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ATARIKO OHARRA

Esku artean duzun liburu hau Helduen Euskalduntzerako Oinarrizko 
Curriculumean	eskainitako	langaien	jarraipena	da.	Bertan,	aurrekoan	
eskaintzen ziren testu-ereduez gain, beste zazpina testu-eredu 
eskaintzen dira maila eta trebetasun bakoitzeko; denera, 216 testu. 
Horrekin	batera,	CD	bat	eskaintzen	da,	entzumenari	eta	mintzamenari	
dagozkien	audioak	biltzen	dituena;	denera,	108	audio.

Aipatutako testu-ereduak, hitzak berak dioen moduan, mailarako 
eredugarriak diren testuak dira, eta mailaren adierazgarri edo 
erreferente garbiak izatea dute helburu. Testuaren pedagogia oinarri, 
ikuspegi holistiko batetik ulertu behar dira testuok; alegia, ekintza 
komunikatiboak gauzatzen dituzten bloke komunikatibo osoak ez ezik, 
testuari beste hainbat ikuspegitatik (soziala, testuala, linguistikoa edota 
estrategikoa) erreparatzeko aukera eskaintzen duten didaktikarako 
langaiak. Hau da, ikasle edo erabiltzaileei, gaitasun komunikatibo 
arrakastatsua helburu, gaitasun ezberdinetan trebatzeko modua 
eskaini nahi lieketen langaiak.

Hemen proposatzen diren testu-ereduek ezaugarri jakin batzuk dituzte:

Mailakoak:	 Testuon	 abiapuntua	 HEOCak	 —	 EEMBaren	 gaitasun- 
-deskribapenak aintzat hartu eta gure egoera soziolinguistikora 
egokitu	 ostean	—maila	 bakoitzeko	 erabiltzaileentzat	 aholkatzen	 edo	
iradokitzen dituen ekintza komunikatiboak dira. Erabiltzaileak, maila 
bakoitzean, baditu ase beharreko premia batzuk, eta premia horiek, 
aldi berean, testuinguru baten adierazgarri dira. Testuinguru horiek 
islatu nahi izan dira testu-ereduen bitartez.

Esan beharrik ez dago erabiltzailearen premia horiek aintzat hartzeak 
bazterrean uzten duela hizkuntzaren ezagutza hutsean oinarritutako 
ikuspegia, eta erabilerara begira jartzen gaituela zuzenean; horrek 
erabiltzailearen bizitza errealean sinesgarriak eta esanguratsuak 
diren testuak eskaintzea dakar, eta balio erantsia eskaintzen dio 
ikas-irakaskuntzari. Kontua ez da, jadanik, hizkuntza ezagutzea soilik, 
baizik eta gauzak EGITEA, hizkuntzarekin gauzak lortzea.
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Hortaz, kontua ez litzateke gramatika albo batera uztea, baizik 
eta modu induktibo batean interesgarriagoa eta praktikoagoa den 
ikusmolde komunikatibo baten mesedetan lantzea. Alde horretatik, 
beraz, bi helburu lortu nahi dira testu hauekin: batetik, irakaskuntza 
ekintza komunikatiboak gauzatzeko behar-beharrezko diren eduki 
eta baliabideetara mugatzea, ikasdenbora laburtuz eta ikaslearen 
autonomia garatuz; bestetik, berriz, ikaslearentzat erreferentzia 
zuzenak izan daitezkeen testu-ereduen gero eta errepertorio zabalagoa 
osatzea, alegia, gure hizkuntza-komunitatean ekintza jakin eta errealak 
nola gauzatzen diren islatzea. Bigarren horrek, jakina, alderdi historiko 
eta soziokulturalak hartzen ditu bere baitan, ezinbestean, baina komeni 
da eranstea alderdi horiek denak etengabe aldaketak nozitzen dituztela 
gizartean, eta, beraz, ez dela beti erraza testu guztiekin asmatzea. 
Ahalegina egin da gure herriko kultur erreferenteak eskaintzen, baina 
Europakoak eta mundu-mailakoak ere ez dira ahaztu, egun ukaezina 
baita badaudela guztiok partekatzen ditugun kultur erreferentzia 
orokorrak ere. 

Errealak: Testuetako hizkuntza-ereduari dagokionez, ahalik eta erreal 
eta sinesgarrienak eskaintzeko ahalegina egin da; hau da, eguneroko 
bizitzan erabili ohi diren egiteko komunikatiboei erantzuten dietenak, 
eta baita, nola ez, komunikazio-estrategiak garatzeko ere aproposak 
direnak.	Moldaketaren	bat	egin	bada,	beraz,	ez	da	izan,	inondik	inora,	
ekintza	 komunikatiboa	 egokitzeko	 edo	 desitxuratzeko,	 hizkuntza	
gutxitu	 baten	 egoera	 diglosikoak	 eragindako	 gorabehera	 eta	 akatsak	
saihesteko baizik.

Trebetasunka sailkatuak: Euskalduntzearen helburu nagusia ikaslea 
hizkuntza-erabiltzaile bilakatzea bada ere, lau trebetasunak modu 
orekatuan, integratuan eta bateratuan lantzeko modua eskaini nahi da 
testuokin. Era horretan, trebetasun hartzaileen eta ekoizleen artean 
dagoen desoreka hori murriztu dadin nahi litzateke.

Luzera eta iraupen egokikoak: Testuen mamia eta luze-zabalera 
mailaren adierazgarri izan daitezen ahalegina egin da. Ekintza 
komunikatiboen nolakoak berak finkatzen du, maiz, testuaren tamaina. 
Ezezagun baten aurrean geure burua aurkezteko edota lagunartean 
pasadizo bat kontatzeko oso testu-eredu ezberdinak ekoitziko ditugu, 
zalantzarik gabe.

Motibagarriak: Aurreko ezaugarriez gain, testuak erakargarriak ere 
izan daitezen ahalegina egin da. Lehen esan bezala, balio soziokulturalak 
dantzan dabiltzan honetan, nekeza da ikasle eta irakasle guztientzako 
testu motibagarriak topatzea. Nolanahi ere, pentsa daiteke sinesgarria, 
erreala eta eredugarria izateak berekin badakarrela, beti ez bada 
sarritan,	 motibagarri	 izatea.	 Zer	 motibagarriagorik	 erabiltzaileentzat	

Atariko oharra
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eguneroko bizitzarako pare-parera etorriko zaizkion ekintza 
komunikatibo	konkretuak	baino?

Ebaluagarriak:	 HEOCaren	 mailaz	 mailako	 helburuak	 ekintza	
komunikatibotan deskribatuta daude, eta, hain justu, ekintza horien 
gauzatze edo mamitze direnez testu-ereduok, esan beharrik ez dago 
erreferente garbi direla ikasprozesuaren ebaluaziorako ere. Ebaluazioa 
helburuen lorpena bete den edo ez den egiaztatzea den aldetik, 
beraz, ekintza komunikatiboen neurketara mugatu behar, derrigor, 
ebaluazioak ere.

Erabilgarriak: Testuei eman dakiekeen erabilera edo hedadura ere ez 
da bat eta bakarra. Ebaluazio-jarduerak prestatzeko edo proba-ereduak 
diseinatzeko ez ezik, jarduerak eta unitate didaktikoak osatzeko eta 
egituratzeko ere baliagarriak izan daitezke.

Liburu honetan, ezinbestez, testu-eredu batzuk baino ez dira 
eskaintzen. Jakin badakigu, ordea, ekintza komunikatiboen eta, 
ondorioz,	 testu-ereduen	 kopurua	 mugaezina	 dela.	 Zenbat	 eta	
errepertorio zabalagoa eskaini ikasleari, orduan eta gehiago trebatuko 
da mailako ekintza komunikatiboetan, eta, azken batean, bere gaitasun 
komunikatiboan. Osagabea baina malgua ere baden liburu honek, 
beraz, erreferente izan nahi du helburu horretan.

Gogoan izan behar dugu, bestalde, Euskalduntzearen helburua ikaslea 
hizkuntza erabiltzailea bilakatzea dela; hori horrela izan dadin, testuok 
lagungarriak izan daitezke ikasle autonomoagoak eta estrategikoagoak 
lortzeko; era horretan, gai izango dira eguneroko bizitzan antzeko 
testuak ekoizteko.

Oharra:	 HEOCaren	 diseinuari	 jarraikiz,	 liburu	 honetan	 ere	 orduko	
kolore berak erabili dira testu bakoitza zein mailatakoa den adierazteko.

maila

maila

maila

maila

maila

maila

A1

A2

B1

B2

C1

C2
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CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK
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ENTZUMENA

Ekintza komunikatiboa: Elkarrizketa batean, senitartekoek elkar agurtzeko 
eta aurkezteko erabilitako ohiko formulak ulertzea.

Iloba bisitan

Izeba: Nor da?
Axun: Gu gara izeba, ireki.
Izeba: Ene…!, Axun, sartu, sartu.
 Arratsalde on.
Axun: Zer moduz, izeba?
Izeba:  Ongi, ongi. Eta zuek?
Axun:  Ongi.
  A, hau Ramon da.
  Eta hau izeba Pilar da.
Izeba:  Zer? Senargaia?
Axun:  Ez. Ez da senargaia, ez. Laguna edo…
Izeba:  Aurrera, aurrera.
  Zerbait hartuko duzue… gazta bai?
Axun:  Bai. Hartuko dugu.
Izeba:  Orduan, gazta eta ardoa aterako ditut.
Axun:  Ongi.
Izeba:  Hara, osaba!
Osaba:  Kaixo
Izeba:  Kaixo.
Axun:  Arratsalde on, osaba.
  Zer moduz?
Osaba:  Kontxo! Zu zara? Musu bat.
  Eta hori nor da?
Axun:  Hori? Laguna, Ramon.
Ramon:  Kaixo. Zer moduz?
Osaba:  Ongi, ongi. Pozten naiz.

ENTZUMENA 
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CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Ekintza komunikatiboa: Zinemako	sarrera	erostean,	leihatilako	langileak	
egindako galderak ulertzea (informazio nagusia).

Zinemako leihatilan

Bezeroa:  Egun on. Eman sarrera bat Batman ikusteko. 
Leihatilako langilea: Zenbat pertsonarentzat? Zuretzat bakarrik? 
Bezeroa:  Bai, sarrera bakarra nahi dut. Zenbat da?
Leihatilako langilea: 8 euro. Non eseri nahi duzu? Leku asko dago. 
Bezeroa:  Aurrealdean, mesedez. 
Leihatilako langilea: Ederki. Tori txartela. 
Bezeroa:  Beste bat arte. 

Ekintza komunikatiboa: Lagun edo hurbilekoek, hitz eta esapide sinpleak 
erabiliz, eguneroko kontuez galdetzen diotena ulertzea. 

Metro-geltokian topo

Oierrek eta Itziarrek, aspaldiko partez, metro-geltokian egin dute topo:

Oier:  Zu ere metroan lanera, Itziar?
Itziar:  Bai. Lehenbizi metroa hartzen dut eta, gero, oinez joaten naiz.
Oier:  Eta luze ibili behar duzu oinez?
Itziar:  Ez, bost minutu bakarrik.

Ekintza komunikatiboa: Solaskideak argi eta mantso emandako argibide 
erraz eta laburrei jarraitzea. 

Euskalduna Jauregira

 – Kaixo. Euskalduna Jauregira joateko? 
 – Uf!, urruti dago. Segi kale bukaeraraino, hartu eskuinera, 

eta galdetu berriz han. 
 – Eskerrik asko.



22

ENTZUMENA

Ekintza komunikatiboa: Ama-semeek, esaldi sinpleak erabiliz eta adostasuna 
eskatuz, eguneroko gai arrunt baten inguruan elkarri esaten dizkiotenak 
ulertzea.

Prakak erosten

Ama-semeak dendan, prakak erosten.

Ama:  Probatu galtzak, Oier!
Oier:  Berriro?
Ama:  Bai, berriro! 
Oier:  Ados.
Ama:  Ez al dira handiak?
Oier:  Ez, ez. Horrelako galtzak daude modan. 
Ama:  Eta kolorea gustatzen zaizu? Ilunak dira…
Oier:  Bai, bai, beltzak nahi ditut. Beltzak edo batere ez! 
Ama:  Ongi da. Baina zuk ordainduko duzu, ezta?
Oier:  Nik guztia? Ez izan xuhurra, ama! Erdia bakarrik, bale? 

Ekintza komunikatiboa: Senide artean, galde-erantzun sinpleen bidez, 
oinarrizko elkarrizketa labur bat ulertzea. 

Tenisa

Neba-arrebak etxean, telebistako tenis-partidari begira. Nadalek tanto egin dio 
Djokovic-i. 

Jon:  Gogoko duzu Nadal? 
Miren:  Ez. Ez dut atsegin haren jokoa. 
Jon:  Pistaren atzetik jokatzen duelako? 
Miren:  Bada… bai. Ez zait joko hori gustatzen. 
Jon:  Orduan, zer… nahiago duzu Djokovic? 
Miren:  Uf! Askoz ere gehiago. Bolea oso ona dauka.
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CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Ekintza komunikatiboa: Komunikabideetan iragarritako ekitaldi baten gaia 
eta asmo komunikatiboa identifikatzea. 

Bertso Eguna

Bertso Eguna 2016. 

Urtarrilaren 30ean, Donostian. 

Eguerdian, saio musikatuak Kursaal pareko garagardotegian. 

Arratsaldeko seietan, ekitaldi nagusia. 

Eta gauean, afaria eta festa, Kursaalen bertan. 

Hartu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian. 

Bertsozale Elkarteak eta Donostiako Udalak elkarlanean antolatuta.

Euskal Irratiaren laguntzarekin. 

Bertso Eguna iragarkia.
Euskadi Irratia: Faktoria	irratsaioa	(2016-01-15)

(Transkripzioa)

Ekintza komunikatiboa: Herriko arrandegian, arrainaz eta prezioez esaten 
diren oinarrizko kontuak ulertzea. 

Herriko arrandegian

Saltzailea:  Egun on, aspaldiko! Zer moduz zabiltza?
Erostuna:  Hainbestean, Joxe. Eta, etxean ere, denak ondo. 
Saltzailea:  Pozten naiz, bada. Eta, zer erosi nahi duzu? 
Erostuna:  Badaaa… zer aholkatzen didazu?
Saltzailea:  Muxarra primerakoa dago, eta itsasokoa da, gainera. 
Erostuna:  Muxarra? Ez dut inoiz jan. Goxoa al da?
Saltzailea:  Arrain urdina da. Kostaldeko jendeak asko estimatzen du. 
Erostuna:  Horixe eramango dut. Prestatu, mesedez, bi lagunentzat. 
Saltzailea:  Ederki! Gustatuko zaizu. 
Erostuna:  Bai, jakina! Zenbat da?
Saltzailea:  13 euro eta 35. 
Erostuna:  Tori 15. Bueltak, zuretzat. Hurren arte, bada!
Saltzailea:  Nahi duzun arte, Ramon!
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ENTZUMENA

Ekintza komunikatiboa: Elkarrizketa batean, herriko ezagun bat animatu 
asmoz ikastaro baten berri emandakoa ulertzea. 

Pilates ikastaroa

Iñaki:  Nondik zatoz, Garbiñe? Itxura ona daukazu.
Garbiñe:  Pilates ikastarotik. Oso gustura nabil, egia esan. 
Iñaki:  Ona da osasunerako, ezta?
Garbiñe:  Dudarik gabe. Horregatik dabil hainbeste jende. 
Iñaki:  Nabari duzu hobekuntzarik? 
Garbiñe:  Handia! Estres txikiagoa daukat. Arnasketek izugarri laguntzen dute. 
Iñaki:  Ondo dago jakitea. Agian, izena emango dut. 
Garbiñe:  Animatu! Oraindik badago lekua, Iñaki! Ez izan alferra.
Iñaki:  Alferra? Aizu, nik gustuko dut gorputza mugitzea, e! Kirolzalea naiz.
Garbiñe:  Bada, horixe egiten dugu pilatesen. Asko lantzen da malgutasuna. 
Iñaki:  Interesgarria, bai. Noiz dira saioak?
Garbiñe:  Asteartero, arratsaldeko 8:00etan. Eta ez da garestia. 
Iñaki:  Tira, bada. Pentsatuko dut. 
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CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Ekintza komunikatiboa: Lagunei eguneroko bizitzako kontuekin zerikusia 
duen mesede bat eskatzea.

Utziko didazu hiztegia?

Ander: Kaixo, Jon. Utziko didazu, mesedez, hiztegia? Nirea ikasgelan utzi dut, eta 
idazlana egiteko behar dut.

Jon: Sentitzen dut, Ander, baina orain ezin dizut utzi. Nik behar dut.
Ander: Ados. Gero eskatuko dizut.
Jon: Ongi da.

MINTZAMENA 

Ekintza komunikatiboa: Bere kidekoen artean, bere buruaren edota 
gainerakoen aurkezpena egitea.

Lagun bat aurkeztuz

Nerea:  Kaixo, Jone. Hau Iñaki da, nire bizilaguna. 
Jone: Pozten naiz, Iñaki! Ni Nerearen ahizpa naiz. 
Iñaki:  Urte askotarako! Ni Iñaki naiz, Bilbokoa, baina orain Urnietan bizi naiz. 

Ekintza komunikatiboa: Lagunartean, hitz edo esapide sinpleak baliatuz, 
zerbaitekin	ados	dagoela	edo	ez	esatea,	azalpen	edo	xehetasunetan	sartu	gabe.	

Ez nago ados

Jon eta Ainara taberna batean daude, kafe bana hartuz:

Jon:  Zein goxoa dagoen kafea!
Ainara:  Bai? Bada, nire gusturako, oso kargatuta dago. 
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MINTZAMENA

Ekintza komunikatiboa: Lagunartean eta eguneroko harremanetan, 
jakin-mina asetzeko asmoz, galdera errazak egitea eta erantzutea. 

Palan jokatzera

Leirek topo egin du Mikelekin kalean, eta galdezka hasi zaio: 

Leire: Zer, euskaltegira zoaz Mikel?
Mikel:  Ez, ez, gaur kiroldegiko frontoian geratu naiz Urtzirekin. 
Leire:  Astero joaten zarete?
Mikel:  Bai, astean bitan.
Leire: Bada, ondo ibili! 
Mikel:  Agur, bai. 

Ekintza komunikatiboa: Amak, zerbait lortzeko helburuarekin, alabari 
agindu errazak ematea.

Gauzak garbi

Ama:  Itziar, utzi ordenagailua eta jaitsi zaborra.
Itziar:  Gaur ere nik, ama?
Ama:  Gaur, bihar eta egunero, Itziar. Zure egitekoa da. 
Itziar:  Ez dago eskubiderik!
Ama:  Bada, horrela da kontua.
Itziar:  Bueno, orain joango naiz. 
Ama:  A, eta hurrengoan egin kasu lehenengoan!

Ekintza komunikatiboa: Lagun baten galderei erantzunez, nork bere 
osasunaren berri ematea.

Osasunaz galdezka

Igor:  Egun on, Nerea. Hobeto zaude? Ari zara osatzen?
Nerea:  Besoa hautsita daukat, baina nahiko ondo nago. Eskerrik asko.
Igor:  Badakit besoarena, bai. Baina, animoz ondo, ezta? 
Nerea:  Bai, bai. Ondo sentitzen naiz. Berriro eskiatzeko prest!
Igor:  Eta, beldurrik ez, e?
Nerea:  Beldurra? Deseatzen nago berriz hasteko!
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CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Ekintza komunikatiboa: Ezezagun bati, tirabira sinple batek sortutako arazoa 
konpondu asmoz, arrazoia ematea.

Zu hor eta ni hemen

Bi ezezagun ilaran jarrita, zinemarako sarrera erosten.

Ezezaguna 1:  Aizu, barkatu, baina zure aurretik nago ilaran. 
Ezezaguna 2:  Ziur zaude? Ez al naiz neu lehenago etorri? 
Ezezaguna 1:  Ez horixe! Geroago etorri zara! 
Ezezaguna 2:  Bueno, lasai, lasai! Segi, segi aurretik!

Ekintza komunikatiboa: Lagunartean, jakin-mina asetzeko asmoz, aplikazio 
baten oinarrizko funtzionamendua azaltzea, galde-erantzun sinpleen bidez. 

Urrunetik aparkatzea

Ainhoa:  Zertan ari zara telefonoarekin, Olatz?
Olatz:  Bada, aparkatzen, neska!
Ainhoa:  Telefonoz aparkatzen? Hara, hori ere ba al dugu? 
Olatz:  Oso erraza da. Aplikazio bat deskargatu, eta kito!
Ainhoa:  Abantaila asko izango ditu, orduan?
Olatz:  Bada, bai. Oso erosoa da. Eta, gainera, merkeagoa. 
Ainhoa:  A bai? Zergatik? 
Olatz:  Posible delako aparkatzeko denbora laburtzea; edo… luzatzea. Txanponekin, 

ordea, ezin da hori egin. 
Ainhoa:  Bada… deskargatu beharko dut aplikazio hori. 
Olatz:  Orain, presaka nabil. Lagunduko dizut gero. 
Ainhoa:  Primeran! Gero arte.
Olatz:  Agur, bai. 
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MINTZAMENA

Ekintza komunikatiboa: Ama batek, medikutara joan behar duela-eta, beste 
bati mesede bat eskatzea eta eskertzea. 

Mesede eske

Ester:  Arratsalde on! Jonen ama zara, ezta? 
Lara:  Bai.
Ester:  Ni Unairen ama naiz. Gure semea eta zurea lagunak dira.
Lara:  Ezagutu zaitut, bai. Zer gertatzen da?
Ester:  Medikutara joan behar dut, eta ez dut Unai bakarrik utzi nahi. 
Lara:  Lasai, utzi nirekin. Hemen ondo egongo da, jolasean. 
Ester:  Segituan etorriko naiz bueltan. Eskertzen dizut mesedea, benetan. 
Lara:  Ez da ezer, neska! Horretarako gaude. 
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IRAKURMENA 

Ekintza komunikatiboa: Eguneroko	bizitzako	zenbait	egoeratan	—etxetresnei	
buruzko	instrukzioak	ematerakoan,	esaterako—,	oinarrizko	hitz	eta	esaldi	
sinplez osatutako jarraibide errazak ulertzea.

Jarraibidea

Joseba:

Ni lanera noa eta ez ahaztu: garbigailua jarri.

Gogoratu: 
“Hartu arropa eta sartu garbigailuan. Gero, ipini xaboia lehenengo kutxatilan eta 
leungarria bigarrenean. Jarraian, aukeratu programa eta tenperatura, eta sakatu botoia. 
Bukatu ondoren, atera arropa eta eseki eguzkitan.”

Ama

Ekintza komunikatiboa: Herritarrei informazioa jakinarazteko asmoz, leku 
publikoetan jartzen diren hitz eta esapideak ulertzea.

Liburutegiko arauak

l Debekatuta dago erretzea, edatea edo jatea.
l Derrigorrezkoa da isilik egotea.

Ekintza komunikatiboa: Lagun batek, tokia, data eta ordua zehaztuz, 
erantzuna jasotzeko asmoz egiten dizkion gonbidapen-oharrak ulertzea. 

Gorbeiara

Kaixo, Iker: 
Datorren igandean Gorbeiara goaz. Goizeko 8:00etan geratu gara herriko plazan. Etorri 
nahi duzu? Mesedez, erantzun mezuari. 
Animatu! 

Julen
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IRAKURMENA

Ekintza komunikatiboa: Inprimaki baten oinarrizko jarraibideak ulertzea, 
modu horretan datu pertsonalak emateko. 

Foroetan parte hartzeko izena ematea

Amorebieta-Etxanoko UDALA
Izena emateko inprimakia

Herritarrek parte hartzeko foroetan izena ematea 

IZEN-ABIZENAK (beharrezkoa) 

ADINA 
 

LANBIDEA 
 

HARREMANETARAKO (beharrezkoa) 
Telefonoa, helbidea edo posta elektronikoa
 

ZEIN FOROTARA JOAN GURA DUZUN (beharrezkoa) 
 

OHARRAK 
 

Amorebieta-Etxanoko	Udalaren	web-orria
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Ekintza komunikatiboa: Senitarteko batek, zoriontzeko asmotan, hitz eta 
esapide sinpleak erabiliz idatzitako postala ulertzea. 

Postala
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IRAKURMENA

Ekintza komunikatiboa: Hainbat betebehar eginarazteko asmoz, gurasoek 
idatzitako mandatuak ulertzea. 

Egitekoak

Bihar etxetik kanpo izango gara egun osoan, laztana. Hemen dituzu egitekoak:

•	 Arrebarekin	batera	joan	ikastolara,	9:00etarako.
•	 12:30ean,	eskolatik	irtetean,	amonaren	etxera	joan	bazkaltzera.	
•	 Arratsaldean,	aitonak	eramango	zaituzte	ikastolara.	
•	 Irtetean,	etxera	etorri	arrebarekin	batera.	
•	 Arreba	etxean	geratuko	da.	Zu	ingelesera	joan,	18:00etarako.	

Handik etortzen zarenean, makarroiak jango ditugu tomatearekin! 

Muxu handi bana, Iker!
Aita eta ama
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CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Ekintza komunikatiboa: Herritarrak	kontzientziatze	aldera,	Udalak	irudien	
laguntzaz egindako ohartarazpenak ulertzea. 

Arraldeko Udala eta txakur-kakak

Arraldeko	Udala

Mesedez, errespetatu jarritako arauak!

Eskerrik asko!

Txakurra zurea bada, zergatik, orduan, haren kaka denona? 

Erabili itzazue txakurren gorotzetarako ontziak, arren!
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IRAKURMENA

Ekintza komunikatiboa: Eskaera-orri	bat	bete	ahal	izateko,	Udalak	bidalitako	
jakinarazpen baten mezu nagusia ulertzea. 

Egur-lotea

Egur-lotea eskatzeko aukera

Asko etorri dira Udaletxera egur-loterik eskainiko dugun edo ez jakiteko. Erantzuna 
baiezkoa da, eta herritarrei dei egitea erabaki dugu, agiri honen bidez. 

Lotea herritarrentzat bakarrik izango da, eta kamioia ez da herritik aterako. Interesa 
daukanak otsailaren 11 baino lehen bete behar du eskaera-orria, eta udaletxera ekarri. 

Lotearen prezioa 550 eurokoa izango da, eta kopurua 15 tonakoa. 

Arralden, 2016ko otsailaren 4an
ALKATEA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ESKAERA ORRIA
Interesatuaren izena
………………………………………………………………………………………………………

Abizenak
………………………………………………………………………………………………………

Helbidea
………………………………………………………………………………………………………

Telefonoa edo posta elektronikoa
………………………………………………………………………………………………………

Egurra nora eraman behar da?
………………………………………………………………………………………………………

Aukera balego, bigarren kamioikadarik hartuko zenuke?
BAI
EZ

Sinadura
………………………………………………………………………………………………………

Arraldeko	Udala
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Ekintza komunikatiboa: Eskualdeko komunikabide batean, iragarki bateko 
mezu sinpleak eta gaia identifikatzea.

