskuzegindakoak. Mahai
eta barraren aurreko zaldi-zelen
hankak, eta komuneko iturriak
ere, dragoiak dira. Zela hauek

zurezkoak dira, Tropikoko
egurrarekin eginak: «Eskaiolaz
egin nuen lehendabizi moldea,
eta Bilboko artisau bati deitu nion,
eta baietz berak landuko zuela
egurra. Bilbotar hau Tropikoan bizi
da. Tropikoko egur-klase hori,
oso gogorra da eta horixe esan
zidan, 60 urte zituela, eta lan
gogorregia zela berarentzat»
kontatu zigun Jon Santosek.
Egun, berriz, aihenbelar moduko
suge-irudi bat egin nahi du
hondarribiarrak.

HIZKI.-Letra.
URTU.-Fundir.
BEIRA.-Vidrio.
ZELA.-Sillade montor.
AIHENBELAR.Enredadera.

Trenaren gibelean Jonek
egindako koadro bat dago, oso
bizia,erliebea duena, ikutzeko
gonbitea egiten duena:
«Harritzekoada itsueknola
ikusten dituzten koadroak»esan
digu SanTelmonerakusketabat
egin duen artista honek. Rafael
Castellanok egin izandizkio
koadroen iruzkinak: «Orain
ikuskizun handi bat egin nahi dut
TolosakoJazz-Abesbatzarekin,
opera-antzeko zerbait, eta nire
koadro batzuekin, tximinoak
azalduko dira margo-lan horietan.
lbiza eta Formenteranere egingo
ditut beste erakusketabatzuk».

Mezenas
Abeslariasko egon da tren
horretan. lnigo Martinez
donostiarra adibidez. Baina
gauza berri bat egin nahi dute.
«Jendea honaino osteratxo bat
ematera etortzen da, baina gero
Donostiarajoaten da dirua
gastatzera. OstalaritzaElkarteko
batzordean bainago, zera esan
nien, «zergatikez dugu musikariz
betetzen Hondarribia?200
musikaribaino gehiago ekarri,eta
ostalari bakoitzak bere etxean
bat har dezala hilabete batean,
batzuk Elkanoostatuan hartu.
Ostalariekmantenua emango
diete musikariei,eta hauek
musikajoko dute ordainetan,
ordu bete egunero. Eta egun
guztietan leku berean jo
beharrean, batetik bestera ibil
daitezke, egun batean leku
batean jo, hurrengoan beste
batean, txandaka ... Eta kalean jo
dezatela, baina beti
Hondarribian.Munich-etik
berrogei musikarikhitz eman
didate etorriko direla, eta hori
guztia administrazioaridiru-laguntzarikeskatu gabe,
administrazioaez baita gure aita;
udaletxeari eskatzendiogun
gauza bakarra zera da: oholtza
musikajotzeko moduan, argi
egokiarekin eta".
Ekimen honetan denek parte
hartzea nahi du Jonek, ez bakarrik
luxuzkojatetxeek. Baina ez du
nahi bertako musikaririkekimen
honetan: «Zergatik?Donostiarbat
etxera joango da, jo eta gero. Ez,
ez da hori kontua. Kontua da
hilabete batean ostalariguztiek

musikaribana hartzea, eta
Zaragozako batek hitzegin
dezala alemaniar batekin...
harremanak sustatu».
Buru-belarriari da hau lortu
nahian, horregatik utzidu alde
batera, oraingoz, irratia. EIPais,
lnterviu eta Cambio l6en lan
egina da Jon Santoskazetaria,
eta aireportura etorritako jende
bitxiari elkarrizketakegiten zizkion
oraintsuarte. Horretarakoirrati
bat jarri zuen bagoian, «Cafe
EntrentenidoIrratia».Hor
elkarrizketakgrabatu egiten
zituen,eta gero «Radio
America»ra igortzen, hauek nahi
zutenean aireratzeko.Hotz
izugarriaegiten zuen egun
batean emakume bitxi bat etorri
omen zen: «Kanadako brooker
bat zen, Donostianjaiotakoa,
txirotzen hasia, irla baten jabea,
setazkosoinekobatekin, eta nire
emazteak kafea eskainizion.Egunenbatean joaten bazerete,
eskatu «EICore de Jon».aparta
dago.- Eta emakumeak ezetz,
gin-tonic bat nahi zuela, izotz
askorekin.Bereseme-alabak
berreskuratunahi zituen».

Batez ere 25-35 urte
bitarteko jendea
sartzen da
Oraindik ere zenbait jendek
aurriritziakomen ditu, eta ez
omen da trenera sartzen.Mila
aitzakia asmatzen omen ditu
horretarako:trena ez dagoela hor
betirako, RENFEren
propaganda
dela ...Sartzenden edozeinekin
hitzegiten dugu hemen:
normalean 25-35 urte bitarteko
jendea da; lasaitasunbila
datorrena, ipurtarina, bikoteak
asko, musikaez dago altuegi,
entzuteko, gozatzeko moduan,
baina ez dizu alboko mahaikoei
entzuten uzten. Hala ere, jende
asko etortzen da: «Harreman-leku
bihurtu nahi dut hau; Azken
finean, kafea hartzea aitzakia da
harremanak sortzeko».

Umeak ere bai
Umeentzakofestak antolatzen
dituzte Jon Santoseta Conchi

lan nekeza izan zen trena Paristik ekartzea.
Bustamantek.Ekitaldiarenberri
ematen duen kartela Jonek
egiten du, eta gero umeei oparitu
egiten die. Eta, mozorrotu behar
bada, mozorrotuegiten da, eta
baita berak eskuzegindako
liburuekinipuinak kontatu ere,
-guri ere kontatu zigun batedo magia egin, edo karaoke ,
baina umeek bakarrik:
«Karaokerakoerabiltzen diren
mikrofonoekinipuin berezibatzuk
egin nahi ditut. Ipuin horietan zu
pertsonaia bat izango zara, eta
zu beste bat, eta beste hura
beste bat... Horigrabatu egiten
da, eta baduzu ipuin bat
zuretzat».

200 musikari ekarri
nahi ditu
Erakusketakere izan dira
«Ccte Entrentenido»n:
aeromodelismoa, ultraligeroak,
RosaGutierrezen 144
portzelanazko panpina,
antzinako irratiak, eta Santa
Isabel egurrezko bat ere ekarri
zuten behin, bi metrokoa:
«Hemen ez du inork hitz itsusirik
bat bera ere esan; hori iazko
Aste Santuan egin genuen.
TxaroTeileriaren maskarak ere
ekarriko ditut... Hona sartzen
denari, bati gauza bat
gustatzen zaio aisialdirako,
beste bati beste zerbait, eta
proposamenak egiten
dituzte ...», Udan
motozaleentzako zine-pantaila
erraldoi bat ekarri nahi du,
ahotsik gabeko zinea
pantailaratzeko.

MOZORROTU.- Disfrazar.
SUSTATU.- Bizkortu,biztu. Fomentar.
·------------------------------------------------------======================================
GIBEL- Atzea. Aurkakoa: aurrea,
JAUZI.- Salto.
IGORRI.- Bidali.Enviar.

aitzina.

IRUZKIN.- Azalpena. Comentario.
IKUSKIZUN.- Espect6culo.
TXIMINO.- Tximua.Mono.
OSTERA.- Txangoa. Excursi6n,

vuelta.
HITZ EMAN.- Agindu. Prometer.
OHOLTZA.- Tablado.
EKIMEN.- lniciativa.

TXIROTU.- Gabetu, landertu.

Empobrecer.Aurkakoa: aberastu.
IRLA.- Isla.
IZOTZ.- Jela. Hielo.
IPURTARIN.- Egonezina.lnquieto
ALBO.- Aldamena, ondoa. Vera,
Iodo.

LORATEGI.- Jardin.
ERRALDOI.- Gaitza, oso handia.

Gigante.
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L NTZrEN

EUZKITZE,AMARI EZ BA!
lr!

