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Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea

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

Erakunde autonomiaduna
Organismo Autónomo del

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea

Formulario honetako datuak fitxategi automatizatu
batean bilduko dira, HABEk aldizkaria jasotzeko
eskabideak kudeatu ahal izateko. Fitxategi datuetara
sartzeko, datuok aldatu eta deuseztatzeko eskubidea erabili nahi izanez gero, HABEra jo dezakezue:
Vitoria-Gasteiz kalea, 3-6. 20018 Donostia.

HARPIDETZA-ORRIA

Habe @ldizkarian ikusgai
Izen-deiturak:.................................................................................................................................
Zein euskaltegitan ari zara ikasten?............................................................................................
Identifikazio Fiskalaren Kodea / Nortasun-agiria: .....................................................................
Helbidea: .................................................................................... Telefonoa: ...............................
Herria: ...........................................Posta-kodea: ..................Probintzia:.....................................
Posta elektronikoa .....................................................................................
HABE aldizkaria jaso nahi dut etxean. (Urtean 11 ale: 21,28 €). Euskaltegi bateko ikasle
bazara, harpidetza 10,64 €.
Honela ordainduko dut:
HABEren izenean luzaturiko txeke bidez (erantsi txekea harpidetza-orri honi)
Transferentzi bidez (kutxa 2101.0381.01.0003069002) (erantsi agiria harpidetza-orri honi)
Kontu korronte bidez: Bankua edo Aurrezki Kutxa: ............................................................
Sukurtsala: ...........................................K.D.: .....................................
Zenbakia: ..........................................................................................

OHARRA: Egin daiteke harpidetza HABENET-en bidez ere: www.habe.org

3

328

Bukatu dira oporrak eta berriro ere lanean hasteko garaia heldu
zaigu. Ikasturte berrian Txoko honetara ekarri ditugun oharrak beti
bezain esanguratsuak izatea espero dugu.

Zure

txokoa
Kaixo:
Ez nekien non galdetu eta zuei idaztea bururatu
zait. Ba al dago IKASLEAREN GUNEAn hasierako
urratsetarako materialik? Mila esker.
Ane, Azkoitia

Kaixo, lagunak:
Orain arte bakarrik ikasi dut euskara, baina
aurten euskaltegi batean matrikulatu nahi dut.
Nola jakin dezaket zein den eskaintza, matrikula,
prezioak… etab? Eskerrik asko.
Amaia, Pasaia
Euskaltegiei buruzko informazioa lortzeko biderik
motzena gure web orria duzu: www.habe.org. Bertan
aurkituko duzu euskaltegiz euskaltegi eskaintzen diren
ordutegi eta mailak, baita euskaltegiarekin
harremanetan jartzeko telefono eta helbideak ere.
Egizu bisitatxo bat eta bide batez, IKASLEAREN
GUNEAn ditugun edukiei ere erreparatu.

Kaixo, HABE aldizkaria: Nire galdera oso erraza
da: Ikasturte berri honetan ere ikasle direnei
harpidetza berezia eskainiko diezue? Eskerrik
asko erantzuteagatik.
Mikel, Bilbo
Erraza bezain egokia izan da zure galdera, Mikel. Izan
ere, askotan ahaztu ere egiten zaigu zuei, gure
irakurleoi, hainbat konturen berri ematea, jakingo
dituzuelakoan baikaude askotan.
Erantzuna, berriz, hauxe: Bai, aurten ere edozein
euskaltegitan matrikulatuta dagoen ikasleak merke
asko eskuratuko du HABE aldizkaria.

Uda honetan IKASLEAREN GUNEAri astindu bat ematen
hasi gara eta laster ikusiko dituzue txertatu ditugun
aldaketak. Besteak beste, hasierako urratsetan ikasten
dabiltzanentzako materiala eskaintzen saiatu gara. Bisita
ezazu eta konprobatu.

Kaixo, lagunak:
Neure burua eskaini nahi dut irakasle lanetarako.
Zer egin behar dut?
Eskerrik asko.
Maite, Lazkao
Gure web orrian egon badago horretarako tarterik.
Hauxe egin behar duzu: www.habe.org helbidean sartu,
zerbitzuak sakatu eta lan-poltsa izeneko atalera jo.
Bertan aurkituko duzun inprimakia betetzearekin batera
zure datuak kontsultatzeko moduan egotea lortuko
duzu.
Bukatzeko, gogoan al duzue Helmut Fisher? Bai,
IKASLEAREN GUNEAn abenduan egin genuen zozketan
irabazle izan zen ikaslea da. Eta aukeratu zuen saria?
Bidaia. Joan zen, bada, bere familiarekin. Hona hemen
Disneyland Parisetik jaso dugun postala:
Kaixo, lagunok:
Hau izan da zoragarria, primeran pasa dugu,
berriro etortzeko prest. Eskerrik asko eta agur bero
bat:
Helmut, Ana, Unai eta Ainhoa

Segidan irakurriko duzuena, kanpotik jaso dugun
mezu bat. Bitxia delako ekarri dugu hona.
Por nacimiento (Bilbao, 1934, en el Pleistoceno:
eran otros tiempos) y tradición familiar en la
diáspora, soy un buen “euskalzale” y envidioso
“euskarazale”. Ahora, con tiempo, ganas y
dedicación, a ver si consigo ser un pasable
“euskaldunberri”.
Ikusi arte.
M. Sánchez, Blanes
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Sarean

B I Z K A I E R A R E N FO N OT E K E A
Bizkaiko herri euskeraren lekukoak

Hil honetan tarte honetara
ekarri dugun web orria
Bizkaiko Foru Aldundiak
kudeatu eta eskaintzen du.
EHUko AhoLab taldea da
egilea eta edukia, berriz,
Bizkaiko herrietan egiten den
euskararen grabazio eta
transkripzioek osatzen dute.

I

nformazioaren antolaketari erreparatuz gero, bilaketak dira
euskarri nagusiak. Ikus ditzagun banan-banan:

> Bilaketa

> Bilaketa

arrunta

Aukera honetan klik eginez gero, hauxe da bistaratuko zaizkigun edukiak.

aurreratua

Aurrekoa baino zehatzagoa eta orain arteko eduki guztiak
biltzen dituena.

• Material-mota eta azpi-motak
Berba isolatuak
Esaldiak
Herri literatura (Bertsoak, Errezitatuak, Esaldi eginak,
Igarkizunak, Kantak, Olgetak, Otoitzak)
Testuak (Etnografikoak, Ipuinak, Linguistikoak,
Narrazioak)

• Bilduma (Arrieta Berbarik Berba, Bakio Berbarik Berba,
Gatika Berbarik Berba, Iñaki Gaminderen artxiboa, Jatabe
Berbarik Berba, Leioa Berbarik Berba, Meñaka Berbarik
Berba, Mungia Berbarik Berba)

• Eskualdea

• Grabaketaren data

• Herria

• Copyright informazioa

Aukera bakoitzean klik eginez, izenburu guztien zerrenda
edo hitz gako guztien zerrenda bistaratuko zaizkigu.

• Izenburua
• Batuerazko Testua

• Grabaketa-ekipamendua
• Material-mota
• Azpi-mota
• Hiztunaren izena
• Beste transkribapenak (Euskara Batua Hiztunekin,
Euskara Batua, Euskara Bizkaiera Literarioa Hiztunekin,
Euskara Bizkaiera Literarioa, Euskara Bizkaiera)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Kontsulta doakoa da. Beraz, ez galdu aukerarik eta bisita egin!
http://bizkaifon.ehu.es/html/sarrera.html
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Gaurgero
motzean
Gauza jakina da guraso bihurtzen garen unetik haurrak
izaten ditugula hizpide. Zeu ere guraso bazara, hurrengo
elkarrizketetarako gaia izan dezazun, hona hemen
aurkitu ditugun hainbat bitxikeria.

Gure seme-alabek ez dute behar bezala gosaltzen

G

aiaren inguruan egiten diren ikerketek ondorio berberetara garamatzate behin eta
berriro: gure haurrak behar adina gosaldu gabe doaz eskolara. Azken ikerketa
hauetako batek dioenez, %70k ohiko esne-edalontzi bat kakaoa eta zerealen batek
lagunduta besterik ez du gosaltzen.
Gosaria behar bezalakoa izan dadin, ordea, esnea eta zekaleaz gain, zukua edo fruta
hartu behar da. %30ak baino ez du hori egiten; gehienak, neskak.
7tik 16 urte bitarteko neska-mutikoek osatzen dute okerren gosaltzen dutenen
taldea.
Hobetu behar den beste kontu bat emandako denbora da. %35ak 10 minututan
gosaltzen du, hau da, azkarregi.

Gurasoon kezka nagusiak

H

aurrak ditugunean asko eta asko dira kezkatzen gaituzten gaiak. Baina,
lehentasunen arabera sailkatu beharko bagenitu, zalantzarik gabe, haurren
elikadura litzateke zerrendaren hasieran jarriko genukeen gaia. Bigarren buruhaustea,
berriz, haurraren loa da: nahikoa lo egiten duen ala ez, zenbat lo egiten duen… Hauxe
da, behintzat, guraso asko eta askok diotena.

Haur traketsentzako laguntza

B

adira etengabe estropezu egiten duten haurrak, janzteko laguntza behar dutenak,
margotzeko eta idazteko laguntza behar dutenak… Zailtasun hauek beste hainbati
lotuta egon daitezke eta gurasoek pazientzia handiz, ondo egindakoa goraipatuz,
masajearen bidez, plastilina eta eraikuntza-jokoak erabiliz, lagundu behar diete seme-alabei.
Zenbaitetan, ordea, adituek zuzendutako terapia bat ere egokia izan daiteke.
Alemaniako Altötting zentroan (www.kinderzentrum.de), adibidez, zentzumenen
integrazioarekin lan egiten dute, metodo honek zera dakar: jolas eta zentzumen-esperientzia
ugariak eskaintzea, jolastuz ikas dezaten.

Azter itzazu aurreko testuak eta galdera hauei erantzun:
1. Norentzat idatzi ditugu?
1. testua: _____________________
2. testua: _____________________
3. testua: _____________________
2. Zertan oinarritu zara erantzun hori emateko?
(zer aurkitu duzu testu bakoitzean?)
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Dena dela, zalantzarik baduzu, jo 39 .orrialdera.

*

ADITU.- Experto/a.
BITXIKERIA.- Xelebrekeria. Cosa extraña, curiosa.
BURUHAUSTE.- Arazo, kezka. Quebradero de cabeza.
ELIKADURA.- Alimentación.
ERAIKUNTZA-JOKO.- Juego de construcción.
ESTROPEZU EGIN.- Tropezar.
GORAIPATU.- Alabar.
HIZPIDE.- Tema de conversación.
IKERKETA.- Azterketa. Investigación, estudio.
OHIKO.- Habitual.
TRAKETS.- Baldar. Torpe, patoso/a.
UGARI.- Abundante.
ZENTZUMEN.- Sentido.
ZUKU.- Zumo.

Gaurgero
Hiriko tribuak

Z

enbait ezaugarri berezi dituzten gazte-talde jakin batzuei deitzen zaie
izen horrekin. Ez dituzte gizartean “normaltzat” hartutako jarrerak
erakusten. Areago, arau “normalen” aurka borrokatzen dira.
Jarrera hori ageriko gauzetan erakusten dute: hizkera, janzkera, keinuak,
musika-gustuak… Pentsaerari dagokienez ere, talde horiek bereziak dira, ze
gizalege-arau eta balore etiko desberdinak aldarrikatzen dituzte.
Ezin esan, hala ere, gazte guztiak talde horietan sartuta daudenik, gutxi
baitira hiriko tribuetan militante edo ekintzaile aktibo gisa, bizitzako zenbait
gorabehera direla eta, parte hartzen dutenak. Baina, egia da gazterik
gehienek begikotasunez begiratzen diotela talde bati edo besteari, beren
bizitzako denboraldi batean zenbait ohitura bereganatuz.

Ezertan hasi aurretik, irakur itzazu jarraian datozen taldeen izenak. Horietatik zein
dituzu EZAGUNAK?
Aukera itzazu ezagutzen dituzunak eta taula hau osatzen saia zaitez:
EZAGUTZEN DITUDAN
HIRIKO TRIBUAK

Janzkera

EZAUGARRI NAGUSIAK
Musika
Ideia nagusiak

Jarrera

Beste zenbait faktoreren artean,
Vietnamgo gerrak sekulako eragin
psikologikoa izan zuen garai hartako
gazteen artean. Gertaera horren
aurrekari gisa, aipatu beharra dago
10-15 urte lehenago sortu zen Rock
fenomenoa (James Dean, Elvis Presley
eta beste).
Gazte horiek egoera berezi batean
bizi dira: 1.- Gizarte teknifikatu eta
lehiatsu batean bizi dira. kontsumismoa, giza baloreak galtzea…
2.- Musika-mugimendu berriak sortzen dira, gurasoen ez bezalako gustuak nagusitzen dira. Rock-mugimenduan eragin handia izan zuen,
besteak beste, James Dean protagonista izan zuen “Rebelde sin causa”
filmak. 3.- Ez dute Vietnamgo gerrara joan beharra ulertzen, aitzitik
horren biktimak direla ohartzen dira.
4.- Horien leloak: “Egin amodioa eta
ez gerra”, “Zoaz, urrun zaitez gizartetik”.
Hyppien arropa oso koloretsua da,
eta apaingarri budistak, talisman
indiarrak eta mokasin arabiarrak
daramatzate soinean.

PROGREAK
Ondoren, irakurri talde horiei dagokien atala. Aurkitu al dituzu aurreikusitako ezaugarriak testuan? Berririk agian bada. Zein? Azpimarra itzazu eta taula osatu.

Ez gara talde bakar batez ari, anitzak baitira eta desberdinak. Talde
berezi horiek guztiak ezaugarri bat
bera dute: denak dira kritikoak,
giza arau normaletatik aparte eta
aurka bizi nahi dutenak. Baina,
oinarri desberdinetatik abiatu dira,
eta kasu batzuetan bide ideologiko
desberdinak, edota aurkakoak,
egiten dituzte.

HYPPIAK
Joan den mendeko 60ko hamarkadan kokatu behar dugu hyppien
sorrera, eta batez ere Amerikako
erdi-mailako klase sozialekoen
artean.

Kutsu anarkistako protesta erradikalekin hasi ziren eta sozialismorantz jo
zuten. Europan protesta horiek
gehiago politizatu ziren Amerikako
Estatu Batuetan baino. Musikak eragin izugarria du mugimendu honetan, eta hori areagotu egiten da

AITZITIK.- Al contrario.
ALDARRIKATU.- Proclamar.
APAINGARRI.- Adorno.
AREAGO.- Gehiago oraindik. Más aún.
AURREKARI.- Antecedente.
BEGIKOTASUN.- Simpatía.
BEREGANATU.- Asumir.
GIZALEGE-ARAU.- Norma cívica.
JARRERA.- Actitud.
LEHIATSU.- Competitivo/a.
LELO.- Lema.
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Gaur

Hiriko tribuak

komunikabideen garapenarekin (Bob Dylan, Joan
Baez, Pablo Guerrero…).
Mugimendu hori desagertu izanaren arrazoiak:
Alderdi Politikoek liderrak
bereganatu egin zituzten;
Droga-menpekotasuna
gehiegizkoa izan zen; Vietnamgo gerraren amaitu zen;
Egundoko kontsumismoa garatu zen.

PUNKIAK
70eko hamarkadan Ingalaterran
gertatu zen krisi ekonomiari
eman zitzaion irteerari aurre
egiteko sortu zen. Krisi horretan
diruz eta irabazpide-mailan
hain ondo ez dauden gazteek
borroka egiten dute, ez sistema
kapitalistaren aurka, estatuaren
aurka baizik. Izan ere, horrek
etengabe presioa egiten du jendeak produktuak eros ditzan,
“zoriona=kontsumoa” aldarrikatzen du, baina ez du hori lortzeko dirurik eta lanik eskaintzen.

metala oso gustukoak dituzte
eta, horrekin batera, protesta eta
ilusio-galtzea dira horien berezitasun nagusiak.

KASKAMOTZAK
(SKIN-HEADS)
Heavyren indarkeriazko adar
gogorra da, eta kaskamotz ibiltzea da horien ezaugarririk bereziena; galtzak estu-estu
soinean, larru beltzezko
jakak eta bota militarrak.
Gazte horiek, sarritan
familia pobreetan haziak
badira ere, aberatsetakoak ere sartzen dira talde
horietan. Gogorkeria eta liskar bila ibiltzen dira
eta kutsu “nazional sozialista” erakusten dute.
Azken urteotan familia burgesetan hazitako ideologia ultraeskuindarreko gazteak ugaritzen ari dira
mugimendu horretan eta horrela giro ezin egokiagoa aurkitu dute beren barrabaskeriak eta bidegabekeriak egiteko.

PIJO
ABERASKUMEAK

Tribu horien ezaugarriak: larruzko jakak, elastiko urratuak, galtza bakeroak, Martens botak, gandordun ilajea, kolore
bizi-bizikoak. Batzuek kateak jartzen dituzte gerrian eta
beste pieza metalikoak. Imintzioak lizunak dira eta oldarkorrak.
Musika-talderik ospetsua: “The Sex Pistols”.

HEAVY METAL
Heavya benetan punkaren aurpegi pobrea
besterik ez da. Janzkera
apur bat neurritsuagoa da: elastikoak,
komiki-pertsonaiekin,
eta bota militarrak.

Mesprezu-kutsuarekin
erabiltzen da hitz hori.
Diru gehiegi gastatzen
dute arropa erosten, batez ere
elite-mailako kirol-jantzietan, beti
beren leku jakinetan ibiltzen dira
eta halako tonu “txoro” eta berezi batekin hitz egiten dute.
Mundu honetan beti izan dira
horrelakoak eta izango dira. Ez
dute sosik falta poltsikoan, modazko telebista-programak
dituzte gogokoenak eta horietako estereotipoak imitatu
nahi izaten dituzte.

RAP EDO
BREAK-DANTZA

Horien musika da:
AC&DC, Bon Jovi,
Barón Rojo….

Amerikako Estatu Batuetatik
etorri zen musika hori, batez
ere abeslari beltzek sortua.
Horren ezaugarria dantzan
egiteko era bitxia eta berezia
da.