Egunkariko iragarkia

ZURUTUZA ARMA-DENDA

Berria,	19-21
Andoain
Tel.: 943332623 - 688844111
zurutuza_kirolak@telefonica.net 

Familia-enpresa honetan, ia 50 urtean ari gara eskaintzen 
gure bezeroei kalitate eta zerbitzu ezin hobea.

Kirolerako eta mendirako beharrezko materiala daukagu, 
lehen mailako marka eta aukera zabalarekin.

Ehizarako beharrezkoa den material guztia eskaintzeaz 
aparte, prestatzeaz eta konpontzeaz ere arduratzen gara.

Etorri lasai gure Andoaingo dendara, eta lagunduko dizugu!

Ordutegia:
–	Astelehenetik	ostiralera:	9:30-13:00	eta	16:30-20:00
–	Larunbatetan:	9:30-13:30

Mugikorra: 688844111

KIROL ARROPA OINETAKO EGOKIAK EHIZARAKO MATERIALA 
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IDAZMENA

IDAZMENA 

Ekintza komunikatiboa: Objektuak	zerrendatzea,	zerbait	egiteko	xedez	 
—jan-edariak	erosi,	adibidez—.

Erosketa-zerrenda

Jaione:
Hemen duzu erosketa-zerrenda. Dendara joan eta erosi.

Ama

– Lekak
– Patatak
– Baratxuriak
– Xerrak (bi / pare bat)
– Antxoak
– Meloia
– Olioa
– Galletak
– Ogia
– Marmelada
– Kafea
– Mahats zuria
– Ardo beltza (botila bat)
– Ura
– Esnea

Ekintza komunikatiboa: Familiako	kide	bati,	zerbait	eginarazteko	
helburuarekin, mezu labur eta erraz bat idaztea. 

Oharra semeari

Gaur lagun batzuekin zinemara goaz eta berandu iritsiko gara afaltzera. Erosi ogia, 
mesedez. 

Aita eta ama
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Ekintza komunikatiboa: Zerbait	lortzeko	asmoz,	hitz	eta	esapide	sinpleen	
bitartez, lagunei mesede bat idatziz eskatzea. 

Bizikleta eske

Aupa, Ainara: 
Datorren astean txango bat daukat lagunekin, eta bizikletarik gabe nago. Utziko didazu 
zure BH zaharra? Azkar erantzun, mesedez. 
Laster arte.

Iker

Ekintza komunikatiboa: Aitak, autoa puntuan jartzeko asmoz, semeari 
instrukzio erraza ematea. 

Olio-aldaketa

Mikel: Ez ahaztu! Eraman autoa tailerrera. Olioa aldatu behar zaio. 
Gainera, laster, IATa pasatzea tokatzen da. Esaiozu Kepari autoa arretaz begiratzeko. 
19:00ak	arte	zabalik	edukitzen	du	tailerra.	

Aita

Ekintza komunikatiboa: Ezagun bati emanaldi baten inguruko oinarrizko 
informazioa mezuz eskatzea: data, ordutegia, tokia, prezioa… 

AC/DCren kontzertua

Kaixo, Nora. 

Noiz da, azkenean, AC/DCkoen kontzertua? Zenbat balio du? Erantzun azkar, mesedez. 

Ekintza komunikatiboa: Lagunak ohartarazteko asmoz, WhatsApp bidez, 
mezu labur eta erraza idaztea. 

Errepidea, moztuta

Ez pasatu Benta Handitik! Istripu bat izan da, eta errepidea moztu dute. 
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Ekintza komunikatiboa: Giltzarik gabe dagoen semeari, esaldi sinpleak 
erabiliz, mezu bidez erantzutea, hark kontatutako arazoari konponbidea emateko. 

Giltzarik ez

Martinek, bizilagunak, badu gure etxeko giltza bat. Eskatu hari.
Etxean ez badago, itxaron niri parkean. Laster iritsiko naiz. 

Ama

Ekintza komunikatiboa: Bikotekidearekin	WhatsApp-ez	txateatzea,	ezulertu	
bat konpondu eta barkamena eskatzeko. 

Silvio Rodriguezen emanaldia

Ander:  Zer, Arantxa, non arraio sartu zara?
Arantxa:  Ez dut ulertzen. Zertaz ari zara?
Ander:  Adarra jotzen? Belodromoan nago zure zain! 
Arantxa:  Belodromoan? Zer egiten duzu, bada, han?
Ander:  Jo, Silvioren kontzertua dago! Ez zatoz?
Arantxa:  Aiba! Ahaztu egin dut! Oraintxe noa, bale? Non topatuko zaitut?
Ander:  Zabaldu dituzte ateak, etorri azkar. Sarreran itxarongo dizut. 
Arantxa:  Ados, banoa segituan. Eta barkatu, e!
Ander:  Utzi barkamenarena orain, eta mugitu! 
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Ekintza komunikatiboa: Kuadrillako bikote bati, guraso egin direla-eta, 
zorion-txartela	idaztea,	biak	zorionduz	eta	jaioberriari	onena	opaz.	

Jaiotzagatiko zorion-txartela
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MAILA

CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK



42

ENTZUMENA

ENTZUMENA 

Ekintza komunikatiboa: Ezagunen arteko elkarrizketa batean, informazioa 
jasotzeko	helburuz	(etxe	bat	alokatzea),	ideia	garrantzitsuenak	ulertzea.	

Etxe bat alokatu nahi dut

Uxue:  Aupa, Joana! Zer, iragarkiei begira?
Joana: Bai. Etxe bat alokatu nahi dut.
Uxue:  A bai! Eta non?
Joana: Bada, lanetik hurbil, erdigunean; horrela, ez dut autoa hartu beharko.
Uxue:  Aizu, bada, nire ahizpak badu pisu bat zentroan alokatzeko, baina nahiko txikia 

da.
Joana: Bi logelarekin nahikoa dut.
Uxue:  Lastima! Nire ahizparen pisuak logela bakarra du. 
Joana: Nik handiagoa nahi dut.
Uxue:  Eta Mikelen etxea? Badakizu, datorren hilean atzerrira joango da lanera, eta 

luzerako.
Joana: Nolakoa da? Zenbat gela ditu?
Uxue:  Bi gela handi, sukaldea, komun bat, egongela eder bat eta terraza handi bat. 

Bigarren solairua da, eta badauka igogailua.
Joana: Garestia izango da, ezta?
Uxue:  Ez dakit. Deitu telefonoz eta galdetu.
Joana: Bada, oraintxe deituko diot.
 (Telefonoz)
Joana: Kaixo, Mikel! Joana naiz. Uxuek esan dit etxea alokatuko duzula.
Mikel: Bai. Datorren hilabetetik aurrera.
Joana: Zenbat eskatzen duzu?
Mikel: Hilean 800 euro.
Joana: Gustura ikusiko nuke!
Mikel: Konforme. Gaur lauretan zer moduz?
Joana: Oso ondo. Zein da helbidea?
Mikel: Kale Nagusia, 2.
Joana: Ongi. Bertan ikusiko dugu elkar.
Mikel: Orduan, gero arte!
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Ekintza komunikatiboa: Helbideen inguruan ematen dizkioten argibideak 
ulertzea.

Kultur Etxera iritsi nahian

Bisitaria:  Barkatu, kanpokoa naiz. Non dago kultur etxea?
Herritarra:  Urruti samar dago hemendik. Autobusa hartzea komeni zaizu.
Bisitaria: Denbora badut. Oso urruti dago oinez joateko?
Herritarra: Ordu erdi bat-edo. Ikusten duzu kale hori? Zoaz hortik zuzen 

semafororaino. Handik eskuinera hartu eta jarraitu zuzen. Oso kale luzea 
da. Erraza da, baina luzea. 

Bisitaria: Asmatzen ez badut, galdetuko dut berriro. Eskerrik asko laguntzeagatik!
Herritarra: Ez horregatik eta ondo ibili. 
Herritarra: Agur!

Ekintza komunikatiboa: Lagun batek leku bati buruz egindako deskribapen 
soila ulertzea.

“Ikatz” taberna

Inesek eta Anderrek kalean egin dute topo, Donostiako “Ikatz” tabernaren parean.

Ines:  Ezagutzen al duzu taberna hori, Ander?
Ander:  Ez. Berria al da?
Ines:  Bai, ireki berria da. Lokal oso handia da. Barra luzea dauka, eta 

kontzertuetarako txoko bat.
Ander:  Gaueko taberna da, orduan? 
Ines:  Ez gauerako bakarrik. Egunez ere pintxo ederrak ematen dituzte. Probatu nahi 

al duzu bat?
Ander:  Noski! Horrela taberna ikusiko dut. 
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Ekintza komunikatiboa: Lagunek,	bera	jakinaren	gainean	jartzeko	xedez,	
egiten dizkioten kontaketen ideia nagusia ulertzea. 

Xabierren istripua

Nerea:  Zer, Xabier? Zer gertatu zaizu? 
Xabier:  Istripua izan dut gaur goizean. Semaforo baten aurrean nengoen geratuta. 

Atzetik Volkswagen gorri bat etorri da abiada handian, eta nire autoa jo du. 
Nerea:  Zer zorte txarra, ezta? 
Xabier:  Bai. Kolpea eman didanean, berehala konturatu naiz lepoa minduta neukala. 

Eta, erietxean, medikuak esan dit fisura bat daukadala zerbikaletan. 
Nerea:  Eta beste autoaren gidariak zer egin du?
Xabier:  Ondo portatu da. Berak eraman nau erietxera. Onartu du bere errua eta 

paperak egiten lagundu dit.

Ekintza komunikatiboa: Bi lagunek, eguneroko jardunean, gustukoa dutenaz 
mintzatzea eta elkar ulertzea. 

Afaria, hizpide

Bi lagun, kafetegian gosaltzen.

Jone:  Ez duzu opilik nahi, Aimar?
Aimar:  Ez, goizetan ez naiz goseak egoten.
Jone:  Bada… neu bai! Nire ustez, otordurik onena da. 
Aimar:  Asko afaltzen dut. Horregatik izango da.
Jone: Gaizki, Aimar! Afaldu arin, gizona! Mediku guztiek gomendatzen dute. 
Aimar:  Pikutara, medikuak! Ederki nago nire ohiturekin. 

Ekintza komunikatiboa: Lagun batek erantzungailuan utzitako 
gonbidapen-mezu laburra ulertzea.

Erantzungailuko mezua

Deitu eta deitu ari naiz, Unai, baina ez duzu telefonorik hartzen. Lo al zaude oraindik?

Gaur arratsaldean zinemara goaz, zazpietan-edo. Garaiz esnatzen bazara, etorri gurekin, 
gautxori!
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Ekintza komunikatiboa: Lagunartean, jasotako zerbitzu baten inguruan 
adierazitako	kexa	ulertzea.	

Jatetxe eskasa

Edurne:  Goxoa atzoko afaria, Igor?
Igor:  Bua! Ez nintzen gustura geratu; eta nire lagunak ere ez. 
Edurne:  Zergatik, bada? 
Igor:  Oso garestia da jatetxea, eta ez dute hain ondo ematen. 
Edurne:  Bueno, hori gustu kontua da, ezta? 
Igor:  Gustu kontua? Esan dizut, ez zitzaion inori gustatu; gainera, zerbitzariak ez 

ziren oso atseginak! 
Edurne:  Ados, ados. Argi dago ez zarela berriz joango! 
Igor:  Ez horixe! Eta nire lagunak ere, nekez. 

Ekintza komunikatiboa: Hedabideetan, irudien laguntzaz, albiste baten 
mezu nagusia ulertzea. 

Italiako lurrikara

Berri-emailea: Amatriceko kaleak bat-bateko ospitale bilakatu dira. Lurrikara ondorengo 
minutuetan hasi dira erreskate-lanekin, baina eguna argitu duenean errazagoa izan 
da biktimak aurkitzea. Batzuentzat, laguntza beranduegi iritsi da. Beste askok, aldiz, 
hondakinen artean bizirautea lortu dute. 

“Arnasa hartu dezakezu?”, galdetu dio lur azpian dagoen emakumeari. Ahots arinez, 
“baietz” erantzun du. 

Erreskate-taldeek isiltasuna eskatu dute. Isiltasuna, bizirik egon daitezkeenak entzun ahal 
izateko. “Hemen azpian, gutxienez, 70 pertsona daude”, dio suhiltzaile honek. Accumoliko 
bizilagun honek dio jendea garrasika hasi zela, negarrez; gogoratze hutsarekin, bera ere 
emozionatu egiten da. 

Kalteturiko beste herri batean, Illican, emakume honek militarren presentzia eskatzen du: 
“Guk ordaintzen ditugu militarrak, eta hemen ez da bakar bat ere ikusi”, dio suminduta. 

Pescara del Tronton ere, guztia erori da. Askori kostako zaio bizitakoa ahaztea. 

Eitb.eus / Albisteak /Eguneko bideoak
http://www.eitb.eus/eu/albisteak/

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Inauterietarako eguraldiaren iragarpena egin asmoz, 
eskualdeko komunikabide batek zintzilikatutako bideoaren mezu nagusia 
ulertzea. 

Inauterietarako eguraldia

Inauterietan, eguraldiak ez du asko lagunduko, egia esan. Ostegun arratsaldea eta 
astearte arratsaldea kenduta, orokorrean euria izango da nagusi, eta tenperaturak ere 
nahiko freskoak izango dira. 

Egunez egun hartuta, ostegunari dagokionez, ostegun goizean fronte bat iritsiko zaigu, 
eta horrekin euri pixka bat izango dugu, baina, orokorrean, ez du ezer handirik egingo, eta 
arratsaldetik aurrera atertu, eta ematen du arratsalde- gau-partea nahiko lasaia izango 
dela. Tenperaturari dagokionez, berriz, tenperaturak, gaurkoarekin alderatuz, zertxobait 
igo egingo dira, eta maximoak 15-16 graduren bueltan ibiliko zaizkigu. 

Ostiralari dagokionez, berriz, ostiralean fronte hotz bat sartuko zaigu, eta horrekin 
eguraldiak erabat egingo du okerrera. Euri dezente egingo du egun osoan zehar; gehiago 
espero da egunaren bigarren partean lehenengoan baino, baina, orokorrean, egun osoan 
egingo du euria. Tenperaturak, berriz ere, behera egingo du, eta maximoak 11-12 graduren 
bueltan ibiliko dira. Gainera, haizeak oso zakar joko du, eta horrekin sentsazio termikoa 
ere nahiko baxua izango da. 

Inauterietako	eguraldi	iragarpena	(Ostegun	Gizena	eta	Ostiral	Mehea)
YOUTUBE	(Tolosaldeko	atariak	zintzilikatua)

(Transkripzioa) 
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Ekintza komunikatiboa: Lagunartean eta aurrez aurre, pertsonen, lekuen, 
paisaien	eta	eguraldiaren	deskribapen	xume	eta	objektiboak	egitea,	oinarrizko	
konparazio sinple batzuk eginez.

Norvegian bizi naiz

Ainara: Kaixo, Patxi. Aspaldiko!
Patxi:  Aupa, Ainara. Oporretan etorri naiz. Orain, Norvegian bizi naiz.
Ainara: A bai! Ez nekien. Zer moduz klima han? Gogorra, ezta?
Patxi:  Bueno, hegoaldean ez da hain gogorra; nahiko normala da zeropeko 18, baina 

iparrean gogorragoa da; han nahiko normala da 40 gradu zeropetik izatea.
Ainara: Eta zer arropa erabiltzen duzue?
Patxi:  Neguan artilea asko erabiltzen da. Galtzontzilo luzeak eta alkandora edo 

kamiseta bat mahuka luzekoa denek eramaten dute.
Ainara: Galtzontzilo luzeak! Entzutearekin bakarrik hotza sartzen zait. Zerbait beroa 

hartuko al dugu? Kafetxo bat edo? 
Patxi:  Konforme!
Ainara: Kafetegi hau berria da. Ikusten duzun bezala, oso toki goxoa.
Patxi:  Gauez ere irekita egoten al da?
Ainara: Bai. Gauez kopak ematen dituzte eta jende asko etortzen da. Oso giro ona 

egoten da. Eta, Norvegian, giro ona egoten al da kalean?
Patxi:  Bueno, han ez da hemen bezala; han etxean egiten da festa.
Ainara: Asko edaten dute?
Patxi:  Gehiegi, edaten dutenean.
Ainara: Guk baino gehiago?
Patxi:  Bai. Haiek edaten hasi eta ez dute pentsatzen “bueno, nahikoa dut”. 

Normalean, edan eta edan jarraitzen dute.
Ainara: Eta jendea, bestela, nolakoa da? Hotza, eguraldia bezalakoa?
Patxi:  Ez. Nik pentsatzen nuen jende serioa zela, umore gutxikoa, baina ez, ez da 

horrela. Oso jende irekia da eta umore handikoa.
Ainara: A, bada, agian, laster egingo dizut bisitaren bat.
Patxi: Nahi duzunean. 

MINTZAMENA 
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MINTZAMENA

Ekintza komunikatiboa: Lagunartean, besteak jakinaren gainean jartzeko 
helburuz eta esaldi sinpleak erabilita, film baten kontakizun laburra egitea. 

Erakutsidazu bidea, Ixabel

Josu:  Ez dakizu zein film polita ikusi nuen asteburuan! 
Martin:  A bai! Kontatu, kontatu…
Josu:  Euskaldun berri bat da protagonista. Baserri batera joaten da euskara ikastera, 

baina ez du ezer ulertzen. Oso barregarria da. Gainera, baserriko neskarekin 
maitemintzen da. 

Martin:  Orduan, filma gomendatzen didazu? 
Josu:  Bai, oso ongi pasatuko duzu; protagonistaren astakeriak oso barregarriak dira!
Martin:  Bueno bada, joango naiz ikustera! 

Ekintza komunikatiboa: Senitarteko bati, zenbaitetan keinuen laguntzaz, 
osasun-egoeraz galdetzea edota erantzutea. 

Osabaren gorputzaldia

Iloba:  Kaixo, osaba, zer moduz?
Osaba:  Gaur tripako minez nago. Zerbaitek kalte egin dit.
Iloba:  Zer jan duzu, bada?
Osaba:  Atzo odolkia jan nuen afaltzeko. Hori izango da. 
Iloba:  Agian, bai. Odolkia oso pisua da sabelerako. Lasai, osatuko zara. 
Osaba:  Eskerrik asko. Hala espero dut nik ere!

Ekintza komunikatiboa: Lagun batekin oporretarako plana adostea. 

Udako oporrak

Mirari:  Aizu, Iker, uda badator. Nora joango gara oporretan?
Iker: Oihan Beltzera joatea pentsatu dut, Mirari. Zer iruditzen zaizu? 
Mirari:  Oihan Beltzera? Non dago hori? 
Iker: Alemanian. Oso toki polita da. Ibilbide ederrak daude hango basoetan. 
Mirari:  Ibilbideak? Nik etzanda egon nahi dut oporretan. Adibidez, Karibe aldean. 
Iker:  Buf! Bero egiten du Kariben! Ni ez noa hara.
Mirari:  Bale, bale! Alemaniara joango gara, baina datorren urtean nik aukeratuko dut 

lekua, e!
Iker:  Lasai egon, gustatuko zaizu! Utzi prestaketa nire esku. 
Mirari:  Ados. Beti zuk nahi duzuna egiten dugu…
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Ekintza komunikatiboa: Ezagun batekin, informazio-truke erraz eta arrunta 
eginez, bizimoduaz hitz egitea. 

Bizimoduaz hizketan

Aitziber:  Hara! Zu ere Igeldon, Agurtzane?
Agurtzane:  Bai, alabarekin, badakizu…
Aitziber:  Leku ederra haurrentzat, bai.
Agurtzane:  Aizu, Aitziber, jarraitzen al duzu fisioterapeuta gisa? 
Aitziber:  Bai, baina bezero gutxiago dauzkat orain. Krisiagatik da.
Agurtzane:  Zuen lanean ere krisia dago? 
Aitziber:  Bai, handia. Bizimodua garesti dago, eta jendeari masajea hartzea luxua 

iruditzen zaio. Baina hori ez da egia. 
Agurtzane:  Arrazoi duzu. Zuen lana oso garrantzitsua da. Osasuna zaintzen duzue.
Aitziber:  Bada, askotan, guri esker, langileek ez dute bajarik hartzen. 
Agurtzane:  Baja nik hartu dut, baina gaixorik egon gabe! Langabezian nago. 
Aitziber:  Lasai, Agurtzane, iritsiko dira garai hobeak. 
Agurtzane:  Hori espero dut! Ondo segi eta hurren arte. 
Aitziber:  Agur, bai, eta ondo pasatu eguna alabarekin. 

Ekintza komunikatiboa: Azokako saltoki batean, hitz eta esapide sinpleak 
erabiliz, larunbateroko erosketa egitea. 

Azokan

Saltzailea:  Egun on. Zer nahi duzu?
Eroslea:  Bada, hasteko, baserriko ogi bat. 
Saltzailea:  Zein motatakoa? Gariz egindakoa edo zekaleduna?
Eroslea:  Aiba! Zer da zekalea?
Saltzailea:  Gariaren familiako zereal bat; irina egiteko erabiltzen da. 
Eroslea:  Zekaleduna hartuko dut. Eta babarruna, zenbatean daukazu? 
Saltzailea:  Tolosakoa, 12 euroan kiloa; Arabako pintoa, 7 euroan. 
Eroslea:  Bada… emadazu Arabakoa. Bi kilo, mesedez. 
Saltzailea:  Ederki. 14 euro babarrunetan eta 3 euro ogitan… 17 euro, guztira. 
Eroslea:  Tori, justu daukat. Hurrengora arte.
Saltzailea:  Eskerrik asko eta nahi duzun arte, bai! 
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Ekintza komunikatiboa: Lagun bat jakinaren gainean jartzeko asmoz, 
eguraldiaren	deskribapen	xumea	egitea.	

Eguraldi kaskarra

Oier:  Saioa, badakizu zer eguraldi egin behar duen bihar?
Saioa:  Telebistan entzun dut txarra egin behar duela. 
Oier:  A bai? Bueno, urtarrilean ez da harritzekoa. 
Saioa: Euria eman dute; batez ere, arratsalderako. Haizeak gogor joko du egun 

osoan. 
Oier:  Baina elurrik ez, ezta?
Saioa: Ez, ez! Horrelakorik ez. Kaleetan ez dugu elurrik ikusiko; mila metrotik gora 

soilik egingo du. 
Oier:  Euskal Herriko giro tipikoa, orduan: euria eta haizea. Aterkia eta pazientzia 

beharko ditugu…
Saioa: Bada, bai. Etxe barruan egon behar! Iritsiko dira eguzkia eta udaberria! 

Ekintza komunikatiboa: Lagunartean oinarrizko informazioa trukatu eta gai 
arrunt baten inguruan solas egitea.

Inauterietako desfilea ikastolan

Saioa:  Aspaldiko! Zu ere hemen?
Maider:  Beharko! Umeen atzetik, badakizu…
Saioa:  Bi dauzkazu, ezta? 
Maider:  Bai. Mutikoa eta neska. Eta, zuek?
Saioa:  Bueno, nik ez daukat bikotekiderik, baina, alaba bat, bai. 
Maider:  Ederki! Eta… zein mozorro tokatzen zaio gaur? 
Saioa:  Bada, saguzar-mozorroa. Bigarren mailakoek hori jantzi behar dute aurten. 
Maider:  A bai! Gure Oierrek iaz jantzi zuen. Gaur pirata jantzita dago, ikusten duzu. 
Saioa:  Bai. Eta amaren besoetan dagoen txikitxo hori? Nola izena du? 
Maider:  Jone. Nire besoetan egongo da, bai, anaiari begira. Oraindik ez da oinez hasi. 
Saioa:  Oso ume polita da, bere begi urdinekin. Izango du denbora desfileetarako, bai! 
Maider:  Bueno, Saioa, utzi egin behar zaitut. Oier eta bere gelakoak hastera doaz. 
Saioa:  Ados. Jarraituko dugu hurrengo batean. Goraintziak senarrari! 
Maider:  Ahaztu gabe emango dizkiot. Ondo segi! 
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Ekintza komunikatiboa: Entrenatzaileak eta taldekide batek, konbentzitzeko 
esaldi sinpleekin, jokalari bati taldera bueltatzeko eskatzea. 

Arrastoan sartu nahian

Entrenatzailea:  Zurekin hitz egin nahi dugu, Xabier. 
Xabier:  Badakit zergatik den. Alferrik zabiltzate.
Entrenatzailea: Ikusten dut, bai. Gaur ere tabernan sartuta. Primeran!
Igor:  Animatu, Xabi! Hik balio duk. 
Entrenatzailea: Balio? Ahalegindu egin behar da kirolean, ahalegindu!
Xabier:  Utzi ironiak, e! Zer nahi duzu?
Entrenatzailea: Zu taldera bueltatzea nahi dugu, horregatik etorri gara tabernazulo 

honetara. Utzi alferkeriak, eta hasi entrenatzen, motel! 
Xabier:  Motibazio gutxirekin nabil…
Entrenatzailea: Arraioa, Xabier! Badakit nerabezaroan zaudela, baina futbola kolpetik 

uztea ere! Zuk baduzu gaia. 
Igor:  Eutsi, Xabi! Hire golak behar dizkiagu. 
Xabier:  Agian, bueltatuko naiz. Baina, orain, utzi bakean, mesedez. 
Entrenatzailea: Zuk ikusi, Xabier, baina ez gara zure zain egongo denbora askoan. 
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IRAKURMENA 

Ekintza komunikatiboa: Toki publikoetan, herritarrei eskaintzen zaizkien 
zerbitzuetan, jokamoldeei buruzko arau erraz eta sinpleak ulertzea. 

Igerilekuetako araudia eta aholkuak 

Igerilekuetako araudia:
•		Bete	itzazu	beti	langileen	eta	sorosleen	agindu	eta	esanak.
•	 7	urtetik	beherako	haurrak	arduradun	batekin	sartuko	dira	igerilekura.	Heldu	

bakoitzak, gehienez, 5 umeren ardura izango du.
•	 Bainatu	aurretik,	dutxatu	egin	behar	da.
•	 Igerilekuetara	sartzeko,	oinak	garbitzeko	gunetik	pasatu	behar	da.
•	 Motxilak	edo	poltsak	gordetzeko,	erabili	itzazu	aldageletako	armairuak.
•	 Esparru	osoan	debekatuta	dago	jatea	eta	erretzea.
•	 Beirazko	ontziak	ezin	dira	erabili.
•	 Komun	eta	aldageletan	derrigorrez	erabili	behar	dira	txankletak.
•	 Kirol-materiala	sorosleari	eskatu	behar	zaio	eta,	ondoren,	material	hori	egoera	

onean itzuli behar da.
Aholkuak:

•		Uretan	sartu	aurretik,	igerilekuaren	sakonera	egiaztatzea	komeni	da.
•	 Gomendagarria	da	txanoa	erabiltzea.
•	 Azala	hobeto	zaintzeko,	gomendagarria	da	bainatu	ondoren	dutxatzea.
•	 Kirola	egin	aurretik,	komenigarria	da	beroketak	egitea.