Nola izan naiz hain kaxkarina?
Nola izan naiz hain txepela?
Guztiari «oan» esaten nion,
zetorrena zetorrela;
baina gehiegi da gaurkoa to,
ezin dut segi horrela;
ez nun pentsatuko bela
hontara helduko nintzela! (bis)
Ama maitea, barka zaidazu
zuk badakizun bezela;
baina hau saldu beharra daukat,
hil egingo naiz bestela. (bis)
Droga zikinak gogortu dizkit
mamia eta azala ...
Baina amari, amari ez ba ...
ez da pekatu makala!
Neure burua gorrotatzen dut
hau pentsatzen jarri ahala.
Hemen dut droga zitala,
betiko utzi nazala. (bis)
Eta nik, ama, gaur zin dagizut
noizpait utziko dudala:
sinets ezazu nigan, nik zugan
sinesten dudan bezala (bis)

Damu da bere kaxkarinkeriaz; horrela ez
dezakeela segi esateraino damutu ere, ez
baitzuen uste, gainera, amari bitxiak osteraino hel
zitekeenik. Barkazio eske ari zaio amari;
hilko ez bada, ordea, momentuz droga
behar. Drogak handiak egin dizkio; bere
burua gorrotatzen du horren ondorioz.
Droga berriro ere aurrean dauka,
baina utziko duela hitz ematen du,
eta konfidantza izan dezala, sinets
dezala, eskatzen amari.
Neurri berezi eta doinu berriko
bertsoak dira. Nolabait esateko,
lOeko handiaren bariantea da
molde hau. Daukan alde
bakarra, erdian bi puntu
motz izatea da. Beraz,
guztira 7 puntuko bertsoak

)

Xabier Euzkitzekl993ko Txapelketa Nagusiko
finalean, bakarkako lanean, botatako 2. eta 3.
bertsoak dira hauek. Honako hau zuen gaia hiru
bertso kantatzeko: «Drogazalea zaitugu. Drogaren
atzetik beste zenbaiten diruak xahutu dituzu. Gaur,
azkenik, zeure amaren pitxien kutxara heldu zara».
Xabier Euzkitze,osorik esanda Xabier Perez
Mendizabal «Euzkitze»,Azpeitian jaio zen 1966.
urtean. «Euzkitze»deitura amaren baserriaren
izenetik datorkio. Oso gazterik nabarmendu zen;
batez ere, eskolarteko txapelketan lortu zuen
arrakasta. 19 urterako Txapelketa Nagusiko
finalaren ateetan geratu zen, kanporaketetan 9.
atera ondoren. l989an 3. izan zen Lopategi eta
Lizasorenondotik. Bera dugu egungo
txapeldunordea. Dakizuenez, telebistan egiten du
lan. Hizkeratxukuna eta dotorea gustatzen zaio
bertsotan ere.
TXEPEL- Txoriburua,txatxua, txotxoloa.
MAKAL- Txikia,arina.
XAHUTU.- Hondatu, bota. Dilapidar.
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HILKO EZBADA.- Ezhiltzeko,hil nahi ez badu.
HITZ EMAN.- Agindu. Aurkakoa: hitzajan.

dira. Neurri eta errima aldetik ez dago akats
handirik, nahiz aberats-aberats
ere ez diren.
Badago puntu negatibo bat, hala ere:
komenentziaren
arabera, bertso batean «bezala»
eta bestean «bezelo» erabiltzen ditu. Egia esan hori
ametiturik dago.Txarra da bertso berean bi
barianteak erabiltzea.
Sei parte egitea ere ez zegokeen, agian, gaizki,
baina lautan banatzea aski dela iritzi diogu.
Kontrastea, ideia beraren bi aurpegi direla
kontsideratu dugu. Hori horrela, lehen bertsoa
honela partitu dugu: bat, Nola izan naiz hain

kaxkarina? Nola izan naiz hain txepela? Guztiari
ebai!» esaten nion, zetorrena zetorrela; bi, baina
gehiegi da gaurkoa to, ezin dut segi horrela; hiru,
ez nun pentsatuko bela hontara helduko nintzela!;
eta lau, Ama maitea, barka zaidazu zuk badakizun
bezela; baina hau saldu beharra daukat, hil
egingo naiz bestela.
Bigarren bertsoa hiru zatitan banatu dugu: bat,
Droga zikinak gogortu dizkit mamia eta azala ...
Baina amari, amari ez ba ... ez da pekatu makala!
Bi, Neure burua gorrotatzen dut hau pentsatzen
jarri ahala; hiru, Hemen dut droga zitala, betiko utzi
nazala. Eta nik, ama, gaur zin dagizut noizpait
utziko dudala: sinets ezazu nigan nik zugan sinesten
dudan bezala.
Errekurtsoliterario gisan honako hauek
azpimarra litezke: galdera erretorikoa, Nola izan
naiz hain kaxkarina?Anafora edo errepika: Nola
izan naiz hain ...?/Nola izan naiz hain ...?
Esklamazioa eta kontrastea dira, bestalde, ia-ia
bertso osoak.
ZETORRENA
ZETORRELA.Esamoldetzat har
liteke. Baina gaur egun erruz sartzen ari den
joera bati kontra egiteko adibide moduan
ere balio lezake. Erreferenterik gabeko
erlatiboa eta konpletiboa gero eta gehiago
nahasten ditugu. Bigarren hori gerundiala
da. Esaldihonek eman liezagukeen
laguntza honetan datza: zetorrela zetorrela
erraz sumatzen dugu gaizki dagoela.
TA(lizentzia).- Eta.
NUN.- Nuen.
BELA!.-Berehala. Horrela laburtuta erabiltzen
denean, gehienetan, esklamatibo-zentzua dauka.
Erdarazko «jporo rato hubiera pensado!» edo
horrelako zerbait da. Esklamatiboa ez den kasuan,

ERRUZ.-Asko,ikaragarri.

beti, galdegaia da. Euzkitzekoso ondo darabil,
baina bertsolari askok arrunt gaizki erabili ohi du.
NINTZELA!.-Ezezkoesaldia denez, berez,
nintzenik beharko zukeen, baina aditz nagusia
faktiboa denean -ELAongi dago. Pentsatu nekez
izan daiteke faktiboa, berez. Kasu honetan, ordea,
faktibo-kutsu garbi-garbia du. Hortaz, ontzat eman
behar.
ZAIDAZU(barka).- Iezadazu edo barkaidazu.
BADAKIZUN(bezala).- Gero eta gehiago
entzuten dira badakizuenez eta horrelakoak. Nik
uste ez daudela ongi. Hemen ere BA ori
neurriagatik sartu du. Dakizun bezala esan behar
zuen.
HILEGINGO.- Galdegaia aditzaren ekintza
denean, EGINsartu behar da, Xabierrek ederki
asko egiten duen bezala.
NEUREBURUA- Euskarazerreflesiboak egiteko
erabiltzen den forma zuzena. Hau ere, damurik,
galtzen ari da. Gero eta gehiago entzuten da
leihotik behera bota zen, leihotik behera bota zuen
bere burua esan beharrean.
AHALA (pentsatzen jarri).- Ahala partikula
heinean eta neurrian-en paretsukoa da, baina ez
guztiz berdina. Esate baterako, bildu ahala jan
zituen gereziak. Zenbaitetan denbora edo modu-kutsua ere izan dezake, bertso honetan bezala.
Tokibatzuetan ahalean erabili ohi dute
horrelakoetan: etxera iritsiahalean, garbiago
entzuten zuen amaren ahotsa. Arropa garbitu
ahalean, lasaiago zegoen, beldurrik gabe.
NAZALA- Nor-nork, inperatiboa (hark ni).
ZINDAGIZUT.-Juramentu edo promes egiteko
erabiltzen den euskal formula. Egin aditza
sintetikoan, nor-nori-nork (nik zuri hura).
EZAZU.-Nor-nork, inperatiboa (zuk hura).
Sentimendu handiko bertsoak dira. Drogazale
bati eta, oro har, bizioan erorita dabilenari gertatu
ohi zaiona ederki azaltzen dute bertso hauek,
alegia, zulotik atera nahi eta ezin. Bere buruarekiko
borroka gogorra. Hori guztia etengabeko
kontrastean ageri da. Horregatik darabiltza,
hainbat perpaus adbertsatibo.
Rufino Iraola Garmendia

DAMURIK.- Zoritxarrez,tamalez.
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USTELA AL ZARA?
.]] Sagar ustela besteetatik berehala bereizten dute baserritarrek. Bestela,
kutsatu egiten dira besteak ere. Gure gizartean, ordea, ba ote da inor
ukitu gabekorik? Geure barrua arakatzen

badugu, zer azalduko ote da?