Heavya da gazte pobreagoen mugimendurik adierazgarriena. Mugimendu hori oso agresiboa da. Arropa beltzak eta

Gazte-mugimendu hori baketsua da eta tolerantea.
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gero

Hiriko tribuak

TEKNOAK EDO
BAKALAOAK

ROKEROAK

Aski mugimendu berria da,
tekno-musikan oinarritzen dena,
sistema sintetizatzaileekin doinu
metalikoak eta estresatzaileak
sortzen dituztenak. Gogokoak
dituzte erritmo gogorrak eta
indartsuak, ozenki entzunaraziak, hitz gutxi eta monotonia
musikala, dantzan egiteko orduetan eta orduetan robot gisako mugimenduak errepikatzen
dituzte. Larrua eta ile motza dira horien beste ezaugarriak.

Elvis Presley, James Dean eta Amerikako hegoaldeko musikak markatzen du mugimendu hori. Larruzko jantziekin,
eta edaria eskuan, ibiltzen dira
kalean, batzuetan bakeroak ere
erabiltzen dituzte, eta txapak
musika-idoloen irudiekin arropan
Testua irakurri ondoren, egizu beste hainbeste EZEZAGUNAK dituzun taldeekin.
itsatsiak. Normalean arrazistak
dira, batez ere beltzen aurkakoak.
EZAGUTZEN EZ DITUDAN
EZAUGARRI NAGUSIAK
Heavyen etsaiak dira, hauek zaraHIRI TRIBUAK
Janzkera
Musika
Ideia nagusiak
Jarrera
ma omen direlako.

INTELEKTUALAK
Aipatutako taldeetakoak baino
intelektualagoak dira, eta ezin
dira horiekin ibili eta nahastu.
Janzkera formala da eta dotorea,
nabarmenkeria-apur batekin,
gabardina oso gogokoa dute,
ile-gogortzailea
ere
bai.
“Aberaskume” taldean sailkatzen
dituzte, familia aberatsetan jaioak
eta haziak baitira. Sarritan istilu
asko izan dituzte Rokeroekin.
Taldekide horien musika rock sinfonikoa da, musika-taldea: ”The
Who”. “Quadrofenia” filmarekin
identifikatzen dira.

Zalantzarik sortu bazaizu, jo ezazu 39. orrialdera. Irakurgaitik jasotako informazioa taulan antolatuta aurkituko baituzu.

Beste talderik erantsiko ote zenuke zerrenda honetan? Hala bada, osa ezazu taula eta
ipini mugimendu horretako ezaugarri nagusiak zein diren.

BIDEGABEKERIA.- Acción indebida, atropello.
ELASTIKO.- Camiseta.
GANDORDUN ILAJEA.- Pelo en forma de
cresta.
HIRIKO TRIBU.- Tribu urbana.
ILE-GOGORTZAILE.- Gomina.
IMINTZIO.- Gesticulación.
IRABAZPIDE.- Medio de vida.
ITSATSI.- Pegar.
KASKAMOTZ.- Cabeza rapada.

LISKAR.- Istilu. Conflicto.
LIZUN.- Obsceno/a.
NABARMENKERIA-APUR BAT.- Un poco
de extravagancia.
NEURRITSU.- Moderado/a.
OLDARKOR.- Agresivo/a.
OZENKI ENTZUNARAZI.- Hacer oir a todo
volumen.
ZARAMA.- Zaborra. Bazofia, basura.
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Gaur
ON-LINE IKASTAROAK
Internet sarearen
eragina arlo
guztietara iritsi da,
baita irakaskuntzara
ere. Ohiko bihurtzen
ari dira gaur egun
on-line ikastaroak,
hau da, nor bere
etxetik eta
ordenagailu aurrean
egiten direnak.
HABEk ere badu
bere eskaintza
propioa, baina guk
tarte honetan
ikastaro-mota
honek dituen alderdi
on eta txarrei heldu
nahi izan diegu.
Horretarako,
HABEko teknikari
batzuengana jo
dugu, azalpen eske.
Hona hemen
erantzun digutena.

uskaltegietako irakasle gehienek dakiten bezala, martxan
dira HABEk eskaintzen dituen on-line ikastaroak, bai kanpusa ezagutzeko antolatu diren tailerrak, baita gai baten inguruan talde bati eskainitako mintegiak ere. Irakasleek ikastaro
presentzial askotan hartu izan dute parte, baina aurtengo hau
izan da partaide gehienontzat lehen on-line ikastaroa.

E

Ikasle eta aholkularien iritzia
Ikasle batzuek ikasteko modu berri hau oso ondo baloratu
dute eta beste batzuek ez hainbeste. Edonola ere, mintegia
aurrera zihoala, on-line ikastaroa jarraitzeak dedikazio eta
esfortzu handia eskatzen dituela konturatu dira. Hala eta guztiz ere, orokorrean oso esperientzia aberatsa eta polita izan da.
Aholkularien kasua ezberdina izan da. Heziketa berezia jaso
dute ikastaroa hasi baino lehen. Erronkak gainditzeko prest
zeuden eta hori dela eta, ilusio handiz murgildu dira. Esan
digutenez, asko ikasi dute. Alde batetik, zein ona den lan-taldean aritzea. Beste alde batetik, zera ikusi dute: aurrez aurreko
saioetan egokiak diren jarduera guztiak ez direla hain egokiak
on-line ikastaroetan. Aldi berean, mintegi, tailer eta ikastaro
birtualak dinamizatzeko eta motibatzeko erabili beharreko
estrategiak ez datozela bat ikastaro presentzialetan erabiltzen
direnekin…
Lan-dinamikari buruz esan, talde birtualak, ondo ibiltzeko,
dinamizazioa behar duela. Hau da, partaideek egunero edo
gehienez bi egunez behin, kanpusean sartu behar direla, nahi
duten orduan, noski, baina sartu, mezuak irakurri, erantzunak
idatzi eta aholkulari edo ikaskideei idatzi eta bidali. Bestela,
partaideen motibazioa eta interesa, hasieran ona izan arren,
moteldu egiten da eta galtzeko arriskua dago.
On-line ikastaro batean izena ematen duzunean zure ikas-prozesuaren jabe zara, zeu zara erantzule, autonomia duzu
ordutegia finkatzeko eta abar, baina ez pentsa gero lanik gabe
ikasiko duzunik. Ikas-prozesuak, presentzialak edo dena delakoak, ikaslearen inplikazioa eskatzen baitu beti.
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gero

Ikasle izan den irakasle baten iritzia ere
jaso nahi izan dugu. Hona hemen:

On-line ikastaroen abantailak
• Malgutasuna, bai ordutegi aldetik, eta baita leku aldetik
ere. Ez da beharrezkoa denak ordu berean leku batean biltzea.
• Norbere erritmora egokitzen da, hau da, pertsona batek
goizez ikasi eta arratsaldez egiten du lan edo alderantziz.
Nork bere etxetik edo lan tokitik interneterako konexioa
duen ordenadore batetik ikasten du.
Gure Kanpusean ikasteak baditu beste abantaila batzuk ere:
• Bakarkako eta taldekako lana erraz daiteke.
• Horretarako, postontzi batzuk daude ikasleen eskura: alde
batetik, postontzi pertsonala eta beste aldetik, postontzi
partekatuak.
• Talde baten partaide zarenean, taldekideen zerrenda ikusgai
duzu eta haiekin posta elektronikoz harremanetan jartzeko
aukera.
• Postontzi partekatuak hiru dira: ohar-taula, eztabaida eta
foroa. Ohar-taulan aholkulariak jarduerak, egutegia, ikastaroaren plangintza eta edozein ohar denen eskura jartzen
ditu. Eztabaida eta foroan, partaideek iradokizunak, galderak, jardueren emaitzak eta nahi duten guztia plazara dezakete.
• Mediatekan hiztegiak, duda-muda kontsulta, HABEk argitaratutako ikas-materialak, Dokumentu biltegia eta beste
baliabide ugari dago eskura.
• Gainera, irakasleon prestakuntzarako antolatzen diren ikastaro guztien informazioa ez ezik edozein ekitalditan izena
emateko aukera ere badago.

On-line ikastaroak errazago egiteko
Honelako ikastaro batean parte hartzekotan bazabiltza, kontuan har:
• Interneterako konexioa duen ordenadorea behar duzu
eskura.
• Informatika-kontuetan zaletua izateak lagundu egiten du.
• Sarritan konektatu behar dela, ez dagoelako inoiz mugagabeko eperik eta jardueraren arabera beste norbaitekin batera burutu beharreko lana ere egon daitekeelako.
• Egunean egunekoari aurre eginez gero ikusiko duzu ze erraza den.

Espe Kaltzada
Arratiako AEK-ko irakaslea
Ikastaroan izena eman nuenean, ez nekien on-line ikastaroek zelan funtzionatzen zuten ezta
zer nolako aprobetxamendua atera nezakeen ere.
Orain, ikastaroa amaituta dagoela, eduki
ditudan buruhausteak eta honelako ikastaroek
dauzkaten gabeziak ahaztu barik, egindako
bideak merezi izan duela esan dezaket.
Agian ea zergatik galdetuko duzue batek
baino gehiagok. Izan ere, gizarte moderno honetan daramagun bizimodu azkarrak formula
ezberdinak aurkitzera garamatza, baldin eta
denborari aprobetxamendu ona atera gura
badiogu. Honelako ikastaroek horixe eskaintzen
digute, hain zuzen ere. Zu zeu zara zure ikas-prozesuaren kudeatzaile; zuk zeuk denbora antolatu
eta ondo datorkizunean ikastaro gunean sartu
ahal zara. Gainera, ondo hornitutako ikastaroa
bada, baliabide pilo bat eduki dezakezu eskura
eta honek, ez eduki zalantzarik, lana errazten
du.
Seguru asko hainbat arrazoi gehiago eman
nezake, baina esperientzia guztiagaz gertatzen
den legez, onena probatzea izaten da. Beraz,
animo eta baliagarria izan dadila!.
Azkenik, eskerrak eman gura nizkieke ikastaro honetan eduki ditudan aholkulariei emandako aholku eta laguntzagatik.
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Gaur

Armiarma-gizonaren
amaraunean

A

urtengo ekainean estreinatu zen Spider-man filma
zinema-aretoetan. Orduz geroztik eta baita aurretik
ere, ikaragarria izan da komunikabideetan
gizon harrigarri honi eskainitako tartea.
Filmaren nondik norakoak, protagonistak…
Abuztuan, berriz, 40 urte bete zituen heroiak
eta horrexegatik, zoriontzeko, gure aldizkarian
ere orrialde batzuk eskaintzea pentsatu dugu.
Ez dakigu zu ere spider-manen amaraunean
harrapatuta zauden ala ez, baina, bada hori
jakiteko modurik. Segidan dituzun galderei
erantzuten saia zaitez.

ZER DAKIZU SPIDER-MANI
BURUZ?
SPIDER-MANEN JATORRIA
1. Nolakoa zen laborategirako bisitan
Peter Parker ziztatu zuen armiarma?
a) Oso pozoitsua
b) Genetikoki aldatuta zegoen
c) Handia eta itsusia
d) Hanka-handia eta Malasyarra
SPIDER-MANEN ETXEKOAK
2. Bere gurasoak hegazkin-istripu batean hil zirenez geroztik, Peter
Parker New Yorken bizi da bere osaba-izebekin. Zein dira?
a) Mary eta Tom
b) May eta Ben
c) Beth eta Anthony
d) Rose eta Gordon
SPIDER-MANEN LANA
3. Peterrek dirua lortzen du J.J. Jamesoni Spider-Manen argazkiak
salduz. Zein da pertsonaia desatsegin honek zuzentzen duen egunkariaren izena?

SPIDER-MANEN AZUKRE KOSKORRA
4. Ondoko bizilagunarekin zeharo maiteminduta dago gure heroia. Edozer egingo luke beregatik. Nola du izena?
a) Norma
b) Hazel Lee
c) Mary Jane
d) Lisa
SPIDER-MANEN ETSAIAK
5. Spider-Manen etsairik sutsuena bere lagunik onenaren aita da.
Iratxo Berdea oso garraio berezian mugitzen da batetik bestera. Nor
dago mozorroaren azpian?
a) Otto Octavius
b) Maxwell Dillon
c) Edward Brock
d) Norman Osborn
Emaitzak 14. orrialdean aurkituko dituzu.

a) Daily News
b) Daily Evening Post
c) Daily Planet
d) Daily Bugle
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Gauza izan bazara galderei zuzen erantzuteko, zorionak! Hala gertatu ez bada, berriz, irakurtzen jarrai dezazun animatu nahi zaitugu,
asko ikasiko baituzu armiarma-gizonari buruz.

gero
AMARAUN.- Telaraña.
ARRAKASTA.- Éxito.
BILDUMA.- Colección.
GAIZKILE.- Malo/a, malvado/a,
delincuente.
GARATU.- Madurar, desarrollar.
GIZATIAR.- Humano/a.
HELDU.- Madurar.
HEROI.- Héroe.
IKUR.- Símbolo.
IRATXO.- Duende.
ZUZI.- Antorcha.

*

tsonaia, garatu egin da, eta ikasle
gazte bat izatetik ezkondua dagoen
unibertsitateko irakasle izatera heldu
da, nahiz eta oraindik ere Daily Bugle
egunkarirako egiten duen argazkilari-lanarekin jarraitu.

Institutuko neska askorekin maiteminduta egotetik Mary Jane Watson
supermodeloarekin ezkontzera pasa da
eta superheroien artean ikasle izatetik maisu izatera heldu
da, zalantzarik gabe.
Argazkia: Txo!

SPIDER-MANEN ISTORIOA
60ko hamarkada zen, komikien munduak aldaketa izugarria jasan zuen Stan Lee eta Jack Kirbyren 4 FANTASTIKOAK izeneko komikia argitaratu zenean. Izan ere, heroi berriak ordura artekoak
baino askoz ere gizatiarragoak ziren.
Edonola ere, Stan Leek berak ere irakurle
gazteengana hurbiltzeko modua aurkitu
nahi zuen eta horregatik bururatu zitzaion
Spider-Man sortzea, komiki bateko lehen protagonista nerabea (lehenago izan ziren
beste batzuk, Robin eta Giza Zuzia bezalakoak, besteak beste, baina beti helduago baten itzalean).
Pertsonaia berria 1962ko abuztuan
aurkeztu zen eta bere bilduma, berriz,
hurrengo urteko martxoan jarri zen
abian.
Berehalakoa izan zen arrakasta,
MARVEL Comics argitaletxearen
ikur bihurtzeraino.
Peter Parker sortu zenetik igaro
diren 40 urteetan asko aldatu da per-

Hona hemen, zehatzago, gertatu diren aldaketa horiek.

1962
Mito bat jaio da. Spider-Manen lehenengo abentura argitaratu da Amazing Fantasy aldizkarian
eta arrakasta izugarria lortu du. Denbora
gutxi barru komiki-bilduma propioa izango
du pertsonaiak.

1970
Pertsonaia heldu egingo da John Romita
marrazkilariaren eskutik.
Garai honetan azalduko
dira Octopus doktorea
bezalako gaizkile garrantzitsuak. Peterrek bere bizitzako lehen amodioa, Gwen,
galduko du, Iratxo Berdeak
hilko baitu.
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Gaurgero

Armiarma-gizonaren amaraunean

*

1980

ARRISKU-SALTO.- Salto mortal.
BIZKORTASUN.- Agilidad.
BOTERE.- Poder.
ERABILGARRI.- Útil.
ERMAMI.- Yema del dedo.
ESTRALURTAR.- Extraterrestre.
HAUSKAITZ.- Resistente.

Spider-Manek jantzia aldatuko du. Kolore beltzeko estralurtar bat bere amaraunean harrapatuta geratuko da eta
honek janzteko erabiliko du. Gainera, berria konfirmatu
egingo da: Peter Parker Mary Janerekin ezkonduko da!

1990
Hamarkadaren erdi aldera denboraldi batez Peterrek
Spider-Man izateari utziko dio. Bere ordez Ben Reilly
arituko da, ordura arteko Armiarma Gorria. Bere
heriotzaren ondoren, ordea, Peterrek berriz
ere heldu beharko die sareei: betebeharrak
deitu egin dio.

SPIDER-MANEN
BOTEREAK
SUPERBIZKORTASUNA
Armiarma batekin bakarrik
parekatu daitekeen trebetasuna da hau. Spider-Man
gauza da altura handiak saltatzeko, itzulipurdika ibiltzeko
eta arrisku-saltoak emateko,
batere izerditu gabe. Oso botere
erabilgarria da hau gaizkile maltzurrak harrapatzeko garaian, salto
batez bere aurrean jarri eta ihesaldia oztopatzen dielako,
beste inori laguntza eskatzea baino askoz ere hobea.

ARMIARMA-ZENTZUA

Galdetu al diozu zeure buruari zergatik lortzen duen Spider-Manek
bere etsaia saihestea? Seigarren
zentzu bat duelako gertatzen da
hau, norbait asmo txarrez hurbiltzen zaionean martxan jartzen
dena. Dena dela, ez du balio izeba
Maryk afaltzeko prestatuta daukana
asmatzeko, lastima da gero!

AMARAUNA
Benetako armiarmek bezalaxe, Spider-Man gai da hari
hauskaitza egiteko. Honela, hiriko eraikuntzarik garaienetatik zintzilikatzeko aukera ematen dio, hegan egingo balu
bezala toki batetik bestera mugituz. Gainera, etsaiak oparien modura bilduta uzteko ere balio dio.

HORMAK ESKALATZEA
Zu zeu heroi bazina, ze botere estimatuko zenuke gehien?
Gogoan izan beste hainbat heroirenak: Superman,
Asterix, Tarzán, Batman, Goliath, Peter Pan… nahi
baduzu, konparazioak egiteko erabili.
Ni superheroi bat banintz, hauek lirateke nire botereak:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Peter Parkerren eskuak ere aldatu egin dira armiarmaren
ziztadaren ondorioz, eta ermamietan arantza txiki batzuk
sortu zaizkio, ia ikustezinak, hormetan gora joateko aukera eskaintzen
diotenak, baita haserre
ez dagoenean ere.

TESTAREN EMAITZAK, HAUEK:
1. b, 2. b, 3. d, 4. c, 5. d

JOSÉ O
RTEGA
Y GAS
SET

INTERESGUNEA

“Aukerak baino ez
dizkigute eskaintzen…
geure buruarekin bat edo
beste egin dezagun”

INTERESGUNEA

*
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HAURRAK, MAITAGARRIAK ALA GOGAIKARRIAK?