Ekintza komunikatiboa: Jakin-mina asetzeko helburuz, egunkarietako berri 
laburren informazio nagusia ulertzea. 

Aimar Olaizola txapelduna

Buruz buruko laugarren txapela lortu zuen herenegun, Irujoren aurka erraz irabazita (22-
7). Final bikaina jokatu zuen, ondo sakatuz eta kontrarioari aukerarik eman gabe.

Hasiera-hasieratik nagusitu zen. Abantaila handia 
hartu zuen, eta Irujok ez zuen partidari buelta 
ematerik izan. Elkarren aurka jokatzen zuten 
bosgarren finala zen; hiru txapela Irujorentzat izan 
dira, eta beste biak Aimarren burura joan dira.

Imanol	Magro	
BERRIA	(2013/06/25)

(moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Lagun batek mezu bidez bidalitako gonbidapena 
ulertzea. 

San Ferminak

Kaixo, Unai:

Badatoz San Ferminak! Kuadrilakoak deseatzen gaude Iruñera joateko. Etxe bat alokatu 
dugu, eta han egongo gara jaiak bukatu arte. Etorriko zara? Jonek eta Mikelek zurekin 
egoteko gogoa daukate. Badakizu, beraiek dira parranderoenak, zu bezala! 

Bueno, bada, gonbidatuta zaude! Erantzun mezuari eta ez hutsik egin!

Igor

Ekintza komunikatiboa: Iragarkietako informazio espezifikoa eta aurreikus 
daitekeena aurkitzea eta ulertzea. 

Citroen c3 exclusive salgai 

Udalerria: Amezketa (Gipuzkoa)
Prezioa: 10.500 €
Mota: Autoa
Urtea: 2010
Marka: Citroen
Modeloa: C3 exclusive
Erregaia: Diesela
Kilometroak: 80.000
Azalpena:	Edizio	limitatua	da,	extra	askorekin.	90	zaldi.	Autoa	oso	egoera	onean	dago,	
oraintxe ITVa pasa berria. Edozein galdera izanez gero, jarri lasai nirekin harremanetan: 
644 11 22 33 (whatsApp-a ere erabiltzen dut).

Iragarkilaburrak.com
(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Asmo komunikatiboa ezagutuz, izena emateko orria 
ulertzea. 

IZENA EMATEKO ORRIA

HIRIKO SORMEN UDALEKUAK 2014 

HAURRA

Izen-abizenak: …………………………………………………………………………………

NA, AIZ edo pasaportea: ………………………… Neska/mutila: ………….………

Jaiotze-data: …………………………… 

Helbidea: ………………………………………………………………..……………………….

Udalerria: …………………………………………………….………… P.K. …………………

Ikastetxea: ……………………………………………………………….. Eredua …..…….

Euskara-maila: 

Ez du ulertzen Ulertu bai, hitz egin ez Ulertu eta hitz egin 

HIRI UDALEKUEN DATAK 

Adieraz ezazu zure aukera X batekin:  Lehenengo txanda (uztailak 1-15)  
       Bigarren txanda (uztailak 16-30) 

TUTOREA 

Izen-abizenak: …………………………………………………………………………………

NA, AIZ edo pasaportea: ………………………… 

Haurrarekin duen senidetasun-harremana …………………………………………..

Helbidea: ………………………………………………………………..……………………….

Udalerria: ……………………...……………….………… P.K. ………… ( ……………….

Sinadura
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Ekintza komunikatiboa: Blogeko kideak animatu asmoz, elkarte batek 
antolatutako jarduera baten informazio praktikoa ulertzea.

Artzaintzaren iragana eta oraina

2014ko martxoaren 6an 
Arditurriko Parketxea

ARTZAINTZAREN IRAGANA ETA ORAINA, ARTISAU GAZTAREN DASTATZE 
GIDATUA ARDITURRIN

Datorren iganderako, martxoak 16, gazta-dastatze gidatua antolatu dugu Arditurriko 
Parketxean, Aiako Harria Parke Naturalean. 

Ramon Lizeaga gaztagilea, antzinako errezeten errekuperazioan aditua, izango da gidaria. 
Artzaintzak gure inguruan eta kulturan izan duen garrantzia ezagutuko dugu.

Lekua: Arditurriko Parketxea (Oiartzun)
Ordutegia: 11:00-12:30
Prezioa: Helduek 8€ eta haurrek (5-12 urte) 5€
Oharra: Plazak mugatuak dira 
Informazioa eta erreserbak:
943	495069	/	943	670637
arditurri@gipuzkoamendizmendi.net
www.parketxesarea.org

“Mendiz-mendi	mendez-mende”	bloga	
(Moldatua)

Ekintza komunikatiboa: Esaldi sinpleak erabiliz, kontu pertsonal bat 
aurreratze aldera, lagun batek bidalitako mezua ulertzea.

Kontu pertsonal bat

Iepa, Pili! 

Deitu dizut eskukora, baina ez zaitut harrapatu. Kontu pertsonal bat da. Gure semeak 
ohean txiza egiten jarraitzen du. Gogoan dut zuek ere izan zenutela arazo hori Andonirekin. 

Oker ez banago, espezialista batengana jo zenuten. Bueno, deitu mesedez tarte bat 
daukazunean. 

Egia esan, senarra eta biok dezente kezkatuta gaude.
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Ekintza komunikatiboa: Jakin-mina asetzeko asmoz, eskualdeko agerkari 
digital bateko informazio nagusia ulertzea. 

Haurrentzako postal-lehiaketa

Gabonetako postalen lehiaketa antolatu dute, Anakan

Gabonetako postalen lehiaketa egingo dute, ohi bezala, azaroaren 15ean, Irungo Anaka 
auzoan. 16:30etik 18:00etara izango da, auzo-elkartean. 

Izena 16:00etatik aurrera eman daiteke. Marrazkiak egiteko kartulina eman egingo zaie 
haurrei, baina gainontzeko materiala etxetik eraman beharko dute. 

Lehiaketa bukatzean, merienda izango dute parte-hartzaile guztiek. Bi multzotan 
lehiatuko	dira:	6-9	urte	artekoa	bat,	eta	10-13ra	urtekoa	bestea.	

Irabazleek Irun mailako lehiaketan hartuko dute parte, azaroaren 22an, Urdanibia Berriko 
“Uztarri-Ona” auzo-elkartean.

Txingudionline.com
Berri laburrak
(Moldatua)

Ekintza komunikatiboa: Jakin-mina asetzeko asmoz, ipuin erraz bateko 
erreferentzia nagusiak identifikatzea: gaia, tokia, pertsonaiak, animaliak eta 
gauzak. 

Ardiak eta belarra

Behin, artzain batek larrera atera zuen artaldea, oso belar ona zegoen toki batera, eta 
ardiei esan zien:

– Larre ona daukazue gaur, eta nahikoa jandakoan, etorri etxera. 

Iluntzean etorri ziren ardiak etxera, eta nagusiak galdetu zien: 

– Nahikoa jan al duzue?
– Batere ez dugu jan —erantzun zioten ardiek. 
– Zergatik, bada?
– Jaten hasten ginenean, “aurrera ta goxoago, aurrera ta goxoago”, esaten zigun belarrak, 

etaaaa… egun guztian ibili eta ibili, ez dugu ezertxo ere jan. 
– Ez zarete tonto txarrak —esan zien artzainak—, hurrena hori esaten dizuenean, “bertan 

goxo” esan, eta bertan geldi zaitezte, nahikoa jan arte. 
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Hurrengo egunean, joan ziren berriz ere ardiak larretoki on hartara, eta belarra hasi 
zitzaien esanez:

– Aurrera ta goxoago, aurrera ta goxoago…

Baina, oraingoan, ardiek erantzuten zuten:

– Bertan goxo, bertan goxo…

Iluntze hartan nahikoa janda itzuli ziren etxera. 

Garai hartan, gauza guztiek zekiten hizketan: belarrak, sasiak, arbolek eta animaliek 
ere bai. Bakar-bakarrik goroldioak ez omen zekien. Beste gauza guztiak elkartu ziren 
goroldioari hizketan erakusteko asmoz, eta, eztabaidatzen hasi zirenean goroldioari 
nola erakutsiko, denak mutututa geratu omen ziren. Horregatik ez omen dute gehiago 
hizketan egiten gauza horiek denek. 

Batzuek esaten dute ardiek eta belarrak, oraindik ere, hitz egiten dutela elkarrekin. Ardiak 
larrera ateratzen direnean, belarrak esaten omen die:

– Aurrera eta goxoago, aurrera eta goxoago…

Ardiak ibiltzen dira, pixka batean, batetik bestera, eta, azkenean, beeee-beeee! eginez, 
bertan gelditzen dira.

Beee-beee… horrek… “bertan goxo, bertan goxo”, esan nahi omen du. 

Arratibel,	Joxe
“Kontu	zaharrak”	(1995,	Erein)	
Ardiak	eta	belarra	(189-191or.)

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Lagunari gonbidapen-mezu bat bidaltzea, oinarrizko 
argibide batzuk emanez.

Gonbidapen-oharra

Aupa, Mikel!

Bihar, auzoko taberna berrian, jai berezia antolatu dute auzokoentzat. Jaia arratsaldeko 
8:00etan hasiko da, eta afaria bertan emango dute. Taberna Kultur Etxearen parean dago, 
okindegiaren ondoan, eta oso handia eta polita da. Joango gara? Bidali mezu bat, edo 
deitu telefonoz.

Iker

Ekintza komunikatiboa: Lagunei, mezu bidez, oporren inguruko proposamen 
baten aurrean desadostasuna adieraztea; baita beste proposamen bat egitea ere. 

Oporrak erabakitzen

Aupa, koadrila!

Ni ez nago ados Patxiren proposamenarekin, ez dut Portugalera joan nahi. Zergatik ez 
Eivissara? Hasi naiz pixka bat begiratzen eta eskaintza oso interesgarriak daude. Nahi 
baduzue nik aukeratuko dut hotela... 
Esango didazue!

Igor

Ekintza komunikatiboa: Senide bati, mezu bidez, esaldi labur eta sinpleak 
erabiliz, barkamena eskatzea. 

Anaiari barkamen eske

Barkatu, Gorka. Zure autoa hartu dut medikutara joateko. Presa neukan, eta ez dizut ezer 
esan. Sentitzen dut. Gero arte.
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Ekintza komunikatiboa: Lagun bati, posta elektronikoz, intereseko zerbaiten 
berri ematea.

Goierriko landetxeak

Kaixo, Mirari: 

Aurkitu dut Goierriko landetxeen inguruko informazioa. Begiratu GOITUR elkarte 
turistikoaren web-orrian. Han daukazu jakin nahi duzun guztia.

Esango didazu. Ondo izan eta laster arte! 

Begoña

Ekintza komunikatiboa: Lagunei, mezu bidez, gertaera bat kontatzea, esaldi 
labur eta sinpleekin.

Gertaera bat

Aupa, Bittor!

Zer moduz Australian? Topatu al duzu lanik? 

Ni oporretan nago. Atzo, lehen aldiz, kayak-ean ibiltzera joan nintzen lagunekin. Itsasoa 
bare-bare zegoen, baina, badiatik atera ginenean, olatu handiak zeuden eta uretara erori 
nintzen. A ze sustoa! Txalekoa soinean neukan. Eskerrak! Lagunak barrez, niri begira, 
eta nik ezin nuen igo kayak-era. Azkenean, lortu nuen. Gero, ni ere barrez hasi nintzen, 
kar-kar! 

Zuk ere bidali mezutxo bat, nola zabiltzan jakiteko. Bueno, artista, zaindu!

Josu
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Ekintza komunikatiboa: Lagun batek eskatutakoari erantzunez, oinarrizko 
mezu bat idaztea, leku jakin batera nola iritsi azaltzeko.

Euskoaltzari

Lortu dut Euskoaltzariri buruzko informazioa, Markel! 

Astelehenetik larunbatera dago irekita, 10:00etatik 22:00etara. Mezuarekin batera 
bidaltzen dizut egutegia, badaezpada. 

Bilbotik Barakaldora joateko, Bizkaibus lineako autobusa daukazu. Metroan ere joan 
zaitezke: Ansion eta Bagatzan daude geltokiak. 

Eta, bukatzeko: dendaren ondoan jatetxe bat dago; primeran ematen dute bazkaltzen! 
Haurrentzako menu berezi bat eskaintzen dute.

Kontatuko didazu. 

Oier 

Ekintza komunikatiboa: Banatzaileari,	eskari	bat	etxe	batera	eraman	dezan,	
mezu sinple bat idaztea. 

Garbigailua

Egun on, Andres. 

Iritsi da Arraldeko bezeroak eskatutako garbigailua. Gaur arratsaldean eraman behar zaio 
etxera.

Zumardi pasealekuan bizi da, 25. etxabean, 2A solairuan. 

16:00etarako han egon behar du garbigailuak. Zure atzetik, beste langile bat joango da 
muntatzera. 

Erantzun mezuari, jaso duzula jakiteko.

Eskerrik asko eta ondo izan. 

Jokin Sagarzazu
Sagarzazu Etxetresnak
( 94.000.7778
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Ekintza komunikatiboa: Lagun batek aholkatuta, lana aurkitu asmoz, ezagun 
bati bere burua mezu bidez eskaintzea. 

Ahoz ahoko lan-eskaintza

Kaixo, Karmele:

Edurne naiz, zure iloba Josuneren lagun mina. Josetxo iturginaren alaba, badakizu. Getxon 
bizi zinenean, guztiok batera joaten ginen hondartzara. Gogoratzen? Josune eta ni oso 
umeak ginen, baina nik jada turismo-ikasketak egin nahi nituen!

Bada, bukatu dut karrera! Eta, orain, lanik gabe nago. Josunek esan dit pertsona bat behar 
duzula hoteleko harreran lan egiteko. Gertuko norbait nahi duzu, ezta? Fidatzeko modukoa. 

Nik oso pozik egingo nuke lan zure hotelean! Ez dut eskarmenturik, baina ingelesa eta 
frantsesa ondo hitz egiten ditut. Izaera onekoa naiz, lasaia, eta ondo moldatzen naiz 
jendearekin. Aukera ematen badidazu, ez zara damutuko. 

Bueno, Karmele, esango didazu zerbait. Bitartean, ondo izan! 

Edurne

Ekintza komunikatiboa: Atzerrian ikasten ari den gazte batek, mezu bidez, 
gurasoen jakin-mina asetze aldera, oinarrizko informazioa ematea.

Mezua Eskoziatik

Kaixo, ama.

Orain bi aste baino gusturago nabil! Ari naiz pixkanaka ingelesari neurria hartzen. Pisuko 
kideei eta irakasleei ia dena ulertzen diet, baina bertakoekin hitz egiteko zailtasun 
gehixeago daukat.

Hemen asko luzatu du eguna, baina ordu libre gutxi dauzkat. Azterketak badatoz. Hala 
ere, batzuetan ateratzen dut tarteren bat korrika egiteko edo pisukideekin beste kirolen 
batean aritzeko. 

Ez da asko falta elkar ikusteko, uda gainean daukagu-eta. Zure entsalada eder horiek 
jateko irrikaz nago! 

Aita ondo ibiliko da, ezta? Asko sumatzen dut zuen falta. Ondo izan eta goraintziak 
amonari ere.

Unai
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Ekintza komunikatiboa: Aurrez aurre nahiz telefonoz, lagunek kontatzen 
dizkioten bizipenak ulertzea.

Kontaketa

Mikel: Zer, anaia joan al da New Yorkera?
Ane: Bai. Lehentxeago deitu dit ondo iritsi dela esateko, baina juxtu-juxtu 

harrapatu du hegazkina.
Mikel: Berandu joan al da, bada, aireportura? 
Ane: Ez, baina enbarkea egitera (leihatilara) joan denean pasaportea ez zeukala 

konturatu da.
Mikel: Eta zer egin du?
Ane: Niri deitu. Korrika taxi bat hartu eta eraman diot. Azkena sartu da 

hegazkinean. Zuri ere zerbait gertatu zitzaizun ezta, bidaiaren batean?
Mikel: Bai. Duela hiru urte.

Duela hiru urte, benetan egun txarra izan nuen oporretara abiatu nintzenean. 

Nire lagunak eta biok Londonera joateko asmoa genuen; beraz, Bilboko aireportuan 
hegaldia baino bi ordu lehenago egoteko esan ziguten. 

Etxetik garaiz irten ginen, badaezpada ere. Baina, autopistan kilometro batzuk egin 
ondoren, izugarrizko auto-ilaran sartu ginen, eta kezkatzen hasi ginen. Autoak ez ziren 
mugitzen! Ez genekien zer egin, eta oso berandu zen beste bide bat hartzeko. Hogeita 
hamar minutu eman genituen geldirik, autoak pixkanaka-pixkanaka mugitzen hasi baino 
lehen. Poliki-poliki handik beste errepide batera irtetea lortu genuen, baina inguru haiek 
ez genituen ongi ezagutzen, eta galdu egin ginen. Denboraz oso larri genbiltzan; hala ere, 
lortu genuen aireportura iristea. Hasieran, beranduegi zela esan ziguten, baina, azkenean, 
hegazkina hartu ahal izan genuen! Aireratu ginenean, amesgaiztoa amaitu zela sentitu 
genuen.
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Ekintza komunikatiboa: Lagunartean eta aurrez aurre, eguneroko gaiei 
buruzko elkarrizketak ulertzea.

Arrandegian entzundakoa

Larraitz:  Kaixo, Izaskun! Zu ere arraina erostera? 
Izaskun:  Aupa, Larraitz. Bai! Gaur gonbidatuak dauzkagu eta legatza erostera etorri 

naiz. 
Larraitz:  Ederki. Eta familia? Zer moduz senarra eta seme-alabak? Senarrari ez zaio 

asko faltako erretiroa hartzeko, ezta? 
Izaskun:  Aurrejubilatuta dago! Gazte bati erakusten ibili behar du, erretiroa ofizialki 

hartu arte. 
Larraitz:  Hori berri ona da! Eta semea, hasi al da unibertsitatean?
Izaskun:  Datorren ikasturtean hasiko da. Dirudienez, arkitektura egin nahi du; 

horretarako, ordea, kalifikazio oso onak eskatzen dituzte. 
Larraitz:  Baina zuen semea ikasle txukuna izan da beti. 
Izaskun:  Buru azkarra da, baina zeharo alferra. Beti esaten diot: “Gehiago ikasiko 

bazenu, ez zenuke arazorik izango arkitektura egiteko”.
Larraitz:  Tira, Larraitz, orain utzi egin behar zaitut, nire txanda da-eta. Goraintziak 

denei! 
Izaskun: Ondo da! Zuk ere eman goraintziak etxean! Eta beste bat arte. 
Larraitz:  Agur, bai!

Ekintza komunikatiboa: Ezezagun batek, egoera jakin bat konpontzearren, 
ematen dituen jarraibideak ulertzea. 

Hondartzan laguntza eske

Udatiarra:  Egun on, laguntzerik bai?
Bertakoa:  Esan, zer duzu?
Udatiarra:  Hondartzara etorri naiz. Bainu bat hartzeko asmotan nabil, eta ez dakit 

arropak eta non utzi. 
Bertakoa:  Lasai! Kabinak dauzkazu horretarako. 
Udatiarra:  Eta garestia al da?
Bertakoa:  Ez. Bi eurorekin goiz osorako daukazu.
Udatiarra:  Eta non gordeko dut kabinako giltza, bainua hartu ahal izateko? 
Bertakoa:  Lasai horregatik! Giltzaren ordez, erloju moduko bat ematen dizute. 

Eskumuturrean jartzen da, eta, uretan sartuta ere, ez dago galtzeko 
arriskurik. 

Udatiarra:  Mila esker zure laguntzagatik! 
Bertakoa:  Ez horregatik, eta gozatu bainua! 
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Ekintza komunikatiboa: Irratiko kirol-elkarrizketa labur bat ulertzea. 

Mikel Landa txirrindularia

Kazetaria:  Mikel Landa, arratsalde on. 
 ML:  Arratsalde on.
Kazetaria:  Larunbatean hasiko duzue Espainiako Itzulia Andaluzian, Xerez de la 

Fronteran, ia 13 kilometroko taldekako erlojupekoarekin. Kontaiguzu: nola 
zaude? Zer sasoi-puntuan iritsi zara Espainiako Itzulira? 

 ML:  Bueno… ondo, ez? Ondo espero. Nahiko fresko, bada, duela ia bi hilabete 
ez dudala lasterketarik; batez ere, Giroa eta gero asko deskantsatu dut, eta, 
bueno, espero dut hemen bigarren asteko eta hirugarren asteko mendiak, 
bada, ondo… ondo ibiltzea, ez, bertan. 

Kazetaria:		 Iaz	39.	izan	ostean,	aurtengoan	zein	izango	da	zure	egitekoa?	Etapa	lortzeko	
askatasuna izango duzu ala Fabio Aruren ondoan egotea egokituko zaizu, 
Mikel? 

 ML:  Bueno, hasiera batean, bada, etapa lehiatzeko aukera izango dut, zergatik… 
ez daukagulako lider finko bat, ez, joango gara egunez egun ikusten zein 
aurkitzen den hobeto, eta bueno, bada, Fabiok laguntza behar badu, bada, 
lagunduko diot, ez? Baina bueno, hasiera batean, nire kabuz ibiltzeko 
libertatea badaukat. 

Kazetaria:  Aurten, Euskal Herrira ere iritsiko da Vuelta; Aralarko Santutegirako igoeran 
zale ugari izango direla ziurra da. Mikel Landaren erasoa ere ziurtzat hartuko 
dugu? 

 ML:  Bai, ahal baldin bada bai, seguru baietz. Guretzako, euskaldunentzako, oso 
helmuga polita izango da; eta, bueno, seguru denok saiatzen garela zerbait 
egiten, ez? 

Kazetaria:  Aurten, eskalatzaileek baduzue nahi adina ibilbide min egiteko, e? 13 etapa 
hartzen ditu antolakuntzak mendikotzat. 

 ML:  Bai, azken urteotan, bada, Espainiako Itzulia, bada, nahiko gogorra izan da, 
ez? Gero eta mendate gehiago jarri dituzte eta guretzat ondo. 

Kazetaria:  2012an, Burgosko Itzulian, Neilako lakuetan irabazi zenuen, eta, aurten, 
Trentinoko Giroan Monte Bondonen amaitu zen laugarren etapa ere bai. Ez 
dira garaipen asko, baina bai esanguratsuak. Vueltan hirugarrena eroriko al 
da, Mikel? 

 ML:  Bueno, gustatuko litzaidake, ez? Hori da nire helburua, etapa bat lortzea eta 
sailkapen orokorrean ahalik eta aurreen bukatzea.

Kazetaria:  Aurtengo denboraldiaren zer balorazio egiten duzu orain artekoaz, Mikel?
 ML:  Bueno, niretzako oso positiboa izan da, ez? Azken urteotan, bada, ez neukan 

kontinuidade asko; eta aurten, bada, nire ustez, lortu dut. Eta bueno, 
lasterketa dezentetan nahiko maila ona eman dut; eta, bueno, bada, espero 
dut horrela jarraitzea eta… urte pare batzuetan nire lekua bilatzea, ez? 

Kazetaria:  Denboraldi amaieran, iaz bezala, Lonbardia eta Txina egiteko asmoa duzu? 
 ML:  Lonbardia, bai; Txina, uste dut ezetz. Aurten nahiago ditut Italiako klasikoak 
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egin eta Lonbardia bukatu. Eta, bueno, oraindik asko gelditzen da eta ikusiko 
dugu aber Vuelta nola bukatzen dudan. 

Kazetaria:  Amaitzeko, Mikel: pena Euskadiren desagertzea, ezta? Duela 4 urte, han, 
profesional mailan, aritzeko ateak zabaldu zizkizun taldea desagertu da. 

 ML:  Bai, hori da, pena handia niretzat eta beste zale askorentzat, ez? Azkenean, 
bada, guretzako, korredoreentzako, oso tranpolin ona izan da. Kristoren 
aukera eman digu, eta, hemendik aurrera, euskal txirrindularitza umezurtz 
gelditzen da. 

Kazetaria:  Bada, Mikel Landa, Astanako txirrindularia, mila esker gure deiari 
erantzuteagatik, eta zorterik onena Espainiako Itzulian. 

 ML:  Bale, eskerrik asko.

Mikel	Landari	elkarrizketa
Euskadi Irratia: Kirol Legez	irratsaioa	(2014/08/21)	

(Transkripzioa)

Ekintza komunikatiboa: Bi lagunek, gai ezagun bati buruz, elkarri esaten 
dizkiotenak ulertzea. 

Etxebizitza

Alazne:  Ikusten al dituzu atzeko etxe haiek, Iñigo?
Iñigo:  Bai. Berriak al dira?
Alazne:  Bai, aurten eraiki dituzte. Salduta omen daude ia guztiak. 
Iñigo:  Garestiak izango dira, ezta? Erdigunetik gertu daude…
Alazne:  Bueno, denetik dago. Logela bakarrekoak merkeagoak dira.
Iñigo:  Halere, garesti edo merke, gehienak erosita daudela esan duzu…
Alazne:  Hori dio jendeak. Hainbeste krisi, eta begira!
Iñigo:  Dirua esku gutxitan dago, baina asko mugitzen da. Nire ustez, etxe 

merkeagoak eraiki behar dira, eta alokairua bultzatu. 
Alazne:  Bai, hortik doa etorkizuna. Kultura aldatu beharra dago. Epe laburrean, 

baina, ez dut aldaketarik ikusten. 
Iñigo:  Gurean, inork ez du alokairuan bizi nahi. Denok eduki nahi dugu etxebizitza 

bat. 
Alazne:  Arrazoia daukazu. Erdialdeko Europan, adibidez, etxebizitza bizilekua da, ez 

jabetza. 
Iñigo:  Horrela da, bai. Alemanian, esaterako, gobernuak neurriak hartu zituen 

alokairua merkatzeko. Han, gazte gutxi bizi dira gurasoen etxean. 
Alazne:  Hemen ere, alokairua merkatuko balitz, gazte gehiago joango lirateke 

gurasoen etxetik. 
Iñigo:  Egia da, ez zaizu arrazoirik falta. 
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Ekintza komunikatiboa: Ostatu batean logela hartu ahal izateko, 
harreragileak eta bezeroak elkar ulertzea. 