Ezetz ausartu galdera hauei erantzuten! Baina, lasai! Ondorioak zeuretzat
gorde. Ezdaukazu ikaskideei erakutsi beharrik.
4.- Enpresari zara. Idazkari bat
bostehun pezeta daude
behar duzu, eta bi azaldu
soberan. Zer egin duzu?
dira lan eske: ikusgarria bata;
a) Hurrengo irtenaldirako utzi,
eta bestea oso"'it~usi~
jakina!
a) Ederrena aukeratu d,ut,
b) Neuretzat gorde.
. ki
1
""
,,,.,.
JO mo:
Cft:agunei banatu.
.,,;;J
b) Itsusia hartcJ"Oot~Segums~i
langi!'e'hobea'izango da.
8.- Kotxea saldu nahi duzu,
c) Azt~eta
eginarazi diet.
baina ez dabil batere ondo.
~o·nenari
eman diot lana.
a) Konpondu beharrekoa
2.- Euli bat azaldu zaizu
, /
konponduta salduko dut.
"b) Erosleari
kartoizko esne-ontzian.
~.
Liburutegiko liburu-pare bat
ondo ez dabilela
Egunkari batera bidali duzu %()
aurkitu duzu etxean.
esango diot, bada-ezpada
eskutitza euliarena sa!atuz, 4
Liburuz.oina <?hoztuta.dago
ere.
eta non hots egiten dizuten,,
nonbait, orain dela bl urte
c) Eroslea konturatzen ez bada,
esne-zentralekoek mesedez
ekarri baitzenituen.
hor konpon, marianton!
isilikegoteko eskatuz.
"
.
a) Ezbadu hots egiten, ez ditut
\fl'Vil~~l
a) Azalpenak entzunda,
,.,
~
itzuliko.
9.- Eman dezagun hiri kutsatu
eskutitza ez argitaratzeko
;'W
b) Itzuliko ditut noizboit-,
' batean bizi zarela.
eskatu diet egunkarikcfei ~ •~ ~
c) Bihar berton 'eramangd--ditut. ~·
Badaukazu garraio publikoa.
b) Kalteordaina eskatu diet:.; ~
•..
I'~
.
a) Oso gutxitan ibiltzen naiz
Kubara bidaia bat
'
6;- Errenta-aitorpene_sm nt"ra
J. _/
kotxean.
den-dena ordaindua.
jokgtzen duzu?
~
b) Askotan ibiltzen naiz kotxean.
c) Ezdiet kasurik egin,
a) JhesBiaerik ez fuukat.
Autobusa ez da batere
esne-zentral hori nire
" "" BesteJQ gustora egingo nuke
erosoa.
herrialdetik kanpora
·
neure alde.
c) Beti kotxean. Autobusean
baitago.
b) ~eti gord'etzen g1;;1t \
jende zarpaila ibiltzen da.
/
~zertxobait eta, gero,
3.- Mila duroko bat aurkitu duzu
~~ _:"qurreztutakoa,behartsuei
10.- Lanpostu baterako
lantokiko aldagelan.
deialdian zuk ez daukazun
a) Aldagelan zeudenei
titulu bat eskatzen dute.
haietako baten batena ote
a) Titulu hori lortzen saiatuko
zen galdetu diet, eta gero
naiz hurrengorako.
sakelera.
b) Gezurrezko agiria lortzen
7.- Mila pezetanC'Jgrri duzue
b) Inork ikusi baino lehen oneo
saiatuko naiz.
r"'
tabernaz taberna ibiltzeko.
gorde dut.
/,,
c) Epaimahaiko bat ezagutzen
Zu zara kutxazaina.
c) Langile guztiei galdetu diet,
dudanez, ezikusiarena
l:txeraK'oan mito eta
eta, jakina, azaldu da JabeEJ.
egiteko esango diot.
1.- Kotxe-istripua eragin du zure
lagunak.
a) Lagunaren alde hitz egin
dut, beste kotxezalearen
kontra.
b) Lekuko izango naiz neure
lagunaren alde.
c) Lagunari etsitzeko esan diot,
aseguruak ordainduko diola.

J
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BEREIZI.-Distinguir.
ARAKATU.-Miatu, aztertu.
Examinar,escudrlnor.
IKASKIDE.-lkas(i)+kide.
Companero/a de estudios.
ERAGIN.-Causar, ocasionar.
LEKUKO.-Testigo.
ETSI.-Amore eman. Ceder.
ETANON.- Eta hor non.Y he aqui
que.

AZALPEN.-Adierazpena.
Explicaci6n.
KALTEORDAIN.lndemnizaci6n.
MILA DUROKOBAT.-Un billete de
mil duros.
ALDAGELA.-Alda(tu)+gela.
Vestuario.
SAKEL.-Poltsikoa. Bolsillo.
LIBURUZAIN.Liburu+zain.
Bibliotecario/a.
AITORPEN.-Declaraci6n.

AURREZTU.Aurreratu. Ahorrar.
MILA PEZATANA.-Bakoitzak mila
pezeta.
BANATU.-Partitu. Repartir.
HORKONPON,MARIANTON.-Alla
kuidaos. Ahi te las arregles.
EMAN DEZAGUN.-Demagun.
Supongamos que.
ZARPAIL.-Arlotea. Andrajoso.

EPORT 1

THE BEATLESGOGOAN
3-1 Abenduan

15 urte beteko dira John Lennon hil zutela, eta 25, apirilean,

The Beatles taldea
ezkonberriak.
elkartzen;

banatu zela: «Bukatu da

Hainbat

alferrik.

enpresari saiatu ziren

Nork bere

bidea

egin

ametsa» esan zuen Lennon
Liverpool-eko

lauak berriro

zuen ordutik.

Dena

den,

Beatlesen itzala handia da. Apenas egongo den gaur gazterik, eta ez hain
gazterik, Beatles zein izan ziren ez dakienik. Hala esan zuen Jhon Winston
Lennonek

l 965ean «Beatles Jesukristo baino famatuagoa

da». 30 urteren

buruan hortxe-hortxe.
Lennon jaio zenean, naziak
Liverpool hegazkinez erasotzen ari
ziren Lennonen aita ez zen batere
etxezale, bakarrik utzi zituen amasemeak, baina amak ere alde
egin zuen azkenean. Eta amaren
ahizpa batek zaindu zuen John
gaztea, Maryk. Hala ere, oso
maite zuen semeak ama ...
Liverpool kostako hiri zaildua zen,
baina ordurako gainbehera
hasia. Itsasotik etorkinak iristen
ziren, eta baita contry eta rhythm
and blues aireko diskoak ere.
Zenbait taldek Iparramerikako
folkloreko kantak jotzen zituzten,
aitzinako musikatresnak lagun.
Horrelako talde batean ari zen
John Lennon. 1956an Paul
McCartney-ekin dago jada, eta
l958an Georges Harrisonetorriko
da. Areto txikitan jotzen dute.
Garai gogorrak ziren. l958an
polizia mozkor batek Lennonen
ama hilko du kotxearekin
harrapatuta. l959an musika-taldea banatu egin zen. Lan bila
ibiliko dira, baina G. Harrisonek
bakarrik aurkituko du.

laguntzarekin Eskozianibiliko dira,
strip-tease egiten duen dantzari
baten ikuskizunari musikajartzen
ere bai, eta, etxera itzuliaurretik,
Hamburgoko auzo txinarrean joko
dute. Liverpoolera bueltan
askotan joko dute The Cavern
taberna-zuloan; musika zuzenean
jotzeko ohitura handia zegoen
leku horretan. Ordurako norbait
bazebilen taldearen arrastoan,
eta The Cavern-en azalduko da
1961ean, eta bera izango dela
manager taldearen irabazien
%25aren truke. Brian Epstein disko-saltzailea da gizon hori. Ezdute

oso aintzat hartzen diskoetxetan,
baina bai, ordea, George Martin
ekoizleak; EMlrekinlan-harremanak zituen Martin honek.
Brianek esaten dio Martini ez diola
EMlriezer erosiko, Beatles
taldearekin hitzarmen bat
sinatzen ez badu. Bestalde, B.
Eipsteinek musikarien janzkera
aldatuko du: galtza bakerorik ez,
eta larruzko kazadoren ordez
trajeak, eta ilea orraztuta.

DENBORAREN PODERIOZ.-

AINTZAT HARTU.- Jaramon egin,

Denboraren joanean. Con ei
tiempo.
IKUSKIZUN.- Espectcculo.

gogoan izan. Tener en cuenta.
EKOIZLE.- Ekoiz(tu)+le.Productor/
a. -LEatzizkiak egilea adierazten
du. Adibidez: erosle, ikusle.
begirale ....
HITZARMEN.- Akordioa. Contrato.
SINATU.- Izenpetu. Firmar.