AURKENE MORA:
“Haurrak gaizki egiten dituen gauzak bakarrik azpimarratuz gero,
alderdi hori bakarrik ikusiko du”

INTERESGUNEA

Haurraren bizitzaren lehen urteak
zein garrantzitsuak diren jakinda,
Aurkene Morarengana hurbildu
gara hainbat argibideren bila.
Aurkene psikologoa izateaz gain
Donostiako Zurriola ikastolako
zuzendarietako bat ere bada.
Bertan, bitik zortzi urte bitarteko
haurrak nola hazi eta hezi du
lanbide eta ikas-prozesu horretan
laguntzen eta aholkuak ematen
saiatzen da.

HABE.- Haurrek bitik zortzi urte bitarteko tarte horretan
atalak: plastika, dramatizazioa eta musika ere lantzen dira. Eta
zertan ikasten dute bereziki?
azkenik, matematikarekin lotutako planteamendu guztia.
Aurkene Mora.- Haurrak bizitzen ikasten du. Azken finean,
Beraz, pentsa zer ikasten duten.
urte hauetan, gure izaera osoa, gure pertsonalitatea garatu eta
finkatzen baita. Garapen hau banatu nahi izanez gero, hiru
H.- Arazorik nagusienak zein dira etapa honetan? Beldur
eremu nagusi har daitezke: lehenengoa, norberaren nortasuna
izatea, esaterako?
eta horrekin lotuta norberaren gorputzaren ezagutza;
A. M.- Zalantzarik gabe gertatzen da. Baina, adin jakin batean
bigarrena, ingurunearekin loturikoa; eta hirugarrena,
beldurrak naturalak dira, adinari dagozkion beldurrak dira: hor
komunikazio eta errepresentazio eremua. Lehenengoan,
hiru urteren inguruan, batzuk ageriago adierazten dute eta
nortasuna, gorputz eskema eta autonomiarekin lotutako
beste batzuk ez hainbeste. Baina, adinari dagokion beldurra da.
atalak garatzen dira. Autonomia aipatzen dudanean, bizitzako
Esaterako, gauetan, bat-batean argia behar izatea, ordura arte
autonomia, bere gorputzarekiko autonomia, bere sentsazioak
normal oheratu direnak, gurasoen ohera joan beharra. Gaizki
eta desioak, bere beharrak… bakarrik asetzea esan nahi dut.
pasatzen dute, angustia hor dago, lagundu egin behar zaie.
Bide hori bakarrik urratzea, laguntzarik gabe, alegia. Bestalde,
Baina, ez da lekuz kanpo gertatzen den zerbait. Ez da
ikasketa-munduan ere autonomiaz hitz egin dezakegu.
patologikoa, alegia. Hori kasu batzuetan, dudarik gabe, aztertu
Autonomia intelektuala, hain zuzen. Orotara, gure helburua
egin behar da eta adinetik kanpo gauzatzen baldin bada,
gerora haurrak gai izan daitezen bakarrik,
aztertu egin behar da eta gurasoei
laguntzarik gabe ikasten ikasteko
orientabide batzuk eman behar zaizkie
bideratzea da. Lan polita da baina… hitz
nola jokatu behar duten esateko.
potoloz beteta.
Bestelakoak ere izaten dira, adibidez,
Bigarrena, norbera eta ingurua
mugak oso garbi ez dituzten haurrak.
izenekoa: adinaren arabera eduki honekin
Azken finean heztea hori da, ezta? zer egin
lotutako hainbat gai lantzen ditugu,
dezaketen eta zer ez jabearaztea.
guztiak familiarekin, gizartearekin edo
Horretarako guk arau batzuk transmititu
ingurune fisikoarekin harremana dutenak.
eta mugak jarri behar ditugu, gurasoek,
Azken eremuak hizkuntzaren lanketa
lehenik, eta eskolak bigarren partean.
1990 eta 2000 bitartean, bi milioi
hartzen du: hizkuntza idatzia, oraindik ere
Baina, etxetik hasi behar da. Ezin dena egin
haur hil ziren gatazken ondorioz,
aurre idazketa eta irakurketa gisa, baina
zera da: “gaur hau emango dizut” edo “hau
sei milioi haurrek zauriak jasan edo
geroxeago irakurketa eta idazketa izango
egin dezakezu” nire umorearen arabera,
elbarri geratu ziren eta hamabi
dena. Bestetik, eduki horiekin batera eremu
eta hurrengo egunean hori bera
milioik etxea galdu zuten.
honetan musika, artearekin lotutako
galaraztea. Orduan, haurrek ez dakite non
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INTERESGUNEA

kokatzen diren. Eta mugak garbi ez
baino ordu t’erdi lehenago egiten dela
badituzte, eskolan hori atzeman egiten da.
pixa. Hala ere, gurasoek kontrolatu behar
Haur horiek arauak barneratzeko arazoak
dute ea beraien haurrak zein momentutan
dituzte, kosta egiten zaie; eta arauak
egiten duen pixa. Horrek lana eskatzen die
esaten dudanean, arau naturalez ari naiz,
gurasoei, baina epe laburrekoa da. Honela,
ikasteko garaian behar direnak barne:
lehor edo bustita dagoen ikusiz, beren
atentzioa, ezer lortzeko adimena zentratua
haurrak sistematikoki zein ordutan egiten
edukitzea… Intseguritatea ez da gelako
duen pixa jakingo dugu, gero iratzargailua
dinamikan
eta
lagunekin
duten
jarri eta haurra ordu horretan pixa egitera
harremanetan
bakarrik
ikusten,
eramateko.
Gatazken ondorioz, XX. mendeko
ikasketetan ere badauka intzidentzia
Emaitzak egutegi batean jaso behar
azken hamarkadan milioi bat haur
horrelako problematikak. Horregatik, haur
dituzte,
pixa egin gabeko egunak markatuz
baino gehiago geratu da umezurtz
edo banandu behar izan du bere
batzuk egoera berri batzuen aurrean izutu
(alderdi positiboa agerian azpimarratzea
familiarengandik.
egiten dira, ez daude konbentzituta gai ote
oso garrantzitsua da). Eta astero niregana
diren zerbait aurrera ateratzeko.
etorri horiek erakustera. Ni, azken finean,
Normalean gure seme-alabei “hori ez egin”, “orain ere ez
bitartekari bat besterik ez naiz. Asteroko helburuak nik jartzen
duzu jaso” eta antzekoak esaten dizkiegu. Gaizki egindako
ditut eta saria eman edo ez eman nik erabakitzen dut. Era
guztia nabarmenduz, nahiz eta hobe beharrez izan, dudarik
honetan, harremanetarako agresibitatea niregana bideratzen
gabe. Baina, oso gutxitan esaten diegu “zein ondo jaso duzun
dute eta ez gurasoengana. Planteamendu horretan sariak
hau”, “zein ederki bainatu zaren bakarrik”…
beraien artean adostu behar dituzte eta bakoitzak seina sari
Nik balantza jartzen dut beti adibide bezala. Haurrak gaizki
ekarri behar ditu. Prozesua aurrera doan neurrian, lorpenen
egiten dituen gauza guztiak balantzaren alderdi bat da. Hori
arabera jasoko dituzte adostutako sariak. Saritxoak beti ere, eta
bakarrik azpimarratuz gero, alderdi hori bakarrik ikusiko du. Eta
hori oso serio esaten diet, ez dute materialak izan behar. Janari
haurrak biak ikusi behar ditu, positiboa eta negatiboa, oreka lor
bat (espagetiak, dilistak…) edo ekintza bat (kometa dantzatzera
dezan. Azken finean, norberaren nortasuna oreka horretan
joatea…) izan daiteke. Honek guztiak, egia esan, gurasoei beren
garatzen delako eta horrek berak emango ligukeelako aurrera
haurra hobeto ezagutzen laguntzen die, pentsatu behar
egiteko aukera.
baitute zer den bere semeak edo alabak benetan atsegin
duena.
H.- Arazo jakin bati helduko diogu oraingoan: adin batera
Hasieran astean bi egunetan lehorra jaikitzea izango da
iritsita, zenbait haurrek gauez pixa egiten jarraitzen dute.
helburua, eta prozesuan aurrera egin ahala, astea zazpi biribil
Azalduko al dizkiguzu arazoari aurre egiteko aholku
gorri markatzea. Azkenean, benetan txapelduna denean,
batzuk?
beraien artean adostutako sari inportante hori lortzen da.
A. M.- Haurrari pixa egiten irakatsi egin behar zaio, oinez
Planteamendu hau erabat konduktista da eta tartean arazo
ibiltzen edo hitz egiten irakasten zaion bezala. Horretarako
afektibo edo psiko-afektiborik ez badago, oso baliagarria.
adina dago: pixa egunez kontrolatzeko bi urteren inguruan
izaten da. Gauez, berriz, egunekoa ondo kontrolatuta
daukatenean, hiru urteren inguruan ikasi behar dute.
Horretarako, lehenengo fardela edo pixoihala kentzea da, lehor
jaiki arte itxoin gabe. Nahiz eta ohea busti, pixoihala kentzea
nahitaezkoa da. Izan ere, guk esaten diogu: “handia zara,
pixarik ez duzu egin behar” eta pixoihalarekin oheratzen
badugu mezu bikoitza eta kontraesana transmititzen ari gara.
Hala ere, haur batzuei kosta egiten zaie. Arrazoi ugari egon
daitezke, tartean hereditarioak ere bai. Baina, nire ustez pixari
eusteko muskuluekin du zerikusia, muskulua ez dagoelako
erabat garatua. Eta horretarako ariketatxo batzuk egin behar
dira: egunez pixagura etorritakoan ahal duten guztia
agoantatu behar dute eta, ezinean daudenean komunera joan.
Pixa egiteko une horretan lehen tantak egin eta berriz eutsi
egin behar diote. “Jolas” honetan gurasoek ere har dezakete
parte. Kronometro edo ordulari bat hartu eta neurtu daitezke
eten horiek. Kontua haurra motibatzea da.
Bestalde, ahalik eta ur gutxien edan behar dute
arratsaldeko bostetatik aurrera. Afarietan ere esnekiak hartzea
komeni bada, esnea hartu beharrean jogurta har dezatela.
Honetaz gain, gauza jakina da normalean ohera sartu eta
lehenengo ordu t’erdi horretan eta goizean, berriz, esnatu
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Haurrak, gogaikarriak ala
maitagarriak
“Haurrak eduki aurretik ama
zoragarria nintzen. Besteenean
haurrak nola hazi eta hezi
esaten primerakoa, gainera.
Gero nire haurrak jaio ziren...”

aurrekin bizitzea ez da batere erraza.
Goizero guraso diren asko eta askok beren
buruari “Gaur ez naiz haserretuko” esan ohi
diote. Baina, esnatu orduko beren belarrietara
honelakoak iristen direnean, “Niri baino
gehiago eman diozu!”, “Zenbat aldiz esan
behar dizut ez dudala cola-cao nahi. Niri
nesquik bakarrik gustatzen zait”, “Zergatik
agindu behar duzu beti zuk?” edo “Jo egin
nau!”... asmo guztiak desegin egiten dira.
Ez da lan erraza. Ez, horixe. Baina, lasai! Ba
omen dira eta honelako egoerei aurre egiteko
hainbat erremedio. Horiexei helduko diegu
datozen lerrootan. Ea erabilgarriak iruditzen
zaizkizuen!

INTERESGUNEA
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Irakurtzen jarraitu aurretik egizu gogoeta bat: Zein
ondorio atera daiteke pasartetxo hau irakurri eta gero?

Haurraren sentimenduen eta
bere jarreraren artean harreman
zuzena dago. Sentimenduak
nolakoak, jarrera halakoa, alegia.
Haurra bere buruarekin gustura
dagoenean jarrera ona du. Beraz,
nola lagundu haurrari ongi senti
dadin? Konponbideetako bat bere
sentimenduak onartzea litzateke.
Hamalau urte edo gazteagoak
Horretarako, batetik, arretaz
diren hamahiru milioi haur
entzun behar diogu; bestalde,
baino gehiago geratu dira
bere
sentimenduak
ukatu
umezurtz HIESaren ondorioz.
beharrean hitzez adierazi behar
dizkiogu, eta azkenik, bere nahia
irudimenaren bidez lorrarazten ere lagundu beharko genioke.
Ikus ditzagun adibide hauek, argigarriak izan daitezke eta:

HAURRAK, MAITAGARRIAK ALA GOGAIKARRIAK?

Saia gaitezen hurrengo egoeretako sentimenduak hitzez adierazten:
(Gure aukerak ikusi nahi badituzu, jo 39. orrialdera)

INTERESGUNEA

Bere sentimendua baztertzeko adierazten badiogu, nahiz eta gozo-gozo
esan, haurrek kontrako jarrera hartzen dute. Baina, haurraren sentimendua
onartuz gero, haurrak sentitzen duena norbaitek atzeman duela jakiteak
kontsolatu egiten du.

HIES kasuen erdia 15 eta 24 urte
bitartekoen artean gertatzen da.

Haurrak dio:

Senti dezakeena
deskribatzeko hitz
baliagarria

Hitz hori esaldi batean txertatu (Bere sentimendua
ulertu duzula adierazi behar du esaldi horrek. Ez du,
beraz, ez galdera ez aholku itxurarik hartu behar).

Autobuseko gidariak errieta egin dit
eta autobuseko guztiek barre egin
dute.

LOTSA

Erabat lotsatuta egongo zinen.

Iñakik bere urtebetetze-festara
gonbidatu nau baina ez dakit joango
naizen.
Muturra txikituko nioke Mikeli.
Euri-tanta batzuk egin dituelako ez
dugu ikastolako irteerarik egin.
Guraso izatearen beste buruhausteetako
bat haurrak ongi portatzea izaten da: giza
arauak betetzea, txukuntasuna eta ordena
gauza guztien gainetik lehenesten
baititugu. Eta, jakina, haurrei hori guztia
erakutsi egin behar zaie. Haurrek beren kasa
nekez bainatuko dira, nekez jasoko dituzte
beren gelako jostailuak txukun-txukun...
Guk gainean egon beharra daukagu, ezer
“lortuko” badugu.

Egoera horietan nolakoa izaten da gure
jarduna (alferrikakoa, normalean)?
• Ez jan mukiak!
• Zenbat aldiz esan behar dizut gauza berbera?
•
...........

Hausnar dezagun pixka bat. Gure jarduna ez
al da mehatxuz, aginduz, sermoiz, irainaz,
konparaketaz, ironiaz... betea egoten?

Eta zein izan ohi da
beren erantzuna?
• Utzi bakean!
• Baaaaaiiiii!
•
...........

Azaldutako horietatik (mehatxua, agindua, sermoia, iraina, konparaketa, ironia) zein atzematen duzu jarraian datozen
esapideetan? Ondoren erabaki zer sentitzen duen haurrak horiek guztiak entzutean. (Ikus, zuzenketa-orria 40.
orrialdean.)
• Markakoa zara gero! Zenbat aldiz esan behar dizut gauza bera? Ez al dakizu txukunago jaten? Ze baldarra zaren!
Zurekin ez dago inora joaterik. .______________
• Ukitu, ukitu, berriz ere lore-ontzia eta belarrondoko bat emango dizut! .______________
• Ez bazara behar bezala janzten, zu gabe joango naiz kalera. .______________
• Beti okerrak egiten! Ez al duzu zure arreba ikusten? Hau bai txintxoa eta esanekoa! ._____________
• Jaso itzazu oraintxe bertan zure oinetakoak! .______________
• Ezin al duzue isilago jolastu? Zer nahi duzue, bihotzekoak ematea? Ikusiko duzue zuek guraso zaretenean! Orduan
ikusiko duzue zuek bezalako haurrak haztea zein gogorra den! Zuen erruz aurki ospitalera eraman beharko naute!
Aurki psikiatrikoan bukatuko dut! .______________
• Bihar azterketa duzu eta gainera liburua ikastolan utzita etorri zara. Ze azkarra zaren! .__________
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Hurrengo lerrootan gure haurren “lankidetza” lortzeko estrategiak azaldu nahi dizkizugu:

INTERESGUNEA

Deskribatu. Arazoa edo agerian dagoena deskribatu

Informazioa eman

Norberaren sentimenduak adierazi

Ohar bat idatzi
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Eskolara ez doan ehun milioi
gazteetatik 60 milioi neskatoak dira.
OHARRA:
Artikulu honetako marrazki eta ideiak liburu honetatik hartu
ditugu:
ADELE FABER & ELAINE MAZLISH (2001), Cómo hablar
para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para
que sus hijos le hablen. Ed. Medici, Bartzelona

HAURRAK, MAITAGARRIAK ALA GOGAIKARRIAK?

Haur berri baten etorrerak
erabat aldatzen du familiako
martxa. Hori horrela izanik,
aurrez prestatzen bagara,
errazagoa izango da
familiarentzat egoera berri
horretara egokitzea.
aurra jaio aurretik, ziurtzat jotzen dugu inolako
zailtasunik gabe egokitu dela familiaren
bizimodura, lehen genuen askatasun-maila berbera
izango dugula eta lehen bezala biziko garela. Baina,
gauzak ez dira horrela gertatzen, haurrak ustekabe asko
sortzen dizkie eta gurasoei.

H

Haurtxoa etxeko atetik sartu bezain laster, ordutegia
haren beharren baitan antolatuko da: goizeko paseoa,
arratsaldeko bainua, gauez esnatu eta mugitu beharra.
Haurra jaio aurretik, gurasoek nahi zutenean, gau osoan
etenik gabe egiten zuten lo. Amaitu zen hori. Horrezaz
gain, umetxoa oso lasaia izanik ere, bikotearen
aisialdirako astia dezente murriztuko da. Dena dela, ez
da komeni kanpoan nolanahi ibiltzea bere onera etorri
arte. Era berean, lehen egun horietan bien etengabeko
laguntza behar du jaioberriak: amarena eta aitarena.

INTERESGUNEA

Haurraren jaiotza, familiako iraultza
irudituko zaigu edo gure gauzetan gehitxo sartzen dela.
Aitak eta amak ere zeregina berria dute bizitzan, eta
sarritan zalantzak izaten dituzte, guraso bezala “zuzen”
ari ote diren, alegia.
Arazo txiki horiek berezkoak eta normalak izaten
dira familiakoen sentimenduak egoera berrira egokitzen
diren arte. Beste askotan, aldiz, alderantzizkoa gertatzen
da: aiton-amonek bete-betean asmatzen dutela beren
bilobatxoarekin, osaba-izebek ere beren zeregina ondo
baino hobeto betetzen dutela, eta gurasoak zoriontsuak
direla betebehar berri horiek burutzean. Oro har, egoera
bere onera etortzen da, denbora joan ahalean.