Ostatu bila

Harreragilea:  Arratsalde on. Zer nahi duzue?
Edurne:  Logela bila gabiltza. Baduzu gelarik gaur gauerako?
Harreragilea:  Bai, zorteko zaudete. Bakarra daukagu hutsik. 
Edurne:  Egia esan, bi logela nahi genituen. Bakoitzak berea. 
Harreragilea:  Tamalez, goi-denboraldian gaude. Logela bakarra daukagu, baina bi 

ohekoa. Ez al dizue balio?
Edurne:  Mmmm… tira, bada. Zenbat kostatzen da?
Harreragilea:  50 euro gaueko, biharamuneko gosaria barne. Zortzietatik 

hamarretara da gosaritarako tartea. 
Edurne:  Ados. Ostatu hartuko dugu orduan; ezta, Manex?
Manex:  Hala beharko du, bai.
Harreragilea:  Ederki. Edozer behar baduzue, deitu niri. Gau osoan izango naiz 

hemen, harreran.
Edurne:  Eskerrik asko. 
Harreragilea:  Zuei. Gabon pasa eta bihar arte. 
Edurne eta Manex:  Bihar arte. 

Ekintza komunikatiboa: Lagun batek bizi-filosofia baten inguruan emandako 
azalpenak ulertzea.

Denboraren bankua

Hiru lagun, Xabierren bizi-filosofiaren inguruan solasean.

Igone:  Eta zer da, bada, denboraren bankua, Xabier?
Xabier:  Bada, diruak baliorik ez duen sistema bat. Zerbitzuak trukatzen dira. Hori du 

ezaugarri nagusia. 
Elena:  Eta zein zerbitzu eskaintzen dira?
Xabier:  Uf! Edozein zerbitzu izan daiteke, baina denbora edo lan-orduak hartzen dira 

kontuan, ez txanponak.
Igone:  Filosofia bitxia, ezta?
Xabier:  Zera da garrantzitsuena: guztion denbora dela baliotsua, eta zureak nireak 

adina balio duela. 
Elena:  Eta badago bizitzerik modu horretan? 
Xabier:  Sare sozial bat sortuz gero, posible da. Gainera, krisiari aurre egiteko era bat 

ere bada. “Funtziona”, Perurenak esango lukeen moduan…
Igone eta Elena: Kar-kar-kar. Eta zein da, bada, funtzionamendua?
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Xabier:  Internet bidez kudeatzen da. Izena eman orduko, hamar ordu eskuratzen 
dira. Eta, hortik aurrera, bada, zerbitzuak trukatzen hasten zara. 

Elena:  Eta trukaketa nola egiten da?
Xabier:  Esaterako, pintore batek zure etxea pintatzeko hiru ordu behar baditu, zuk 

hiru orduko transferentzia bat egin behar diozu berari. Era berean, hiru ordu 
horiek berreskuratzeko, beste zerbitzu batzuk eskain ditzakezu. Horrela 
sortzen dira zerbitzu gurutzatuak. 

Igone:  Eta zerbitzua talde bati eskaintzen badiozu?
Xabier:  Jo dezagun ordubeteko gitarra-eskola ematen diezula bost laguni. Ordubete 

soilik irabazten duzu zerbitzuagatik, baina beste lau orduak ordu-kaxa komun 
batean sartzen dira. Kaxako ordu horiek denen mesederako erabiltzen dira; 
adibidez, festa bat antolatzeko. 

Elena:  Filosofia polita. Gustatu zait. Eta badakizu, kontu honek antz handia dauka 
adiskidetasunarekin; izan ere, adiskidetasuna ez al da elkarri denbora 
eskaintzea?

Igone:  Halaxe da, Elena. Gaur nigatik eta bihar zugatik. Ez da gaur goizeko esaera!

Ekintza komunikatiboa: Irratian, erregistro estandarrean, gai orokor baten 
inguruan egindako elkarrizketa informal bat ulertzea. 

Gu ta Gutarrak 5

Esataria:  Piztu dezagun telebista, piztu dezagun telebista.
Esataria II:  Astelehen honetan, ETB 1eko jatorrizko “Gu ta Gutarrak” bueltan izango 

da: elkarbizitza gehiago, lehiakide berriak, nobedade eta sorpresa ugari, 
youtuberrak… Ausartu zaitez Julen Telleriarekin atearen beste aldera 
igarotzera. “Gu ta Gutarrak 5”, astelehen gauean, estreinaldia ETB 1en. 

Esataria:  Bueno, ondo asko dakizue Euskal Telebistan, ETB 1en, gauero gaztetxoek 
ikusten duten saioa dela “Gu ta Gutarrak”. Bosgarren denboraldira iritsiko 
da datorren astelehenetik aurrera, eta berrikuntzak eta sorpresak ere 
izango ditu. Guztiak Julen Telleriak aurkeztuko ditu. Julen gure aspaldiko 
laguna da, hemen ibilitakoa, Faktorian. Aupa, Julen!

Julen Telleria:  Egun on. Aspaldiko partez, berriz bueltan. 
Esataria:  Bai, hemen. Bere sorlekura etorri da. 
Julen Telleria:  Bai. Bekaldia hemen egin nuen, Faktorian. Zuekin hasi nintzen.
Esataria:  Ondo erakutsi genion bidea, eta begira nora iritsi den, e! “Gu ta Gutarrak” 

saioaren aurkezle; eta, gainera, arratsaldeetan galdu behar ez den saioa: 
“Akabo bakea”, Gaztean, arratsaldeko 5etan hasita. 

Julen Telleria:  Ahalegintzen gara hura ere txukun egiten. 
Esataria:  Julen, bosgarren denboraldia. Esplika iezaguzu: 5 zenbakiak sekulako 

garrantzia izango du. 
Julen Telleria:  Bai, 5 zenbakia izango da, pixka bat, erreferente-edo, ezta? Batetik, hori, 

bosgarren edizioa izango delako. Bosgarren edizioa “Gu ta Gutarrak” 
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bere horretan hartuta, zeren eta, jada, seigarren edizioa genuke “High 
School” kontuan izango bagenu… baina reality-arekin izango litzateke 
bosgarren edizioa: izango dira bost neska, bost mutil, eta, gero, oraindik 
ere errebelatu ezin den sekretu bat: bost… beste zerbait. Oraindik ere, 
ezin da esan. 

Esataria:  Bost mutil, bost neska eta beste bost…
Julen Telleria:  Aaaaa… ikusiko da zer. 
Esataria:  Ezin duzu esan zer? 
Julen Telleria:  Pasa beharra dago atearen beste aldera hori deskubritzeko, klaro. 
Esataria:  Bale, eta ateak ere bost izango dira…
Julen Telleria:  Bost ate izango ditugu, baita ere. Zertarako? Oraindik ez dakigu, ikusiko 

da. 
Esataria:  Bueno, sekulako arrakasta lortu du “Gu ta Gutarrak” saioak, esan dugu 

“High School” egiten ari zaretela. “High School” beste gauza bat izan da, 
ezta? Lehiaketa moduko bat, ez?

Julen Telleria:  Diferentea izan da. Hemen, kasu honetan, ez da reality-rik egon. 
Hemen izan dira gaztetxoak, ikastetxeak, batzuk besteen kontra, eta 
esperimentu moduan-edo probatu genuen; nik neronek, pertsonalki, 
ikaragarri ondo pasa dut, bestela ere gustatzen zaidalako, bada, 
gaztetxoekin-eta tratua izatea, ezta? Harremanetan egotea. Eta izan da 
gauza erabat desberdina. Denak izan dira erronkak, jolasak egin ditugu 
platoan, puntuak lortu dituzte, batzuk sailkatu dira, aurrera egin dute, 
beste batzuk bidean geratu dira. Eta, memento honetan, oso oker ez 
banago, jada badaukagu High School-eko lehendabiziko finalista izango 
dena; aste honetan deskubrituko da bigarren finalista; eta ostiralean 
jokatuko da finala. Eta lortuko dugu, bueno, ezagutuko dugu Euskal 
Herriko ikastetxerik jatorrena edo onena edo txapelduna zein den. 

Esataria:  High School-eko irabazlea. 
Julen Telleria:  Hori da.
Esataria:  Bueno, bada, ezin dugu gehiago kontatu. Hemendik aurrera, jada, 

High School ikusi aste honetan, eta, datorren astelehenean. Gaueko 
bederatziak eta hogei aldera-edo izaten da.

Julen Telleria:  Buelta horretan, bai. 
Esataria:  Jarri ETB 1, eta ikusi “Gu ta Gutarrak”, Julen Telleriak aurkeztuta. 

Julen Telleriari elkarrizketa
Euskadi Irratia: Faktoria	irratsaioa	(2016-04-06)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Irratian euskal mendizale ezagun bati egindako 
elkarrizketa arrunta ulertzea. 

Gashembrum

Kazetaria:  Alberto Iñurrategi, arratsalde on dagizula. 
Alberto Iñurrategi: Arratsalde on. 
Kazetaria:  Zer moduz bizi zarete Gashembrum aldean?
A. Iñurrategi:  Oso ondo. Azkeneko aste hau lasai joan da, eguraldi… bueno, oso nahasia 

izan dugu. Kanpaleku nagusian ere elurra bota digu, eta bueno, bada, 
hementxe, egonean giro, lasai: errekuperatu, ondo jan, ondo hidratatu, 
loaldi ederrak egin, eta, egia esan… oso lasai egon gara. 

Kazetaria:  E, Alberto, aurreko igoeretan aipatu duzue mendiaren egoera ez dela 
batere ona. E, hemendik aurrera, hurrengo egunetan, mendian, zer egin 
nahi duzue?

A. Iñurrategi:  Bueno, mendiaren egoera esango nuke ona dela. E, orain arte elur 
gutxi zegoen itxura hartu diogu, eta hori, berez, ez da batere txarra; 
buruan genituen asmoetarako, behintzat. Eta orain zerbait aldatuko zen 
azkeneko egun hauetako elurrarekin; baina, bueno, uste dugu, bada, 
ondorengo egunak onak izaten badira, eguzkitsuak, berehala aldatuko 
dela, eta, berriz ere, lehengo itxura hartuko duela. Pixka bat, bueno, hori 
izan da orain eramaten dugun asmoa. Bada… orain arte 6.400 metrotara 
lo egin dugu, horrela… altuerarik garaienean, eta oraingo irteera 
honetan, bada, bueno, uste dugu maila hori pasatu beharra daukagula 
eta 7.000 metro ingurura hurbildu eta, hor, bada, gutxienez, gau bat 
pasatzea. 

Kazetaria:  Jakina da, Alberto, espedizio honetan helburu edo asmo desberdinak ere 
badituzuela, bakar bat finkatu behar duzue. Igoera honetan erabakiko 
duzue zer igoera-klase egin nahi duzuen gailurrera? 

A. Iñurrategi:  Bai. Egia da, bueno, oso era askean etorri garela; e, ez dugu ekarri helburu 
finkorik; hori egitea benetan ederra da, mendira askatasun horrekin 
hurbiltzea, eta, baldintzen arabera, bada, bueno, erabaki hori hartzea, 
ez? Eta bai, irteera hau izango da… bada, jada, azkeneko erabaki hori 
hartu eta, bueno, mendia nondik saiatuko dugun pentsatzeko, ez? Uste 
dugu irteera honetan begiz jota ditugun bi aukera oso modu onean 
ikusteko aukera izango dugula, bada, bueno, ikuspegi polita izango 
dugula, eta, bueno, aurretik ez dugu ezer erabaki nahi bertatik bertara 
ikusi eta baloratu arte. 

Kazetaria:  Bada, oso ondo, Alberto Iñurrategi, gurekin izateagatik, eta goi horietan 
ondo ibili datozen egunotan. 

A. Iñurrategi:  Eskerrik asko. 

Alberto	Iñurrategiri	elkarrizketa
Euskadi Irratia: Hiru Erregeen Mahaia	(2016-07-09)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Ezagunen eta lagunen artean, asmoak eta planak 
zehatz azaltzea.

Asmoak zehazten

Itziar: Egun on, Ane. Zer egiteko asmoa duzu larunbat iluntzean?
Ane: Bada, egia esan, ez dakit. Nire lehengusuak eta nik zinemara joatea pentsatu 

dugu, baina oraindik ez dugu ezer erabaki. Zer pentsatu duzu zuk?
Itziar: Nik gure baserrian afari bat antolatzeko asmoa dut. Ainhoak eta Mikelek 

janaria ekarriko dute, eta Peruk eta Amaiak edaria. Aitorrek, gainera, atzerriko 
lagun batzuk ekarriko ditu, Alemanian ezagutu zituenak. Etorri nahi duzu? 
Zure lehengusua ekar dezakezu nahi baduzu…

Ane: Bada, oso plan polita iruditzen zait. Lehengusuari galdetuko diot ea nahi duen. 
Animatzen bada, etxean zer dugun begiratuko dugu, eta bihar deituko dizut 
erantzuna emateko. 

Itziar: Oso ondo. Bihar zein ordutan deituko didazu?
Ane: Eguerditik aurrera; goizean ikastaro batean egongo naiz-eta.
Itziar: Primeran! Bihar arte orduan.
Ane: Bihar arte!

Ekintza komunikatiboa: Eguneroko bizitzan, telefonoz, administrazioari 
argibideak modu sinplean eskatzea, helburua egoera jakin bat konpontzea 
izanik.

Euskara-ikastaroa

Administrazioko langilea: Egun on! Hizkuntza Prestakuntza Arloarekin hitz egin nahi 
nuke.
Teknikaria: Egun on zeuri ere. Zer nahi duzu? 
Administrazioko langilea: Euskara-ikastaro bat egin nahi dut; eskaera noiz egin behar 
dudan jakin nahi dut.
Teknikaria: Ekainaren 10etik 25erako epea daukazu eskaera egiteko. 
Dena den, badakizu administrazioko langilea izan behar duzula eskaera onartzeko, ezta?
Administrazioko langilea: Bai, badakit. Osasun Sailean egiten dut lan.
Teknikaria: Eta beste gauza bat: ba al duzu zure zerbitzuburuaren baimenik euskara 
lanorduetan ikasteko? Hori ere beharrezkoa da.
Administrazioko langilea: Bai, nire lanpostuko hizkuntza eskakizuna lortu arte, baimena 
daukat. 

MINTZAMENA 
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Ekintza komunikatiboa: Lagun bati erretzeari uzteko aholkuak ematea. 

Erretzeari uzten

Nerea:  Zein eztul itsusia daukazun, Igor! Noiz utzi behar diozu erretzeari?
Igor:  Ni naiz utzi nahi duen lehena, Nerea, baina ez daukat kemenik. 
Nerea:  Erremedio asko daude tabakoa uzteko: taldeko terapia, partxeak, 

akupuntura… hitz egin familiako medikuarekin, hark esango dizu aukerarik 
egokiena zein den. 

Igor:  Ez zait iruditzen birikak hain gaizki dauzkadanik. Ea urte berriarekin batera 
uzten dudan…

Nerea:  Ez engainatu zeure burua! Saiatu gehiago. Kuadrillako Mikelek lortu zuen 
uztea. Zuk, zergatik ez? 

Igor:  Ametsetan ere agertu egiten zaizkit tabako-paketeak, Nerea! Ez dakit uzteko 
prest nagoen…

Nerea:  Zaude isilik! Badakizu lortu dezakezula. Beste batzuentzat ere zaila izan da, 
baina lortu dute. 

Igor:  Ondo da, Nerea, egingo dut ahalegina, baina zure aholkuek sutan jartzen 
naute. Ez al dago aholkuak emateari uzteko ikastarorik? 

Teknikaria: Ederki! Ez ahaztu zerbitzuburuaren baimen-agiria aurkeztu behar duzula, 
haren izenpearekin. 
Administrazioko langilea: Mila esker guztiagatik! Zalantzaren bat sortzen bazait, berriro 
deituko dizut. Ondo izan.
Teknikaria: Ados, ondo izan eta hurren arte. 

Ekintza komunikatiboa: Lagunartean albisteak kontatzea, helburua izanik 
besteak jakinaren gainean jartzea, iritzia eskatzea eta gaitzespena adieraztea. 

Ebola gaitza

Igor:  Aizue, entzun al duzue ebolaren kontu hori?
Ander:  Ez, bada; zer da hori?
Igor:  Gaitz bat, gizona! Aspaldian ez da besterik entzuten! Afrikatik etorri da 

Europara, eta oso kutsakorra da. 
Jone:  Eta noiz gertatu da hori? 
Igor:  Baina… non bizi zarete zuek? Ez al dituzue berriak entzuten? Apaiz bat ekarri 

zuten Afrikatik Madrilera, ebolaz gaixotuta, eta bera zaindu zuen erizaina 
kutsatuta dago orain. 

Ander:  Eta zergatik ez zuten gaixoa Afrikan sendatu?
Igor:  Horixe da jende askok pentsatzen duena, Osasun ministroarena dela errua. 

Berak erabaki zuen gaixoa hegazkinez Madrilera eramatea. Eta begira orain! 
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Ekintza komunikatiboa: Lagunartean, kuadrillako gorabehera bat 
konponbidean jartzea. 

Kuadrilla

Oihana:  Zer iruditu zitzaizuen Jonen jokabidea atzo?
Markel:  Oso egoskorra da. Berak nahi duen tabernetara joan behar dugu beti!
Uxue:  Izaera-kontua da. Beti izan da lider samarra.
Oihana:  Eta zergatik uzten diogu nahi duena egiten? Nire ustez, berekoia da, ez liderra.
Markel:  Denon artean erabaki behar genuke zer egin. Edo, bestela, txandaka. 
Uxue:  Bada, berarekin hitz egin beharko dugu. Horrela konpontzen dira arazoak. Ez 

dut uste hain tipo txarra denik. 
Markel:  Ados, Uxue, baina zuk hitz egin berarekin. Ni kokoteraino nauka! Eta ez naiz zu 

bezain diplomatikoa. 
Oihana:  Lasai, Markel. Ea Uxue eta bion artean konbentzitzen dugun. 
Markel:  Bale, bale. Esango didazue nola ateratzen den. Baina kontuz Jonen 

erreakzioarekin, agian gaizki hartuko du-eta!

Ekintza komunikatiboa: Semeak bertan izena eman dezan, ikastaro baten 
inguruko zalantzak argitu eta iritziak ematea. 

Eskubaloi-ikastaroa

Kiroldegiko harreragilea: Egun on. Zer nahi duzu?
Interesatua: Egun on. Bederatzi urteko seme bat daukat. Ikastaro bila nabil harentzat. 
Kiroldegiko harreragilea: Ikastaro jakin bat nahi al duzu?
Interesatua: Bai, eskubaloikoa. Nire ilobak iaz egin zuen, eta oso egokia iruditu 
zitzaidan. Asko ikasten dute txikitatik, ia konturatu gabe. 
Kiroldegiko harreragilea: Egia esan, ikastaro estimatua da. Umeek gogoz ematen dute 
izena.
Interesatua: Eta, badago lekurik oraindik? Uztaileko lehen hamabostaldian izan behar 
du; bigarrenean, kanpora goaz, oporretara. 
Kiroldegiko harreragilea: Oraindik ez da zabaldu ikastaroa eskatzeko epea. Epea 
zabaltzean etorri beharko duzu. Galarazita dago izena lehenago ematea. 

Erizaina kutsatuta eta beste asko obserbazioan. 
Jone:  Zer hanka-sartzea! 
Ander:  Orduan, hobe zuten ezer ez egitea eta apaiza Afrikako medikuen esku uztea… 
Igor:  Horrelako kasuetan, gaixoak eskubidea omen dauka jaioterrira etortzeko. Hori 

ez da harritzekoa. Kontua da gauzak gaizki egin dituztela, eta horregatik dago 
jendea orain izututa.
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Interesatua: Ulertzen dut, bai. Bestela, erotzeko modukoa izango litzateke, ezta?
Kiroldegiko harreragilea: Bada, bai. Guraso batzuk nahiko astun jartzen dira. Ez dute 
eperik errespetatzen. 
Interesatua: Ados nago. Askotan, geu gara okerrenak, gurasoak. Pazientzia gehiago 
behar genuke…
Kiroldegiko harreragilea: Bueno, guraso guztiak ez zarete berdinak! Etorri maiatzean, 
orduan zabaltzen da epea.
Interesatua: Eskerrik asko. Ez zait ahaztuko etortzea! 

Ekintza komunikatiboa: Lagunartean, jarrera adierazteko eta konbentzitzeko 
asmoz, arazo baten gaineko iritzia ematea. 

Oxfam erakundearen txostena

Oihana:  Irakurri duzu Oxfam erakundearen txostena, Eneko?
Eneko:  Bai, irakurri dut. Munduko aberastasuna oso gaizki banatuta dago. 
Oihana:  62 pertsona aberatsenek 3.600 milioi pobrek adina daukate. Ez al da 

lotsagarria?
Eneko:  Bada, bai; eta okerrena da handitzen ari dela aldea. Gainera, ez dugu ezer 

egiten konpontzeko. 
Oihana:  Aizu, badaude moduak mugitzeko eta borrokatzeko. Geldirik bazaude, nahi 

duzulako da…
Eneko:  Arraioa! Eta zer egin daiteke, bada? Nik nahikoa daukat nire bizitzarekin: lana, 

familia…
Oihana:  Gobernuz Kanpoko Erakundeek lan handia egiten dute. Lagundu dezakezu…
Eneko:  Horiek adabakiak dira. Estatuek hartu behar dituzte neurriak. Diru asko dago 

paradisu fiskaletan!
Oihana:  Ados, baina geuk ere egin dezakegu zerbait. 
Eneko:  Bihotz ona daukazu, Oihana, baina inuzente samarra zara. 
Oihana:  Afrikan oso larria da arazoa. Paradisu fiskaletan eskua sartuta, lau milioi haur 

salbatu daitezke.
Eneko:  Arrazoia daukazu! Baina munduan azeriek agintzen dute, eta ez dira zu bezain 

bihotz onekoak. 
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Ekintza komunikatiboa: Lagunartean,	Eurokopako	partidu	bat	aprobetxatuz,	
jokoan gertatzen dena kontatzea, jokalariak eta selekzioak deskribatuz eta 
haien gaineko iritziak emanez. 

Frantziako Eurokopa 2016

Idoia tabernan dago, futbol-partidari begira. Ander tabernara sartu da, eta, bera 
ikustean, partidaren inguruan hasi dira biak.
 
Ander:  Zer, Idoia, Eurokopako partidari begira? Alemaniarrak ari dira Eslovakiaren 

aurka, ezta?
Idoia:  Bai. Oraintxe aurreratu dira germaniarrak. 
Eneko:  Dagoeneko aurretik? 
Idoia:  Bada, bai. Zortzigarren minutua da, eta, jada, bat eta zero. Boateng-ek sartu 

du gola eskuin-boleaz. Zartako ikusgarria, benetan! Ikusi, ikusi errepikapena! 
Ander:  Indartsu jaurti du, bai. Areaz kanpotik, gainera! 
Eneko:  Esango nuke! Atezainak ez zeukan ezer egiterik. 
Ander:  Boateng hori afrogermaniarra da, ezta Idoia?
Idoia:  Bai, aita du Ghanakoa, baina bera Alemanian jaio zen. Erdiko atzelaria da, oso 

garaia, baina bizia da mugimenduetan. 
Eneko:  Bada, Alemania final-laurdenetan ikusten dut nik, jada. Nire ustez, beraiek 

daukate talderik sendoena. Taldeko lanean oinarritzen dira. 
Idoia:  Alemaniarrak oso irabazleak dira; finalerdietan izango dira, oker handirik 

ezean. Badakizue Linekerrek zer esan zuen: “Futbolean, hamaika jokalariko 
bi taldek jokatzen dute elkarren aurka, eta beti alemaniarrak ateratzen dira 
garaile”. 

Ander:  Kontuz, italiarrekin ere! Iruditzen zait oso lehiakorrak direla. Hazi egiten dira 
partidak zaildu ahala; ingelesei, berriz, kontrakoa gertatzen zaie. 

Idoia:  Ingelesek talde gazteegia daukate, eskarmentu txikikoa. Ni Frantziak irabaziko 
duelakoan nago, etxean ari dira-eta!

Eneko:  Eta Espainiako selekzioaz zer iritzi daukazue? Joko polita egiten du, ikusgarria.
Idoia:  Tira, utzi ditzagun kinielak, eta onenak irabazi dezala! Orain gaurko partida 

ikusi nahi dut.
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Ekintza komunikatiboa: Lagun baten jakin-mina asetzeko helburuz, 
ikuskizun bat kontatzea, han ikusitakoak deskribatuz. 

Jazzaldia 2016

Irene:  Zer, Eneko, izan zinen azkenean John Németh-en kontzertuan?
Eneko:  Bai horixe! Eta ez nago damututa. Soul-aren munduan izar handi bat da, eta 

garbi ikusi zen Donostian. 
Irene:  Hain ona, e?
Eneko:  Aparta! Ikusi egin behar da aho-soinua nola jotzen duen! Maisua da horretan. 

Abiada handian jotzen du, arnasarik hartzeko denborarik gabe. 
Irene:  Abestu ere berak egingo du, ezta?
Eneko:  Bai. Ahots ona dauka, baina niri eszenatokian duen jarrera gustatzen zait 

gehien. Pausorik eman gabe mugitzen du gorputza, bere kapela eta traje 
dotoreekin. Grina handiz aritzen da. Kantatzeaz gain, interpretatu ere egiten 
du. 

Irene:  Eta, jende asko zegoen begira? 
Eneko:  Pila bat! Kursaal-eko terraza leporaino beteta zegoen. Ikusleek izugarri gozatu 

zuten; txaloak entzuten ziren abestiak hastean eta bukatzean. Németh-ek 
irribarre egiten zuen, esker ona agertzeko.

Irene:  Esker ona nori? 
Eneko:  Nori izango da, bada! Entzuleei! Gazteak ziren entzule ia denak. Harrituta 

geratu nintzen. 
Irene:  Tipo jatorra, beraz.
Eneko:  Oso gertukoa eta atsegina, bai. Pentsa, amaieran hitz batzuk esan zituen 

euskaraz. 
Irene:  A bai?
Eneko:  Bai. “Eskerrik asko Donostia, eta nahi duzuen arte”, esan zuen amerikar 

azentuarekin. Poltsikoan sartu zituen ikusleak keinu horrekin. 
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Ekintza komunikatiboa: Katalogo edota aldizkarietan garrantzizko 
informazioa aurkitzea eta ulertzea. 

Egoki argaltzea

“Pisua da jaten dugunaren eta gastatzen ditugun kalorien arteko emaitza.” Hori 
dela-eta, hona hemen 10 aholku osasuntsu argaltzeko:

•		Beste	era	batean	jaten	ohitu,	pixkana,	ez	kolpetik.	Kolpetik	kentzen	diren	kiloak	
kolpetik hartzen dira.

•	 Jaten	dena	ez	da	dieta	bezala	ulertu	behar.	Ohiturak	aldatzea	da	kontua.