Ringo Starr bateriajolea sartzen
da 1962antaldean, ordura
artekoaren ordez. G. Martinek

Jesukristorekin erkatu
zuen taldea Lennonek
l960an azalduko dira berriro
oso berriturik. Musikataldearen
izen luzeska, Long John and The
Silver Beatles, The Beatles
bihurtuko da denboraren
poderioz. Beste musikari batzuen
BANATU.- Apartatu. Separar.
NORK BERE BIDEA EGIN.- Bakoitza

bere bidetik joan.Seguir cada
cual por su camino.
ITZAL- Sona, fama. Prestigio.
ETORKIN.- lnmigrante.
MUSIKATRESNA.- lnstrumento
musical.
GARAI.- Sasoia, denbora.
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ikusi zuen bateriajolea aldatzeko
premia. Asko zekien musikaz

Martinek, eta zazpi urtetan zehar,
bere jakinduria guztia taldearen
eskurajarri zuen. l963tik l965a
arte, aparraren gainean bizi dira:
Love me do; Please,. please me;
She loves you; I teei fine; From me
to you; Help!; Beatles for sale ...

Diskosalduenen zerrendatan goi-goian daude etengabe
liverpooldarrak. Eta zaletuak edo
fans-ak erotu beharrean.
Kontzertuetan eta taldeak ostatu
hartzen duen hotelen inguruetan
zenbat oihu, negar, karraxi,
bultzada ... neska nerabe ez-herabeenak. Eta hura polizien
larritasuna! «Bectleszolekeno»
sortu da gazte-jendearen artean.
Europa osoan hedatua dago
zaletasun hori l 964an, EEBBetan
ondoren, eta hortik ia mundu
osora, Europako ekialdea barne.

Herrizherri kantari
dabiltzanean, handizkiekin biltzen
dira, eta musikarien emazte zein
andregaiek jendearengan
ikusmina sortzen dute, baita
zaleturen baten erasoak ere.
Zenbaitetan berdin dio gaizki jo
ala ondo jo, ikusleen karraxiek
musika estali egiten baitute ia.
Dena den, adituek diotenez,
diskorikgehienak nahikoa onak
dira. Rockaren alorrean ohikoa
zen arrakasta lortzeko formularen
bat aurkitzen zuenak hortik tira
egitea entzuleak nazka-nazka
egin arte. The Beatles, ordea,
arriskatu egiten da, berrikuntzak
maite dituzte, eta lozorrotik
esnatu egin ziren beren garaiko
musikariak. Ezzituzten
musikatresnak behar bezala
menderatzen, baina, urteak joan
ahalean musikatresna berriak
sartuko dituzte beren

diskogintzan: sitar izenekoa,
txirulak, klabikordio-doinuko
pianoa, edota Yesterday
entzutetsuan, harizko laukotea.
Kanta horren bitartez lortu zuen
garai hartako musika
establishment-aren onarmena.
Beatlesi esker,Liverpooleko
doinuaz hitz egiten da.

Diskorik gehienak
nahiko onak ziren
Letrak ere ez dira beti igoalak
izango: batzuetan herri-hizkera
erabiliko dute, maitasun-kantu
batzuetan esate batera; beste
batzuetan, hizkera nahasiagoa
edota gizarteko iruzkinak, edo
satira. Hippyek beren eresi bihurtu
zuten All you need islove,
maitasuna da behar duzun
guztia ... Hainbestekoa izan zen
taldearen arrakasta, abeslari
askok beren kanten izenburutan
Beatlesekin zerikusiazuten hitzak
sartuko baitzituzten: hala nola,
Cher-ek, Elia Fitzgerald-ek, Four
Prepstaldeak ... Peilo ausart
izatetik Londresko banguardiaren
ordezkari izatera pasako dira.
1967anSgt. Peppers Lonely Hearts
Club Band atera zutenean,
egundoko arrakasta izan zuen
taldeak: maitasuna goraipatzen
da, letania mistikorikere bada,
sentimenduek bor-bor egiten
dute zenbait kantutan, beste
kantaren batean doinuak berak
du garrantzia ...

Zinea eta ohorezko zaldun
A hard aovs night pelikulan
hartuko dute esku 1964an eta,
hurrengo urtean, Help! izenekoan,
biak arrakastatsuak .. Urte
horretan bertan Britainiar
Inperioko zaldun izendatuko
dituzte, nahiz eta Britainia
Handiko zenbait gudari-ohi biziki
haserretu. Orduantxe esango du
John Lennonek sarreran jarri
dugun esaldia, Beatles
Jesukristorekinerkatzen duena:
ehundoko iskanbila sortu zuen
esalditxoak.

Diskoen azalak egiteko orduan ere, berrikuntzaren alde azaldu ziren.
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PREMIA.- Beharra. Necesidad.
APAR.- Bitsa.Espuma.
EROTU BEHARREAN.- Zoratzeko

HANDIZKI.- Gente notable.
IKUSMIN.- Jakingura. Curiosidad.
ZENBAITETAN.- Batzuetan, tarteka.

puntuan. A punto de locura.
NERABE.- Adosleszentea.
BEATLESZALEKERIA.- Beatlesmania.
HEDATU.- Zabaldua. Extendido.

A veces.
BERRIKUNTZA.- Berri(tu)+kuntza.

Renovaci6n. Era berean:
atzerakuntza, sorkuntza,
asmakuntza ...

Pelikula batzuetan ere hartuko
dute esku: Magical mistry tour
pelikulari musika jarriko diote;
taldea izan zen zuzendari. Oso
HARIZKO LAUKOTE.- Cuarteto de

cuerda.
IRUZKIN.- Comentario.
ERESI.- Abestia, kanta.
PEILO.- Paleto.
EGUNDOKO.- Sekulakoa,

berebizikoa. Enorme.
ZALDUN.- Caballero.
GUDARI-OHI.Ex-soldado. Era

berean: alkate-ohi, irakasle-ohi,
zinegotzi-ohi...

kritika gogorrak jaso zituen.
Marrazki bizidunetan sartuko dute
beren Ye/low Submarine, utopiaz

betetako kanta, baina
umeentzako doinu
aproposarekin. Tibeteko
«Hildakoen Liburua»hartu, eta
irakurgai bat moldatuko dute
kanta moduan, Revolver diskoan,
l966an. Ordurako droga nahikoa
hartua zuten: anfetaminak, L.S.D.
eta marihuana. Ekialdeko
filosofiaren eragina ere izan zuten.

Arrakasta lortzeko
beren janzkera aldatu
behar izan zuten
1967an, barbiturikoek Epstein
hil zutenean, leku lasai batetara
erretiratuko dira jakintsu hindu
batekin. Jakintsu honekin hasi
ziren meditazio traszendentala
ezagutzen. Beste gogoeta
batzuetan ere murgildu behar
izan zuten Liverpooleko mutilek:
Epsteinen zenbait negozioren
berri izan zuten, eta
oinordekotzak arazoak sortu
zizkiendiru aldetik eta jabetasun
aldetik. l968an Lennon Yoko
Onarekin ezkonduko da. Baina
gero eta maizago haserretzen
dira Lennon eta McCarrtney
elkarrekin; Yoko Ono ez dago
ondo ikusia eta Jhon Lennonek
The bai/ad of John and Yako

ateratzen du l969an. Urte
horretan bertan argitaratuko da
Beatles taldearen diskorik
salduena: Abbey Road. Diskoaren
lehen aldean nabari da taldea ez
dabilela bateratua. Bigarren
aldeko kantuek, ordea, lotura
handiagoa dute euren artean.
Bestalde, esan behar da Beatles
taldekoek, musikari askori eman
zizkietela berek sortutako
abestiak. Beti ez ziren, hala ere,
lan arrakastatsuak izan, gutxitan,
hobeto esanda. Beste musikari
askoren musikalanetan ere hartu
zuten parte: Donovan, Rolling
Stones, Rod Stwart, Elton John ...

Enpresariak
Enpresariere bihurtu ziren
Apple enpresaren bidez. Atal
asko zituen Apple-k, musikariak
ERKATU.- Alderatu. Comparar.
ISKANBILA.- Istilua.Alboroto.
APROPOS.- Egokia. Adecuado/a.
ERAGIN.- lnfluencia.
MURGILDU.- Sumergir.
OINORDEKOTZA.- Heredentzia.