Harreman sozialei dagokienez, segur aski erosoago
sentituko gara haurrak dituzten adiskideekin ez
dutenekin baino, eta irudituko zaigu seme-alabarik ez
dutenak gurekin aspertu egiten direla. Etxe-ondoan
dagoen parkean beste gurasoak ezagutuko ditugu eta,
ziur aski, horiekin gusturago egongo gara solasean
besteekin baino, eta, zalantzarik gabe, adiskide berriak
izango ditugu.

Familiakoen sentimenduak
Seme-alabak guraso bihurtzen dira, gurasoak aiton-amona, eta anai-arrebak osaba-izeba. Gauzak aldatu
egin dira. Orain nork rol berria bere egin behar du eta
denbora behar da horretara ohitzeko, eta egoera hori
berria izanik, egonezin edo errietatxoren bat edo beste
gerta daiteke.
Beste zerbait ere jazotzen da familian, haurtxoak
bildu egiten dituela familiakoak. Ahaideak hurbilago
sentitzen dira, eta denen sentimenduak pixka bat
aztoratu egiten dira, agian norbaitek huts egin digula
Konturatuko zinenez, badira beste kolore batez idatzi ditugun
hainbat hitz. Erreparaiezu eta testuan ikusi duzunaren arabera,
saia zaitez hurrengo esaldiok euskaratzen:
1. Los abuelos cuidarán del niño mientras sus progenitores trabajen
2. Mis hermanos y hermanas han sido siempre de gran ayuda para mí
3. Los hijos siempre son fuente de problemas
4. Tus tíos y tías saben mucho de niños
Zuzenketa-orria 40 . orrialdean aurkituko duzu.

Oro har, haurrak dira txirotasunaren ondorioak
zuzenean pairatzen dituztenak, baita kalte
fisiko nahiz psikikoak ere.

AHAIDEAK.- Parientes.
AISIALDI.- Tiempo de ocio.
ASTI.- Beta. Tiempo disponible.
AZTORATU.- Turbarse.
BERE EGIN.- Asumir.
BERE ONERA ETORRI.- Recuperarse.
BEREZKO.- Natural.
BIHURTU.- Bilakatu. Convertir.
BILDU.- Unir.
DEZENTE.- Franko. Bastante.
EGONEZIN.- Inquietud.
ERRIETATXO.- Pequeña riña.
ETENIK GABE.- Sin interrupción.
ETORRERA.- La llegada.
HAREN BEHARREN BAITAN.- En función de sus
necesidades.
HUTS EGIN.- Fallar.
JAZO.- Acontecer.
LASAIA IZANIK ERE.- Aun siendo tranquilo/a.
NOR.- Bakoitza. Cada uno/a.
SOLASEAN EGON.- Estar de charla.
USTEKABE.- Sorpresa.
ZIURTZAT JO.- Dar por hecho.
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Txikientzako liburu handiak
Testua: Ibon Egaña
aurtzaroa, bizitzako aro
berezi eta bakar hori hizpide
hartzen duen idazleak bi bide
izan ohi ditu gaia lantzeko:
haurrei zuzendutako literatura
egitea, bata; helduentzako
liburuak idaztea, bestea. Lehen
bidea hautatu duten zenbait
idazle eta liburu gomendatu
nahi ditugu gaurkoan hemen.
Helduok maiz, maizegi, mesprezatu izan ditugu haur
literaturako liburuak, horiek ume kontuak edo bigarren
mailako liburu txikiak direlakoan. Aitzitik, Mariasun Landa
idazle handiak ederki esan duen bezala: "haur eta gazte
literatura onak ez du heldua aspertzen." Beren txikitasunean
handi diren liburuak aurki ditzakegu haur literaturan.
Bernardo Atxagaren ondoren, erdal hizkuntzetara gehien
itzuli den euskal idazlea dugu Mariasun Landa errenteriarra;
agian, kanpoan etxean baino ezagunagoa dena. Hamaika sari
eta aipamen merezi izan du bere lanak han eta hemen eta
honezkero hogeitik gora dira argitaratu dituen liburuak,
guztiak ere haur eta gazte literaturaren esparruan. Baina
heldua aspertzen ez duen haur literatura da berea,
sakontasun handikoa eta heldua. Sentimendu eta gai
sakonenak ere umorez tratatzen dakiena.
Krokodiloa ohe azpian (Alberdania, 2002) du izena
argitaratu duen azken liburuak eta gai gordina du ardatz:
bakardadea. J.J. protagonista mutilzaharra goiz batean esnatu
eta ohe azpian zapatilak jaten dizkion krokodiloa topatu du.
Krokodifil pilulak edo Bizkorregi doktorearen aholkuak alferrik
izango ditu, maitasunak soilik uxa baitezake J.J.ren
bakardadea, bere ohepeko piztia. Bakardadearen inguruan
harilkatu zuen Landak Katuak bakar-bakarrik sentitzen
direnean (Anaya-Haritza 1997) liburua ere. Bertan, Maider
haurra, bere gurasoak banatu ondoren, Ofelia katua bezain
bakarrik sentituko da. Nire eskua zurean (Erein 1995) liburuan
ere bakarrik aurkitzen da Xabi, amaren senargai berria gorroto
duen gaztea, eta etxetik hanka egitea erabakiko du.
Elefante txori-bihotza (Anaya-Haritza 2001) narrazioan,
marjinazioaren eta desberdina izatearen inguruan mintzatzen
zaigu Landa, Afrikara elefanteen irakasle doan emakumearen
bidez. Han, elefante bakoitzak bihotz desberdina duela
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jabetuko da irakaslea. Galtzerdi suizida (Elkarlanean, 2001)
liburuan, berriz, bere burua laugarren pisutik botatzen duen
galtzerdi xaharra dugu protagonista. Hamaika abentura eta
maitasun-istorio polita biziko ditu galtzerdiak, bere
ausardiaren ordain.
Bi gaztetxoren arteko maitasun harremana eman digu
oraintsu argitara Karlos Linazasoro tolosarrak iazko Euskadi
Saria eskuratu zuen Bota gorriak (Anaya-Haritza 2001)
liburuan. Poesiaz bustitako kontakizun eder honetan,
Karlosek, bota gorri miragarriei esker bizipen txundigarriak
biziko ditu: ustekabean hutsetik sortzen diren arkumeak eta
txantxangorriak, triste dagoenean klariona erretzen duen
irakaslea...
Haurra izateari utzi eta helduen munduan sartzera doan
hamalau urteko nerabea aurkeztu zigun, bestetik Juan Kruz
Igerabidek Hamabi galdera pianoari (Alberdania 1999)
liburuan. Zango bat haurtzaroan eta bestea helduaroan
duen neskari ama hil berria zaio eta pianoaren aurrean,
galderak etorriko zaizkio bata bestearen atzetik, bizitzaz eta
heriotzaz. Erantzunak, ordea, nahi baino urriago.
Beste hamaikarekin batera, haurrentzat omen diren
liburu hauek une goxoak eskaintzen dizkigute helduoi ere.
Haurrak guk uste baino helduagoak direlako izango da
agian; helduok uste baino umeagoak garelako bestela.
Norabiderik gabeko untzia bazen gurea, Ofelia zen niretzat
portu bakarra... Neu, behintzat, lasaitu egiten nintzen
berarekin:
-Ikusten, Ofelia? -hitz egiten nion batzuetan- inor ez da
jadanik zutaz arduratzen, aitak ez dit zutaz galdetu ere egiten
eta ama, ikusten duzu... ziba bat ematen du, buelta eta jiraka,
ez dut uste oso zoriontsua denik. Lehengo egunean, bere gelan
negarrez sumatu nuen, ez nintzen ezer esaten ausartu, baina
arratsaldean aitaren dendara joan eta esan nion: gaur goizean
ama negarrez ikusi dut. Eta zer uste duzu esan zuela aitak?...
Bada, ez zuen ezertxo ere esan, "a, bai?" eta kito. Eta ezer
gertatu ez balitz bezala jarraitu zuen...
Holakoetan, Ofeliak ez zidan ezer erantzuten, normala den
bezala, baina nik uste dut kontsolatu egiten ninduela igurtzi
goxoak eskaintzen zizkidan eta lepo aldean, maitte-maittearena eginez... Eta horrek, oso lasaitzen ninduen.
(Mariasun Landa, Katuak bakar-bakarrik sentitzen
direnean)

Bostehun milioi haur baino gehiago bizi da
egunean dolar bat baino gutxiagorekin.

Hamaika trikimailu

?

S

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

Begoña del Teso

Irailean Donostia eta zinea eskutik helduta doaz. Eta zinea
eta Begoña del Teso ere aspaldiko ezagunak dira, eta lagunak, lagun minak. Aurten ere han izango dugu,
Donostiako Zinemaldian. Gurean arte-kritikari gutxi ditugu, aukeran gutxitxo, eta kritika hori euskaraz egiten
dutenak, are gutxiago. Begoña del Teso da horietako bat,
HABE aldizkariko kolaboratzaile izana. Ez genekiena zera
zen, euskara-irakasle ere izan zela gau-eskolan.
1. Zein da, zure ustez, euskara ikasteko modu hobea: bakarka ala taldean, ala biak batera?
Aspaldiko kontuak dira, eta orduan egiten zena zen euskara
ikastea, Euskal Herria defenditzea… Eta noski talde bat ginela.
Baina, nik uste orduan inork ez zekiela nola irakatsi euskaraz.
Zure galderari erantzunez, segun eta zertarako nahi duzun, edo
nolakoa zaren, posible da taldean edo bakarka ikastea, akademian, kalean... Baina, Franco hilberriko garai haietan inork ez
zekien euskara nola ikasi. Ez genuen diziplinarik.
2. Zein da irakasle batengan gehien estimatzen duzuna?
Ez dakit. Halako batean konturatu nintzen beharrezkoa zela irakasle kasik globala. Garaia oso inportantea zen. Konturatu nintzen euskaraz banekiela politikaz eztabaidatzen, baina, ez zinemaz edo maitasunaz. Batzuetan aurkitu nuen irakasle global
hori.

5. Gustuko al dituzu ikasgelatik kanpoko ekintzak? Zergatik?
Jakina! Euskal Herria ezagutu behar genuen eta mendira joaten
ginen. Baserritarrak indioak balira bezala ikusten genituen:
“Begira, baserritar bat!”.
6. Zer ikasten da beste ikasleengandik?
Ezer ez. Bi maila gainditu eta hasiberrien irakasle bihurtzen
zinen. Eta honela, irakasle bihurtu ninduten, Groseko gau-eskolan. Gogoan dut lehen bilera: diru-kontuak gora, diru-zorrak
behera. Irakasle guztiak goierritarrak ziren eta hika aritzen ziren.
Eta halako batean entzuten duzu: “Joango nauk”. Zer? Nola?
K.O.
7. Laguntzen al dizute teknologia berriek euskara ikasten?
Teknologia handirik ez genuen erabiltzen. Irratia, gehienbat.
8. Gramatikazko arauak zer dira zuretzat, lagungarriak, oztopo, gehiegi dira agian?
Hizkuntza bat ikasten ari zarenean, zure bizitzak ez du “baldintzarik”, “baldintzak” oso zailak direlako. Hasieran “joango
banintz” ez da existitzen. Zure bizitza sinpletu egiten da.
9. Zer da ikasten errazena gertatu zaizuna? Zergatik?
Niri hizkuntzak izugarri gustatzen zaizkit. Nik sekula ez dut esango ingelesa euskara baino errazagoa denik. Burua aldatzea
baino mundua gorpuzteko beste era bat bazela pentsatzen
nuen. Zaila izan zen burua, mentalitatea euskaraz kokatzea.

3. Nolakoa zen zure ikaskide-taldea?
10-12 bat lagun izango ginen. 1975ean denok erabaki genuen
euskara ikasi behar zela, eta hizkuntzarekiko maitasun hutsez
hasi ginen agian. Eta irakatsi euskara zekitenek irakasten zuten.
Garai haietan bost axola irakaskuntza eta metodologia.

10. Nola konbentzitzen duzu zeure burua ikasten jarraitzeko?
Halako batean lizeoetatik zetozen nire lagun berri horiek beste
hizkuntza bat zutela, eta lagunak zirenez, arraro egiten zitzaidan
eurek bi, eta nik hizkuntza bakarra izatea.

4. Zein da gehien gustatzen zaizun ariketa-mota, zergatik?
Buruz ikasi ditut euskara ikasteko liburu guztiak. Adibidez, P.
Altunaren “Euskera: hire laguna”. Gero modernitate osoz binetak etorri ziren, nolabaiteko metodologia. Niri asko gustatu
zitzaidan konturatu nintzenean “hil naiz, hil zait, hil naute, hil
didate” moldeen arteko aldeaz. Oso jolas arriskutsu eta maltzurra iruditu zitzaidan.

11. Zertarako ikasi nahi zenuen euskara?
Esan dut, herria maite genuen, eta nik, hizkuntzak.
12. Une honetan non erabiltzen duzu euskara, non hitz egiten duzu?
Gehienbat lanean.
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elix Linares gai da egun oso bat zinemaz hitz
egiten aritzeko. Garai batean harentzat zaletasun kontua zen hura, gaur egun grina bilakatu zaio. Aitortzen du denetik ikusten duela zinemara joanda, film “iraingarria” izan ezik. Ez da inondik ere mitomanoa, eta adierazten du gehienbat sortzaileek, zuzendariek, gidoilariek bihurtu dutela zale
amorratu, hau da, benetako zinegileek.

Felix Linares.- Betidanik gustatu izan zait zinema. Gurasoek
eramaten ninduten zinemara, amonak ere bai. Diotenez,
lehenengo aldiz zinemara joan nintzenean, aretotik atera
behar izan ninduten, negarrez hasi nintzelako. Mutil koskorretan, igande-goizak Bilboko Olimpia zine-aretoan ematen
nituen. Zinema XX. mendeko arterik nagusiena izan da.

FELIX LINARES:
“Zinema ekintza sozial bat da”
Testua: Goizalde Landabaso
Argazkiak: eitb

Goizalde Landabaso.- Batzuen ustez, garai bateko zinema
gaurkoa baino hobea omen zen...
F.L.- Bestelakoa zen, besterik gabe (1). Kontua da zinemagintza amerikarrak maisu-lan bikain batzuk egin zituela, ia
guztiak nazien garaiko Europatik ihesi Amerikara joan ziren
europarrek burutuak: Billy Wilder, Otto Preminger, Franz
Zimmerman... Azaldu ziren, nolabait esanda, maila apalxeagokoak ere, Casablanca adibidez, gero legenda bihurtu
zena, Michael Curtis europarrak zuzendua. Generoak desagertu egin ziren, gazteek ohiko ikusle heldua ordezkatu
zuten; eta gazteek nahiago dituzte efektu bereziak. Dena
dela, badira oraindik ere zinema ona egiten dutenak, Coen
anaiak, esate baterako. Eta Europan zinema bikaina ari dira
egiten.
G.L. Jendea joaten al da zinemara?
F.L.- Bai, bai, dezente, asteburuetan batez ere. Jendea filmak ikustera joaten da, ze gauza bat da filma, eta beste bat
zinema.
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G.L.- Zer iruditzen zaizu jendeak aretoan jatea eta edatea?
F.L.- Saihestezina (2). Ezin dut eraman baina, hala ere,
etsi egin behar. Pipen zaratatxoa eta palomiten usaina jasanezinak zaizkit. Gauza ikaragarriak ikusia naiz, adibidez,
behin ikusi nuen Ken Loach-en film batean pertsona bat
oilaskoa jaten. Baina, irakurria dut gertatzen direla okerragoak ere, menu oso bat erosi eta aretoan sartzea, esate
baterako. Harrigarria da inoiz burutik pasako ez zitzaizun
pertsona bat aretoan jaten sumatzea. Ekintza sozial bat da,
argi eta garbi. Gainera, zinema-aretoen jabeek etekina ateratzen diote horri. Etsita nago.
G.L.- Kritikari ere bazara, zergatik egin zinen kritikari?
F.L.- Zinemara joaten ginen, errealitatea gustatzen ez zitzaigulako, horrexegatik izango gara, agian, kritikari. Baina,
gaur egun inork ez die kritikariei jaramonik egiten.
G.L.- Lagun batek esaten dit sarrera kostatzen denarekin,
zinema ikustera joan behar dela.
F.L.- Bai, bai, jakina. Garai batean aski klandestinoa zen eta
nahikoa merke. Baina, amaitu ziren garai bateko gure alga-

izketaElkarriz
rak eta builak, eta atzeko eserlekuetako “jarduera” batzuk
ere bai, jakina.

“Woody Allen, zinemagile itzela”
G.L. - Uste dut Woody Allen zure gustukoa dela.
F.L.- Woody Allenen jarraitzaile amorratua naiz, kritikoa ere
bai. Jainkotu egin dugu haren irudia, neurri batean arrazoi
handiarekin, baina, batzuetan, arrazoirik gabe ere bai.
G.L.- Egia al da film berdina egiten duela beti?
F.L.- Hori ez da egia (3). Egia da bere “neurak” eta kontuak
azaltzen dituela beti: barneko kezkak, bikote-kidearekin
dituen arazoak, psikiatrak, baina film bat ez da hurrengoaren berdina. Inoiz ere ez. Film bakoitzari zinema-ukitu berezia ematen dio. Woody Allen gai da kamera bizkar-gainean
hartu eta, erreportaje-kutsua eman nahi duelako, kanpoan
zuzenean filmatzeko. Edo utz dezake geldirik kamera,
mugitu gabe, esan nahi duena hobeto eta egiazkiago islatzeko. Eta hori da zinemagile izatea, hain zuzen ere.
Woody Allen zinemagile itzela da.
G.L.- Estatu Batuetan ez dute oso maite.
F.L.- Azken filma dela eta denetik esan dute, zinema amerikarrari kritika egin diolako. Istorio horretan Hollywood-eko
zuzendaria itsutu egiten da filma egiten hasten denean,
eta ez da inor horretaz ohartzen, filmaketa amaitzen den
arte. Kritika garbia da, eta gogorra. Lehen nolabait bakea
egina zuten harekin, baina azkenekoaren ondoren... ekoizleek erdira murriztu zuten aurrekontua. Behin batean,
alde batera utzi behar izan zuen Santo Locasto bere zuzendari artistikoa. Antzezleek miseria bat kobratzen jarraitzen
dute, eta horrela segitzera, aurki ez dugu Woody Allen-en
filmik ikusiko. Baina, zergatik galdu behar du gizonak bere
kritikarako sen hori? Hobe da dirua galtzea eta ez kritikarako sena, ezta?

horretan ari, eta aurrekontuen gorabeherak direla eta, trikimailurik ikasi ez duena barkaezina da. Eta norbaitek bere
burua marabedi batzuengatik saltzen duena, nabarmen
geratzen da, eta hori esan egin behar da. Beste kontu bat:
gehiago gustatzen zaizkit film ezkertiarrak eskuindarrak
baino, jakina. Baina horretan ere irizpide bat eduki behar da
eta aitortzen jakin, zuzendari bat faxista ezaguna bada
ere, izan daitekeela zinemaren jenio bikain bat.