•	 Zaindu	zer	jaten	den:	erreparatu	kantitateari	eta	kalitateari.	Otordu	guztiak	egin.

•	 Eserita	jan;	zutik	edo	ibilian	eginez	gero,	gehiago	jaten	da.	

•	 Poliki	jan	eta	ondo	mastekatu.

•	 Tea	edan;	gantza	azkarrago	galtzen	laguntzen	du.	

•	 Otorduak	egunero	ordu	berean	egiteak	lagundu	egiten	du.

•	 Otordu	bakoitzaren	aurretik	2	baso	ur	edan.

•	 Ariketa	fisikoa	egin.	Gustukoa	den	edozein	izan	daiteke:	bizikleta,	lasterka	egitea,	
igeriketa, ibiltzea... Mugitzea da kontua, egun batetik bestera utziko ez den 
zerbait egitea. Gosaldu aurretik egiten bada, hobeto.

•	 Ez	erabili	janaria	antsietateari	kontra	egiteko.	Saiatu	erlaxazio-ariketak	egiten.

Ekintza komunikatiboa: Kasuan kasuko informazioa eskuratze aldera, 
ikastetxe	batetik	jasotako	eskutitza	ulertzea. >>
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Ikastetxeko gutuna

PELLO ERROTA IKASTETXEA BHI

Guraso agurgarriok:
Gutun honen bidez, gure ikastetxean aspaldian martxan dauden proiektuen berri eman 
nahi dizuegu: HIZKUNTZA-NORMALKUNTZA eta AGENDA 21.

HIZKUNTZA NORMALKUNTZA

AGENDA 21

Eskolako Agenda 21 ekintza plan bat da: hezkuntza-komunitatearen konpromisoa 
hobetzeko batetik, eta, bestetik, ikastetxearen eta bere ingurumena eta alderdi soziala 
hobetzeko. Eskolako Agenda 21en funtsezko oinarriak hauek dira:

•	 Eskolaren	ingurumena	hobetzea.
•	 Berrikuntza	eta	hezkuntza-kalitatea	lortzea.
•	 Tokiko	komunitatean	parte	hartzea.

Proiektu horiek aurrera eramateko zuen laguntza garrantzitsua ikusten dugu, eskolaren 
eta familiaren arteko harremanak indartzeko eta biak ildo beretik joan daitezen 
ikaslearen heziketan.

Besterik gabe, adeitasunez.

OHARRA: Moztu eta tutoreari eman zuen seme-alabaren bidez.

Ni ..................................................................................................................................

NORMALKUNTZA proiektuan parte hartzeko prest nago.

Arrasaten, 2012ko azaroaren 6an

ZEINTZUK DIRA HELBURUAK?
•	 Ikastetxeko	esparru	guztietan	

euskararen erabilera bultzatzea.
•	 Hizkuntzaren	erabilpena	

institututik kanpo zabaltzea.
•	 Herrian	euskal	kultura	eta	

ohiturak bultzatzeko aurrera 
eramaten diren ekintzetan parte 
aktiboa hartzea.

ZER EGITEN DUGU?
•	 Irratigintza	ikasturtean	zehar	eta	irrati	maratoia	

Euskararen Eguna ospatzeko (abenduaren 3a).
•	 Lehiaketak:	Literatur	lehiaketak,	“Piropo”	

lehiaketa, “Olentzero Txiki” lehiaketa…
•	 Agate	Deuna.
•	 Euskal	aste	kulturalaren	barruan,	hainbat	

ekitaldi: bertso-saioak, herri-kirolak, betiko 
jolasak, kontzertuak, hitzaldiak…

•	 Korrika,	eta	beste.

"
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Ekintza komunikatiboa: Kazetari saritu bati prentsa idatzian egindako 
elkarrizketa arrunt bat ulertzea. 

Prentsa idatziko Argia saria

Prentsa idatziko Argia saria jaso du Edu Lartzanguren BERRIAko kazetariak, egunero 
Agenda sailean egiten dituen elkarrizketa laburrengatik. Lankideei eta elkarrizketatuei 
eskaini die saria: «Oso pozik nago», aitortu du.

Gustura sariarekin?

Oso pozik. Bost urte daramatzat elkarrizketak egiten (urte hauetan 600 lagun 
inguru elkarrizketatu ditu), eta horrek bere aitorpena baduela ikusteak sekulako 
poza ematen du.

Lankideei eta elkarrizketatuei eskaini diezu saria.

Bai. Nik galderak egiten ditut soilik. Benetako protagonistak elkarrizketatuak dira: 
musikariak, hitzaldiak ematen dituztenak, dantzariak... Haiek elikatzen dituzte 
elkarrizketak. Haien iritziak eta ekarpenak dira benetan interesa sortzen dutenak. 
Eta urte hauetan lankide izan ditudanak ere gogoan eduki nahi izan ditut. 

Erraza izaten al da elkarrizketatuak aukeratzea?

Bai eta ez. Bai, elkarrizketak beti egon behar duelako lotuta hurrengo egunean 
egingo den ekitaldi batekin. Beraz, horrek markatzen dizu zein aukera dituzun. 
Eta ez, aipatu dudan horregatik, kasu batzuetan ezin duzulako nahiko zenukeen 
pertsona hori elkarrizketatu. Baina bien artean oreka bat bilatzen saiatzen naiz. 
Joko polita da.

Elkarrizketa laburrak dira egiten dituzunak, 4-5 galderatakoak. Nola lortzen da 
galdera kopuru horrekin elkarrizketatuei zerbait interesgarria ateratzea?

Nik beti esaten dut pertsona bati lauzpabost galderatan ez badiozu zerbait 
interesgarria ateratzen, ez diozula hamar galderatan aterako. Gustatuko litzaidake 
elkarrizketa luzeagoak egitea, baina horiek beste mota batekoak izango lirateke. 
Orain egiten ditudanekin asko gozatzen dut. Jende interesgarri asko ezagutzeko 
aukera ematen dit.

Berria	(2013-01-26)
(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Informazioa eskuratze aldera, entziklopedietako 
definizio eta jakingarriak ulertzea.

Alpeak

Alpeak: Europako mendikatearik altuena. Mediterraneotik Vienarainoko arkua osatzen 
du; 1.100 km eta 300.000 km2. Mendirik altuena Mont Blanc da (4.807 m). Frantzia, Italia, 
Suitza, Alemania, Liechtenstein, Austria eta Eslovenia artean banatuta daude. Hiru ibai 
nagusi jaiotzen dira bertan: Rhin, Rodano eta Po. 

4.000 m-tik gorako mendiak asko dira: Mont Blanc, Monte Rosa, Cervino, Jungfrau, Ecrins 
mazizoa, etab. Klima gogorra da altitude eta prezipitazioengatik (elurra). Landaredia 
mailakatua dago: 2.000 m-ko altitudera arte, basoa; gorago, larreak; eta 3.000 m-tik gora, 
harkaiztegiak eta elur iraunkorrak. Baldintza naturalak gogorrak diren arren, antzinatik 
bizi izan da jendea Alpeetan. 

Ekonomia tradizionala, halabeharrez, autarkikoa da. Artisautzak (erlojuak, altzariak, 
jantziak, egurra, larrua) garrantzia du; turismoari begira, batik bat. Garraiobideen 
hedapenak	hautsi	zuen	mendietako	bakardadea.	Trena	XIX-XX.	mendekoa	da,	eta	1960tik	
aurrera eginak dira tunelak (San Gotardo, San Bernardino, Mont Blanc, San Bernardo 
Handia, Alberg, Frejus) eta autobideak. Turismoa (negukoa eta udakoa) da Alpeetako 
jarduera ekonomikorik handiena, eta baita jendeari bertan eusteko arrazoietako bat ere. 
Herriak berregin dira eta mendi-estazioak sortu.

Harluxet	Hiztegi	Entziklopedikoa
Alpeak sarrera

(Moldatua)

Ekintza komunikatiboa: Lagun batek idatzitako gutunean, gertaera, sentipen 
eta nahien deskribapena ulertzea. 

Aspaldiko adiskide bati

Orion,	1979ko	apirilaren	5ean

Kaixo, Eusebio.

Zer moduz? Beti bezain bizkor? Banekien Elgetan bizi zinela, baina galdezka ibili behar izan 
dut zure helbidea lortzeko. Adin-kontuak, badakizu. Dena dela, oraindik ez zaizkit ahaztu 
gerra zibilean Martiartu Batailoian bizitakoak. Ederki dakizu: zuri esker nago bizirik! 

Kontua da gure alaba ezkontzera doala laster, eta zu haren ezkontzara etortzea gustatuko 
litzaidake. Etxekoei maiz hitz egin diet zuri buruz, eta ez nuke mundu honetatik joan 
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nahi haiek zu ezagutu gabe. Gerran gertatutakoa gogoratzen dudan bakoitzean, hunkitu 
egiten naiz; arraroa badirudi ere, iruditzen zait gerra penagarri hark oroitzapen onak utzi 
dizkidala zuri esker. Erakutsi zenituen kemena eta solidaritatea bonben hotsa bezain ongi 
gogoratzen ditut. 

Gure belaunaldia badoa apurka-apurka, baina gure seme-alabak gizarte baketsu batean 
bizi dira, eta gure bilobak ere halaxe bizitzea nahi dut. Horrez gain, beste hau ere nahiko 
nuke: belaunaldi gazteek gure herriaren eta bakearen alde borrokatu ginela jakitea, eta 
gure lurraldean horrelakorik inoiz ez errepikatzea. 

Har ezazu nire agurrik beroena, Eusebio. Zorterik onena opa dizuet zuri eta zure familiari! 

Ezkontzara arte! 

Jeronimo

IRAKURMENA

Ekintza komunikatiboa: Atzerriko lagun bati, film bat ikusarazteko 
helburuarekin, lagun batek bidaltzen dion gonbidapen-mezua ulertzea. 

“Amama” filma

Iepa, Josu! 

Zer moduz Parisen? Masterra bukatzen jada, ezta?

Hemen, iristear da Zinemaldia. Euskarazko film bat guztien ahotan dabil aurten! “Amama” 
da filmaren izenburua, eta Sail Ofizialean lehiatuko da. Ikustera joan behar genuke. Asier 
Altuna da zuzendaria, “Bertsolari” film luzea zuzendu zuena. Gizon horrek film onak 
egiten ditu, ia beti. 

“Amama” fikziozko lehen filma da berarentzat. Ziur nago kalitate onekoa izango dela; lan 
egiten duten aktoreak ikusi besterik ez dago: Kandido Uranga, Klara Badiola, Iraia Elias… 
Eta gaia, berriz, oso geurea da. Baserria ulertzeko bi modu agertzen dira filmean, eta talka 
egiten dute. Belaunaldi ezberdinak, badakizu. 

Etorri hilaren 21erako, egun horretan estreinatzen da-eta. Animatu, eta elkarrekin joango 
gara ikustera! 

Laster arte, paristar!

Iñigo



83

CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Ekintza komunikatiboa: Egitura 
linealeko kronika labur bat 
ulertzea, betiere, gaia orokorra eta 
ohikoa bada. 

Istripua

GIZARTEA – PERTSONA BAT ARIN ZAURITU DA

Istripu batek ilara luzeak sortu 
ditu Andoainen
Agentziak | Erredakzioa

2016/01/19

Ezbeharrak bost kilometro eta erdiko 
auto-ilarak eragin ditu N-I errepidean, 
Gasteizko noranzkoan, eta lau kilome-
trokoak A-15 autobian, Iruñeko noranz-
koan.

Istripu batek auto-ilara luzeak sortu ditu 
goizean, N-I eta A-15 errepideetan, An-
doainen (Gipuzkoa). Ezbeharrean, per-
tsona bat arin zauritu da.

Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, 
istripua 07:30 aldera gertatu da. Seat 
Ibiza bateko gidariak ibilgailuaren kon-
trola galdu du N-I errepidean, Gasteizko 
noranzkoan, eta autoa ezkerreko erreian 
geratu da, buelta emanda.

Gidaria arin zauritu da, eta ez dute ospi-
talera eraman behar izan.

Eitb.eus
Albisteak/Gizartea	(2016/01/19)

(Moldatua)

Ekintza komunikatiboa: 
Eskualdeko astekari batean, 
informazioa eskuratu asmoz, 
ikastaro baten ingurukoak 
ulertzea.

Gurutze Gorriaren ikastaroa

Gurutze
Gorriaren lehen
laguntzarako
ikastaroa 

Biktimen hasierako ebaluazioa zelan 
egin, pertsona bat konorte barik dagoe-
nean zelan lagundu, lipotimia kasuak, 
bihotzekoa, trauma anitzeko biktimak... 
Durangaldeko Gurutze Gorriak kasu ho-
rietan lehen laguntza ematen ikasteko 
ikastaroa antolatu du.

Durangon izango da ikastaroa, ekaina-
ren 20tik uztailaren 14ra, astelehenetik 
eguenera, 18:30etik 21:30era. 

Boluntario izateko balio du ikastaroak 
Gurutze Gorrikoek azaldu dutenez, edo-
nork egiteko moduko ikastaroa da, eta, 
kurtsoaren amaieran gaitasun-proba 
gaindituz gero, diploma bana emango 
zaie parte-hartzaileei. Ikastaroak bolun-
tario izateko balio du, eta, gainera, ur-so-
rospeneko ikastaroa egiteko baldintzata-
ko bat da.

Izena eman edo informazio gehiago gura 
duenak formacion-durango@cruzroja.es 
helbidera idatzi dezake; edo, bestela, 600 
989	551	telefonora	deitu.	A.U.

Anboto astekaria 
(416	zk	/	3.or.)
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Ekintza komunikatiboa: Tokiko aldizkari batean, herritarrak informatzeko 
asmoz, antolatutako jarduera baten inguruan esaten direnak ulertzea. 

Zumaiako danborrada, Sevillan

Zumaiako danborrada, 
Sevillan, Telmo Deun 
animatzen

Igandean	hasi	zen	Sevillan	aurtengo	San	Miguel	Liga.	Andaluziako	hiriburura	joan	
zen	herriko	danborrada	bat,	Telmo	Deuneko	mutilak	animatzera	eta	Sevillako	kaleak	
girotzera. Hona antolatzaileek bidali dizkiguten oharra eta argazkia:

Pasa den asteburuan, Sevillan, TKE ligari 
eman zitzaion hasiera; bertan izan ziren 
herriko arraunlari gazteak, Telmo Deun 
traineruarekin, herriko koloreak defen-
datzen. Hori horrela, herriko talde batek, 
mutilak animatu eta giroa jartzeko asmoz, 
Zumaiatik danborrada bat eramatea pen-
tsatu zuen.

Inguruko lagunak bildu, eta, antolatzaile-
taldea osatu ondoren, gogor ekin zioten 
lanari. Ez da bide erraza izan, baina dan-
bortzaleen erantzun onarekin eta jarritako 

gogo eta ilusioarekin aurrera atera da ha-
siera batean proiektua zena, eta Sevillan 
izan gara danbor-soinuekin bertako kaleak 
alaitzen. Ezin ahaztu, jakina, Zumaiako 
Udalaren laguntza, ezinbestekoa izan baita 
guztia burutzeko.

Besterik gabe, antolatzaileen aldetik, eske-
rrak eman nahi dizkiegu bidai hau posible 
egin duten guztiei, bakoitzak bere egite-
koa bete baitu eta San Pedro eta San Tel-
motako danborradak batu eta Zumaiako 
Danborrada osatzea lortu baitugu denon 
artean. Eskertzekoa da bidaian sortu zen 
giro aparta.

Mila esker, eta ea etorkizuneko proiektue-
tan berriro topo egiten dugun. Hurrengora 
arte!

BALEIKE.eus	(Zumaia)
Gizartea	(2016-06-22)

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Arazo bati konponbidea ematearren, ezagun zein 
ezezagunei eskaera-gutun bat egitea, egoera zein den adieraziz eta eskaeraren 
arrazoiak zehaztuz.

Eskari-gutuna

Kaixo, blogari lagunok:

El Cairon nabil; eta, gaur, bizikleta lapurtu didatela konturatu naiz. Hiru urte daramatzat 
Afrikari buelta ematen bizikletan eta hau da bizikleta lapurtu didaten lehen aldia. 

Atzo, El Cairora iritsi eta lau bat orduan ibili nintzen lo egiteko leku merke baten bila. 
Azkenean, gustuko ostatua aurkitu nuen, logela partekatu batean, jakina. Hotelak 
badu aldamenean garaje bat-edo, eta hantxe utzi nuen bizikleta, lotuta. Gaur goizean 
bizikletaren bila joan naizenean, (haren arrastorik ere) ez zegoen.

Kontu horrek, noski, hankaz gora jarri du nire proiektua. Izan ere, hori burutzen 
jarraitzeko beste bizikleta bat behar dut, baina ez edozein bizikleta; lehengoa bezalakoa 
behar dut, eta hemen ez dago. Bizikleta Olov bike markakoa da, Alemanian egindakoa. 
Beraz, horrelako bat lortzeko laguntza eskatu nahi dizuet. Gastu guztiak ordainduko 
ditut, jakina. Nire bidaiari buruz idatzi dudan liburua laster argitaratuko da, eta hango 
irabaziekin ordainduko dizuet.

Zuen berrien zain geratzen naiz. Besarkada bana! 

Ekintza komunikatiboa: Ohar-taula batean informazioa eskainiz, behar duen 
zerbait iragartzea. 

Zaintzailea eskatzen da

Zaintzaile bat behar da Alzheimer gaitza daukan adineko gizon bat zaintzeko. 
Lan-ordutegia: arratsaldeko 15:00etatik goizeko 8:00etara. Zaintzaileak gaixoarekin 
pasatu beharko du gaua. Autoa izatea eta era horretako ezinduekin eskarmentua edukitzea 
beharrezkoa da. Euskaraz jakitea kontuan hartuko da. Interesa daukanak deitu telefono 
honetara: 666222444. Soldata eta beste xehetasun batzuk telefono bidez argituko dira.
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Ekintza komunikatiboa: Lagun bati, mezu bidez, bizipenak kontatzea. 

Eskutitza Irlandatik

Kaixo, Joxean:

Une honetan Irlandatik idazten dizut; Dublinetik, hain zuzen ere. Aurreko hilera arte, 
Londresen ibili nintzen, baina gero hona etortzea erabaki nuen. 

Taberna batean lortu dut lana, eta gustura nabil. Nire nagusiak ezagutzen du Euskal 
Herria, eta asko estimatzen du gure herriko jendea. Dena den, Joxean, gertatu zaidan 
gauza onena neskalaguna topatzea izan da. Ilegorria da, eta irlandar itxura handia du. 
Oso dotorea da! Kar-kar, zer esango dizut, bada, nik? Oraindik denbora gutxi daramagu 
elkarrekin. Nik lan egiten dudan tabernan aritzen da bera ere. 

Jakin izan banu, lehenago etorriko nintzen Dublinera. Tabernako nagusiak, lehen esan 
dizudan bezala, gustuko ditu Euskal Herriko ohiturak eta gastronomia. Askotan esaten dit 
sagardotegi batek arrakasta izango lukeela Dublinen, eta bero-bero dabil taberna saldu 
eta sagardotegi bat jartzeko. 

Bueno, Joxean, hor ere guztia ondo, ezta? Gorde indarrak bueltatzen naizenerako, 
parranda ederra egingo dugu-eta!

Haritz
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Ekintza komunikatiboa: Lan-esparruan, ereduei jarraiki, bilera-deiak egitea. 

Ohiko Batzar Nagusia

2015eko OHIKO BATZAR NAGUSIA

DEIALDIA

EGUNA:  2015eko urriaren 13a
TOKIA:  Adar Kooperatibaren egoitza nagusia (Bergara)

HASIERA ORDUA:  Lehenengo deialdia, 12:00etan
 Bigarren deialdia, 12:30ean

AZTERGAIAK

1. Kontseilu Errektorearen agurra.
2. Aurreko akta irakurri eta onartzea.
3. Bi bazkide izendatzea.
4. 2015eko kudeaketa aztertzea eta, hala badagokio, ekitaldiko 

diru-kontuak onartzea.
5. 2015ko ekitaldiko galdu-irabazien berri ematea.
6. 2015. urteko kudeaketa-plana aurkeztea.
7. Bazkide berrientzako sarrera-kuota zehaztea.
8. 2015eko ekitaldian kapital-ekarpenak izango duen interes-tasa 

zehaztea.
9.	 Eskariak	eta	galderak.

Bergaran, 2015ko urriaren 5ean.

Koldo Uribe Astarloza
Lehendakaria
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Ekintza komunikatiboa: Lagun bati, mezu bidez, bidaia bati buruzko 
azalpenak ematea, zalantzak argitzeko asmoz. 

Ipar Koreara bidaiatzea

Bildu dut informazioa, Nagore! Badago joaterik Ipar Koreara! Hori bai, neurri zorrotzak 
bete behar dira. Derrigorrezkoa da taldean bidaiatzea, eta aurrez erreserbatu behar da 
guztia. Bertako gidari batek eramaten ditu turistak batetik bestera, baina bakar-bakarrik 
berak erabakitako lekuetara. Han ezin da inprobisatzen ibili! Kar-kar…

Bidaia-agentziak Koreakoa izan behar du, Nagore. A!, eta beste gauza bat, oso 
garrantzitsua: komeni da bidaia prestatzen lau hilabete lehenago hastea; izan ere, 
bisatuak beharrezkoak dira, eta horrek askotan luze jotzen du. 

Bukatzeko, kontuan izan garesti ordaindu dezakezula argazkiak ateratzea edo bertako 
herritarrekin hitz egitea. Gidariak ederki jakinaraziko dizue mugak non dauden. 
Hitz egingo dugu!

Nerea

Ekintza komunikatiboa: Lankide bati, egoera jakin bat konpontze aldera, 
posta elektronikoz oinarrizko azalpenak ematea.

Leireren bajaldia

Egun on, Olatz.
Etxeko ordenagailutik idazten dizut. Zertxobait hobeto nago, baina medikuak bajan 
jarraitzeko agindu dit; gutxienez, beste bi hilabeterako daukat.

Zer moduz zabiltzate bulegoan? Iritsi al da nire ordezkoa? Jakizu dokumentu batean 
jasota dauzkala egiteko guztiak, kronograma eta guzti. Horrek asko lagunduko dio laneko 
martxa hartzen. Bezeroen zerrenda, berriz, administrariaren esku utzi nuen, baja hartu 
aurretik. Harekin hitz egin beharko du eskuratzeko. 

Esaiozue, bestalde, karpeta berde batean txosten garrantzitsu bat daukala, arreta handiz 
irakurri beharrekoa. Gure bezero on bati buruzkoa da. Horren inguruan zalantzarik izango 
balu, esaiozue mesedez niri deitzeko. Nik ondo ezagutzen dut txosten hori, eta argituko 
dizkiot zalantzak. 

Eta zeuk ere, Olatz, deitu nahi duzunean edozertarako. Eman goraintziak lankide guztiei 
nire partetik!

Leire
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Ekintza komunikatiboa: Lagunartean,	WhatsApp-eko	txat	batean,	
muturreko kirol bati buruzko jarraibide errazak ematea. 

Rafting egiten

Jon:  Zer, kuadrilla, prest larunbaterako?
Mara:  Rafting egiteraaa!! Ni, deseatzen. 
Josu:  Badator egunaaaaa. Egurra, lagunok, egurra!
Jon:  Tira, utzi txantxak. Gogoratu 3. mailako ibilbide bat dela. Ez da hain erraza. 
Mara:  Zu zara “aditua”, Jon! Eman argibideak!
Jon:  Kaskoa derrigorrezkoa da. Ibilbidean harriak egoten dira. 
Mara:  Ados.
Josu:  Gu burugogorrak gara, lasai! Kar-kar-kar.
Jon:  Ez ahaztu salbamendu-jaka, eta neoprenozko jantzia ere ez. Pirinioetako 

errekak hotzak dira. 
Josu:  Txuleta pare bat jan eta, akabo hotzak! 
Jon:  Sokak zure kontu, Mara? Beharrezkoak dira txaluparen ertzetan jartzeko eta 

salbamendurako. 
Mara:  Bale! ahizpari eskatuko dizkiot. 
Jon:  A! Gauza garrantzitsu bat: txalupatik erortzen bazarete, ez larritu. Eta hankak 

aurrerantz jarri, kolpe txarrik ez hartzeko. 
Mara:  Hainbeste badakigu, e Jon! 

Ekintza komunikatiboa: Lagun bati, hark hala eskatuta, mezu bidez bizikleta 
erosteko aholkuak ematea. 

Mendirako bizikleta

Aupa, Xanti. 

Oraintxe irakurri dut atzo zortzi bidali zenidan mezua. Sentitzen dut lehenago ez 
erantzutea. Lehenik eta behin, pozten naiz mendirako bizikleta bat erosi nahi duzulako!

Bizikleta ondo aukeratzeko, erosotasuna izan behar duzu beti kontuan. Horrek esan nahi 
du koadro aproposa aurkitu behar duzula lehendabizi, zuretzako modukoa. Bi aukera 
dituzu: alde batetik, serieko koadroak, aldez aurretik fabrikatzen direnak; bestetik, berriz, 
neurrira egindakoak. Bigarren horiek garestiagoak dira, baina, hala ere, merezi du halako 
bat erostea; 350 eurotik aurrera, nahi adina dauzkazu horrelakoak. 

Kontuan izan beharreko beste alderdi bat txirrindulariaren maila da. Hasiberria zarela 
jakinda, ez dizut aholkatzen 600 eurotik gorako bizikletarik. Jendeak gustuaren arabera 
aukeratzen ditu piezak eta osagarriak, baina, zure kasuan, neronek lagunduko dizut 
oinarrizko batzuk erosten. Internetez erosi nahi badituzu, elkarrekin egingo dugu eskaera. 
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Bukatzeko, oso garrantzitsua da bizikleta erosi osteko zerbitzua saltzailearekin ondo 
lotzea; Bizikleta erabiltzen hasi eta 30 egunera piezak doitu behar izaten dira askotan. 

Espero dut idatzitakoak zerbaitetarako balio izatea… 

Nolanahi ere, datorren astean Iruñera joatekoa naiz, eta hitz egingo dugu. 

Ondo izan. 

Mertxe

Ekintza komunikatiboa: WhatssApp-eko	txat	batean,	adiskideen	jakin-mina	
asetzeko, talasoterapia-zentro baten inguruko azalpenak ematea. 

Talasoterapia

Jokin:  Zer, Manex, zer moduz atzo talasoterapia-zentroan?
Manex:  Primeran, motel! Eskerrik asko denoi, gonbidapenengatik! Leire ere, izugarri 

gustura ibili zen. 
Borja:  Kontatu, kontatu. Zer egin zenuten? 
Manex:  Bada, denetik! Hasieran, zirkuitu bat egin genuen: ur-zorrotadak eta burbuilak 

zeuden han, batik bat. Bereziki gustatu zitzaidan lepondoa erlaxatzeko 
zorrotada. Leirek gerria erlaxatzeko zorrotadak hartu zituen. 