Lennonek salbu, ez zuten oso ondo hartu Yoko Ono.
biltzeko tokia zen, kantari edo
talde hasiberriei laguntzeko
enpresa, berrikuntzaren topaleku,
arropa saltzeko denda bat ere
bazen enpresa horretan, musikari
buruzko argitaletxe bat,
artegintzari laguntzeko fundazio
bot.. Baina Apple-k bi milioi libera
esterlina galdu zituen
lehendabiziko urtean, eta 1969ko
ekainean arropadenda itxi egin
zuten. Allen Klein-ek, manager
berriak, enpresako atal guztiak,
musikarena ezik, kendu egin
zituen, eta langileak kalera bota.
Baina Paul McCartneyk ez du oso
begiko Klein. Lenonnek taldea
utzi egin nahi du, baina
McCartneyk esaten du l970ko
apirilean taldea hilda zegoela.
Hurrengo urtean hasiko ziren
epaiketak euren arteko arazoak
konpontzeko. Baina Paul eta Jhon
adiskidetu ziren.

Beatlesen ondoren ...
Musika aldetik Paul McCartney
atera da ondoen; esan liteke
bera izan dela Beatlesen
arrakastaren parera iritsiden
bakarra. Plastic Ono Band sortu
zuen Lennonek bere
emaztearekin batera, eta 12 disko
kaleratu. Bakezale amorratu zen
Lennon 70. hamarkadan, eta
1971an lmagine kanta zoragarria
emango du ezagutzera,
bakezaleen ereserkia, esan liteke.
Richard Nixon presidenteak
EEBBetatikbota egin nahi zuen,
baina hil, beste batek hil zuen
BEGIKO.- Gogokoa. Grato.
AMORRATU.- Porrokatua. Oso

l980an, Lennonen beraren zaletu
batek. Ezzitzaion batere gustatu
egin zion autografoa, eta tiroz hil
zuen: lmagine lehen postura iritsi
zen kanten zerrendan .

G. Harrisonere ondo arituko
da 70. hamarkadan. Horren
adibide, My sweet Lord, lehen
postua lortuko du, bai EEBBetan,
bai Britainia Handian. Piskana-piskana ezkutatu egingo da.
Ringok ere lortu zuen EEBBetan
Harrisonek My sweet Lord-ekin
erdietsitakoa. Ringa izeneko
diskoan, Lennon, McCartney eta
Harrisonekere parte hartu zuten,
nork bere aldetik baina. Dena
den urte honen bukaeran kanta
berriak aterako dituzte,
Beatlesenak, eta bideo bat.

Spoin Is different
Beatles Madrilera l965ean
etorri zen. Rosa Monterok artikulu
batean dioenez, giroa hotza izan
omen zen, eskenatokia txikia,
arrunta oso, ikusleak kontzertu
handietara ohitu gabeak ... Ondo
jo omen zuten, baina magiarik ez
zela sortu. Kontzertutik atera
zirenean, beste batzuek hobeto jo
omen zuten, poliziek, grisek
alegia: «Lehendabiziko aldia zen
grisakjendea egurtzen ikusten
nuela ...Orduan ulertu nuen
rockak ,musikazaparte, bestelako
mundu batekin amets egiteko
aukera ere eskaintzen zuela».

ERDIETSI.- Lortu, iritsi.
AUKERA.- Egokiera. Ocasi6n.

zalea.
ERESERKI.- Himno.

Herencia.
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MENDAZKO IRRIBARREAK
QJ

Urtero-urtero,batere hutsikegin gabe, Idoia
bere jaioterrira itzultzenda Eguberriakigarotzera.
Hargatik hartu du gaur Zaraitzuraeramango duen
autobusa. Itzaltzuherrixkara joateko hain zuzenere.
Eta, urtero bezala, Idoiak aldizkaribat erosidu
bidaia atseginago egiteko.
Marokon, irakurtzendu, autobus-geltokietan
ipuin-kontalariak egoten dira. Bidaiariak,
autobusaren zain luzaroan egon behar dutelarik,
kontalariengana hurbildu eta haien ipuinak
entzuten egoten dira, gozo, denbora pasa. Iruneko
autobus-geltoki honetan, ostera, jende asko dabil
eta badirudi denak presaka dabiltzala, eta ipuin-kontalaririkegongo balitz, inork ez lukeela ipuinak
entzuteko astirik izango, ez astirikez patxadarik.

Sahararen kontrako gerran xahutzen den dirutza,
adierazpen-askatasun
urria...
- Ba guk orain dela gutxi arte komentuan
pasatzen genituen Gabonak, Gasteizkokomentuan.
Orain, ostera, etxera joateko aukera izan eta egun
handi hauetan eritetxean egon behar... Gaur
Nabaskozeranoa, baina bihar eritetxera itzuli
beharko dut-mojak berriro ere.
Idoiak orain argi ulertu du mojak hitzegin beharra
sentitzenduela, eta berak ere zerbait esan egin
beharko diola.
- Ni itzaltzuarranaiz,baina erizaintza-ikasketak
amaitu nituenetik Irunean bizi naiz. Hala ere,

Lasaiageri diren bakarrak autobusetan eserita
daudenak dira; eta are lasaiago, beharbada, ipuin-kontalaririkezean eskuartean aldizkarirenbat
dutenak. Idoia horixe pentsatzen ari zen
aldamenean moja bat eserizaionean.
- Arratsalde on.
- Baita zuriere.
Eta Idoiak mojari irribarrebat; eta mojak neskari
mendazko goxoki bat.
Autobusa, bete-beterik, arratsaldeko azken
argitasunarekinabiatzen da. Barreneanirratia
piztuta dago, baina inork ez dio erreparatzen irratiko
ahotsari: denak hizketanari dira, tcr-tor-tor. edota
dagoeneko Eguberrihauek zein azkar igaroko diren
pentsatzen...
- Gabonak etxean pasatzera, ezta?-mojak
Idoiari.
- Bai,ahal dela, urtero-urterojoaten naiz-Idoiak
mojari.
- Guk aurten ez dugu ba zorte handirik izanjarraitu du aurpegia zimurrez betea duen
emakumeak-. Ahizpari buruan halako konkor ttiki
bat atera zaio eta aurtengo Gabonak eritetxean
eman beharko ditugu, analisiaketa egiten ...
Idoiak zer esan ez dakiela, begiak atzera ere
aldizkariraeraman ditu. Marokon, irakurtzendu,
turisteiez zaie benetako bizimodua ezagutarazten,
errealitatea ezkutatu egiten zaie: egunero
IRRIBARRE.- Barremurria.Sonrisa.
HERRIXKA.- Herri+xka.Herritxikia.
OSTERA.- Aldiz, berriz.Encambio.
ASTI.- Beta, denbora.
PATXADA.- Lasaitasuna,baretasuna. Tranquilidad.
ALDAMEN.- Alboa, ondoa.
ZIMUR.- Arruga.

KONKOR.-Handitua.Bulto,hinchaz6n.
ERITETXE.- Ospitalea.
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t
DIRUTZA.- Diru+tza.Dirumordoa, diru asko. Era

berean: jendetza, hondartza, harritza...
Libertad de expresi6n.

ADIERAZPEN-ASKATASUN.-

Eguberrietan jaioterrira itzultzen naiz. Gainera, orain
oso etxe ederra dugu, iaz berritua, eta ezin ba huts
egin.
- Bai ederki! Etxeberritua.Gureakere badu
premia ederra, baina osogarestijoko du, ezta?

- Guk neba-arreben artean egin genuen. Ez,egia
esan neba-arrebekberrituzuteneta nik,lanak
amaitu bitartean, gurasoakIruneanhartu nituen.
Hemenongi moldatu ziren,baina aitak, batez ere
aitak, ezinzuenetxea gogotik kendu:soroak,
sagarrondoak,belarra, iratzea ... Etaez dakit oso
ongi egin genuen...
- Zergatikez ba? -galdegin du mojak urduri.
- Etxeberritzea amaitu zenean, gurasoak
autoan sartu eta Itzaltzurantzabiatu ginen. Aita
tar-tar-tar zihoan, nola egongo ote den hau, nola

bestea. Haurrak Errege-bezperanegoten diren
bezalaxe zihoan, estu eta larri. Baina bide-erdian
ez zaio ba bihotza errebelatzen! Ene,ene, ene!
Autotik zapi bat atera, lruneoro ziztu batean itzuli
eta eritetxera eraman genuen, larrialdietara!,
erantzuten du Idoiak leihatilatik eguzki gorria ikusi
bitartean.
Autobusean ere argi gorrixkak piztuak dira eta
giro berezia, atsegina nabaritzen da barrenean:
aitorpenetarako
ezin egokiagoa.
- Ni neu ere, itxurazoso gaizki ez banago ere,
birritan operatu naute bihotzetik... -mojak.