*

AITORTU.- Reconocer.
ALGARA.- Carcajada.
ARETO.- Salón.
BARKAEZIN.- Imperdonable.
BESTELAKO.- Desberdina.
BILAKATU.- Bihurtu. Convertir.
BURUTU.- Realizar.
EKOIZLE.- Productor/a.
EMAN.- Pasar.
ERAMAN.- Jasan. Soportar.
ETEKIN.- Mozkina. Provecho.
ETSI.- Arrojar la toalla, resignarse.
GAI IZAN.- Gauza izan. Ser
capaz.
GAUEKO ORDU TXIKIETAN.De madrugada.
GRINA.- Pasión.
HELDU.- Adulto/a.

HORRELA SEGITZERA.Horrela segitzen badute.
IRAINGARRI.- Insultante.
ISLATU.- Reflejar.
ITSUTU.- Quedarse ciego/a.
ITZEL.- Handia, gaitza.
Enorme.
JAINKOTU.- Endiosar.
JARAMON EGIN.- Hacer caso.
JASANEZIN.- Insoportable.
MURRIZTU.- Reducir.
MUTIL KOSKORRETAN.- De
chaval.
ORDEZKATU.- Sustituir.
SAIHESTEZIN.- Inevitable.
SEN.- Instinto.
TRIKIMAILU.- Truco.
ZALE AMORRATU.- Forofo/a,
aficionado/a, empedernido/a.

Donostia, glamour eta zinema
G.L.- Noiztik zara Donostiako Zinemaldiaren jarraitzaile?
F.L.- Oraindik dela hamabost urtez geroztik.
G.L.- Zein da zuk ikusitako film-kopuruaren errekorra?
F.L.- Bost. “Glamourik” ez dagoen orduan, goizeko bederatzietan hasi, eta gaueko saioaren ondoko festaren batean
amaitzen duzu gaueko ordu txikietan.
G.L.- Eta ez al duzu arazorik pertsonaiak dagokien lekuan
kokatzeko?
F.L.- Ez, ez, inola ere ez. Ohituta nago lan horretan.
G.L.- Kritikari zorrotza al zara?
F.L.- Oso zorrotza. Uste dut filmak gogor kritikatu behar
direla. Ikusten dut norbaiten lehen filma, eta ez naiz zorrotza, zuzendaria hasiberria dela konturatzen naizelako.
Horretan zabalegia ere banaiz. Baina, hogei urtean lan
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rrizketaElkarr
G.L.- Eta zergatik hainbeste desadostasun
urrezko maskorra emateko orduan?
F.L.- Ezin zara inoiz ere epaimahaiko baten
buruan sartu, baina zazpi pertsona ospetsu, horietako batzuk oso sendoak, iritzi
desberdinak, tentsioak... uste dut epaimahaian tarteko adostasunak bilatuko dituztela. Ikaragarria izan zen 1990ean egin
zutena, saria ez zioten Coen anaien
“Muerte entre las flores” filmari eman,
Imanol Uriberen “Las cartas de Alou” lanari baizik. Hura hutsegitea! Aitortu ere egin
zituzten agerian geratu ziren epaimahaikoen iritzi desberdinak.

G.L.- Zinemaldiak zirrararik egiten al dizu, izarren konstelazioak errespeturik sartzen al dizu?
F.L.- Ez, batzuetan grazia pixka bat ere egiten dit. Behin,
joan nintzen Robert Mitchum ikustera, beti aktore abandonatu samarra iruditu izan zaidalako. Hark esaten zuen, ezin
zenuela pertsonaia zeurekin etxera eraman, eta uste dut
hori bizitzan ere aplikatu zuela. Behin, prentsaurreko batean norbaitek galdetu zion: “ Zuk Marilyn Monroe-rekin eta
Ava Gardner-ekin lan egin zenuen, ba al zegoen alderik
bien artean?”, eta hark erantzun: “Bata ilehoria zen eta
bestea beltzarana”. Gustatzen zait distantzia markatzen
duen ironia hori. Baina, ez naiz fan gurtzaile horietakoa.
Gero, Mel Gibson ikustera joan nintzen nire emazteari txiki
samarra zela erakusteko, eta ez zela hain gizon ederra.
G.L.- Beraz, Donostiak asko desmitifikatzen du, ezta?
F.L.- Bai, bai, egundokoak ikusi ditut. Norbaitek handik zebilen edonori autografoa eskatzea, eta berehala Geena
Rowlands azaltzea eta kasurik ere ez. Edo Mickey Rooneyren semea Maria Cristina hotelean hutsik zegoen logela
batean sartzea, Los Angelesera telefonoz dohainik deitzeko. Hor ikusten da jende horren bihotz-miseria. Nahiz eta
gero burugabeko gauzak eskatu.
G.L.- Eskatu al dizute inoiz autograforen bat zuri?
F.L.- Bai, bai. Alfonbra gorria zapaldu eta norbaitek deiadar
egiten dizu: “Aizu! telebistan ikusi zaitudala”, eta orduan
autografoa sinatzen diozu. Baina, Donostian edonori eskatzen zaio autografoa. Batzuetan bigarren autografoa sinatzen ari zara, eta lehentxeago eman diozunari entzuten
diozu alboko bati zu zein zaren galdezka. Horrek dagokizun
lekuan jartzen zaitu. Horregatik, mitifikatu egiten da eta,
aldi berean, desmitifikatu.
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G.L.- Zer esango zenioke zinemara inoiz
joan ez denari?
F.L.- Lehenik, ez dadila urduri jarri.
Katalogoa lor dezala, dauden filmak ondo
azter ditzala, aukera bat egin dezala, eta
besterik gabe aretoan sar dadila. Beste
gauza asko egin daitezke Donostian. Hori bai, behar profesionalik ez bada, ez da komeni egunean bi film baino gehiago ikustea. Nire lanagatik sail ofizialera joan behar izaten
dut, baina Zabaltegi da niri gehien gustatzen zaidana. Film
onak eskaintzen dituztela esaten dute, eta batzuetan egia
da. Nik alde batera uzten ditut gero estreinatuko direla baldin badakit, eta gero ikusteko aukerarik izango ez ditudan
filmak edo zikloak ikusten saiatzen naiz. Zikloren bat, perlaren bat. Film asko ikus daitezke, onak eta eskasak, eta gero
hor daude ortzia argitzeko izarrak. Dena dela, gauza bat da
Zinemaldiak erakusten duena, eta bestelakoa benetan
dena; ikusi ditut aktoreak Maria Cristina hotelaren aurrean
zain norbaitek elkarrizketa egin diezaien. Jendea
Donostiako adiskideen bila ibiltzen da, elkarrizketa bila.
Barrukoak ez du hainbesteko glamourik. Baina, beti pentsatzen dut Zinemaldia dibertigarria izango dela, eta dibertitzera joaten naiz.

*

ALDE.- Diferencia.
BURUGABEKO GAUZAK.- Cosas descabelladas.
DEIADAR EGIN.- Gritar.
DOHAINIK.- Gratuitamente.
GURTZAILE.- Adorador/a.
ILEHORI.- Rubio/a.
ORTZI.- Firmamento.
ZIRRARA.- Emoción.

izketaElkarriz
Eta zuk, zer esango zenioke zinemara inoiz joan ez denari? Saia zaitez Felix Linaresek esandakoari ideia gehiago eransten. Kontuan izan aditz-forma egokia erabili behar duzula!
•Ez dadila urduri jarri
•Katalogoa lor dezala
•Aukera bat egin dezala

•Besterik gabe aretoan sar dadila
•Ez ditzala bi film baino gehiago ikusi
•.....................................................................................................................
Guk, laguntzeko, ideia batzuk idatzi dituzu 40. orrialdean.

Iritzia argudiatzeko hainbat bide
Kazetariak galdera ugari egin dizkio Felix Linaresi eta ondorioz iritzi asko bildu
ditu. Felixek iritzia emateaz gainera, iritziak argudiatzeko hainbat bide urratu
dituela ere ikusi dugu. Horiek izango dira gure aztergai tarte honetan.
Errepara iezaiozu elkarrizketaren lehen zatiari (Woody
Allen hizpide den artekoari):
Zinema gaia harturik elkarrizketaren hariak hiru oinarri
ditu:
1.- Noiztik den zinezale: OROITZAPENA
2.- Gaurko eta atzoko zinemari buruzko IRITZIA
3.- Zinema aretoetan gertatu ohi den jokabide “itsusi”
baten IRITZIA
Bat al zatoz oinarri hauekin? Har ezazu tartetxo bat eta
berriz irakurri zati hau. Irakurri ahala azpimarra itzazu
oroitzapenaren pasartea eta iritziena.
Har dezagun beste gai, gustukoa duzuna eta zale zarena: futbola, literatura, mendia... Aukeratu ondoren, saia zaitez
pasarte horietan zinemari buruzko edukia eta Felix
Linaresen oroitzapen eta iritziak zureekin ordezkatzen.
Ideiak eta gaia ordezkatu eta testuan aurkitutako egiturak
(esaldiak, lokailuak... izan daitezkeenak) aprobetxatu:
Adibidez: Betidanik gustatu izan zait futbola. Aitak eramaten ninduen futbolera igande askotan. Lehenengo
aldiz joan nintzenean, futbol zelaia izugarri handia
iruditu zitzaidan. Eta porteria zer esanik ez!
Iritzia emateko garaian Felixek bi molde erabili ditu:
(1) Bestelakoa zen, besterik gabe.
(2) Saihestezina.
Baliagarriak izan al zaizkizu ala beste hitz bat behar izan
duzu?
Hori gainditu ondoren, iritzi hori hornitu egin behar izan
duzu Felixek egin duen bezala, ezta? Horretarako zein baliabide erabili duzu? Hartu tartetxo bat eta hausnar ezazu
aurrera egin baino lehen.
Ea asmatzen ditugun!
(1)
“Kontua da lehen”........................................................
Gertakari bat (“Generoak desagertu egin ziren”
honen antzeko ideia bat)
“Dena dela, orain”........................................................

(2)

Jokabideak eragiten dizun sentimendua
(“Eraman edo jasanezina...” honen antzekoak)
“Gauza ikaragarriak ikusia naiz, adibidez, behin
ikusi nuen....”
“Baina, irakurria dut gertatzen direla okerragoak
ere, ... esaterako...”

Iritzia hitz bakar batean edo bitan azaltzea posible dela argi
geratu da. Baina, iritzia argudioz hornitzea ere merezi du.
Elkarreragina aberatsagoa da.
Aztertu ditugun bi adibideetan bi era desberdinetan argudiatu du Felix Linaresek:
Zertaz baliatu da? Aukeratu hauen artean: (Zalantzarik sortu
bazaizu, jo 40. orrialdera.)

Anekdota bat kontatu du...........................................
Abantailak azpimarratu ditu.....................................
Bi aukera konparatu ditu gertakari bat zubi zela...
Esperientzia pertsonal bat azaldu du.......................
Adibideak zerrendatu ditu.........................................
Azter dezagun beste iritzi bat, irakurgaian (3) zenbakiaren
bidez adierazia dagoena.
Egin ezazu lehen egin duzun eragiketa berbera: ordezka
ezazu gaia eta ikusi zein moldez baliatzen zaren testua
berreraikitzeko.
(3) Hori ez da egia.
Iritzi honen ondoren zein argudio-mota erabili du Felixek?
Guri alderdi txar batzuk aipatu eta onak azpimarratu
dituela iruditzen zaigu. Ados al zaude? Emaguzu zure iritzia:
•..............................................................................................
•..............................................................................................
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zpilkueta Nafarroan dago, Elizondotik gertu, Baztango
bailaran. Berrehun lagun biziko dira hortxe-hortxe. Eta
bertakoek Iruñeak eta Lesakak duten ezaugarri bat dute, San
Ferminak ospatzen dituztela. Mihurarik gabeko festak dira, baina
zikiroa jaten dute.

A

Azpilkueta, Nafarroako
Patroiaren amaren herria
B

aina San Fermin baino ezagunagoa Frantzisko Xabier da, Nafarroako
patroia. Ez zen Azpilkuetakoa; ama,
Maria, hangoa zuen, ordea. Hobe
esanda, Azpilkuetan zuen etxea amak,
baina Aragoikoa zen. Navarra 1512–1530 liburua idatzi duen Pedro Esarte
idazleari elkarrizketa batean irakurri diogunez, Frantzisko
Javierrek bazekien euskaraz -eta beste 17 hizkuntza dirudienez-. Nafarroako patroia aipatzen dugu, berari eskainitako ermita dagoelako herrian. Herriko eliza, berriz, XVIII.
mendean berreraiki zuen Martin Elizakoetxe herritarrak,
Mechoacango apezpiku izan zenak.
Apaizekin segitzen dugu. Azkuek kantutegi ederra osatu
zuen, eta Azpilkuetako hainbat herritarren kantak jaso
zituen Cancionero Popular Vasco liburuan ikus daitekeenez.
Esate baterako, bertako Manuela Indart-ek kantatu ziona:
“Ezpondan badire bortz emazte, hiru zagar eta bi gazte:
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aza landatzen pasatu dituzte aste batekin bortz hilabete.
Eskalamotxeko aker ttikiak oren batez yan dezte”. Abesti
hau festa-girokoen artean sartzen du Azkuek bere liburuan.
501. kantua da.

Herri aldapatsua
Eta festaz ari garela, zenbait bitxikeria esan beharko.
Herrian ez dagoela tabernarik, baina festetan txosna ederra
paratzen dutela herriko gazteek eta beste taberna-barra
bat Herri Arte elkartean. Herriko gazteek esan dugu, baina
festak antolatzeaz maiordomoak edo Danbolin Nagusiak
arduratzen dira: urtero aukeratzen dituzte. Eta etxez etxeko
diru-biltzea egiten dute festak egite aldera. Beste bitxikeria bat zera da, herrian ez dagoela plaza laurik, eta dantza
egin nahi duenak aldapan egin behar. Abilak izango dira
dantza lotuan aldapan egiten, bestela!
Elizegi frontoiak ere badu bere xarma. Eliz ataria da
frontoirako sarrera. Frontoiaren goiko aldean egurrezko

Osatu esaldiak adibideari jarraituz:
ZER EZ DUTE FESTEK?

BERAZ, NOLAKO
FESTAK DIRA?

Festek ez dute Mihurarik.
Festek ez dute gau-girorik
Festek ez dute tristurarik
Festek ez dute pregoirik
Festek ez dute mezarik
Festek ez dute bukaerarik

Mihurarik gabeko festak dira.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Zuzenketa-orria 40. orrialdean dago.

Azpilkueta herriari buruz zerbait gehiago jakin nahi
duenak, jo dezala gure @ldizkarira
(www.habe.org/ikaslearengunea), bertan aurkituko baitu
Euskadi Irratiak egindako erreportajea entzungai.

Azpilkuetako euskara
Ibon Egaña

BERRERAIKI.- Berriz eraiki. Reconstruir.
DANTZA LOTUAN EGIN.- Bailar al agarrado.
EGITE ALDERA.- Egiteko.
ELIZ ATARIA.- Pórtico.
HORTXE-HORTXE.- Gutxi gorabehera.
OREN.- Ordua.
PARATU.- Ipini.
UZTARTU.- Harremanean. Conjugar.
ZAGAR.- Zaharra.
ZIKIRO.- Aketoa. Carnero castrado.

Baztan osatzen duten 15 herrietako bat da Azpilkueta.
Mugakide du Baztanek Lapurdi eta bertako euskara
lapurteraren barruan sailkatu izan dute zenbait hizkuntzalarik. Gaur egun, ordea, euskara nafarraren baitan
kokatu ohi da Baztangoa. Honatx bertako euskararen
ezaugarri zenbait:

*

—Bokalei dagokienez:
• Hitz hasierako bokalek galtzeko joera dute: tortzen
dire (etortzen dira), man (eman)...
• Kontsonante artean ere galtzen dira bokalak, sinkopak sortuz: pastu (pasatu), atra (atera)
• /i/ eta /u/-ren ondoren, /a/ /e/ egiten da: pixket
(pixka bat), dire (dira), ari de (ari da)...

—Kontsonanteen artean:
• /j/ fonema [y] ahoskatzen da, euskara nafar gehienean bezala: yakina, yendea...

—Zenbait ezaugarri morfologiko:

solibak daude frontoiaren ezker paretaren kolore berekoak,
berdeak. Kuriosoa da nola dauden uztartuta harria eta
egurra. Frontoia da herriko umeen jolasleku nagusia. Elizan,
berriz, elementu bitxi bat ikus daiteke: koruak aldapa duela,
herriko itxurarekin bat egiteko agian.

• Gaztelaniazko -ON amaiera duten hitzetan -ON(E)
amaiera gordetzen da: telebisionen, eskobona...
• Perpaus kausalak egiteko -LAKOZ atzizkia erabiltzen
da Baztanen: ez naizelakoz (ez naizelako)
• NONDIK pluraleko atzizkia -ETARIK izan ohi da:
hezurretarik (hezurretatik)
• NORAKO kasuan, -KO atzizkia erabiltzen da
Azpilkuetan, -RAKO-ren ordez: igandeko (iganderako), eskolako (eskolarako)...
• Aditzen artean, bereziak dira “joan”-en adizkiak:
daie (doa)
• Azkenik, honakoak dira Baztango euskarak bereak
dituen hitz eta aldaera bereziak: aunitz (asko), deus
(ezer), ohatzea (ohea), akitu (amaitu), bertze
(beste)...
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Bid

Bamako-Dakar Abiadur
Testua eta argazkiak: Jesus Torquemada
Testua erredakzioan itzulia

Geltokia: Geltokia Bamakon.