Igor:  Masajerik ez? 
Manex:  Nik neronek, ez, baina Leirek bai. Masaje erlaxagarri bat hartu zuen, 

aromaterapiarekin. Zenbait olioren usainak mesede egiten dio, nonbait, 
gorputzari, hori omen da aromaterapia. Alegia, usainaren bidez sendatzea. 
Leirek kontatu zidan usain asko eta atseginak erabiltzen direla. 

Jokin:  Ez dago kexatzeko Leire, e! Ederki zaintzen duzu!
Manex:  Ez da galduko, ez. Badaki bere burua zaintzen, nire beharrik gabe! 
Borja:  Bada, azaldu duzuna ez zait hain apartekoa iruditu. Burbuilak, aromaterapia… 

nahiko gauza jakinak dira, ezta?
Manex:  Jakingo bazenute zein eskaintza zabala dagoen! Zen filosofiako terapiak, 

aurpegirakoak, argaltzekoak… Are gehiago: erditu aurreko eta osteko terapiak 
ere badaude emakumeentzat! Eta hori guztia, nahi izanez gero, egonaldi eta 
guzti, elikadura bereziaz gozatzeko aukerarekin. 

Igor:  Gonbidapena zirkuitua egiteko soilik zen, baina argi dago gauza gehiago egiteko 
ere aprobetxatu zenutela! 

Manex:  Bai horixe! A, eta eskerrak eta goraintziak Leireren partetik, ahaztu aurretik! Ea 
afaritxo bat egiten dugun, gauza gehiago kontatzeko.
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Ekintza komunikatiboa: Irratiko elkarrizketa sinple bat ulertzea, euskalkian 
ari den solaskideetako baten jarduna barne.

Idoia Etxeberria harri-jasotzailea

Esataria: Idoia Etxeberria, arratsalde on.
Idoia:  Arratsalde on.
Esataria: Eta zorionak.
Idoia:  Bai, eskerrik asko. 
Esataria: Gaur egindako lanarekin gustura geratu zara, ezta?
Idoia:  Bai, gaurkoarekin bai. 
Esataria: Abuztuan bi jasoaldi eman zenizkion 100 kiloko harri kubikoari. Gaur, berriz, 

zortzi. A ze marka! Espero zenuen zortzi jasoaldi ematea?
Idoia:  Bueno, gaur bagenekien lan hori egitea bageneukala, eta pixka bat ideia 

horrekin etorri gara… baina ez, gustura geratu gara egindako lanarekin.
Esataria: Entrenamenduetan egiten zenuena bete dela esan dezakegu, beraz?
Idoia:  Bai, bai.
Esataria: Sentsazioak-eta onak izan dituzu, Idoia?
Idoia:  Bai, bueno pixka bat nerbiosa ez; lehen harri honekin kale egindakoan… 

bueno lortu genuen marka bat egitea, baina ez genuen lortu gure lan bat 
egitea. Eta bueno, gaur ba, egindakoarekin behintzat gustura geratu gara, 
ez? Orduan zen sentsazioa egitea bageneukala eta ez genuela egin ez, eta 
gaur behintzat egindakoarekin gustura geratu gara eta ondo. 

Esataria: Hori da. Arantza hori behintzat atera duzu.
Idoia:  Bai, bai.
Esataria: Eta orain, aurrera begira, beste erronkarik bai? 
Idoia:  Bueno, orain aurrerako ez daukagu pentsakizunik. Zer edo zer aterako da 

baina… lanean segi beharra dago. Orain momentuan behintzat ez daukagu 
beste erreferentziarik hartuta-eta… Entrenatzen segi hori bai, eta deitzen 
baldin badute ongi etorria izango da deia, ez? 

Esataria: Zu bestela gainerakoan gustura zabiltza egiten ari zaren lanarekin. 
Idoia:  Bai, plazaz plaza-eta ondo gabiltza, inongo minik eta ezer ez daukagu… 

jendea ere ikusten gustura egoten da-eta…
Esataria: Gaur, Martutenen, zer moduzko giroa izan duzue Idoia?
Idoia:  Sagardo-dastaketak-eta zeuden eta. Ondo.
Esataria: Girorik ez da falta izan, beraz.
Idoia:  Ez. Sagardo-dastaketan jende asko zegoen. Horixe, antzeman diot neure 

buruari bestetan baino nerbiosago, ez, esan dizudanagatik. Lehen harri 
honekin ez nuen nire lana egitea lortu-eta… gaur ba, kezka hori baneukan: 
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egingo nuen edo ez… ta bueno, kezkarekin-eta nerbioak asentatu dira pixka 
bat lanean hasi garenean baina… ez, ondo.

Esataria: Oso ondo. Bada, Idoia Etxeberria, mila esker gurekin izategatik. Segi 
ondo-ondo.

Idoia:  Bale, eskerrik asko. Agur 

Idoia	Etxeberriari	elkarrizketa	
Euskadi Irratia: Hiru Erregeen Mahaia (2014/10/12)

Ekintza komunikatiboa: Komunikabideetan, ohiko gai baten inguruan, 
elkarrizketa bat ulertzea. 

Zer egin krisitik ateratzeko?

Irratiko esataria: Aurrekontuak aurkeztu ditu, bai, Eusko Jaurlaritzak, eta Jakiundek 
“Krisia eta industria. Iraganeko ikasbideak etorkizunaren oinarri” izeneko jardunaldia 
antolatu du, bihar, Alondegian. Alegia, iraganeko eskarmentutik etorkizunerako zer 
ikasi dezakegun aztertuko dute bertan. Hizlarien artean zerrenda luzea da, baina batzuk 
aipatzearren esan dezagun, bada, Jon Azua, lehendakariorde izandakoa, edota Juan 
Inazio Bidarte, Guggenheim Museoko zuzendaria, Pedro Migel Etxenike, eta baita Mari 
Jose Aranguren, Lehiakortasunerako Euskal Institutuko zuzendari nagusia, Orkestrako 
zuzendaria, hortxe izango dela:
Mari Jose, arratsalde on. 
Solaskidea:  Kaixo, arratsalde on. 
Esataria:  Zu izango zara bihar hizlarietako bat; nolabait, mezua da lehen ere krisiak 

ederki kolpatu duela euskal industria, irten dela hortik, eta oraingoan ere 
irtengo dela, baina iraganeko errezetak ere aplika litezkeela, edo iraganetik 
zer ikasia ere badagoela.

Solaskidea:  Bai, pixka bat biharko erreflexioak hortikan (hortik) joan nahi du; bada, 
helburua da ikustea aurreko krisietatik… 80. hamarkadan, bada, krisi sakon 
bat jasan genuen ere bai Euskadin, eta industriaren berregituraketa sakon 
bat	eman	zen	aldi	horretan.	90.	hamarkadan	beste	krisi	bat	 izan	genuen,	
oraingoa baino motzagoa baina, baita ere, industri eta jarduera berriengatik 
apustu bat egin zen, betiere, genekienetik abiatuta, eta orduan, bada, 
helburua pixka bat da –abiapuntua desberdina bada ere gaurko egoeran 
aurreko krisietatik—,bada, ikustea aurreko eraldaketetan zer egin zen 
ondo, eta hortikan (hortik) zer ikasi daitekeen gaurko krisitik erosoago edo 
hobeto ateratzeko ere bai, ez?

Esataria:  Zer ikasi liteke? Zer errezeta izan liteke gaur egun aplikatzeko modukoa?
Solaskidea:  Nik uste… ez dago errezeta bat, ez; iruditzen zait, bada, momentu 

bakoitzean edo krisi bakoitzak birpentsatzea eskatzen duela, eta 
eraldaketa, aldaketa bat eskatzen duela; eta horrek, bada, denon aldetik 
ere bai aldaketa horren aurrean bakoitzak zer egin dezakeen pentsatzea 
eskatzen du, ez? Bakoitzak dakien horretatik, edo bakoitzak dauzkan 
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gaitasun horietatik (bada, bai industri batean edo lantegi batean lanean 
aritu, bai gobernu batean politika definitzen aritu, bai jakintzako zentro 
batean unibertsitate batean edo ikerketa-zentro batean, bada, ikerketatik 
edo hezkuntzatik lanean aritu…), bada, ikustea zertan aldatu behar dugun 
jarduera berrietaruntz (berrietarantz) joateko, gauza berriak sortzeko 
gaitasunak izateko, eta abar, ez? Bada, orduan, aldaketa horren aurrean, 
bada, pixka bat zer postura eskatzen duen bakoitzarengandik ere bai, eta 
hor bakoitzak ikustea berak zer aldatu behar duen. Hemen aldatu behar 
dugunak asko gara, ez dago errezeta bat; bada, batek gauza bat egin eta 
hemendik aterako gara, ez?

Esataria:  Erakundeak ala norbanakoak aldatu behar du? Edota biek?
Solaskidea:  Nik uste dut… erakundeak norbanakook osatzen ditugu, ez? Azkenean, 

edozein erakundetan, bada, pertsona-taldeak gaude, eta erakundeak, 
normalean, pertsonen aldaketetatik etortzen dira ere bai, ez? Orduan, 
bada, erakundeak aldatzen dira pertsonen aldaketetatik baita ere. 

Esataria:  E… Mari Jose, iraganean atera gara krisi-egoeretatik. Oraingoan ere bai?
Solaskidea:  Bai, horixe baietz, aterako gara. Bai, bai, badaude jada hainbat indizio edo 

datu ikusarazten digutenak ari garela. Nik uste dut… orain dela bi urte 
baino hobetoxeago gaude; bakarrikan (bakarrik), bada, luzea dela krisi hau, 
denok uste genuena baino luzeagoa; eta bueno, badago zer egina, hobeto 
ateratzeko. 

Esataria:  Bada, mezu honekin geratuko gara: irtengo garela, kostata baino irtengo 
garela, oraingoan ere. Bihar honi guztiari buruz Alondegian hitz egingo 
duzue, Jakiundek antolatuta, “Krisia eta industria. Iraganeko ikasbideak 
etorkizunaren oinarri” izeneko jardunaldian. Jardunaldi irekia izango da; 
beraz, izango da han ere zer entzuna, eta, batez ere, zer ikasia. 

 Mari Jose, mila esker gaur gurekin izateagatik. 

Mari	Jose	Arangureni	elkarrizketa
Euskadi Irratia: Amarauna	irratsaioa	(2014-10-28)

(Transkripzioa) 

Ekintza komunikatiboa: Jatorrizko hiztunen kontaketak ulertzea, solaskidea 
tokian tokiko hizkeran ari bada ere. 

Umetan ezagututako eskola

Elkarrizketatzailea: Nola gogoratzen dezu zure ume-garaitan herria?
Joxe: Bai, bueno, gaurti begiratuta ziharo alderantziz, ez? Gure garaien eskolan hasten 
giñen, uste det, ba sei-zazpi urtekin edo hola, gertunekok; baserrikoak, bada, geroogo. 
Garai hartan, hemen, San Martiñen, eskola nazionalak zeuden: motillen aula bat eta 
neskena beste bat. Dana erderaz ematen zan ta guk ez giñukiun tutik´e, eta orduan, bada, 
hor izaten gendun berealdiko oztopoa. Ni akordatzen naiz komunea juteko nola eskatzen 
giñun baimena maisuri: “has usté favor de mi erretrete” esan ohi giñun. Ni geroztik egon 
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naiz pentsatzen, klaro, guk esaten gendun zerbait, baiño: “haga usted el favor de dejarme 
ir al retrete” izengo zan esan behar genduna, baiño guk ez giñukiun zer esaten gendun eta 
hola.
Elkarrizketatzailea: Eta danok hori esaten zenduen?
Joxe: Ez, nik behintzet bai. Ez dakit besteek zer esango zuten-edo, baiño gero ba, hoi, nola 
ez gendun ulertzen, ba, egurre izaten zan, hausiaten, edozein gauzagatik ba, belauniko 
jarri eta… edo liburu bi eskutan edo eskue hola jarri eta reglekin jo-edo. Tipo hortako 
pedagogia zan garai hartan, ez? Ta esan ohi zuten, ba, erderaz, ba: “la letra con sangre 
entra” ta holako gorabeherak, ez? Bueno.
Elkarrizketatzailea: Erabiltzen zan esaldi hori.
Joxe: Bai.
Elkarrizketatzailea: “La letra con…”.
Joxe: Bai.

Bikuña	Agirre,	Joxe	(Ataun)
AHOTSAK.COM

(Transkripzioa)

Umetan ezagututako eskola (Euskara batuan)

Elkarrizketatzailea: Nola gogoratzen duzu zure ume-garaitan herria?
Joxe: Bai, bueno, gaurtik begiratuta zeharo alderantziz, ez? Gure garaian eskolan hasten 
ginen, uste dut, bada, sei-zazpi urterekin edo horrela, gertukook; baserrikoak, bada, 
geroago. Garai hartan, hemen, San Martinen, eskola nazionalak zeuden: mutilen gela bat 
eta neskena beste bat. Dena erdaraz ematen zen eta guk ez genekien tutik ere, eta orduan, 
bada, hor izaten genuen berealdiko oztopoa. Ni akordatzen naiz komunera joateko nola 
eskatzen genion baimena maisuari: “has usté favor de mi erretrete” esan ohi genion. Ni 
geroztik egon naiz pentsatzen, klaro, guk esaten genuen zerbait, baina: “haga usted el 
favor de dejarme ir al retrete” izango zen esan behar genuena, baina guk ez genekien zer 
esaten genuen eta horrela.
Elkarrizketatzailea: Eta denok hori esaten zenuten?
Joxe: Ez, nik behintzat bai. Ez dakit besteek zer esango zuten-edo, baina gero, bada, hori, 
nola ez genuen ulertzen, bada, egurra izaten zen, hautsi batean, edozein gauzagatik, 
bada, belauniko jarri eta… edo liburu bi eskutan edo eskua hola jarri eta erregelarekin 
jo-edo. Tipo horretako pedagogia zen garai hartan, ez? Eta esan ohi zuten, bada, erdaraz, 
bada: “La letra con sangre entra” eta holako gorabeherak, ez? Bueno.
Elkarrizketatzailea: Erabiltzen zen esaldi hori.
Joxe: Bai.
Elkarrizketatzailea: “La letra con…”.
Joxe: Bai.

Bikuña	Agirre,	Joxe	(Ataun)
AHOTSAK.COM

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Jatorrizko hiztunen kontaketak ulertzea, solaskidea 
tokian tokiko hizkeran ari bada ere. (Bizkaieraren erabilera-eremurako).

Txernobilekoa igarri eban sagarretan 

Nik uste dot, e... naturarekin euki ebazan zerak be, ba, nik hartzen neutsazan. Nik badakit, 
esate baterako, ba, Txernobilekoa gertatu zanean eta hori, eta sagarrak-eta loran hasten 
ziranean, eta Txernobilekoa gertatu eta handik urtebetera, eta esan eustan, ba, berak 
igarri ebala. Berak igarri ebala, ze bere ortuan-eta, bere baratzean eukiten ebezan, ba, 
sagarrak-eta, loran hasi ziran eta orria botaten... eta harek orriak baltzituta. Eta berak igarri 
ebala eta honaino be etorri zala. Honaino be heldu zala, hori, ba, hango erradioaktibidadearen 
kontua. 

Eta gero, ba, beste... hegaztiak eukiten ebazan, nik uste dot, nahiko estimadu. Berak, ahata, 
ahata esate eban — ez dakit hor egon zan herri zerean be — hegazti sakratu bezala euki ebala 
eta... Hori ahateena eta hori, eta gero usoak. Usoak be bai. Hemen Santamañek izaten dira 
eta Santamañetan, uste dot, beragaz, bere etxean, ze bere ama be ezagutu neban — eta 
anaia Xanti be bai —, eta baten bazkaldu genduan usoa. Ni jan bakoa nintzan eta berari usoa 
hegaztirik, ba... eta usakumea, usakumea jan genduan. Berari gustaten jakon eta hemengo 
zerean sartzen zalako. Berak hazi egiten ebazan, ganera, usakumeak-eta. 

Atutxa,	Juan	Mari	(Dima)
AHOTSAK.EUS
(Transkripzioa)

Ekintza komunikatiboa: Jatorrizko hiztunen 
kontaketak ulertzea, solaskidea tokian tokiko 
hizkeran ari bada ere. 

Txernobilekoa igarri zuen sagarretan (Euskara batua)

Nik uste dut, e… naturarekin eduki zituen zerak ere, bada, nik hartzen nizkion. Nik badakit, 
esate baterako, bada, Txernobilekoa gertatu zenean eta hori, eta sagarrak-eta lorean 
hasten zirenean, eta Txernobilekoa gertatu eta handik urtebetera, eta esan zidan, bada, 
berak igarri zuela. Berak igarri zuela, zeren beren ortuan-eta, beren baratzean edukitzen 
zituzten sagarrak-eta, bada, lorean hasi ziren eta orria botatzen… eta haiek orriak belztuta. 
Eta berak igarri zuela eta honaino ere etorri zela. Honaino ere heldu zela, bada, hori, 
erradioaktibitatearen kontua.

Eta gero, bada, beste… hegaztiak edukitzen zituen, nik uste dut, nahiko estimatuak. Berak, 
ahatea, ahatea esaten zuen — ez dakit hor egon zen herri zerean ere — hegazti sakratu 
bezala eduki zuela eta… Hori ahateena eta hori, eta gero usoak. Usoak ere bai. Hemen Santa 
Marinak izaten dira eta Santa Marinetan, uste dut, beraiekin, beren etxean, zeren bere ama 
ere ezagutu nuen — eta anaia Xanti ere bai —, eta batean bazkaldu genuen usoa. Ni jan 
gabea nintzen eta berari usoa hegaztirik, bada… eta usakumea, usakumea jan genuen. 
Berari gustatzen zitzaion eta hemengo zerean sartzen zelako. Berak hazi egiten zituen, 
gainera, usakumeak-eta.
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Ekintza komunikatiboa: Hitzaldian esanak errazte aldera, hizlariak 
komunikabideei eskainitako sintesi laburra ulertzea. 

Atzera begira, aurrera egiteko

Gaurko hitzaldian saiatu naiz erakusten zer nolako aldaketak izan ditugun euskararen inguruan 
eta euskal hizkuntza-komunitatean azkeneko hamarkadetan. Egin kontu, jada, XXI. mendean 
gaudela. Azken urte hauetan, esaten denez, eta, esaten den bezala, fase soziopolitiko berri 
batean sartu gara; eta ikusten da, bai politika aldetik, eta, bai sozial aldetik, aldaketa handiak 
bizi ditugula. Baina ez hori bakarrik. Esango nuke ekonomia aldetik-eta krisiak bizimoduan 
aldaketa handi bat eragin digula. Ikusten ari gara gure kaleetan eta gure hirietan gero eta 
hizkuntza gehiago entzuten ditugula etorkin berriei esker. Hor ere aldaketa sekulakoa ari 
gara ikusten gure giza geografian, baina, baita ere, gure hirietan edo gure herrietan entzuten 
ditugun hizkuntzen aldetik. 

Digitalizazioak, Internetek, sekulako aldaketa eragin digute bizimoduetan. Ez gara bizi 
orain dela hogei urte bezala, ez gara komunikatzen orain dela hogei urte bezala. Horrek eragin 
du, gainera, gure etxeetan, euskara eta erdararekin batera, ingelesa ere gero eta etxekoagoa 
izatea. Eta testuinguru honetan iritsi gara euskararen normalizazioaren fase batera. Azkeneko 
30 urteetan asko aurreratu dugu. Egin kontu: euskara batua dugu, eta gero eta zabalduagoa. 
Egin kontu, batez ere EAEn, gazte gehienek, jada, euskara ulertzen dutela; eta askok euskaraz 
hitz egiten dute. Gazte euskaldun gehienak familia erdaldunetatik datoz, baina, aldi berean, 
nahiz eta erabilera hobetu den, eta, nahiz eta haurrek eta gazteek helduek eta zaharrek baino 
gehiago egiten duten, ikusten dugu ezagupenetik erabilerara alde handia dagoela. Ikusten 
dugu administrazioan, komunikabideetan, aisialdian asko aurreratu dugula, baina, aldi 
berean, ari gara erakusten azkeneko urte hauetan, beharbada, ez dugula pauso berri askorik 
ematen. Eta nik uste dut, gauza hauek guztiak hartuta, ikusten dugula aldaketa-momentu bat 
ere badagoela: batzuek esango dute garatu, beste batzuek eraldatu edo gainditu, baina bai 
indartu egin behar dugula, sustatu egin behar dugula, aurrera egin behar dugula, orain arte 
egin dugun guztia aurreratzeko, eta ez atzera egiteko. 

Eta ez hori bakarrik. Egin kontu gure egoera beste hizkuntza minorizatu askoren aurrean 
nahiko egoera aurreratua dela, eta, gainera, erreferentzia ere ari garela bihurtzen beste 
hizkuntza-komunitate batzuentzat. Eta hori ere pozgarria da, baina hori ere bada erantzukizuna 
guretzat. Eta nik uste dut beste aldaketa bat ere badagoela: gure diskurtsoetan, hizkuntzaren 
aurrean kokatzeko momentuan, bada garaia hizkuntzarekin gehiago jolasteko, hizkuntzarekin 
gehiago gozatzeko, hizkera desberdinen artean gehiago komunikatzeko. Bada garaia euskaraz 
bizitzeko, eta euskaraz bizitze hori gozagarri eta jolasgarri bihurtzeko. Iruditzen zait hurrengo 
urteak klabeak izango direla euskararen aurrerapenari begira, eta klabe nagusia gure gogoa, 
gure kontzientzia, gure nahia izango dela; eta euskaraz egiteko erakutsiko dugun jarrera. 
Iruditzen zait aktibo izaten jarraitu behar dugula, izan behar dugula aktibo animosoak, izan 
behar dugula alaiak, eta bizi behar dugula euskaraz gehiago eta hobeto. 

Amonarriz, Kike
Youtube: “Atzera	begira,	aurrera	egiteko”	hitzaldi	zikloa	(2013-10-17)

https://youtu.be/UMf-cd74HEs
(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Ikasketa-zalantzak argitu asmoz, irratiko esatariek 
aholku-eran emandako erantzuna ulertzea. 

Anttonen kontsultorioa

Esatari neska: Eta, bestetik, bukatzeko. Iñakik ere idatzi digu: “Bigarren Batxilergoan 
nabil eta, aurten, selektibitatea egin behar dut. Biologia ikastekotan nabil baina nire 
benetako pasioa Arte Ederrak ikastea da. Gazteegia naiz erabakitzeko. Zer egin behar 
dut, Antton? 
Esatari mutila: Erabaki. Aupa Iñaki. Iñakik, batxilergoan… izango ditu hamazazpi bat 
urte. Iñaki, entzuten ari bazara, jakizu oso garrantzitsua dela zure barrenak miatzea, eta 
erabakiak hartzeko garai ona da nerabezaroa. Zure buruak esaten dizun hori entzun, eta, 
animo, horrekin aurrera. Piercing bat jarri nahi duzula, bada, jarri, gurasoen baimenik-eta 
eskatzen ibili beharrik gabe; edo, daukazun diru apurrarekin, negozio berri bat hasteko 
esan dizu lagun batek? Inbertitu, gastatu eta beldurrik ez izan. 
Kasu honetan, biologia egin Arte Ederrak gustatzen zaizkiola; hori izango da artista delako, 
noski. Ez dakit artista zein arlotan, zein esparrutan, zehazki. Igual musika gustatzen zaio, 
igual pintaketa… Dena delakoa izanda ere…
Esatari mutila II: Igual atzazalak mozten ditu beste inork baino hobeto.
Esatari mutila I: Fenomeno. Sekulako artista da horretan edo luzatu egiten zaizkio 
beste inori baino azkarrago. Musika gustatzen bazaizu, adibidez. Iñaki, esan duzu. Iñaki, 
hartu gitarra, eta zoaz, etxetik alde egin, joan kalera, gurasoekin komentatu ahal bada, 
eta bestela ez. Dena utzi, gitarra hartu, eta zoaz zure ametsak betetzera; esan bezala, 
nerabezaroa delako horrelako erabakiak hartzeko momenturik aproposena. Baina atzera 
ez begiratu, inoiz ere ez. Zoaz! Igual, zebra-bideetan eta bai, baina bestela ez. 
Esatari mutila II: Eta duda baldin badaukazu, sartu GazteBizHitzan-edo. 
Esatari mutila I: Hori da, kontsulta egiteko.
Esatari mutila II: Animo, eta segi aurrera. 
Esatari mutila I: Aupa, Iñaki. Zu ta zutarrak.

	Anttonen	kontsultoixu.
Euskadi Irratia: Akabobakea	irratsaioa	(2016-05-02)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Lagun bati, arazo bat gainditzen laguntze aldera, 
aholkuak	ematea,	haren	jokabidearen	alde	txarrak	nabarmenduz.	

Jokoa ez da errenta

Oihana:  Burumakur sumatzen zaitut, Iñaki. Zer duzu?
Iñaki:  Hainbeste nabarmentzen al da? 
Oihana:  Badakizu aurpegia arimaren isla dela. Tira, hustu barru hori.
Iñaki:  Arazoak ditut jokoarekin. Gainezka egin dit, eta familiakoek ez dakite ezer. 
Oihana:  Ederra, panorama!! Eta, noiztik? Makina txanponjale horietan jokatzen al 

duzu? 
Iñaki:  Ez, ez! Frontoian. Zor handiak egin ditut denbora gutxian, eta emaztearen 

diruak ere gastatu ditut. Galduta nago! 
Oihana:  Aditu, mesedez! Lehendabizi, emazteari kontatu behar diozu den-dena.
Iñaki:  Badut asmoa, baina… ezin!
Oihana:  Zulotik ateratzeko, hori da lehen urratsa: familiari aitortzea. 
Iñaki:  Eta, zorrak?
Oihana:  Ahaztu zorrak orain! Ludopatia gainditzeko zentro batera jo behar zenuke. 

Badaude espezializatutako zentro oso onak. 
Iñaki:  Lotsa ematen dit, baina ez daukat beste erremediorik. 
Oihana:  Ez daukazu lotsatu beharrik! Gizarteko beste arazo bat da, eta gero eta 

zabalduago dago. 
Iñaki:  Bai, izena emango dut zentro horietako batean. Dena dela, emaztea galduko 

dut, kasik ziur. 
Oihana:  Ez dezazula pentsa! Agian, lagundu egingo dizu. Gauzak garbi esanez gero, 

ulertuko du, seguru asko. 
Iñaki:  Jokoa ez da errenta…
Oihana:  “Hobe kapoia erreta”, eransten zion gure aitonak. 
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Ekintza komunikatiboa: Gertakari baten kronika egiten duten bertso 
musikatuak ulertzea, nahiz eta esamolderen batekin gorabeherak izan. 