Eta iluna sartzenari delarik, bai Idoia bai moja
atsegin handiz ari dira berbetan. Halako batean,
mojak ikusidu bere herriaren izena kartel batean,
eta Nabaskozekokontu ttiki batzuk aipatzen
dizkio, oraingoak eta garai batekoak, batez ere
beste garai batekoak. Baina, Nabaskozera heldu
aurretik, hastapenean bezala, Idoiak irribarre
egiten dio mojari, eta honek neskarimendazko
beste goxoki bat eskaintzen,eta goxokiarekin
batera galdera hau egiten dio:
- Aizu, baina zuen aitak ikusikozuen etxe berria,
ezta? Ongi al dago orain?
- Bai, ikusiko ez zuen ba!-ihardetsi Idoiak isilune
baten ondotik. Izugarrigustatu zitzaion. Haren
poza!
Eta Eguberrion, eta ea ahizpa agudo
sendatzen den, eta agur, eta mendazko
irribarreak. Eta Idoia bakarrik geratzen da, eta
orain aldizkaria utzi eta kanpora begiratuko luke,
baina kanpoan dena dago ilun eta ez da ezer
ikusten.Orduan begiak apur bat bustitzenzaizkio.
Eta Idoiak, ia oharkabean,
mojari gezurra esan
diola pentsatzen du, gezur ttiki bat, eta bere aita
oso larri heldu zela ospitalera, eta bertan txori ttiki
bat bezala geratu zela, eta zorigaitzezez zuela
etxe berria ikusterikizan. Baina mojak, Eguberri-giroan, bihotza ahuldurik eta ahizpa eritetxean
duelarik, gezur ttiki hori behar zuela iruditzen zaio.
Eta autobusa, gauaren tunela zeharkatuz,tirriki-tarraka doa aurtengo Eguberrietarantz.
Marokon, jarraitzen du irakurtzen,turistei
errealitatea ezkutatu egiten zaie...

Patxi Zubizarreta

BAI EDERKI!- Zeinederki! iQue bien!
NEBA.- Emokurnezkooren anaia.
IRATZE.-Garoa. Helecho.
ZAPI.- Oihala. Lienzo.
ZIZTUBATEAN.- Osoarin edo azkar.A toda

velocidad.

LAR._RIALDI.Urgencia.
AITORPEN.- Aitor(tu)+pen.Confesi6n.-PENatzizkiak

ekintzaeta horrenondorioa adieraztenditu.
Adibidez:azalpen, egiaztapen, laburpen...
BIRRITAN.- Bialdizedo bider.
HASTAPEN.- Hasiera.Aurkakoa:amaiera.
IKUSIKO EZZUEN BA! - iC6mo no lo iba a ver!
IHARDETSI.- Erantzun.Responder.
OHARKABEAN.- Konturatugabe.
lnconscientemente.
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Musika
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SOLUZIOAK
46. ORRIALDEAN

_POEMA PRESOA_
Zatika emandako erantzunak osatu ahala, eraman itzazu letra
zenbakidunak beheko taulara -adibidean
bezalaxe- eta Mikel
Zaratek beste poeta bati buruz egindako olerkiaren zenbait lerro
aurkituko dituzu.
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L

23

25

57

28

z

31

36

:15

u

29

!

32

z

T

A
38

T

Beharra

3Q

A

R

41

42

44

45

1
4Q

R

46

A
5()

D
52

u

L

26

A

27

DdA

A
51

1

20

19

1

j

Argitasunik eza

A

u

T

24

47

Gizakiak

58

54

53

56

55

E

N 0

A

E

z

Ongi ez dagoenaren pertsonarenegoera 0

5Q

D

CD 1 ,/

,J

,,I ,,I J ,,I 201 .,J ,,I ,,/ ,.1

.1 .1 1 .1 ,/ .1 .1 ,,/

,J

,.11

,,I ,J

JEROGLIFIKOA

1

:14

M

dirua

Bizkarrik gabeko

R

30

0

0

22

Urki oihana

Bertan eraikitzeko lur-eremua

1

R

21

Eskuabukatzenden zatietako bakoitza

A

R

18

Jantzietarako erabiltzen den landarea

Alemaniako

R

6

Metal astuna eta oso erradiaktiboa

1

1

60

1 ,,/ ,./ ,,/ ,./ ,,I '°I ,,J ,,I
1 ,,I ,.I ,,I 361 ,,I ~I,.l~,.,~.,l~.,I~.,I~.,I..~I ..~I .•~,(,l I u..l I R'°I,,I ,,I ,,I ..1 •• 1
1••

LETRA-ZOPA·
Aurki itzazu irudi hauei dagozkien hitzak.
Ondo gogoan hartu norabide guztietan
aurki daitezkeela.
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Laino guztien gainetik ...

BERLINGO ZINEMALDIAN,
GAZTEAK TINKO
ll] Aurrera doa zinemak ehun urte beteak dituen Artearen urte "marabillosoa"
bilakatzen ari zaiguna. Ez izan penarik, ez egin negarrik.Gazte
eta sasoi onean, denetan

zazpigarrena

Berlinale festa ikaragarrian

dastatu

dirau. Gazte

den misterio honek. Froga gisa,

genituen

hainbat

neska-mutilen

lan

fresku, bihurri, mundialak inkluso.
Abenduak 28an, zinemak
ehun urte beteko ditu. Osasun-azterketa serio eta sakonak egin
izan dizkiote otsailetik hona, eta,
orain, Canneseko erakusketa
erraldoia urruti ez dagoen
honetan, LosAngeleseko
merkatuan Donostiako
Zinemaldiak bere zeluloidezko
burua harro aurkeztu duen
garaian eta Venezia irailerako
ospakizun dotorerako prestatzen
hasita den ordu horretan,
kezkatzeko tenore, proportzio
edota betarik ez dagoela esan
dezakegu poz-pozik.
Har ditzagun, kasu, Berlinalen
aurkituriko hainbat harribitxi

BERLlNALF

irudizko. Lehenengoz eta behin,
jatorriz txinatarra eta ofizioz estatu
batuarra den Wayne Wangek
luxuzeta dohaitsu zuzendutako bi
opari sekulako: «Srnoke»eta «Blue
in the Foce». Biak dira legerik
onartzen ez duten zeluloide-puska
aske eta ederrak, koadrila-giroan
filmatuak. A ze nolako lagunartea
bide batez! Paul Auster
idazlearena da gidoia. Rachel
Portman musikagile paregabea
arduratu zen soinu-bandaz.
Kamararen aurrean William Hurt
eta Harvey Keitel gehi beste
adiskide-pila bat: LillyTomlin,
Roseanne, Madonna, Lou Reed...

,

J'

'·,,.,,

Mesedez, arren, otoi. Ez
zaitezte ahaztu bi izenburu
horiekin, ez eta Donostiako
zinemaldian duela asko bere
abileziaren berri eman zigun
Wayne Wangekin ere. Berak
baitu, beste askorekin batera,
zinemaren bigarren
mendeurreneko giltza.

Ferrararen ausardia iluna

1995
1995eko Berlinaleren uzta
irudizkoa aberatsa izan da oso.
LAINO.- Hodeia. Nube.
TINKO.- Irmo. Con firmeza,
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firmemente.
BILAKATU.- Bihurtu. Convertir.
SASOI ONEAN.- Osasuntsu.Con
bueno salud.
DASTATU.- Gozatu. Degustar.
ERRALDOI.- Gigante.
HARRO.- Pozik.Contento, ufano.
TENORE.- Garaia, sasoia,
denbora.

Zineman betidanik izan dira
muga guztiak hausten ausartu
direnak. Ondorioz, bizitza latza
izan dute; guk, berriz, beraiek
amesturiko istorioen errainu
itsugarriak somatu ditugu
hainbestetan. Abel Ferrara
horietako bat dugu. Berak
sinaturiko «Bod Lieutenant»,
«SnakeEyes»edota «TheKing of
New York»lanak deabruzkoak
PROPORTZIO.- Egokiera, aukera.
BETA.- Astia, denbora.
HARRIBITXI.- Piedra preciosa.
LEHENENGOZ ETA BEHIN.- Lehenik.