Sabana: Trena sabana idorrean barrena.

B

i egunean leporaino betetako tren kalamastra batean,
jendez gainezka, hautsez betetako parajeetan barrena,
batez beste 30 kilometro orduko abiaduran, izerdi-patsetan...
Ez da itxura batean oporretan egiteko modurik erosoena izango, baina Bamako-Dakar trenean ibiltzea esperientzia ahaztezina da tren zaleentzat eta Afrika barru-barrutik ezagutu nahi
dutenentzat.
Maliko Niger ibaia eta Senegalgo Atlantiko kosta lotzen ditu
trenbide hori eraikitzen urte asko joan ziren: 1882an hasi ziren
eta 1924an amaitu, ze Mendebaldeko Afrika kolonizatu zuten
frantsesek ez zuten inbertsioaren diru-etekina oso garbi ikusten.
Bamako-Dakar trenak bi joan-etorri egiten ditu astean.
Trenbidea bera aski hondatuta dago, horregatik ibiltzen da hain
mantso; bagoiak ere aski itsustuta daude. Jendez gainezka
beti, bidaiari batzuk trenaren gainean, Indian bezala.
Nolabaiteko isiltasunean joan nahi duenak aukera du ohe–bagoia ordaintzeko, nahiz eta “ohe-bagoia” ohe ez izan, ohol
soil bat besterik ez baita, han ez dago koltxoirik, maindirerik ere
ez.
Trenak ordu gutxi batzuetan aurrera egin eta gelditu egiten
da, gidariak, txartel-zulatzaileak eta bidaiariek —ia denak
musulmanak dira— beren otoitzak Mekara begira egin ditzaten.
Bestela ere nonahi gelditzen da, itxura batean motiborik gabe.
Geldialdi bakoitzean, emakumeek beren produktuak eskaintzen
dituzte: bananak, freskagarriak, kakahueteak, okela-pintxoak,
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Geltokia: Tren-geltokietako giroa.

oilaskoa saltsa bizian egosia edo intxaur isasdunak, hauek oso
egokiak izan daitezke bidai lagunei erregalatzeko, tabakoa baino
nahiago izaten dute askotan. Mastekatu gabe irensten dira,
garratz samarrak bai, baina bertakoek oso gustukoak dituzte.
Triki-traka, eta motel-motel, hor doa Bamako-Dakar paraje
berdin-berdinean aurrera, Afrikako sabana ezagunean barrena:
zuhaitz arantzatsuak, akaziak, eta belarra handia; hau berde–berde egoten da euri-sasoian (udan), eta hori-horia euririk egiten ez duen urteko beste garaietan. Orduan, inguruko argitasunak berak tonu horixka hartzen du hango parajean. Han eta
hemen txabolak lastoz estaliak ageri dira mangondo ederren
itzalpean eta, noizbehinka, termitategi erraldoiak, termitek
lohi lehortuaren barruan egiten dituzte habiak, eguzkitatik
babesteko.
Parajea pixka bat aspergarria bada ere, ez da hain hala treneko giroa; hango buila eta zarata batez ere trena gelditzeko prestatzen denean! Trena kontrabandistez beteta doa, eta ez da
harritzekoa izaten horiek gizasemeekin traturen bat egin nahi
izatea: emakume gazteren bat, alkohola, edo droga. Gainera, ez
dago zalantzarik Mali eta Senegal arteko aduanan eskupekoren
bat eskatuko dietela. Bi eguneko bidaia luzea da eta lagunarte
ona sortzen da, elkarren artean adiskide bihurtzeraino askotan.

ra Txikiko Trena
daia
Bamako hiriak ustekabean harrapatzen du bidaiaria, uste
baitzuen munduko hamar herrialde pobreenetako hiriburuan
ez zuela miseria besterik ikusiko. Baina, gauzak bestelakoak
dira: zuhaitzez apaindutako hiribideak, jatetxe txukunak, dendak ere dezente, kultura kutsuko jarduera-iragarkiak ere bai.
Bamakon monumentu askorik ez badago ere, aipatzekoa da
Meskita Nagusia eta Adiskidetasunaren Zubia. Hori da Niger
ibaiaren alde batetik bestera pasatzeko nazio osoan dagoen
zubi bakarra; hortik kontuak atera Malin nolako azpiegitura
falta dagoen.
Dakarren “martxa” gehiago dago Bamakon baino, baina,
aldi berean, arriskutsuagoa da. Kontuz ibili behar da, batez ere
portuaren inguruan eta denda tradizionalak dauden Medinako
partean. Badaude supermerkatuak ere, batez ere han bizi diren
frantsesentzat eginak, horietan jaten europarrak eros daitezke.
Badaude jatetxe eta taberna onak ere, mokadu bat jaten den
edo tragoxka egiten den bitartean musika-erritmo afrikar goxoak entzuteko ere egokiak.
Ikustea merezi duten leku batzuk daude Dakarren: Meskita
Nagusiak Andaluziako estiloa gogorarazten digu, Independentziaren Plaza ederra da, Presidentearen Palazioaren aurrean
Buckingham Palaceren antzeko ohore-guardia ikustea harrigarria egiten zaigu. Eta, batez ere, merezi du Gorée uharte famatuari bisita egitea. Hor itsasontzietan sartzen zituzten Senegal
eta Gineako Golkoaren artean atzemandako esklaboak
Amerikara eramateko. Uharte horretan giltzaperatzen zituzten
eta ganadu gisa tratatzen, itsasoratu baino lehen. Ikus daitezke han gaur egun ere zigor-gelak eta ziegak, gertatuaren
lekuko isilak.
Antzinako dokumentu baten arabera, Kunta Kinte, Raíces
telesaileko protagonista famatua, Gorée uhartean eduki zuten
preso. Agian norbaitek asmatua izango da, baina, dena dela,
benetan merezi du ikustea, esklabotzaren aurkako egiazko
museoa baita. Horri esker, ikasi dugu beren lurretatik erauzitako esklabo haien ehun milioitik gora ondorengo bizi direla
gaur egun Amerikan, eta esklabo-tratu hura izugarrizko hondamen demografikoa izan zela Afrikarentzat. Kolonizatzaileek
ez dute inolaz ere beren zorra kitatu azpiegitura eskas batzuk
bertakoei utzita, Dakarretik Niger ibaira joateko tren kaskarra
kasu.

AHAZTEZIN.- Inolvidable.
ARANTZATSU.- Espinoso/a.
ATZEMAN.- Capturar.
BARRENA.- Zehar, gaindi. A través de.
BERDIN-BERDINA.- Oso laua. Muy llano/a.
BESTELA ERE.- Además.
BESTELAKO.- Desberdina.
DIRU-ETEKIN.- Utilidad económica.
ERAUZI.- Arrancar.
EROSO.- Cómodo/a.
ERRALDOI.- Gigante.
ESKLABOTZA.- Esclavitud.
ESKUPEKO.- Propina, bajo manga.
GARRATZ.- Amargo/a.

Herrixka: Herrixka bat trenbidearen ondoan.

Azter itzazu orain zuk oporretan bizi izandako joan-etorriak: Izan
al duzu testuan kontatzen denaren antzeko esperientziarik?
Autobusez, trenez, hegazkinez... berdin da garraiobidea. Erabil
itzazu, bada, hurrengo lerroak jazotakoa kontatzeko. Lagunduko
dizulakoan, Jesus Torquemadak berak erabilitako hainbat puntu
ekarri dizkizugu hona:
•Trena beraren deskribapena
•Trenak egiten duen ibilbidea eta beronen iraupena
•Nolakoak diren bagoiak eta bidaiariak
•Nolako giroa bizi den tren barruan
•Ingurunearen deskribapena
•Ibilbideak lotzen dituen hirien deskribapena
(Bamako eta Dakar)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

GOGORARAZI.- Hacer recordar.
HONDAMEN.- Catástrofe.
HORI.- Amarillo/a.
HORIXKA.- Amarillento/a.
INTXAUR ISASDUNAK.- Nueces de cola.
IRENTSI.- Tragar.
ITSUSTU.- Afearse.
ITXURA BATEAN.- A primera vista.
IZERDI-PATSETAN.- Sudando a mares.
JATEN.- Comida.
KALAMASTRA.- Destartalado/a.
KASU.- Adibidez. Por ejemplo.
LASTO.- Paja.
LEHOI LEHORTU.- Barro seco.

LEKUKO.- Testigo.
LEPORAINO BETETA.- Lleno/a a tope.
MANGONDO.- Mango.
NONAHI.- En cualquier lugar.
OHOL SOIL BAT.- Una tabla sin más.
OHORE-GUARDIA.- Guardia de honor.
ONDORENGO.- Descendiente.
TERMITATEGI.- Termitero.
TRENBIDE.- Vía (del tren).
TRIKI-TRAKA.- Traqueteo.
TXARTEL-ZULATZAILE.- Revisor/a.
ZIEGA.- Mazmorra.
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ehin
B
A
le honetan, 8-11 urte bitarteko haurrei buruz
arituko gara. Adin honetan bereganatzen
baitu irakurtzeko trebetasuna, eta bere gisa
hasten da irakurtzen. Ez du helduaren premiarik, eta
orain artean arazorik izan ez bada behintzat, irakurle
gogotsua izaten da. Duen autonomiaz gozatu egiten
badu ere, oraindik ere gustatu egiten zaio gurasoek
liburuak irakurtzea. Berak aukeratzen du irakurri
nahi duena, baina helduaren iritzia oraindik ere
garrantzitsua iruditzen zaio.

“Gure haurrak ez du irakurtzen”
aitortzen duten gurasoentzako gida (II)
Badira haur batzuk, halere, irakurtzea gustuko ez dutenak
eta irakurtzen hastea baino nahiago dutenak beste edozer
egin. Honelakoetan, gurasoak kezkatzen hasten dira beren
haurrak ez duela irakurtzen eta zer egin dezaketen galdezka.
Hona hemen horrelakoentzako gida txiki bat:
1. Haurrak irakurtzen ikastea ez da helburu bakarra. Behin
askatzen hasiz gero, berarekin jarraitu behar da irakurtzen, irakurtzen duena ulertzen duen ala ez erreparatuz. Zuk, irakurtzen ari zaren liburua konta diezaiokezu
eta berak zuri berea.
2. Ez inposatu liburu jakin batzuk, oso klasikoak badira
ere. Lehenengo aldi honetan irakurtzeko ohitura hartzen badu, pasatuko da bere garaian bestelako liburuak
irakurtzera ere.
3. Ez behartu liburua bukatzera. Erdizka uzten badu, interesatzen ez zaiolako da. Proposatu alternatibak eta izan
dezala non aukeratua. Ez dago erosi beharrik, hor
daude liburutegiak.
4. Edozein liburuk ez du balio, informatu zaitez aldi bakoitzean haurrari irakurtzeko proposatu behar diozunaz.
Beti sail berdintsuko ipuinak edota zailtasun berekoak
proposatzen badizkiozu, gero liburu zailagoak irakurri
behar dituenean, baliteke irakurtzetik betiko aldentzea.
5. Eduki ezazu etxeko liburutegia erabat zabalik haurrentzat. Sekula ez da goizegi, ezta beranduegi ere zenbait
liburu irakurtzeko. Orrialde-kopurua, testuen pisutasuna edota zailtasuna da filtrorik onena. Irudiek hitzek
baino min handiagoa egiten dute askotan.
6. Esatea ez da nahikoa, zeu ere irakurtzen ikusi behar
zaitu. Aurreko guztiak ez du balio baldin eta ez bazaitu
sekula irakurtzen ikusten.
Liburuak eta istorioak aukeratzerakoan, dena den, aholku
orokor horiez gain, jakin behar duzue 8-11 urte bitarteko
adinari Operazio Zehatzen aroa deitzen zaiola. Hau da, haurrak sailkatzen ikasten du eta baita denbora eta espazioa
neurtzen ere. Adin garai honetan errealitatea eta fantasia
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nahastu egiten dira; bestalde, abenturak, istorioak, animaliak, zientziaren zantzuak, umorea eta abar garatzen dira.
Eskaini behar zaien kontakizunak askoz ere biziagoa eta osatuagoa izan behar du.

Zein dira adin-tarte honetako liburuen ezaugarriak?
• Irudiek, esate baterako, —txuri beltzean gehienetan—
nagusitasuna galdu ahala, testuak hartzen du; osagarri
gisa bakarrik baliatzen dira.
• Hiztegia gero eta zabalagoa da, baina honek ez dio
arazo berezirik ekartzen haurrari, baldin eta hitz horiek
ulerterrazak baldin badira emandako testuinguruan.
• Narrazioaren pisua elkarrizketetan dago, eta deskribapenak laburrak izaten dira. Garrantzitsua da oreka bat
izatea deskribapen, ekintza eta elkarrizketen artean.

Gaiak:
Oso gustukoak dituzte beren adin moduko haur-taldeen
abenturak. Baita ipuin klasikoak, fantastikoak eta abentura
eta misteriodunak ere. Gustukoak dituzte, era berean, animaliek parte hartzen dutenean, bai etxekoek, errealek edota
fantastikoek. Paisaia eta herrialde ezberdinetara hurbiltzen
dituzten liburuak ere erakargarriak iruditzen zaizkie.
Eta gaurko atala, Juan Kruz Igerabideren hitzekin amaituko dugu. Hara zer esango liokeen berak irakurtzeko zaletasun handirik ez duen haur bati:
“Liburu bat txokolatea bezalakoa da: hasieran garratz
samarra, lan pixka bat eskatzen du, kontzentratuta egotea;
gero, gozotasuna azaltzen da. Tarteka, txokolate pixka batek
bizitza goxatzen dizu, piztu bezala egiten zaitu. Hala liburuak
ere: burua pizten dizu, bihotza pizten dizu, eta pizten dizu
liburu berriak ezagutzeko gogoa. Txokolateak bezalaxe”.
Beraz, badakizue.

bazen...
Gomendioak:
2 urte arte

8 urtetik aurrera
Baserria
Katakumea galdu da. Non ote dago?
Zabaldu baserriko ateak eta erantzuna aurkituko duzu.
Bilduma: Goazen barrura

2 urtetik aurrera

Tintin urre beltzaren
lurraldean
Oraingo honetan Tintin mila gorabehera pasa ondoren Arabiako basamorturaino iritsiko da urre beltz preziatuaren bila.
Egilea: Hergé
Argitaletxea: Elkar

Kukurruku oilarra
Egokitutako herri ipuina da. Osaba
Korrokoren ezteietara gonbidatu
dutela eta oso harro ekiten dio bideari baina, labean bukatuko du gainerako gonbidatuen jaki.
Argitaletxea: Kalandraka

4 urtetik aurrera
Tono, haria eta armiarma
Ilargira joatea zen Tonoren amets
bakarra.
Pentsatu eta pentsatu ibili ondoren
lortu zuen azkenean bere ametsa
egia bihurtzea. Jakin nahi al duzue
nola?
Egileak: Antoni Cuadrench eta
Montserrat Ginesta
Bilduma: Sirena

10 urtetik aurrera
Eskubeltz taldearen
abenturak
Detektibe-lanetan ibiltzea gustatzen
zaien neska-mutil taldea duzu
Eskubeltz. Lau istorio kontatzen dira
liburu honetan eta guztietan dago
gaizkileren bat. Aurkituko ote dute?
Egilea: Hans Jürgen Press
Argitaletxea: Elkarlanean

12 urtetik aurrera
Mamuen dardarizoa
Argizarizko irudien museo horrek
sekulako izua sortzen zuen. Horregatik
joaten zen hainbeste jende ikustera.
Eta zuk, joan nahi al duzu?
Egilea: Jose Maria Mendiola
Argitaletxea: Edebé-Giltza

5-6 urtetik aurrera
Andretxo bizardunaren
uhartea
Kasete bat iritsi da gure eskuetara:
Mutiko baten ahotsa da eta honela
hasten da:
“Egoera larrian nago, ozeanoren
batean galduta....Dena udako arratsalde batean hasi zen...”
Zer, jarraitu nahi?
Egilea: Juan Kruz Igerabide
Bilduma: Tukan urdina

14 urtetik aurrera
Itsaslabarreko etxea
Joanak ez du berehala ahaztuko
hamasei urte zitueneko uda. Uda hartan ezagutu zuen amodioa, baina
baita misterioa, beldurra eta heriotza
ere.
Egilea: Miren Agur Meabe
Argitaletxea: Aizkorri
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Iraileko Kultur Agenda
Kirola, antzerkia, musika, gastronomia... pixka bat
denetik du iraileko agendak, eta beraz, bada non
gozatua bazterretan. Ondo pasa!

DATA

HERRIA

KULTUR EKINTZA

irailaren 1ean

LEGAZPI

Gipuzkoako Artzain Eguna

DONOSTIA

Estropadak Kontxan

ZARAUTZ

EUSKAL ASTEA

BARAKALDO

Antzerkia Kalean. XIV. edizioa.
Trapero del Rio-Xilipurdi: “Kutxo &. Blasa”

DONOSTIA

Konstituzio Plazan. Bertsolariak: A. Egaña, S. Lizaso,
M. Lujanbio, J. Maia, S. Colina eta I. Elortza.

ARTAXONA

Laia-lasterketa

DONOSTIA

Estropadak Kontxan

BILLABONA

Nekazaritza-azoka

HERNANI

Sagar-jaia

GASTEIZ

Babarrun-jana

irailaren 9an

BERMEO

Arrantzale-eguna

irailaren 12an

SESMA

Potxa-jatea

irailaren 13an

MENDARO

Bertsolariak: A.M. Peñagarikano, J. Solozabal.

BARAKALDO

Antzerkia Kalean. XIV: edizioa. Kukubiltxo:
“Ekidazu, lehoiek ez dakite bibolina jotzen”.

AREETA-GETXO

XVI. Habanera eta Itsas-abesti Jaialdia

irailaren 16an

EZPELETA

Trikitixa ezagutuz

irailaren 18an

BARDEETAN

Sanmigelada

irailaren 22an

AURITZ

Aurizko feria

AREETA

Bertsolariak: Miren Loizaga, Aitzol de Castro, Jon Maia.