Lehen Mundu Gerra bertsotan

Foch jenerala: Indar aliatuen komandante-burua, Lehen Mundu Gerran. 
Partxea eman: Jipoitu, astindu, ordaina eman. 
Kaiser: Wilhelm II.a zen, garai hartan, Alemaniako enperadore edo kaiserra. 
Oroi: “Hodei” hitzaren sinonimoa. 
Thomas Wilson: AEBetako presidentea, Lehen Mundu Gerra garaian. 
Setari eutsi: Ez etsitzea, egoskor borrokatzea. 

1
Zorigaiztoan	fundatutako
Alemaniako gerra.
Aise nahi zuten eskuperatu
gure erreinu ederra;
oraindik	ere	bada	Frantzian
dirua eta indarra.
Lehen zen bezala ipintzeko
izango dugu beharra. 

2
Amorratuak ziruditela,
etorri	ziren	Frantziara.
Orain esaten errazago da
orduko gure trantzea.
Jeneral	Foch-ek	eman	diete
uste	ez	zuten	partxea.
Mereziko	du	diamantezko
estatua bat jartzea.

3
Aleman batek niri esana,
biok geundela kafean:
«Kaiser agintzen ikusiko da
laster Parisko Gortean».
Zepelinekin	airetik	eta
sumarinoak urpean,
disgustu asko eman digute
joan deneko lau urtean.

4
Zepelin	zaharrak	bonbaz	beteak,
goiko oroien tartean.
Milaka	mina	itsasoan	eta
sumarinoak urpean;
Horiek sumatzen ibili dira,
berrogei eta lau urtean.
Kaiser Parisen ez da sartuko
Wilson bizi den artean.

5
Gerra gaizto hau eman zutela,
hau da bosgarren urtea.
Horiek besteren interesarekin
hartu nahi zuten partea.
Ingeles eta amerikano,
gu bezain jende fuertea,
alemaniarrei eman diete
izugarrizko kolpea.

6
Laguntzaileak nondik dituen
ezagutu	du	Frantziak.
Geure setari eutsi diogu,
ez ginen dudan hasiak.
Biba gerra honetan gure fabore
ibili diren guztiak;
nire partetik ematen dizkiet
eskerrak eta graziak.

Txirritaren	bertsoak	(Lete/Valverde)
X.	bertso-sorta	(Alemaniyako	gerra)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Eskola	Txikien	Egunaren	berri	emateko	helburuz,	
antolatzaileetako batek tokiko komunikabide bati emandako azalpenak 
ulertzea. 

Eskola Txikien Eguna 

Kazetaria: Bueno, gaur hemen, Abaltzisketan da Gipuzkoako Eskola Txikien Eguna, ezta?
Elkarrizketatua: Hori da, bai. Aurten guri tokatu zaigu, bai, Eskola Txikietako Festa 
antolatzea. 
Kazetaria: Eta, bueno, zertan datza festa hau?
Elkarrizketatua: Festa hau datza… bueno, azken batean, nik uste dut ohitura dagoela, 
urtean behin behintzat, Eskola Txikietako jendea geuron artean elkartzeko bezala 
erabiltzea festa hau. Eta bueno, gero, errebindikatzeko, azken baten, txikiak garela baina 
existitzen garela, eta jarraitu egin nahi dugula, behintzat, eskola txiki bezala funtzionatzen. 
Nik uste dut festaren lema, batik bat, hori dela. 
Kazetaria: Hemen, herrian, zein urtetan sortu zen Txalburu Eskola?
Elkarrizketatua: 2004-05 urtean hasi ginen Txalburu Eskola bezala funtzionatzen. 
Orduan, hamasei haurrekin. Eta bueno, pixkana-pixkana haurrak ugaritzen joan dira, eta, 
orain, hogeita hamazazpi haur dauzkagu. 
Kazetaria: Esan digute komedore edo jangela-zerbitzua ere baduzuela. 
Elkarrizketatua: Bai, nik uste, gainera, beharrezkoa ere badela. Gaur egunean bizi garen 
bezala, bada, azken batean, gurasoak ere, denak, lanera joaten dira, eta horientzako ere, 
bai, zerbitzu hori eskaintzeko aukera daukagu, eta oso ondo, oso estimatua dago, bai. 
Kazetaria: Zer-nolako gauzak ikusi ahalko ditugu orain festan?
Elkarrizketatua: Bueno, orain, aurrena, hasieran, harrera-ekitaldia izango da, 10:30ean 
hasiko dena; hori bukatu ondorenean, gero, haur-jolasak. Bada, azken batean, hiru areatan 
banatuta daude, adinaren arabera. Haur-jolasak bukatzen diren garaian, lekuko-aldaketa 
izango da. Lekuko-aldaketa Larrauli pasatuko diogu, eta, hurrengo urtean, haiek hartuko 
dute festa hau antolatzeko lana. Gero, ondoren berriz, bada, frontoian catering-a izango 
da. 
Frontoi-atzean, berriz, etxetik norberak bazkaria ekartzen baldin badu ere, bada, 
bazkaltzeko lekua beraientzako jarriko da. Eta, arratsaldean berriz, bada, eskola txikitan 
ia tipiko bihurtu diren Pirritx eta Porrotx izango dira. 
Kazetaria: Eta zer-nolako harrera du festa honek herrian? 
Elkarrizketatua: Harrera ona, izugarria izan da. Guk jende aldetik antzeman dugu… 
jendeak kristoren ilusioa hartu duela, denak lanerako prest azaldu direla. Beharra ere 
badago, zeren eta Abaltzisketa bezalako herri batek horrelako festa bat antolatu behar 
badu, jende guztiaren inplikazioa eskatzen du horrek. Baina… ez, ez, ondo. 

Eskola	Txikien	Festa
Youtube	(2014-06-14)

(Transkripzioa)
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MINTZAMENA

Ekintza komunikatiboa: Aurrez aurre, erakunde batean jasotako zerbitzu 
eskasagatik	kexa	adieraztea,	azalpenak	emanez	eta	enplegatuak	egindako	
galderei erantzunez.

Banketxeko gorabehera

Bezeroa:  Egun on.
Enplegatua:  Baita zuri ere. 
Bezeroa:  Banketxeko zuzendariarekin hitz egin nahi nuke. 
Enplegatua:  Zer dela eta hitz egin nahi duzu zuzendariarekin? Neronek laguntzerik 

badaukat?
Bezeroa:  Oso haserre nago. Lehengo batean, hamar euroko komisioa ordaindu 

behar izan nuen dirua beste kontu batera aldatzeagatik. Bere garaian 
esan zenidaten zuen erakundeak ez duela transferentziengatik dirurik 
kentzen! 

Enplegatua:  Tira, lasaitu zaitez, ea argitzen dugun gertatu zitzaizuna. Banketxe 
honetako beste kontu batera aldatu al zenuen dirua? 

Bezeroa:  Ez, nire alabaren kontura egin nuen transferentzia, eta bera beste 
erakunde bateko bezeroa da. Baina horrek zer ikusi dauka, ba, ez baduzue 
transferentziengatik kobratzen?

Enplegatua:  Hori ez da beti horrela. Kasuak eta kasuak daude. Dirua erakundez 
aldatzen denean, izaten da komisio txikiren bat.

Bezeroa:  Orduan, iruzur egiten diguzue. Horixe da gertatzen dena. Hitz egin al 
dezaket zuzenean zuzendariarekin? Niri gertatua jakinarazi nahi diot. 

Enplegatua:  Zoritxarrez, ezinezkoa da eskatzen didazuna. Zuzendaria oso lanpetua 
dabil eta horrelako gorabeherak guk geuk bideratzen ditugu. 

Bezeroa:  Hori al da bezeroa hartzeko modua? Ez nuen horrelakorik espero. Bezero 
egin nintzenean, oso bestelako gauzak aipatzen zenituzten. Tira, ekarri 
erreklamazio-orri bat, nire kexa idatziz agertzeko. Izango duzue, ezta?

Enplegatua:  Jakina, eskubide guztia daukazu. Gure erakundeak garrantzi handia 
ematen dio bezeroen iritziari, eta ahalegintzen gara arazoak kontuan 
izaten. 

Bezeroa:  Ez dizut tutik ere sinesten. “Etengabeko hobekuntza,” “zero akats” eta 
horrelakoak aipatzen dituzue behin eta berriz, baina gero, egunerokoan, 
bost axola zaizkizue bezeroon kezkak.

Enplegatua:  Sentitzen dut, jauna, eta ulertzen dut zure haserrea. Erantzungo diogu 
egin diguzun erreklamazioari. Orain utzi egin behar zaitut, beste bezero 
bat daukat-eta zain. 

MINTZAMENA 
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Ekintza komunikatiboa: Erakunde batean, ezezagunei, erreklamazio zehatz 
bat egitea, azaldutakoaren inguruan konponbidea eskatuz.

Telefono-zerbitzura kexaka

Bezeroa:  Egun on! Askotan deitu dut zuen telefono konpainiara, baina inork ez dit 
erantzun! Horregatik nago hemen gaur!

Enplegatua:  Egun on. Lasaitu eta eseri zaitez, mesedez. Zein da zure arazoa? Zer egin 
dezaket laguntzeko? 

Bezeroa:  Telefonoaren linea ez dabil ondo azken egunotan. Gainera, elkarrizketak 
gurutzatzen direnez, beste batzuen solasak entzuten ditut! 

Enplegatua:  Ulertzekoa da zure amorrua, baina batzuetan horrelakoak gertatzen dira. 
Ahaleginduko gara lehenbailehen konpontzen. 

Bezeroa:  Normala iruditzen al zaizu beste batzuen hizketaldiak entzun beharra? 
Hilabete honetako faktura merkeagoa izango da, ezta?

Enplegatua:  Zoritxarrez, ezin dugu horrelakorik egin. Kontratuan jartzen du horrelako 
gorabeherek ez dutela murrizten hileko kuota. 

Bezeroa:  Horixe behar genuen! Emadazu erreklamazio-orri bat! Telefonoa ondo 
edo gaizki ibili, kopuru bera ordaindu behar al dugu? Hori al da zerbitzu 
ona ematea? Ez dut ezer ulertzen.

Enplegatua:  Enpresa guztiek daukate gorabeheren gaineko jokabide bat. Nik horren 
berri eman besterik ez dut egiten. Bete ezazu erreklamazio-orria eta 
erantzungo dizugu. Gure enpresan badauzkagu abokatuak eta beraiek 
bideratuko dute gorabehera hau.

Bezeroa:  Bada, ez zaie lanik faltako! Erabiltzaile askok dute arazo bera!
Enplegatua:  Barkatu eragozpenak, berriro ere, eta emadazu erreklamazioa mesedez. 

Jendea daukat zain. Ahalik eta azkarren erantzungo dizugu.
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Ekintza komunikatiboa: Ezagunen arteko eztabaidetan nork bere ikuspegia 
argi azaltzea, ideia nagusiak eta osagarriak bereiziz eta adibide egokiak emanez. 

Kalamua legeztatu behar al da?

Nora eta Mikel eztabaidan ari dira; ez dira ados jartzen kalamua legeztatzeari 
dagokionez. 

Nora: Bada garaia kalamua legeztatzeko, ezta Mikel?
Mikel:  Nire ustez, kaltegarria litzateke legeztatzea. Ez ahaztu garunari kalte egiten 

diola; batez ere, kontzentratzeko gaitasunari. 
Nora: Ez da hain kaltegarria, Mikel. Oso menpekotasun txikia eragiten du, eta, 

gainera, erabilera terapeutikoa izan dezake. 
Mikel:  Estatistikek diotenez, kalamua erretzen duenak arrisku handiagoa du droga 

gogorragoak kontsumitzeko. Kontuan hartzeko datua da, ezta?
Nora:  Guztiz kontrakoa, Mikel. Kalamua arautzea oztopo handia litzateke 

narkotrafikatzaileentzat, eta horrek murriztu egingo luke droga gogorragoen 
kontsumoa. Horrez gain, 18 urtetik beherakoek zailagoa izango lukete drogak 
lortzea. 

Mikel:  Zein inuzentea zaren, Nora! Uste duzu kalamua legeztatuta jaitsi egingo dela 
kokaina eta antzeko drogen kontsumoa? Hori ez dago batere garbi. Dena dela, 
berriro diotsut: kalamua bera ere ez da mesedegarria osasunerako. Gehiegi 
kontsumitzeak aluzinazioak eragin ditzake, eta oroimena ere kaltetu dezake. 

Nora: Gauzak puzteko joera daukazu, Mikel! Neurriz kanpo kontsumituz gero, denok 
dakigun bezala, guztia da txarra. Badakizu norentzat ez den batere kaltegarria 
kalamua legeztatzea, Mikel? Estatuarentzat! Kalamuari ezarritako zergaren 
bidez, diru mordoa lortuko luke estatuak. 

Mikel:  Eta interesa badaukate, orduan zergatik ez dute estatuek pauso hori ematen? 
Ez da diozun bezain erraza, Nora. 

Nora:  Estatu batzuetan legezkoa da, jada. Holandan eta Uruguain, esaterako. Eta, 
ikusiko duzu, gero eta herri gehiagok hartuko dute aldeko neurria. 
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Ekintza komunikatiboa: Lagun bati gertaera jakin bat kontatzea, 
sentimenduak eta ikuspuntuak adieraziz eta beretzat gertaera horiek izan 
duten garrantzia nabarmenduz. 

Irailaren 11ko atentatuak

Josu:  Gaur irailaren 11ko atentatuen urteurrena da.
Enara:  A, bai. 2001ean izan zen, ezta? AEBtan, oker ez banago… 
Josu:  Izugarria izan zen! Guztira, 3.000 pertsona hil zirela uste da, eta beste 6.000 

zauritu ziren.
Olatz:  Zuk, Josu, zuzenean ikusi zenuen New Yorken gertatutakoa. Nola oroitzen 

duzu?
Josu:  Ez nengoen World Trade Center-etik urrun. Lehenik eta behin, egundoko zarata 

entzun genuen. Hegazkinak eraikina jotzean atera zuen leherketa-hotsa zen. 
Berehala, ke beltz lodi batek hartu zuen inguru guztia. Jendea noraezean 
zebilen korrika, eta garrasiak entzuten ziren etengabe. Zur eta lur nengoen.

Enara:  Eta gero, gainera, bigarren hegazkinak jo zuen beste eraikina, ezta? Nik 
telebistan ikusi bainuen…

Josu:  Horrela da, bai. Bigarren eztanda are okerragoa izan zen alde psikologikotik; 
izan ere, garbi geratu zitzaigun atentatu baten aurrean geundela, nahiz eta 
ez genekien yihadistak zirela. Zenbat eta denbora gehiago pasatu, orduan 
eta handiagoa zen kaosa. Su-hiltzaileei asko kostatu zitzaien iristea, baina lan 
oso ona egin zuten hiritarrak salbatzen. Beraietako asko jendeari lagunduz hil 
ziren. Oraindik malkoak etortzen zaizkit gogoratzean!

Olatz:  Ez da gutxiagorako!
Josu:  Nazio Batuek eraso terroristatzat jo zituzten atentatuak, eta segurtasunari 

buruzko politika aldatu egin zen mundu osoan.
Enara:  Atentatuen eragina handia izan zen, ezta?
Josu:  Bai, zalantzarik gabe. AEBtako eta munduko merkatuak geratu egin ziren 

irailaren 17ra arte, eta kontsumoak ere behera egin zuen, jendeak ez baitzuen 
merkataritza guneetara joan nahi, ezta bidaiatu ere.

Olatz:  Eta zer irakaspen atera duzu esperientzia horretatik, Josu?
Josu:  Bada, munduan egonezin handia dagoela. Eta, agintariei dagokienez, badutela 

zer konpondu; ahal duten neurrian, egoera baretzen ahalegindu behar 
luketela.
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Ekintza komunikatiboa: Ezagunei, aurrez aurre eta iritzia eskatuz, albiste bat 
jariotasunez kontatzea. 

Entzierroei buruzko reality bat?

Josu:  Jakin al duzue entzierroei buruzko reality-aren kontu hori?
Olatz:  Eta hori? Zer arraio da hori?
Josu:  Telebista-katea batek reality bat egiteko asmoa zeukan entzierroen inguruan. 

Itxura denez, pertsona sonatu batzuek entzierroa korritzea zen helburua.
Iñigo:  Pertsona ezagunak korritzen? Lotsagarria iruditzen zait. 
Josu:  Kontua da aditu-talde batek prestatu behar zituela “korrikalari” ezagunak. 

Trebakuntza fisikoa, teknikoa eta psikologikoa jaso behar zituzten lasterka 
egiteko. 

Olatz: Eta zergatik diozu “behar zituzten”?
Josu:  Asmoa bertan behera geratu delako. Iruñeko alkatea eta Peñen Federazioa 

ekimenaren kontra azaldu dira. Hala ere, badirudi 2016an errealitate bihurtuko 
dela. Zuei zer iruditzen zaizue hau guztia? 

Olatz: Ni reality-aren guztiz aurka nago. Hain tradizio handiko entzierroa ezin dugu 
“show” bihurtu. Penagarria litzateke!

Iñigo:  Ados nago Olatzekin. Entzierroa korritzea oso gauza serioa da, eta errespetu 
handiz egin behar da. Horrelako programa batek kalte egingo lioke 
entzierroaren irudiari. 

Josu:  Zuen antzera pentsatzen dute alkateak eta peñek. Gutxi gorabehera, arrazoi 
horiek eman dituzte reality-aren aurka. Halere, auskalo datorren urtean zer 
gertatzen den! 
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Ekintza komunikatiboa: Lankideekin	opor-txanden	inguruan	eztabaidatzea,	
argudio arrazoituak eta erantzun egokiak emanez.

Udako opor-txandak

Administraria:  Egun on. Maiatzean gaude, jada. Udako oporrak noiz hartu behar 
dituzuen esan behar didazue. 

Langilea 1:  Baina hori ez al da idatziz egiten? Iaz, horrela egin genuen.
Administraria:  Bidali nizuen mezu bat apirilean, Excel taula batekin, baina ez duzue 

bete. 
Langilea 2:  Ni oso lanpetuta ibili naiz, eta ez diot kasurik egin. Emaztearekin hitz 

egin beharra daukat oporrak adosteko. 
Administraria:  Bada, azkar ibili mesedez. Nagusiak esan dit aste honetarako behar 

duela opor-txanden zerrenda. 
Langilea 3:  Nik, aurten, iraileko lehen hamabostaldia hartuko dut. Pasa den urtean, 

abuztuan hartu behar izan nituen, derrigor. Gogoratzen duzue, ezta?
Langilea 2:  Nagusiak ez dizu utziko hilabete horretan hartzen! Orduantxe izaten 

dugu lanik gehien! 
Langilea 1:  Bada, iaz eman zion baimena irailerako beste langile bati. 
Langilea 3:  Hala da! Urtero ematen dio baimena baten bati irailean. Horrexegatik 

eskatu behar dut nik ere.
Langilea 2:  Iaz, Albertori eman zion baimena, eta ederki dakizue zergatik. Albertok 

ez du jendaurrean lan egiten. Guk bai, ordea. 
Langilea 3:  Hori ez da horrela! Albertok eskaera berezi bat egin zion nagusiari 

idatziz. Horregatik lortu zuen nagusiaren onarpena. 
Langilea 1:  Niri berdin zait oporrak irailean ez hartzea. Gainera, hiru garenez, 

iruditzen zait gutako batek hartu ditzakeela irailean. Beste bion artean 
artatuko genituzke bezeroak, lan gehixeago eginda. 

Langilea 2:  Niregatik ere, lasai hartu! Uztailean hartzeko asmoa daukat, San 
Ferminetatik hil bukaerara arte. Hala ere, ikusiko duzu: ez duzu iaz 
Albertok izan zuen zorterik edukiko. 

Langilea 3:  Zer arraio! Beharbada, ezohiko eskaera bat egingo diot neuk ere, nahiz 
eta ez eduki horretarako arrazoirik. Ez dakit nola lortuko dudan, baina 
nik aurtengo iraila New Yorken pasatuko dut!

Administraria:  Bueno, norberak eskatu dezala sudur-puntan jartzen zaiona, baina 
ostiralerako jakinarazi behar didazue. Hortik aurrerakoak, nagusiaren 
kontu!
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Ekintza komunikatiboa: Bilobak hala eskatuta, pasadizo bat kontatzea, haren 
galderei erantzunez eta irakatsia emateko helburuarekin.

Pasadizo lazgarria

Igone:  Aitonaaaa… konta iezadazu gaztetako pasadizoren bat.
Aitona:  Nireak jada badakizkizu, Igone. 
Igone:  Bada… herrian gertatutako zerbait, orduan.
Aitona:  Gogoan daukadana triste samarra da. Jeronimo Saroberi gertatua da.
Igone:  Hasi, hasi kontatzen!
Aitona:  Jeronimo gazte lerden bat zen. Herriko aguazila zen, harroputza, eta akzio 

txar asko egina. Pentsa, Akerbeltz zuen ezizena. 
Igone:  Jarraitu, jarraitu. Zer gertatu zitzaion, bada?
Aitona:  Eskale bat azaldu zen behin herriko plazara, eta, nahiko edanda zegoenez, 

hara non ematen dion belarrondoko bat han jolasean zebilen ume bati.
Igone:  Baina… harena zen umea? Eskalearena?
Aitona:  Ez, ez, gure herriko mutiko bat zen, Antonioren eta Tomasaren semea. 
Igone:  Eta?
Aitona:  Aguazilak, arlote haren masailekoa ikusi zuenean, egundoko astindua eman 

zion. Harrezkero, ez zen berriro bere hanken gainean jarri, proportziorik 
gabeko jipoia eman baitzion Akerbeltz-ek. 

Igone:  Eta zerorrek guztia ikusi al zenuen?
Aitona:  Bai, nire begien aurrean daukat oraindik. Plazaren erdi-erdian egurtu zuen. 

Kontua da, Igone, gertatu zen horrek ondorena ekarriko ziola gero Jeronimori. 
Igone:  Mendekuren bat, ziur…
Aitona:  Halaxe da. Zurrumurruek diotenez, eskaleak bazituen senideak, eta haietako 

biren artean ordaina eman zioten gure aguazil horri. Aiztokada mordoa 
emanda akabatu zuten. Erreka-zulo batean agertu zen gorpua. 

Igone:  Pasadizo beldurgarria, ezta aitona?
Aitona:  Bai horixe! Izugarria da, baina gertatua. Akerbeltz hilda, eta eskalearen 

senideak kartzelan. 
Igone:  Eta belarrondokoa hartu zuen mutiko hura bizi al da? 
Aitona:  Bai, bizi da, baina ez dizut esango nor den. Dena ez da kontatu behar izaten. 
Igone:  Jo, aitona, esadazu nor den… 
Aitona:  Ezetz, bada! Pasadizo guztiek daukate beren irakatsia, eta horrekin geratu! 
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Ekintza komunikatiboa: Langabe batek, telefonoz, lana aurkitzeko asmotan, 
eskualdeko enplegu-agentzia bati orientabidea eskatzea. 

Lan bila

Enplegatua:  Tolosaldea Garatzen (Enplegurako Agentzia), egun on. 
Langabea:  Egun on.
Enplegatua:  Laguntzerik bai?
Langabea:  Unibertsitate-ikasketak amaitu ditut, eta lan bila nabil. 
Enplegatua:  Ederki. Lizentziatua zara, orduan. Zer ikasketa egin dituzu?
Langabea:  Ingeles filologia, baina horrekin zerikusirik ez duen lanen bat ere egingo nuke. 
Enplegatua:  Aurrena zuk ikasitakotik abiatuko gara, ezta? 
Langabea:  Bai, jakina. Ahal balitz, ingeles-irakasle aritu nahiko nuke; edo, bestela, 

ingelesetik testuak itzultzen, euskarara zein gaztelaniara. 
Enplegatua:  Ongi. Bada… begira, berriki argitaratu dute Bigarren Hezkuntzarako deialdia. 

Alegia, 2016ko EPEa irakasleentzat. 
Langabea:  A bai? Non topatu dezaket horren inguruko informazioa?
Enplegatua:  Zerean, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren web-orrian. 

Horrez gain, ikastetxe pribatuetara ere bidali dezakezu curriculuma. Emango 
dizut eskualdeko ikastetxeen zerrenda, baina, horretarako, hona etorri 
beharko duzu. 

Langabea:  Bada, bai, ze… egia esan, curriculuma egiteko ere aholkuak behar ditut. Eta, 
itzulpengintza-arloan, zer (ongi ahoskatu) aukera dauzkat? 

Enplegatua:  Horretarako, IVAPen helbidea duzu onena. Bertan aurkituko dituzu 
enplegu publikorako eskaintza guztiak, baita itzultzaileentzat ere. Gainera, 
lizentziatua izanda, oposizioaldi askotara aurkeztu zaitezke, ez soilik 
itzultzaile izateko azterketetara. 

Langabea:  Ondo. Sartuko naiz helbide horretara, eta eskaintzen orrira harpidetuko naiz. 
Enplegatua:  EAEko eskaintzez gain, Nafarroakoen berri ere ematen dute. 
Langabea:  Primeran. 
Enplegatua:  Dena dela, itzulpen-zerbitzuak ere badaude; pribatuak esan nahi dut. Komeni 

zaizu curriculumak hara bidaltzea. 
Langabea:  Bai, jakina. Ondo pentsatuta, bisita bat egingo dizut, gauzak erabakitzen 

joateko. Hizkuntzak ikasteko aukerez eta prestakuntza-ikastaroez ere hitz 
egin nahi dut zurekin. 

Enplegatua:  Guregana etortzea duzu onena. Lana eskaintzen duten bulegoen helbideak 
bidali daitezke emailez, baina, prestakuntza-programen berri jakiteko, hobe 
duzu etortzea. Curriculuma osatzen ere lagunduko dizugu. Ez da uste bezain 
erraza. 

Langabea:  Ondo da. Noiz joan naiteke? 
Enplegatua: 	 Bada,	astelehenetik	ostiralera	bitartean,	nahi	duzunean.	9:00etatik	

13:00etara eta 15:00etatik 17:00etara gaude hemen. 
Langabea:  Eskerrik asko guztiagatik!
Enplegatua:  Ez da ezer. Etortzen zarenean, Josunegatik galdetu. 
Langabea:  Bale! Mila esker, Josune, eta ikusi arte! 
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Ekintza komunikatiboa: Lehengusu artean, erleek Euskal Herrian izan duten 
garrantziaz hitz egitea, pasadizo jakin bat kontatuz edo azalpen orokorrak 
emanez. 

Erlea Euskal Herrian

Jaime:  Gogoan al duzue aitonak erleei nola hitz egiten zien? 
Nekane:  Gogoratuko ez naiz, bada! Neronek laguntzen nion gehien erlezaintza-kontuetan. 