Antes que nodo, en primer lugar.
PAREGABE.- Berdingabea. Sin
igual.
OTOI.- Mesedez, arren. Por favor
MENDEURREN.- Centenario. Era
berean: urteurren, asteurren,
hilurren...

Hartza da zinemaldi honetako ikurra,
sarri ikur bihurria.

45 urtez izan da zine-festa Berlinen.

Merkatuan
handiak.

ere, aukera

bailiren arbuiatu zituzten askok
eta askok.
Eta halakoxeak ziren, bai
horixe; baina demonio horrek
aingeru anitzek baino askosaz
hobeto, askosazmaltzurrago
menperatzen ditu zinemaren
armak. Horren froga tentagarria
izan genuen «TheAddiction» filme
gaizper eta malmutzean.
Banpiroak dira protagonistak,
baina zin degizuet «Entrevistacon
ei vampiro» hilgarrian agertzen
ziren baino perilosoagoak direla
zuri-beltzean isladaturiko New Vork
mikatzean dabiltzan horiek.

Bilboko Ezkerraldera garamatzan
istorio bortitz hau erdipurdi idatzia
izatea, baina horren kamarak
duen azkartasunak ez du pareko
asko izango egun gure zineman.
Begi horrek ikusten duena
azaltzeko tankera berezi eta
atrebitua gutxik dute inguru
hauetan. Egidazue kasu eta
Danielen arrastoa bila ezazue
aretoetan.

Maisu edadetuok

ere bai

Ezpentsa datorren mendeko
zeluloidea bixarguri azkar batzuen
eskuetan dagoenik soil-soilik.Ez,
mesedez. Aspaldiko zuzendariek
ere badute oraindino esatekoa
franko eta erakusteko makina bat

kontu. Adibiderako, erreferentzia
egingo diogu Berlinen urrea lortu
zuen «L'Appot» filmeari. Bertrand
Tavernierrek sinatua, klasikoek
irekitako ildoan pausatua, gaurko
gazteriari egiten dio erretratu fin
eta basa zinemak betidanik izan
dituen legeak maisu-eskuz
erabiliz.
Laburbilduz, ba, ehun urte
beteko dituen agure
fotogrametako hau beso indartsu,
sendo eta irudimentsuek
besarkatzen dute. Ezahaztu eta
hasi zaitezte abenduaren 28rako
opariak erosten.
Begoiia del Teso

Danielen indarra
Berlinalen aurkitu genituen
kasikzinea ez ziren desastreak
ere, baina horiek ez ditugu
aipatuko. Zertarako, ba, aipu egin
komentatzeko hoberik baldin
badugu eta, gainera, gutarik
batena hona ekartzeko modua
izanda?
Daniel Calparsoro Donostiako
semea dugu. Zazpi urtez ikasidu
zinemagintza Estatu Batuetan eta
Houstoneko zinemaldira hurbildu
zirenak txunditu zituen «W.C»
izeneko laburraz. Berlingo
miatzaileek «Saltoal vccio»
lehengo luzemetraia aurkitu zuten
hor nonbait eta ohore osoz
Panorama sailarako erreserbatu.
Otsaileko gau batean ikusi
genuen eta aho zabalik, dardaka
utzi gintuen ikusitakoak. Baliteke
ARBUIATU.- Ezetsi,ezezkoa eman.
Rechazar.
MALMUTZ.- Maltzurra.
ZIN DAGIZUET.- Osjuro.(Egin
aditzaren forma trinkoa)
MIKATZ.- Mingotsa.
Amargo.Aurkakoa: gozoa
MIATZAILE.- Mia(tu)+tzaile.
Aztertzailea. Buscador,
escudrlncdor.

«Salto al vaclo» kartela bezain harrigarria da.
BORTITZ.-Sendoa, indartsua.
Fuerte.
AZKARTASUN.- Bizitasuna,
arintasuna.
ILDO.- Arrastoa. Surco.
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SOS.- Txanpona. Moneda.
BEREGISARA.- Bere kontura. Por
su cuenta.
HUTSIKEGON.- Ezergabe egon.
Estarvado.
LURJOTA EGON.- Adorea galduta
egon. Estarhecho polvo.
IZAN BAILIRAN.- Como sifueran.
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LORTU.- Iritsi,erdietsi. Lograr.
PURTZIL.-Prostituta.
NORTASUN.- lzakera.
Personalidad.
MUNDIALA.- Bikaina. Fenomenal.
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HURA GIROA!- iMenudo
ambiente!
NAZKA.- Higuina, narda. Asco.
LERDE.-Adurra, baba.
AITZUR.- Mozkorra, mokoiloa.
Borrachera.
BOSTAXOLA.- Axola gutxi.
MINGARRI.- Min+garri. Doloroso.
Era berean: negargarri,
barregarri, beldurgarri ...

AUSKALO!- Batek daki! iVete a
saber!
HEZI.- Menderatu. Dominar.
LO HARTU EZ DUT BA!- iMira que
dormirme!
AXIO.- Ekintzaokerra edo txarra.
Maia acci6n, faena.
BERRIKETA.-Eleketa, kalaka.
Parloteo, chcchoro.
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DENBORALE.- Ekaitza. Tempora!.
GAINDITU.- Goitu. Superar.
UMEGORRI.- Adin gutxiko mutikoa
edo neskatoa.
NORABIDE.- Rumbo.
GAUZA IZAN.- Gai edo kapaz
izan.
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EZAGUN DUGU.- Se nos nota.
JASAN.- Nozitu, pairatu. Sufrir.
OROITZAPEN.- Gomuta, oroipena.
Recuerdo.
TXIKI EZZINTZATEN.-Zu ez
txikitzeko. Para que no te
destrozaran.
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Ideia eta marrazkiak:
Testua: Pedro Rivero
ETEKIN.- Mozkina, probetxua.

Utilidad.
ELKOR.- Idorra, antzua. Esteril,

seco.
ZAMAPE.- Zama+pe. Bajo ei peso

de. Era berean: besape, zubipe,
elizpe...

Mikel Mardones

GAZTARO.- Gazte+aro. Epoca de

la juventud. Era berean:
zahartzaro, helduaro, haurtzaro ...
ETSIPEN.-Desesperaci6n.
GONBITO.- V6mito.
BABO ARRAIOA!- iTonto m6s que
tonto!
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POEMA PRESOA

JEROGLIFIKOA

(Tere lrastorza)
TESTA

l.
2.
3.
4.
5.
6.

2
l
2
3
3
3

b) 3
b) 3
b) 3
b) 2
b) 2
b) l
b)3

c)l

l
l

b) l
b) 2

c)
c)

a) l

b)3

c)3

a)
a)
a)
a)
a)
a)

7.

a)l

8.
9.

a)
a)

10.

c)
c)
c)
c)
c)
c)

l
2
l
l
l
3

Ezhar lagunik
beharrezkoak direnean
behar bezalakoak
direnean baino.

3
3

Beharra

P-re-mi-a

24 PUNTUTIK GORA

=Premia

,.....
~~A-\17
C

Ezzara batere garbia, alajaina! Zeure ingurukoei kalte
egin nahi ez badiezu, ez hartu diruarekin zerikusia
duen inolako ardurarik. Horrela, ez duzu tentaldirik
izango. Baina alferrik da zuri horrelakorik esatea.

fa/
~

PUNTUTIK 24 PUNTURA

.,..__

Hara! Ezzenuen uste horrelakoa zinenik. Ezetsi, hala
ere: segi besteren ustelkeriak salatzen, zureak besteren
batek salatuko ditu eta.

~ A\

17 PUNTUTIK BEHERA

Ematea hartzea baino atseginago dela erakutsi
dizute. Baina zu ez zatoz bat horrekin. Nahikoa lan
egin behar izaten duzu zeure pentsakeraren aurka
ez jokatzeko. Eta, bestalde, tontotzat hartzen zaitu
jende askok.
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SOLUZIOAK:Katilu, futbolari, garabi, gorila, igel,
arraultza, argazki, beroki, orbel, okela.