URRETXU

Karroza-desfilea

irailaren 29an

IRUÑEA

San Migel feria

irailaren 30ean

URROTZ

Bertsolariak: S. Lizaso, A. Egaña.

MIARRITZE

La Cita Latinoamerikako Jaialdia

irailaren 6an

irailaren 8an
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Leon Bonnat
eon Bonnat pintorea (1833-1922) gaztelu batean hil zen
irailaren 7an Paristik gertu, orain dela 70 urte. Baionan jaio
zen. Haren izena daraman museoa dago gaur egun
Lapurdiko hiriburuan. Museoa Bonnatena berarena zen,
eta Baionari eman zion.
Izan ere, Bonnatek artelanak erostea atsegin zuen.
Hasieran, artelan oso apalak erosi zituen museorako. Dirua
egiten joan zen neurrian, aberastu egin zuen museoa.
Antzinako Egipto, Grezia eta Erromako 136 pieza erosi
zituen, ia 2.000 marrazki, horietako batzuk Tizianok margotuak, Miguel Angelek, Rafaelek, Leonardo da Vincik, Goyak,
El Grecok, Rembrandt-ek, Delacroix-ek, Van Dick-ek...
Bonnatek berak margotutako 148 koadro ere badira bertan.
Bonnaten beste artelan batzuk Europan eta Amerikan daude,
museoetan eta norbanakoen esku.

L

Pariseko Arte Ederretako Eskolako zuzendari izan zen, eta
Frantziako Artisten Elkarteko lehendakari. 1687an Legioko
Ohorezko Zaldun izendatu zuten, eta 1691n Gurutze
Handia eman zioten. “Kristo Gurutzean” da, hain zuzen,
bere koadrorik ederrenetakoa, edo Bibliako Job zahartuarena.
Azkenik esan, Baionako Bonnat museoa Jacques Laffitte
karrikan, 5. zenbakian dagoela. Egunero irekitzen dute, astearte eta jai-egunetan salbu. Ordutegia: 10:00-18:30.

Parisen eta Erroman ikasia
Bonnaten aitak liburu-denda bat jarri zuen abian Madrilen,
eta hil zenean, ama Euskal Herrira, Baionara itzuli zen hiru
seme-alabekin. Leonek 17 urte zituenean bere neba-arreben
erretratuak egin zituen, indar handiko margoak. Leonek
txundituta zeukan Romain Julien artista, eta artista honi
esker, Baionak diruz lagundu zion Leon Bonnati, Parisen margotzen ikasteko. Oso irakasle onak izan zituen.
Bonnatek Parisen ama eta anaia erretratatu zituen koadro
baterako. Eta hauen gibelean, oso ondo
ikusten ez zela, neskamea pintatu zuen:
Jeanne Marie Harostegi. “Lazaroren
Piztuera” margotu zuenean, Lazaroren
Marta arreba J. M. Harostegi zen. Artelan
honekin 2. postua lortu zuenez Erromako
Sarian, arrakasta handia eskuratu zuen
Bonnatek. Berriro ere Baionak 3 urtetako
diru-laguntza eman zion eta Erromara joan
zen ikastera. Hango Villa Medicis ospetsuan izan zuen nor margotua. 1861ean
Parisen zen berriro, eta haren ospea gora
eta gora zihoan. Itzal handiko jendea erretratatu zuen:
Frantziako hainbat presidente: A. Thiers, J. Grévy, S. Canot...
Luis Pasteur zientzialaria, Alejandro Dumas eta Victor Hugo
idazleak, Pio IX aita santua, Lavigerie kardinala eta beste
hainbat eta hainbat handiki: industriaren alorreko enpresaburuak, hauen sendikoak, abeslariak...

ABIAN.- Martxan. En funcionamiento.
ANTZINAKO.- De la
Antigüedad.
APAL.- Xumea. De discreta valía.
ARTELAN.- Obras de arte.
BONNATENA BERARENA.- De
Bonnat mismo.
ESKURATU.- Lortu.
GIBELEAN.- Atzean.
HANDIKI.- Handiosa. Gente
influyente, poderosa.
ITZAL.- Ospea, fama.
IZAN ERE.- Es que.

IZAN ZUEN NOR MARGOTUA.Jende asko margotu zuen.
IZENDATU.- Nombrar.
JOAN ZEN NEURRIAN.- Joan
zen ahala. A medida que fue.
NESKAME.- Sirvienta.
NORBANAKOEN ESKU.Norbanakoen eskura. En poder
de particulares.
PIZTUERA.- Resurrección.
SALBU.- Izan ezik. Salvo.
SENDI.- Familia.
TXUNDITUTA.- Liluratuta.

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

Argazkietako bat Leon Bonnat bera da. Zuk ze argazki-oin
jarriko zenioke? Idatzi argazkiaren azpian. Saia zaitez aukera
bat baino gehiago idazten.
Behin argazkian dagoena Bonnat dela jakinda, aukera ugari
daude argazki-oina idazteko. Hainbat ezaugarri jar daitezke,
Bonnatekin zerikusia dutenak: 1. Izena eta abizena, besterik
gabe. 2. Izena, abizena eta jaioterria. 3. Efemeridea aipa dezakezu. 4. Bonnaten zaletasuna jar dezakezu argazki-oinean. 5.
Museoan zer dagoen esan dezakezu. 6. Museoan Bonnatek
berak egindako zenbat artelan dauden aipa dezakezu. 7.
Bonnaten ikasketak aipa ditzakezu. 8. Edo nor margotu zuen.
9. Edo hainbat koadro famaturen izenak. 10 Edo ze goi-kargu
izan zituen argazkikoak. 10. Edo Bonnat museoa noiz dagoen
irekita. 11. Edo nola lortu zuen Baionako hiriak museoa. 12.
Edo nongo museotan dauden Bonnatek egindako artelanak.
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SALTSAN

Etxez aldatzean kontuan har...
E

txe-aldaketaren aurrekontua etxeko tresnen bolumen
kubikoaren baitan egiten da normalean. Enpresa
espezializatuek lehenik tasazio bat egiten dute etxean
bertan, eta kostua taula jakin batzuen arabera kalkulatzen
dute: gutxienez 193,81€. Familia gurasoek eta bi seme–alabak osatua bada, gutxi gorabehera, bolumena 42
m3koa izan ohi da; kostua: 1.381,73 €. Etxeko gauzak eta
tresnak bezeroak berak kaxetan eta paketetan sartzen
baldin baditu, kostua %15-%20ean gutxitzen da. Bestalde,
aldaketa probintzia batetik bestera egin behar bada,
kilometrajea ordaindu behar da, 0,78-1,20 € kilometroko.
Igogailurik ez badago, edo eskailerak estuak eta txar
samarrak, kostua %15ean igotzen da. Garabia kontratatzeagatik 60,10 € orduko ordaindu behar da; altzariak
gordetzeko zerbitzuagatik 5,77 € (hileko eta m3ko)
eskatzen dute.

Datuak datu, agian interesgarriagoa irudituko zaizu gure lagun batek bizitutakoa.
Zurearen berri eman nahi badiguzu, lasai
bidali gure helbide elektronikora:
argitalpenak@habe.org
Etxea hirutan aldatu dut. Lehenengo biek ez zuten igogailurik. Baina, gazteak, edo gazteagoak ginen artean eta ez
genuen igogailuaren premiarik sumatu. Nahiko erraz egin
genituen aldaketak. Koadrilako lagun guztiak eskaileretan
barrena ilara bat osatuz traste-garraio aritu ziren egun osoz
txintik atera gabe: Haiek bai lagunak! Egun haietako ilunabarreko afari-meriendak ditut gogoan, etxea denok elkarrekin
urratzen genuelako.
Azken etxe-aldaketa desberdina izan zen. Batez ere, batetik
besterako tarte hartan gauza asko ugaritu zirelako. Altzari
gehiago pilatzeaz gain, haurrak ere jaio ziren eta jakina, haurrekin batera, sehaskak, jostailuak, bainera, dodotisak...
Hortaz, erabakia berehala hartu genuen: “Oraingoan mudantzako etxe bati deituko diogu”.
Bi etxetara deitu genuen. Lehenak, agenda, kalkulagailua,
boligrafoa eta poltsikoko telefonoa eskuetan zeramatzala, bi
egunetako kontua izango zela eta etxeko traste guztiak kaxatan
guk geuk prestatu behar genituela esan zigun. Aurrekontua
hurrengo egunean faxez bidali zigun: 810 euro.
Bigarrena, berriz, esku hutsik etorri zen. Etxeari begiratu
bat eman eta egun beteko lana izango zela eta, etxea bere
horretan uzteko eta beraiek arduratuko zirela traste guztiak
kaxatan sartu eta etxe berrira eramaten adierazi zigun.
Aurrekontua hantxe bertan, istant batean egin zigun: 480 euro.
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ALTZARI.- Mueble.
BEZERO.- Cliente.
ETXEKO TRESNAK.- Enseres de la casa.
GARABI.- Grúa.
OSATU.- Componer.

Esandako egunean goizeko 8:00etan bera eta bere familiako gizaseme guztiak azaldu ziren. Dena esatera, traste guztiak
nola mugitu eta kaxatan sartzen zituzten ikusteko tentazioa ere
izan genuen. Baina, berehala konturatu ginen enbarazutarako
baino ez geundela. Beraz, alde egin genuen.

Handik ordu batzuetara kamioia bete traste ikusi genuen
etxe azpian: Kamioia gainezka zegoen, ateak ia itxi ezinik
zituen. Egia esan, etxe osoa kamioi baten barruan sartuta ikustea ez da oso gustagarria eta ez zara oso eroso sentitzen.
Baina...
Iluntzeko zortzietarako hustua zen kamioia eta etxe
berrian sartu ginenean, hango nahaspila! Handik aurrerakoa
izan zen gogorrena. Izan ere, etxe-aldaketa zerorrek egiten
duzunean kaxak iritsi ahala, pilatzen utzi gabe, hustu eta trasteak bere lekuan jartzen hasten zara. Besteen esku utziz gero,
ordea, dena kolpetik egiten dute. Ondorioz, astebete behar izan
genuen etxea antolatzen. Badakizue, liburuak liburutegian,
eltze eta zartaginak sukaldean, iratzargailua mesanotxe-gainean... (Oharra: dena osorik iritsi zen.)

Joko honetan behe aldeko letrak goiko
laukietan kokatu behar dituzu,
adibideetan bezalaxe. Letra guztiak
egokiro jarriz gero, euskal esaera zahar
bat aurkituko duzu. Hitzak lauki
beltzen artean jarri behar dira, baina
lerro-amaieran ez dute silaben araua
ezinbestean bete behar: GEL / DITU,
GELDIT / U, GELD / ITU, GE / LDITU…

Luis Manterola

Zalantzarik baduzu, jo 40. orrialdera

!

ARGAZKI-KLIK

Dendaria
Dendari batek balantza bat du
dendan eta lau pisu desberdin. Lau
horiekin bakarrik moldatzen da
kiloak 1etik 40ra zehatz
neurtzeko. Zenbat pisatzen du pisu
bakoitzak?

,,,
,

LOGIKA-JOKOA

*

LETRA ERORIAK

Telebistan zerbaitek, edo norbaitek, arrakasta badu, adibidez,
antzezle batek, kantari batek, edo film batek, berehala jartzen
dituzte salgai kamisetak, hautsontziak... ikono arrakastatsu
horren irudiarekin. Horretan oso trebeak dira amerikarrak.
Euskaldunak ez gara horren zaleak. Baina badira salbuespenak:
argazkiko hirurak. Txirri, Mirri, eta Txiribiton dira. Eta toaila
batean daude, 140 cm. X 70 cm. neurriko toaila batean.
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LOGIKA-JOKOA

TESTA

AITA ONA IZANGO AL ZINATEKE,
ZEURE USTEZ?

BAI EZ

1.

Gai ikusten al duzu zeure burua, babesik
gabe dagoen haur baten aurrean, zirrara eta
samurtasuna sentitzeko?

2. Pazientzia handikoa al zara haurrari zerbait

BAI EZ

10. Erraz estutzen al zara haurraren osasuna
hain ahula eta aldakorra dela ikustean?

11.Gai ikusten al duzu zeure burua gauez loa
etetera ohitzeko?

azaldu behar zaionean?

3. Ba al dakizu zeure kezka pertsonalak alde
batera uzten, itxuraz garrantzirik ez duen xehetasunen bati arreta jartzeko?

4. Gustukoa al duzu inguruan dituzun pertsonak babestea, seguruago egon daitezen, horrek
ahaleginen bat eskatzen badizu ere?

5. Gai al zara norbait babesteko, horri afektuak
adierazteko aukerarik kendu gabe?

6. Gai al zara, nahi duzunean,

12. Gai al zara haurren builak eta zalapartak
umore onez hartzeko?

13. Ba al dakizu zeure ikuspuntuak eta irizpideak alde batera utzi, eta zeure burua bestearen
lekuan jartzeko, hura hobeto uler dezazun?

14. Zaila egiten al zaizu zure mendean dauden
pertsonen askatasuna gogo onez onartzea?

15. Urduri jartzen al zara besteen hutsegiteak
eta erroreak behin eta berriz ikusita?

haurrek ulertze-

ko moduan mintzatzeko?

16. Prest al zaude gazteagoen protagonismoa

7. Erraz bereizten al dituzu neskatoei eta muti-

bultzatzeko, eta besteen aurrean oharkabean eta
gehiegi nabarmendu gabe pasatzeko?

koei dagozkien hizketa-modu bereziak?

8. Gustura egoten al zara haurren mailako zer-

17. Ausartuko al zinateke besteen alde egin

bait egiten ari zarenean?

dituzun sakrifizioen ordaina lotsarik gabe eskatzera?

9.Pena ematen al dizu haurrekin “denbora alfe-

18. Exijitzen al diezu besteei zeure ikuspuntua

rrik galdu” beharrak?

onartzea, nahiz eta beren ikuspuntua alde batera
utzi beharra izango duten?

EMAITZAK
Galdera erdiei baino gehiagori baiezkoa erantzun badiezu, zorionak! gai zara aita on
bat izateko, dohain asko dituzu eta.
Galdera erdiei baino gutxiagori erantzun badiezu baietz, ordea, erne ibili! seguru aski
arazo handiak izango dituzu seme-alabak behar bezala hazteko.
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Gaurgero
motzean
Lehenengo bi testuak gurasoei zuzenduta daude, idazlea bera ere guraso dela garbi utziz, gainera.
Testuetan dauden ezaugarriak, hauexek: gure erabiltzea, pluralaren lehenengo pertsonan (guka)
idatzita egotea, plural hurbilaren erabilera (-ok) gurasook,
Hirugarren testua, berriz, irakurle orori zuzenduta dago eta idazleak ere ez du bere burua inplikatu.

Gaurgero

HIRIKO TRIBUAK

EZAUGARRI NAGUSIAK
Janzkera
Koloretsua, apaingarri budistak, talisman
indiarrak eta mokasin arabiarrak

1.- Hyppiak
2.- Progreak

Bob Dylan, Joan Baez,
Pablo Guerrero
The Sex Pistols

3.- Punkiak

4.- Heavy Metal
5.- Kaskamotzak

6.- Pijo aberaskumeak

Larruzko jakak, elastiko urratuak, galtza
bakeroak, Martens botak, gandordun ilajea,
kolore bizi-bizikoak. Batzuek kateak jartzen
dituzte gerrian eta beste pieza metalikoak
Elastikoak komiki-pertsonaiekin eta
AC&DC, Bon Jovi, Barón Rojo
bota militarrak. Kolore beltza.
Galtza estu-estuak, larru beltzeko jakak
eta bota militarrak

8.- Rokeroak
9.- Intelektualak

Ideia nagusiak
Egin amodioa eta ez gerra; zoaz,
urrun zaitez gizartetik
Kutsu anarkistako protesta erradikalekin
hasi eta sozialismoruntz jo zuten
70eko hamarkadan Ingalaterran gertatu
zen krisi ekonomiari eman zitzaion
irteerari aurre egiteko
Gazte pobreen mugimendu adierazgarria:
Ilusiorik eza
Kutsu nazional sozialista adierazten dute

Elite-mailako kirol jantziak

7.- Rap

10.- Teknoak

Musika
Rock-a

Larruzko jantziak, galtza bakeroak
eta musika-idoloen txapak
Formala eta dotorea: gabardina, ilegogortzailea eta bespak oso
gustukoak dituzte
Larrua eta ile motza

Abeslari beltzek sortutako
Dantza egitea
AEBetako musika
Elvis Presley, James Dean eta
Arrazismoa
AEBetako hegoaldeko musikariak
The Who, Rock Sinfonikoa

Tekno-musikan oinarrituz,
erritmo gogorrak eta indartsuak

INTERESGUNEA

Jarrera
Rebeldeak

Agresiboak.
Imintzio lizunak
eta oldarkorrak
Agresiboak eta
protestatzaileak
Barrabaskeriak
eta bidegabekeriak
egitea gustuko dute
Mesprezu-kutsuz
jokatzen dute
Bakezaleak eta
toleranteak

Intelektualak

Robot-en antzera
dantza egin eta egin

Haurrak dio:

Senti dezakeena
deskribatzeko hitz
baliagarria

Hitz hori esaldi batean txertatu (Bere sentimendua
ulertu duzula adierazi behar du esaldi horrek. Ez du,
beraz, ez galdera ez aholku itxurarik hartu behar).

Autobuseko gidariak errieta egin
dit eta autobuseko guztiek barre
egin dute.

LOTSA

Erabat lotsatuta egongo zinen.

Iñakik bere urtebetetze-festara
gonbidatu nau baina ez dakit
joango naizen.

ZALANTZA

Horrelakoetan zalantza edukitzea normala da.

Muturra txikituko nioke Mikeli.

HASERREA

Oso haserre ikusten zaitut.