1

Erantzukizuna.
Responsabilidad.
ALFERRIK DA.- Esinutil que.
USTELKERIA.- Ustel+keria.
Podredumbre. KERIAatzizkiak
akatsa adierazten du.
ARDURA.-

1

Adibidez: Harrokeria,
alferkeria, utzikeria...
SALATU.- Denunciar.
BAT ETORRI.- Ados egon. Ester
de acuerdo.

i'.

i},4:·-<: ;;'.

.
·.·. .
OROSK
~>t;~~!·~~··<
~
t~t~i·•·u>·•··
:1A:-

PO

...
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ARIES .....

'"

.';';.~-:'1111""'';11(1.

Martxoaren 2.1etik Apirilaren 20ra
1
'

'

''11

,•· ," '' '"--~I.'

Orain berriro ezqgut1d'duzulagun bat.
Azpijokoan debil zurekin. Ezzaitu,
ordea, usteqobeom harrapatuko.
Zelatari fina boltzcro. zeuk
atzemango du;;i!lgdlizkilea azti bila
ibili gabe. Ha..rrikt19.~.urutziko dituzu
lagunak.
1
1 •I

i

TAURUS
Apirilaren 2-1etik Maiatzaren 20ra
i·
!
Eltze guztietako burduntzalia ote

zaitugu:? Eskuorteon.duzuno aski ez
nonbcif''Ezizcn hain ~.., ...
jakinminosoq,Txoratien eta burua
arintzen hasia zarela dirudi. Hezi
zeure bun:fo eta errenditu zeure
lanetaia.~ Ezzaizu
dornutuko.
.,
./

GEMINI
Maiatzaren 2letik Ekaina~~f!.2lera ·

Beldurtiegia-.zara....Zeure.blzitzcko
negozio'rik Q[)ena egiteko aukera
izango duzu ~gun hauetan.
Laguntasunik '.ezduzu falta. Adituei
kasu egin, bai, bolno zeure azukre-koskorrari ere':,bai!; Bion artean
aurrera egingo Q,~z1..1:1?
..M,aitasuna,
kontidorrtzc. eta ausardia, hori da
bidea. Eta, zorionok"
'•ii .. ,,,,..,)!J''

CAN-G-ER
/O''

.••

Ekainar~~·22ti~UztEJilaren22ra

LEO

VIRGO

Uztailare"n23tikAbuztuaren 23ra

Gaqz~.illoln'etqm~teriotsuak
ezqg~he~gj.rr.ika bj#l-ukozaizu. Eta
horrekin batera, zure crnetsok
ared(gdt,uegingo dir'Gi1'oatezere
amesg.aiztoak ,rlptiindk ·kontatzeko
gaitasun.._,appqa
·a~ql$Y~.9duzu horiek
euskalteglcirt·l<Qn}atz~of1·Lan-kontratua ~Skainil«::roizuteeskolan
ipuin-kontalari aritzeko~ Ezgaldu
aukera hori.

Horre~bJstE:i''g~xokijanda, masailak
guri-gl!:Jri~gingozpizkizu eta iseka
egingo'\dizute. Zarqdu zeure gorputza
eta harf1,.1
Beharl:dUZf.Jn
kaltzioa. Ezutzi
kirola a lele 8·atera:i,Diruzez zabiltza
h~in oggi, baina nc::i~b'qitek
maite
za1tu,,etai'azdduko (;ja.

LIBRA

SCORPIO

Irailaren 24tik Urriaren23ra

Pdrrahdatik etortzean, etxean
isilxedg6~sertien il<ersi
behar duzu.
SWkCllE:i~tikJogelera,
~ortik komunera,
kor::l':tLJnetik,egong'E>lqra,
egongelatik
logeli::l~Q,'c;Jfze;..aur~e.
gehitxo egiten
duzu. Erhe~bili!M<;21e?i'piska
bat falta
duzu. Ezizancb9in xalaq!

CAPRICORN
Gorabehera asko.,;Zure.bizimoduan.
Alai botzuetcn. §O,i6~1:~~hienetan.
Ge~.ie.9i.~e.
. rretz?
..m dlui~.'"Izan bihotz !
Ta~iqk eki Leturiak ;pozfu egingo
zaitCizte,~n;tz\ifl\lrezCizu·h:iusika
arin
antzekoa; B@iQ~
danfZq! ~p~unarekin
bada, hobe,..E~agero;\seg1borrokan
euskororeldn, l
..::::·::~

~·

ATZEMAN.- Harrapatu,
Coger, atrapar.

atxilotu.

Berritxarre~19o,iqe,dd1)8gi}ervoituzte.
Denbora gehiegi efrn::itel(iduz~
telebistarenral1rreq~.
'Arazddk1ez
dira
•
~.
1
,',/, :!..
,i.
·~
horrela kOnftOl).l~eq''.
u1a1mq
e; duzu
zeure burua geh1e@1
estuhJ~o.Hori
bai, ikusGo~n,~d!e.;J)rograrna?Hqrrek
burua arindul<o dizu, etb bide.beitez
euskara gehixeago lanC:lukoduzu.
1

·)

SAGITARIUS

Urriaren24tik Azaroaren 22ra

Azaroaren 23tik A5enduaren 21era

Udaberria~·l\r,bol<2.l$·IOFatu
dira. Kukua
ere
dabil,flertu etd1komeni da
dirurik.g"abe ez lbi~tZea,~Eguraldionak
azaltzen ~adrcj e(e,)ez1euskaltegira
joateari utzi. lA21t~r~eta3garaianlana
gai.nezka ~Z:,~d1Wki'(z~kd,
sai9,zaitez
astia duzull)g1tG!r:tep~.
tlJst.1e~al:Deko
dirutxoa heldukd zaizu~,..).

Ezdituzu bestebk 'Qirenbezalakoak
onartzen, zorrotzegia zara eta. Lastoa
ikusten duzu besterer1begitan, eta
habea ez zeureai::1.~l'spiluok1€Z·dizu
egia osoa es_ang0.Bila ezozu lggun
bat zeure aka1sal<i~usren·'eto.
aitortzen lagundUJO dizuna.
Zoriontsuago ~~i·zara.

AQUARIUS

PISCIS

Urtarrilaren 21etik Otsailarffl~!~ra .

Otsailaren 2otik.Martxoaren 20ra""'1"

Zenbat buru hrnnb9tabar.u~qct10
esaera zaharrak.~Bdina?iukrmarka
guztiak hausten,CJiti!fzG'.
ndfn zara
kaskagogOJ!O'~
Zi:Jr1ea
,etd zurea
bakarrik. El:.ltsi:e+c5
·e.utsitema batean.
Holakof01''z9~az'q,.Mesedez
alda
zaitez·tbestea!Jez dira erabateko
er9~1ag;~td.,;f'iori bai, azterketak erraz
gdinylitu~p""dituzu.

Bolada hon~_tc:ih-osQ
gustor6 ~gongo
zara zeure familiaq,, Gar.di bdteko
arazoak gainditual<•.difclzufgarbi hitz
egin eta ge:o. Bain:J.lehe h~_oah.itura
txarretara1b.1hlilrtzer:rb<:Ji:arct
b~JJro
dena oker'tt:Jk-e.<2Ja
..••
Ba1norezesan
beti bai bai, noizeg~ P,ehi[Iezetz
esatekoak ere izaten 9ire eta.

~or

'"'"'

Abenduaren 22tik Urtarrilaren 20ra

Abuztuaren 24tik Irailaren 23ra
A"'"''''''""" 1""'
Mundua gogorregia
iruditZerrzaizu.

..._,,,

.,,._,,

IZAN BIHOTZ!.- Izan adore!
animo!

••••••

'11

[Ien

1

JOATEARI UTZI.- Dejar de ir. Era
berean: erretzeari, edateari,

AZTI.- Brujo, adivino.

BURDUNTZALI.- Cazo de servir.

jateari utzi...

AMESGAIZTO.- Lokamutsa.
Pesadilla.
APARTA.- Bikaina. Extraordinario.
XALO.- Inozoa, inuxentea.
lngenuo/a.

ELTZEGUZTIETAKO BURDUNTZALIA.(Esamolde zaharra) Perejil de
todas las salsas.
HEZI ZEURE BURUA.- Contr61ate,
domlnate.

ABURU.- Ustea, iritzia. Opini6n.
TEMA.- Seta. Terquedad.
ERGEL- Tentela, txoroa, baboa.
Tonto/a.
GOIBELDU.- Ilundu. Entristecer.
ZORROTZ.- Gogorra
HABE.- Vigo.
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