Euri-tanta batzuk egin dituelako ez AMORRAZIOA
dugu ikastolako irteerarik egin.
FRUSTRAZIOA

Antzematen zaizu amorrazioa eman dizula irakasleek
hartu duten erabakiak.
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INTERESGUNEA
• Markakoa zara gero! Zenbat aldiz esan behar dizut gauza bera?
Ez al dakizu txukunago jaten? Ze baldarra zaren! Zurekin ez
dago inora joaterik. IRAINA
• Ukitu, ukitu, berriz ere lore-ontzia eta belarrondoko bat emango
dizut! MEHATXUA
• Ez bazara behar bezala janzten, zu gabe joango naiz kalera.
MEHATXUA
• Beti okerrak egiten! Ez al duzu zure arreba ikusten? Hau bai
txintxoa eta esanekoa! KONPARAKETA
• Jaso itzazu oraintxe bertan zure oinetakoak! AGINDUA
• Ezin al duzue isilago jolastu? Zer nahi duzue bihotzekoak
ematea? Ikusiko duzue zuek guraso zaretenean! Orduan ikusiko
duzue zuek bezalako haurrak haztea zein gogorra den! Zuen
erruz aurki ospitalera eraman beharko naute! Aurki
psikiatrikoan bukatuko dut! SERMOIA
• Bihar azterketa duzu eta gainera liburua ikastolan utzita etorri
zara. Ze azkarra zaren! IRONIA

1. Los abuelos cuidarán del niño mientras sus progenitores trabajen
Aiton-amonek zainduko dute haurra bere gurasoek lan egiten duten bitartean
2. Mis hermanos y hermanas han sido siempre de gran ayuda para
mí
Nire anai-arrebak beti egon dira niri laguntzeko prest
3. Los hijos siempre son fuente de problemas
Seme-alabak beti dira arazoen iturri
4. Tus tíos y tías saben mucho de niños
Zure osaba-izebek asko dakite haurrei buruz

Elkarrizketa
(1)
(2)

Konparazioaz baliatu da (lehen/orain) gertakari bat
zubi izanik.
Esperientzia pertsonalaz baliatu da.

• Lagun batekin joan dadila, ez dadila bakarrik joan
• Palomitak eros ditzala
• Filma aukeratzeko, film hori berori ikusi dutenei galde die
zaiela beren iritzia
• Aste barruan joan dadila, ez asteburuan
• Ikuslearen egunean joan dadila, merkeago baita
• Aurretik har ditzala sarrerak, bada ez bada ere

LETRA ERORIAK
Hiru gauza munduan alferrik daudenak: egunez
ilargia, itsasoan euria eta gizonezkoen titiak.
(Inozentzio Olea)
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NOLA + KO festak dira?
Gau-girorik gabeko festak dira
Tristurarik gabeko festak dira
Pregoirik gabeko festak dira
Mezarik gabeko festak dira
Bukaerarik gabeko festak dira
Mihurarik gabeko festak dira
Oharra: Horrek ez du esan nahi, inondik ere, egitura
hori erabili gabe “Nolako festak diren” azaldu ezin daitekeenik. Hori beste modu bat da, besterik gabe.

LOGIKA-JOKOA
Dendaria
Erantzuna: 1, 3, 9 eta 27 kilo.

Ikaslearen koadernoa

328
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ZURE IDATZIAK HOBETU NAHI
AL DITUZU?
HAURRAK
Eli Altuna

E

kaineko alean agindu bezala, orduan hasitako lanari amaiera ematea
zor dut eta aspalditxoko kontuaz ari naizenez oroimena freskarazi
beharrean izango naiz noski.
Itsasoa zen orduko aitzakia eta idazlanak egokiro prestatzeko jarraitu
beharreko norabideaz aritu nintzaizun. Haurrak ditugu gaur mintzagai
eta “gure umeaz ondo erditzeko haurdunaldian jarraitu beharreko zainketaz” ariko naiz oraingoan, alegia, gure idazlanak bermez sortzeko, lehenago eman behar ditugun urratsen bilduma osatu nahiko nuke.
Hiru izan ziren aurrekoan azpimarratutako eginkizunak, hain zuzen,
ondo aztertzea emandako izenburua, idazlanean zehazki zertaz hitz
egingo dugun mugatzea eta gaiaren aurreko gure jarrera ikertzea. Beste
hiru hauetaz arduratuko naiz honakoan: helburuaz, egituraz eta
mamiaz.
Lanari ekin aurretik, ordea, lehengoan ikusitakoa egokitu behar
diogu gaurko gaiari eta horrek, gogoratu, erabaki batzuk hartzea esan
nahi du. “Haurrak” leloa ez ote da handitxoa esaterako 300/350 hitzeko
idazlan bat ordubete inguruan egiteko? Bai, ezta? Zein hariri tirako
diogu?
Bi azterketa buruan ditudala, zer iruditzen hauek: ume txikien zaintza gaur egun (Haurtxoa norekin? EGA 1996) edo haurren esplotazioa (Haurtzarorik gabeko umeak. HAEE ) Besteren bat zenuke
gogokoago?
Azken kontua gaurko lanetan bete-betean sartu baino lehen: zein jarrera duzu, adibidez, haurtzaindegien aurrean? Ume-aparkalekuak dira ala heziketa-zentroak? Aiton-amonek “gaizki” hezten
dituzte beren bilobak? Gaurko gurasoek errazegi jartzen dute lana umeen aurretik?... Zuk zein bide
aukeratuko zenuke? Bigarren azpigaiaren kasuan: benetan, ba ote dago haur esplotaturik 2002. urtean?
Arazo urruna ote da? Kezkagarria? Haserrarazteko modukoa? Arduradun sentitzen zara?...

Ikaslearen koadernoa

Zein helburu duzun erabaki
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Pentsatu une batez noraino mugatzen duen gure intentzioak edozein komunikazio-ekintza; ala
gauza berak eta berdin esaten ote ditugu edozer iradoki, gomendatu, ohartarazi, gaitzetsi, kritikatu,
aldarrikatu, goraipatu, zoriondu , informazioa eman... nahi dugunean? Ziur nago ezetz.
Ahoz nahiz idatziz, guregandik ateratako edozein mezuk zentzurik izango badu, asmo argiren bat
behar du; gogoratu zer gertatzen zaigun jasotako hitzak bai baina zertara datozen ulertzen ez dugunean, ez dakigula zer pentsatu, nola interpretatu, nola erantzun egoerari.
Arrisku aipatu berria saihestea errazagoa da, beraz, gure diskurtsoari asmoren bat egokitzen badiogu; baina, batez ere askoz garbiago izango dugu gero zer eta nola esan, asmoa erabakitzen badugu orain.
Beste arrisku bat ere saihestuko dugu: “sasiobjektibotasunarena”. Maizegi pentsatu ohi da eskarmentua, ustea, iritzia agertzea arriskutsua dela (Nork irakurriko ote du? Ez badago ados?...) baina
horiek baztertuta informazioa, datu objektiboa gelditzen da eta, bai?, ba ote dakigu nahikoa inori ezer
“erakusteko” egokitu zaigun gaiari buruz? Gai ote gara erabateko inpartzialtasunez aritzeko? Hala ez
bada, ez ote da hobe dakiguna egitea, alegia, gure aburu “apalak” ematea inguratzen gaituenari buruz?
Adibide batekin amaituko dugu atal hau. Demagun ume txikien zaintza gaur egun azpigaia aukeratu dugula. Zehaztu jarrera bakoitzari egokitzeko moduko helburua(k).
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Jarrera
Oso argi dut umeak beren gurasoek zaindu behar dituztela
Etxe bakoitza mundu bat da: ahal dena egin behar da
Umeak zaintzeko ideala: profesionalak
Aukera guztiek dute beren alde ona eta txarra
...

Helburua(k)
Nire hautua justifikatzea/Konbentzitzea/ kritikatzea/...
...............................
...............................
...............................

Ikus dezakezunez, hamaika aukera dago eta betikora itzuli gara: hautatu egin behar. Saiatu orain
bigarren aukerarekin.

Jarrera
Kezkagarria da milioika umeren esku egotea beren familiak
Nola uztartu umeen eskubideen aldarria eta esplotazioa?
...

Helburua
...............................
...............................
...............................

Nola egituratuko duzun aurreikusi
Egituran pentsatzen dugunean badirudi egokiena lehenik ideiak biltzea, gero horien arteko harremana
aztertzea eta azkenik orden jakinean antolatzea dela. Alegia, forma emateko lehenik orea behar dugula.
Hala ere, bide hori luze samarra gerta daiteke eta guk, jakina, ez dugu denbora handirik ezertarako, zer
esanik ez, idazlana prestatzeko. Horregatik, eta aurreko pausuak buruz bederen egin baditugu, ez da baztertu behar kontrako bidea ere, hau da, aurrez erositako moldearena; hori bai, flanarena flanarentzat eta
hojaldrearena hojaldrearentzat, nori berea emanda.
Zer esan nahi dudan? Bada, badirela egituraketa “ohikoak”, hots, oso erabiliak eta erabilgarriak gure helburuetarako ere; zaindu behar dugun gauza bakarra zer da? Ondo ezkontzen direla aukeratutako eredua
eta gaiarekiko gure jarrera eta helburua.
Nola uztartuko zenituzke zuk hurrengo aukerak:
1
Arazo handi baten
aurrean gaudela uste dut
A
eta errua nor/zerbaiti leporatu nahi diot.
SARRERA
2
1. ARRAZOIA / KRITIKA
Arazo handi baten aurrean gaudela
2. ARRAZOIA / KRITIKA
uste dut eta konponbidea
...
erakutsi, iradoki, erreklamatu... nahi dut.
KONKLUSIOA
3
Aukera desberdinak daude
eta nire hautua justifikatu, iradoki,
C
gomendatu... nahi du
SARRERA
KAUSAK
4
ONDORIOAK
Zerbaiten izaera azaldu nahi dut
SOLUZIOAK
gero hori bera, gomendatzeko,
KONKLUSIOA
aldarrikatzeko, kritikatzeko...
5
Iritzi garbia dut zerbaiten inguruan
eta bestela pentsatzen dutenak konbentzitu
nahi ditut, kritikatu...

B
SARRERA
Aren ALDE ONA / TXARRA
Bren ALDE ONA / TXARRA
...
ALDERAKETA
KONKLUSIOA
D
SARRERA
A DESKRIBAGAIA
B DESKRIBAGAIA
...
KONKLUSIOA

Ikaslearen koadernoa

Nik honako bikoteak proposatuko nituzke: 1-C, 2-C, 3-B, 4-D eta 5-A. Hala ere, kontuz, ez dut esan
nahi aukera horiek ezinbestekoak direnik, ezta ereduak horiek bakarrik direnik edo aipagaien ordenan aldaerarik egin ez daitekeenik. Gaiak, gure jarrera zehatzak eta abarrek hala
egitea eska dezakete; esaterako, B ereduan edozeren ikuspegi ezkorra eman nahiko bagenu (adibidez, umea aiton-amonen esku uzteari buruzkoa) bere alde onak azalduz hasi
beharko genuke txarrak azkenerako utzita, baina egoerari buelta ematea ere badago.
Edonola, adibide horiek prozeduraz jabetzeko nahikoak izatea espero dut, ez baitago bestetarako tokirik.
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Zer esango duzun zehaztu
Beno eta gure prestaketa-lan azkarrei amaiera emateko, idazlanean zehazki esango duguna erabakitzea falta.
Hala ere, behin eskema-ereduren bat aukeratuta, errazagoa edo behintzat zuzenduagoa da eginkizun hori.
Esaterako, haurren esplotazioa munduan arazo handi bat dela pentsatzen badugu eta konponbidea azkar
eman behar zaiola, C eredua aukeratuta, zergatik edo norengatik gertatzen den zehaztu beharko dugu: multinazionalen diru-goseagatik, pobreziagatik, kulturala izateagatik... Egoera horrek inplikatzen dituen ondorio tamalgarriak bilatu beharko ditugu: analfabetismoak bere horretan irautea, bizi-esperantza laburra... Azkenik, eta aipatu ditugun kausen arabera, arazoa ebazteko bideak aurreikusi beharko genituzke. Kasurako, multinazionalei boikota
egitea aipa liteke edota pobreziari aurre egiteko benetako ahaleginak egitea edota mentalizazio kanpainak bultzatzea umeak diru-iturritzat har ez ditzaten beren gurasoek...
Hori da funtsean proposatzen ari naizen bidea. Luzea dirudi horrela ikusita, baina
hainbat erabaki zuzen hartzeko pixka bat pentsatzea baino ez du eskatzen eta hori gure
umea ondo jaioko dela ziurtatzeko bada...

IKUSIZ IKASI
Udan ikastea oso gustuko ez badugu ere, oporrak bukatuta, irailak EGA azterketara aurkezteko aukera
berria eskaintzen digu. Segidan irakurriko duzun idazlana gainditutzat jo zen bere garaian, iraileko
deialdian. Ea zuk egindakoak ere lortzen duen!

GAIA: BIKIAK, HIRUKIAK, LAUKIAK... ZAZPIKIAK
ZIENTZIAREN PRODUKTU BERRIAK
Historian zehar, familia egiturak aldatzen joan dira. Atzerantz, begiratzen badugu ikus genezake
gure arbasoak egitura zabalagoak eta konplexuagoak zituztela, klanak, tribuak eta abar. Gaur
egun, berriz, kide gutxiagok osatutako nukleoak daude, baina, zer gertatzen da azkenaldi honetan? Zer dela eta
ari dira jaiotzen biki gehiago?
Argi dago, zientziak zerikusi handia eduki duela bikiak, hirukiak eta abarren jaiotzan.
Gizakiak, beti bezala, dena nahi du kontrolatu eta menperatu, natura ere bai. Baina, zientziak ez ditu konpontzen
daukagun arazo guztiak, eta gero zer gertatzen da dakartzan ondorio latzekin? Nor arduratu behar da?
Gaur egun, haur bat edukitzea edo mantentzea ez da erreza, alde batetik, bikoteko kide biak egon behar dute
lanean, haurraz gain beste gastu ugariri ere aurre egin behar zaizkielako. Etxe bat erosteko, adibidez, bankuetxean mailegu bat eskatzera behartuta gaude eta honeri beste gastu asko erantsi behar zaizkio.
Egia esan, gero eta beranduago ekartzen ditugu haurrak arrazoi ezberdinengatik, beranduago independizatzen garelako, langabezia izanik honen muina. Hori dela eta, arazo gehiago sortzen dira haurdun geratzeko eta
arrisku gehiagorekin gainera.

Ikaslearen koadernoa

Baina, zientziak honeri ere badirudi aurkitu diola erantzuna, nahiz eta emaitzak sarritan ez izan guk nahitakoak. Orduan, zer egin? Gizarte, guztia egin behar gara zientziak egiten dituen akatzen arduradun? Lehen esan bezala, ez da zaila haur bat mantentzea eta guraso horrei lagundu egin behar
zaie, baina, Gobernua izanik arduradun nagusia, eta laguntza gehien eman behar dietena.
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Nire ustez, eta amaitzeko, zientziak zerbait arloetan urrunegi heldu nahi du. Gizakiak horrela
jarraituz gero ez da merkatuko produktu bat baino izango, haur bat edukitzea dendara joan eta
azucrea erostea bezalakoa izango da. Gure esku egongo da bere itxura fisikoa, mutila edo neska,
328

eta beste zenbait aspektu ere. Baina, gure handinahikeri honek ez digu ezer onik ekarriko
epe luzera. Naturak, berak gordetzen du oreka, oreka hau pertsonen esku uztea,
oso arriskutsua da eta beti norbaiten interesarengatik dena apurtu egiten da.
Pertsonak, ezin daitezke gauza bat balira bezala tratatu, beztela zertarako balio du
gure kontzientziak. Denok, erreflexionatu beharko genuke nora heltzen gabiltzan jakiteko, zer nahi dugun horrela lortu, geu gara mundu honetan egiten ari garen hondamendi
guztien arduradun bakarrak.
Nik, ez dut esan nahi, zientziak aurrera egin ez behar duenik, noski egin
behar duela baina, adibidez, minbizia dela eta milaka pertsona hiltzen da, zergaitik ez
dute arlo horretan ikasten. Gure aitonak arrazoia dute esaten dutenean, etxekoa oraindik
ez dakigula eta ilargikoari begira gabiltzala.
Gure iradokizunak:
Lehenengo irakurketa bat eginda, badira azpimarra genitzakeen hainbat kontu: ortografia arazotxo batzuk, deklinabide-markaren bat edo beste behar ez bezala jarrita,
komunztadura-arazoren bat edo beste...
Hala ere, horiek alde batera utzi eta oso deigarria gertatu zaigun beste kontu bati heldu
nahi diogu: puntuazio-markak.
Beste kolore batez ageri diren esaldiei erreparatu eta azter itzazu puntuazio-markak:
Behar bezala jarrita al daude?
Saia zaitez bat edo beste aldatzen, hobeto ulertzen den ikustearren.
Guk ere egin dugu proba. Hona hemen emaitza:
Atzerantz begiratzen badugu ikus genezake gure arbasoek egitura zabalagoak eta konplexuagoak zituztela: klanak, tribuak eta abar
Argi dago zientziak zerikusi handia eduki duela bikiak, hirukiak eta abarren jaiotzan.
Gizarte osoa egin behar dugu zientziak egiten dituen akatsen arduradun?
Naturak berak gordetzen du oreka
Nik ez dut esan nahi zientziak aurrera egin ez behar duenik
Kontuan izan, beraz, testuaren ulermenerako beste hainbat kontu bezain garrantzitsua
dela puntuazio-markei erreparatzea.

ADISKIDE GAIZTOAK (24)

PODERIO
Egunero ikastearen poderioz gainditu zuen azterketa (behin eta berriro ikasiz)
Kanpoko haizearen poderioz puskatu ziren leihoetako kristalak (haizearengatik)
Denboraren poderioz, lortu zuen amodio hura ahaztea (denbora pasa ahalean)
-(r)en poderioz moldearen pareko dira, era berean:
-(r) engatik, -(r) en kariaz, -a dela eta, - (r) en eraginez

Ikaslearen koadernoa

Lehengo kolpean indarrarekin zerikusia duen molde bat dela ikusiko dugu.
Baina baditu beste esanahi batzuk ere. Ikus ditzagun adibide batzuk:
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DANIEL REDONDO

Arritxu ikaragarri haserretu da ikasleak hizketan aritu direla konturatu denean. Zure ustez, arrazoi al du? Zergatik?
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Eta ikasleak gaztelaniaz aritu direla jakingo bazenu, berdin erantzungo al zenioke galderari? Zergatik?
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Idatzi duzuna bidali nahi badiguzu, argitara emango dugu. Ez ahaztu gure helbideak: HABE ALDIZKARIA
Vitoria-Gasteiz kalea, 3, 5.a 20018 DONOSTIA eta argitalpenak@habe.org

46

328