Hark beti esan ohi zuen erleari zuka hitza egin behar zaiola, eta ez hika, gainerako 
etxe-abereei bezala. 

Zigor:  Arrazoi duzue, bai. Arreta handiz egiten zien kasu erleei. Erlea akabatu ez, hil 
egiten dela entzun izan nion nik. Erlea, nonbait, hil egiten da, eta ez akabatu, 
ganadua bezala. 

Nekane:  Hala da! Makina bat aldiz kontatzen zuen horri lotutako pasadizo bat, bere aitona 
hil zenekoa. Aitona Basilio hil zenean — geuk ez genuen ezagutu, aspaldi hil 
baitzen —, berari tokatu omen zitzaion erleei jakinaraztea etxeko jauna hil zela. 

Zigor:  Eta zer du ikustekorik horrek erleekin?
Nekane:  Bada, erleei hildakoen berri ematen zitzaien, Zigor! Itxura denez, argizari 

gehiago egin zezaten. Baserrirako ez ezik, argizariak berealdiko garrantzia 
zeukan elizarako ere. Kontua da gure aitona hura erlauntza aurrean jarri, tapa jo, 
eta hala hitz egin ziela erleei: “Abel, Abel, etxeko nagusia hil da!” 
Erlauntza gainean zapi beltza jarri zuenean, ordea, irrist egin eta lurrera bota 
zuen erlauntza. Urtarrila zen, eta erleei ez zitzaien gehiegi gustatuko istripu 
hura: Hasi zaizkio ziztaka, eta berak babesik ez. Ez omen zen baserriko atarira 
nahi orduko iritsi. Beti esaten zuen buruan eta gorputzean iltzatua zeukala egun 
hura: aitona hil izanaren pena buruan, eta erleen ezten mingarriak gorputzean. 

Jaime:  Harrigarria, bai. Pentsatzen al duzue egungo mutiko bat halako egoera batean? 
Erleekikoa oso berezia izan da Euskal Herrian, bai. Erlekume basatiren bat 
topatuz gero, zuhaitz horretan akats edo gurutze bat egin eta beretzat hartzen 
omen zuen ikusi zuenak.

Zigor:  Erlekumea beste baten sailetan bazegoen ere bai? 
Nekane:  Bai, bai. Gauza horiek bazekizkiten gure aitonak eta haren aurreko guztiek. 

Erlauntzari “erlea” esaten zioten, erleen talde-lan paregabea adierazteko. 
Guztiek bat balira bezala hartzen dutela elkar, alegia. Gure aurrekoek ”zenbat 
erle dauzkazu?” galdetzen zuten; oso ohikoa zen. 

Jaime:  Ikaragarri aldatu dira gauzak denbora gutxian! Gu, ume-garaian, hantxe ibiltzen 
ginen baserrian erleak zirikatzen. Umeak akzioa egin behar, badakizue. Hala ere, 
aitonak arrazoi: etxekoari nekez egiten diola eraso erleak, esaten zuen. Eta inoiz 
burua hazita bueltatu baginen ere, zortzitik zazpian hala izaten zen. 

Nekane:  Gizakiaren eztena da okerrena. Geu ari gara natura hondatzen, ekosistemak 
kaltetzen. Erleak asko ari dira nozitzen hori guztia, eta, orain, gainera, Asiako 
liztorra azaldu zaigu! 

Zigor:  Argizaria, eliza, baserria… badirudi kontu zaharrez aritu garela, baina erlea eta 
eztia ezinbestekoak ditugu aurrera begira ere. Ez al zuen Einsteinek esan?: “Erlea 
desagertzen bada, munduaren akabera izango da”. 
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IRAKURMENA 

Ekintza komunikatiboa: Egunkarian antzezlan baten kritika ulertzea.

‘Bejondaigula!’

Sinopsia 

Bizitzan korapilatuta dabiltza aspaldiko bi lagun. Biak ala biak dira aktoreak eta 
gaurkoa izango da elkarrekin egingo duten azken emanaldia. Agertokira irten aurreko 
prestaketetan ari dira, egunero bezala. Hala ere, zerbait gertatuko da eszenatokira irten 
aurretik, eta ustekabeko egoera berriari aurre egin beharko diote; ikuslea bihurtzen da 
horren guztiaren lekuko.

Carles Alberolak idatzitako komedia dramatiko honek maisuki konbinatzen ditu giza 
ikuspegitik interesekoak diren osagai ugari. Itxuraz bada ere, hasiera batean argumentu 
zehatzik ez izateak naturalagoa egiten du antzezlana. Izan ere, bizitzak berak ez baitauka 
argumentu zehatzik eta, beharbada, horrexegatik egiten zaigu aldian behin zoragarria.

Ramon Agirre eta Niko Lizeaga dira bizitzaren korapilo honen protagonistak, 
eszena-teknikariaren esku-hartze txukuna ahaztu gabe, eta bikote bikaina sortu dute 
egilearen beraren zuzendaritzapean eta Aitziber Garmendiaren laguntzarekin. Ramon 
bere saltsan ibili da pertsonaia zirikatzaile, bakarti eta, itxura batean, aldaezinean sartuta; 
Nikok, berriz, tinkotasun handia erakutsi du agertokian.

Euskarara egindako egokitzapenarekin, bestalde, bete-betean asmatu dute itzultzaileek 
—Xabier Etxaniz Rojok eta Ramon Agirrek berak—, hizkera arina eta hizkuntzaren berezko 
dotorezia lotuz. Gainera, jatorrizko testuak Valentziako gizarte eta pertsonaiei egiten 
diela erreferentzia kontuan hartuz, eredugarria izan da geure testuingurura egindako 
moldaketa.

Perez, Agus
Berria	(2012-08-11)	
Kritika. Antzerkia

(moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Herri-aldizkari batean, liburu baten kritika ulertzea.

Alkasoroko benta 

Nafarroako Bortzirietan irudizko beste herri bat sortuz gero, eskualdea Seierri bihurtzen 
zaigu. Irudizko herri hori da Alkasoro, eta bertako bentako semea, Martin Irazoki, Mikel 
Tabernaren nobela honetako protagonista eta narratzailea. Lekua eta narratzailea 
zehaztuta, garaian ere ederki kokatzen gaitu egileak: 50eko hamarkadan jaiotako ume 
batek 70eko hamarkadaren erdialdera arteko bizipenak kontatzen dizkigu —data jakin 
gutxi aipatu arren—, adin batetik aurrerako irakurleei oso ezagunak gertatuko zaizkien 
benetako pasadizoen bidez. Gainera, kontakizun kostunbrista da eleberria, orduko 
ohiturak eta bizimodua ederki islatzen baititu idazleak. Badu nobelak mota horretako 
istorioen beste ezaugarri bat ere: pertsonaia ugaritasuna. Halere, ez dadila kezkatu 
irakurlea izenak nahasten dituen horietakoa bada. Pertsonaiak liburuaren 10 kapituluetan 
zehar agertu eta desagertu arren, atalak nahiko independenteak dira, eta lotzen dituen 
ildoa Martin bera da.

Lehen pertsonan kontatzen du istorioa Martinek. Hortaz, idazleak darabilen hizkuntza 
haren hizkerari egokitzen zaio: esaldi labur eta espontaneoak dira nagusi, umore puntu 
bat eta inguru hartako euskalkiaren ukituekin. Gainera, hurbilekoa ez den irakurlearentzat 
arrotzen gerta daitezkeen hitz eta esamoldeak erraz ulertzen dira, testuingurua lagun.

Irakurketa atsegina, amaierako sorpresa eta guzti, Tabernak irakurleari eskaintzen diona.

Taberna,	Mikel
Aizu! aldizkaria	(2013-09)

 (moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Administrazioko jakinarazpen bat ulertzea.

BANDOA
Zaborra biltzeko eredu berria

Tolosaldeko Mankomunitatetik herritarrak zoriondu nahi ditugu, bilketa-eredu berrira 
hain ongi moldatzeagatik eta lortzen ari garen birziklatze-kopuru txalogarriengatik.

Dakizuenez, Tolosaldeko Mankomunitateak bere gain du eskualdeko hondakinen 
kudeaketa eta, beraz, baita araudia betearazteko ardura ere.

Horren ildotik, Abuztuaren 26ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako 
Ordenantza Orokorreko araudia betearazten hasiko gara aurrerantzean; alegia, etxe- eta 
merkataritza-hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua arautzen duen araudia.

Beraz, hemendik aurrera, araudia betetzeko eskatzen dizuegu herritarrei. Horrela egin 
ezean, aipatutako ordenantzako II. kapituluan agertzen diren arau-hausteak zigortzen 
hasi beharko dugu.

Ondorioz, hondakinak ez sailkatzea, beharrezko kuboak ez erabiltzea edota zabor-poltsak 
kalean uztea zigortu egingo dira aurrerantzean.

Herri txukunen alde egin dezagun, guztion mesederako.

Tolosaldeko	Mankomunitatea
(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Erakunde batek argitaratutako prentsa-oharra 
ulertzea. 

2012ko CAF-Elhuyar sariak

Abian dira zientzia eta teknologiaren dibulgaziorako 
2012ko CAF-Elhuyar sariak

Elhuyar fundazioak eta CAF enpresak abian jarri dituzte 2012ko CAF-Elhuyar sariak. 
CAF-Elhuyar sarien helburuak dira zientzia eta teknologiaren arloko gaien eta ikerketen 
euskarazko dibulgazioa, kazetaritza eta gizarteratzea bultzatzea, saritzea eta aitortzea.

Aurtengo edizioan kategoria berria izango du sariketak: Zientzia gizartean sorkuntza-beka. 
Beka horren bidez, zientziaren/teknologiaren eta gizartearen arteko elkarrekintza landuko 
duten produktuei lagundu nahi die sariketak. Proiektuen izaera zientifikoa, artistikoa zein 
soziologikoa izan daiteke, eta arlo zientifikoa eta soziala harremanetan jartzea izan behar 
du haien muinak. 

Edozein diziplina artistiko, soziologiko edo zientifikotako proposamenak onartuko dira 
sariketara: ikus-entzunezkoak, dantza edo musika ardatz dutenak, esperimentu artistiko 
sozialak, argazkilaritzakoak, gizartea helburu duten ikerketa zientifikoak, azterketa 
soziologikoak…

Zientzia gizartean sorkuntza-bekaren bidez, 5.000 euroko laguntza jasoko du pertsona 
edo talde irabazleak proiektua gauzatzeko.

Kategoria berriarekin batera, beste bi kategoria hauek osatuko dute CAF-Elhuyar sarien 
XIX. Edizioa: Dibulgazio-artikulu originalak, eta Zientzia kazetaritzaren arloko lanak. 

Dibulgazio-artikulu originalen kategorian, 2.000 euroko bi sari izango dira jokoan; 
bata dibulgazio-artikulu orokorrei dagokiena, eta, bestea, egilearen doktore-tesian 
oinarritutako dibulgazio-artikuluari dagokiona. 

Zientzia-kazetaritzaren arloko lanen kategorian, 2.000 euroko sari bat egongo da 
jokoan, eta 2012. urtean argitaratu diren zientzia-kazetaritzako lanak aurkeztu ahal 
izango dira, edozein formatu eta generotakoak.

Lanak aurkezteko epea 2013ko urtarrilaren 31ra arte dago zabalik. Informazio gehiago: 
cafelhuyarsariak.elhuyar.org
 

Elhuyar	fundazioaren	prentsa-oharra
2012ko	urriaren	9an

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Aldizkari batean, gizarte-gai jakin baten gainean 
emandako iritziak ulertzea. 

AEBetako albistegiek ez dute klima-aldaketa aipatu nahi

AEBko telebista-kateen albistegietan geroz eta denbora gehiago eskaintzen diete 
klimarekin lotutako gaiei. Orain arte ikusi gabeko egoeren aurrean daude estatubatuarrak. 
Esaterako, Boston hiria orain arteko elurte handienak jasaten ari da, eta ezohikoa den elurra 
ikusten hasiak dira Georgia moduko hegoaldeko estatuetan. Aldi berean, Kaliforniako zati 
handi bat lehorte handirako prestatzen ari da. 

Milioika dolar gastatzen ari dira telebista-kateetako albistegiak “klima ikuskatzeko 
zentro” deigarrietan, Amy Goodman kazetariak Democracy Now! hedabidean jaso 
duenez. Eguraldiaren berri ematen duten set hauek “muturreko fenomeno klimatikoak 
ikuskatzeko zentro” bilakatzen ari dira orain, “muturreko fenomeno klimatiko” adiera 
erabiliz eta “klima- aldaketa” eta “berotegi-efektua” alde batera utziz. Hango albistegien 
publizitate-tarteak ikustea besterik ez dago erregai fosilen industria zein garbia eta 
zoragarria den esaten duten iragarkiak maiz topatzeko.

Horrelako gaien informazioa geroz eta beharrezkoagoa den momentuan, klimarekin 
lotutako informazioaren jarraipena egiten duen pertsonal-kopurua jaisten ari dira 
AEBetako hedabide nagusi batzuk. Joan den urrian, AEBetako irrati publikoen NPR 
kateak lau pertsonatik batera murriztu zuen klima-aldaketaren gainean zeudenen 
kopurua. Bakar hau egun erdiz ari da lanean, gainera. 2013. urtean, The New York Times-ek 
ingurumen-gaietan espezializatutako taldea desegin zuen.

Itxura denez, debatea amaituta dago, jada. Klima Aldaketari Buruzko Gobernu Arteko 
Taldeak (IPCC), 2007ko Nobel saridunak eta 80 herrialdetako 800 zientzialarik txostena 
argitaratu zuten honako baieztapen honekin: “Gizakiaren eragina klima-aldaketan argia 
da: zenbat eta gehiago aztoratu klima, orduan eta arrisku handiagoa atzera bueltarik ez 
duten gertakari eta ingurumen-eraginetarako. Badauzkagu klima-aldaketa mugatu eta 
etorkizun jasangarriagoa egiteko bitartekoak”. 

AEBetako gobernua ere arduratuta dago gaiarekin; aldaketa benetakoa dela uste du 
Pentagonoak. Zerbaitegatik definitu dute bai George W. Bushen, bai Barack Obamaren 
Defentsa Departamenduek klima-aldaketa “segurtasun nazionalerako mehatxu 
garrantzitsu” gisa.

Agirre, Igor
Argia	aldizkaria	(2015-03-03)

(Moldatua)
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IRAKURMENA

Ekintza komunikatiboa: Aldizkari batean, bere arloko gai bati buruzko 
artikulua	ulertzea,	nahiz	eta	tarteka	terminologiari	lotutako	ñabarduraren	bat	
argitu behar izan hiztegiaren laguntzaz. 

Alergia eta intolerantzia: nola bereizi?

Jan ondoren urdaileko molestiak edo ezpainak “puztuta” sentitzen badituzu, litekeena 
da zure gorputzak janariren bat errefusatzea. Horren arrazoia ahalik eta lasterren jakitea 
komeni zaizu.

Ez dakigu oso ondo zergatik, baina azken urteotan gero eta pertsona gehiagok jotzen 
dute medikuarengana zerbait jan ondoren kontrako erreakzioren bat jasan dutelako. 
Gehienek alergikoak direla uste dute, baina askotan intolerantzia edo jasanezintasuna 
besterik ez dute. Horregatik, komeni da batzuen eta besteen arteko desberdintasunak 
argi izatea: alergiak sistema immunitarioaren erreakzio bat eragiten du janari horren 
kontra; intolerantziak, berriz, alterazio metabolikoak eragiten ditu, janarietako zenbait 
elikagairen digestioa, asimilazioa eta aprobetxamendua ezinezko bihurtzen dutenak.

Sintoma diferenteak
Kasu batzuetan alergiak eta intolerantziak bereiztea eta diagnostikatzea zaila izan 
daitekeen arren, eragindako sintomei erreparatzea izaten da bi trastorno horiek bereizteko 
modurik errazena:

Intolerantzietan, zalantzazko janariaren eta horrek eragiten dituen efektuen arteko 
erlazioa ez da beti argia izaten, baina elikagai jakin bat hartu ondoren beti urdaileko 
molestiak (digestio pisuak eta nekezak, bihotzerrea), gasak edo haizeak, sabel 
puztua edo hesteetako alterazioak (beherakoak edo idorreria larria) agertzen badira, 
intolerantzia egon daitekeela susmatu beharko dugu. Batzuetan, intolerantziak nekea 
ere eragin dezake, eta, pertsonak pisua galdu nahi duen arren, ahalegin hori, behin baino 
gehiagotan, ezinezko bihurtzen da. Intolerantziarik ezagunenak eta usuenak hauek dira: 
glutenarena (horren ondorioz sortzen den gaixotasunari zeliakia esaten zaio), laktosarena 
(pertsonak ez du jasaten esnean dagoen azukrea), eta fruktosarena (fruituetan dagoen 
azukrea).

Janari-alergietan agertzen diren sintomak apur bat diferenteak dira: ezpainak puztu 
egiten dira, baita aurpegia edo eztarria ere, gorriuneak agertzen dira larruazalean, akne 
moduko pikorrak, arnas molestiak (eztula, doministikuak, arnasteko zailtasuna...). Alergia 
intolerantzia baino larriagoa izan daiteke, eta, horregatik, hura eragiten digun janaria 
identifikatu ondoren, alergenoaren kontsumoa uztea da irtenbiderik onena, aldi berean 
janari horren faltak ekar ditzakeen nutrizio-gabeziak kontrolatuz. Medikuak emango 
dizkigu beti jan-neurria orekatzeko jarraibide egokiak.

Zer egin daiteke?
Molestien jatorria argitzeko, probarik usuena eta eraginkorrena odol-analisia da, baina, 
zenbaitetan, medikuak proba alergikoak egitea erabaki dezake: bizkarrean edo besoan 
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partxe moduko batzuk jartzen zaizkio gaixoari edo elikagai “susmagarria” ematen zaio; 
behar bezalako mediku-kontrolarekin, noski.

Nolanahi ere, gaixoak espezialistaren lana erraztuko duten neurriak har ditzake: molestiak 
jasan baino lehenago zer jan duen edo molestia horiek zer ordutan agertzen diren idaztea 
ideia ona izan daiteke.

Bestetik, janari batek mesede baino kalte gehiago eragiten dizun susmoa baduzu, 
elikadura aldatzea komeni da, sintomen eta janari zehatz horren arteko erlazioa benetan 
existitzen den ikusteko. Informazio horrekin, espezialistarentzat askoz ere errazagoa 
izango da diagnostikoa eta jarraipena egitea.

Agirre, Jabier
Argia	aldizkaria	(2015-06-21)

(Moldatua)

Ekintza komunikatiboa: Haurren heziketaren inguruan elkarrizketatuak 
ematen dituen azalpenak eta aholkuak ulertzea. 

Ironia, seme-alabak hezteko

Umorea bizitzako zutarri garrantzitsuenetariko bat da Carles Capdevila kazetari eta 
dibulgatzailearentzat	 (Vic,	 Bartzelona,	 1965).	 Besteak	 beste,	 Ara egunkariko zuzendari 
fundatzailea da, Ser irratian eta TV3 telebistan kolaboratzen du eta Komunikazio irakaslea da 
Bartzelonako Unibertsitatean. Horrez gain, lau seme-alaben aita da, eta, bere esperientziaz 
baliatuta, umorez nola hez daitekeen azaltzen du hezkuntzaren inguruko hitzaldietan.

Nola antolatzen duzu zure bizitza?
Egia esan, adin ezberdinetako lau seme-alaba izateak asko laguntzen du, elkar zaintzen 
baitute. Arazo pertsonalak direla-eta, aurten ez dut unibertsitatean lan egiten, baina 
egunak interesgarriak dira, halere.

Komunikazioan aditua izateak balio izan dizu seme-alabekin hobeto komunikatzeko?
Haiek esaten didate hitzaldi asko ematen ditudala, baina gero etxean ez dakidala zer egin 
[barrez]. Errementariaren etxean, zotza burruntzi. Baina uste dut hitzak erabiltzea, tonua 
kontrolatzea eta ironia baliatzea ezinbestekoa dela. Gure aitak, ezezkoa emateko, baietz 
esaten zuen beti: «Bai, bai, noski, bihar bertan erosiko dizut»; argi zegoen ezetz. Oso 
erabilgarria da.

Guraso asko kezkatuta bizi dira.
Hori da nire tesi nagusia; lasaitu egin behar dugu, eta seme-alabekin dibertitzen ikasi. Ez 
zait eraginkorra iruditzen 400 orriko liburu bat erostea ezetz nola esan jakiteko. Ez dago 
metodo zehatz eta orokorrik. Gure seme-alabak ezagutu behar ditugu, egoki hezi nahi 
baditugu. Bakoitza den modukoa da, eta horretara egokitu behar dugu.
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Arau moldagarriak behar dira, beraz.
Hori da. Era berean, uste dut baldintzarik gabeko maitasuna behar dela guraso eta 
seme-alaben artean. Ekintza bakoitzak ondorioak ditu, eta horren jabe beren kabuz 
egin behar dira. Baina arau batzuk behar dira. Gatazkarik ez sortzeko ez baduzu mugarik 
jartzen, akabo. Horrek ez du ezertarako balio.

Metodo orokorrik egon ez arren, irizpideren bat badago?
Mugarria gaztaroan dago. 14 urtera arte bizkortu behar ditugu, eta, hortik aurrera, ahal 
den heinean, hurbiletik zaindu.

Baina gehiegi kontrolatzea ere ez da ona.
Badaude guraso batzuk denbora osoan seme-alaben gainean daudenak, eta gehiegi 
babesten dituztenak. Hori hezkuntzaren aurka doa. Autonomia garatu behar dute, eta 
gauzak beren kasa egiten ikasi. 7 eta 14 urte bitartean izan beharko lukete horretarako 
aukera, gaztaroan beren kabuz moldatu ahal izateko. 15 urterekin egiten dutena baino 
garrantzitsuagoa da nola iritsi diren horra.

Eroriz ikasten da oinez, ezta?
Dudarik gabe. Bizitzan moldatzen ere halaxe ikasten da: sortzen diren arazoei aurre eginez. 
Adibidez, zure alabak lan egitea nahi baduzu, ez eman dirurik. Ikus dezala zer egin behar 
den gutiziak ordaintzeko.

Nolakoa izan da zuen eboluzioa duela hogei urtetik hona?
Sekulakoa. Lau seme-alaben aita izateak esperientzia izugarria ematen du, eta gauza 
askori garrantzia kentzen diezu. Hasieran, liburu pila bat erosi genituen, baina uste dut 
patetikoak ere izan ginela. Haur bat hezteko ez dago eskulibururik. Denborarekin ikasi dut 
jolas librea dela metodorik onena haurrak zoriontsu hezteko.

Zergatik?
Haurren sormena lantzea eta garatzea ezinbestekoa delako. Zikintzen utzi behar zaie, 
zauri txikiak izaten, ongi pasatzen eta bizitzaz gozatzen. Orain, futboleko eskolak eta 
guzti daude, mila arau, sekulako diziplina eta kontrol handiarekin. Teknikoki onak izango 
dira, baina seguru nago hortik ez dela jeniorik aterako. Jenioak kaleko zelaietan daude, 
inprobisatuetan, eta zuloz beterikoetan. Umeek beren kabuz eta libre jolasteko eskubidea 
dute.

Zein akats egiten dute, behin eta berriz, gurasoek?
Haurrak gehiegi babesteaz gain, asko exijitzen diegu maiz; arrakastaren kulturan bizi gara. 
Garrantzitsuagoa da zoriontsu eta autonomo izaten jakitea, ingelesez ongi jakitea baino. 
Balioak izan behar dituzte, eta norberaren mugak gainditzen saiatu, baina ez dute onenak 
izan behar; ez da hori guk bultzatu behar duguna.

Umorearekin komunikatzea heztea dela diozu. Zergatik?
Batetik, komeni da ironia-puntu bat izatea, eta, bestetik, ezin da burumakur bizi gaztaroan 
dagoen semeak ez digulako bere bizitza kontatzen. Hori normala da, ezin gara horretaz 
kexatu. Ziurrenik, gazte batek noizbait esan behar ez duen zerbait esango du; guk eutsi 

IRAKURMENA
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egin behar diogu gure tokiari. Itsututa gaude guraso perfektuak izatearekin; ez dago 
guraso perfekturik, guraso zoriontsuak behar dira. Eta seme-alaba kritikoak, nor bere 
printzipioekin. Halere, gurasoak ondoan izango dituzte beti.

Carles	Capdevilari	elkarrizketa
Berria	egunkaria	(2016-01-26)

(Moldatua)

Ekintza komunikatiboa: Sindikatu batek, egoera jakin bat salatzeko 
asmoarekin, bere web-orrian argitaratutako jakinarazpena ulertzea. 

ELAren ordezkariak Munduko Foro Sozialean

ELAk langile prekarioak antolatzeko beharra aldarrikatu du Munduko Foro Sozialean

Montrealeko Munduko Foro Sozialean dauden ELAren ordezkariek parte hartu dute 
prekarietatearen, klima-aldaketaren eta merkataritza-itunen (TTIP, CETA eta abar) 
aurkako hainbat eztabaidagunetan. 

Mikel Novalek, ELAren Ingurumen eta Politika Sozialaren arduradunak, zera azpimarratu 
du Montrealen: “Langile prekarioak antolatzea da sindikatuen eginbeharra; bai behintzat 
kapitalak enplegu-munduan inposaturiko aldaketei egoki erantzun nahi badiegu”.

Munduko Foro Sozialean, herrialde askotako sindikatuen jokabidea eman da ezagutzera, 
eta, Euskal Herrian ELAk egiten duenaren bidetik, argi geratu da langile prekarioek 
badutela antolatzeko gaitasunik. 

Bestetik, klima-aldaketari buruzko mintegi batean, Novalek adierazi du “gero eta sindikatu 
gehiago daudela klima-aldaketaren aurkako borrokan. Hilda dagoen planeta batean ez 
dago lanpostu duinik. Justizia sozialean oinarritutako aldaketa sozial eta ekonomikoak 
nahi baldin baditugu, ekoizpenaren, banaketaren eta kontsumoaren sistema berri bat 
bereganatu beharko du sindikalismoak, halabeharrez. Erronka handia da”.

Azkenik, ELAren Nazioarteko arduradunak, Laura Gonzalez de Txabarrik, salatu du 
“negoziatzen ari diren TTIPak eta antzeko merkataritza-itunek ez dutela helburu 
merkatua liberalizatzea, baizik eta lan- eta ingurumen-eskubideak murriztea”. Hori 
horrela, Munduko Foro Sozialean oso argi geratu da beharrezkoa dela itun horien aurkako 
mobilizazioak mundu-mailan bultzatzea.

ELAren	web-orria	(2016-08-17)
(http://www.ela.eus/eu/aktualitatea/albisteak)

(Moldatua)
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IRAKURMENA

Ekintza komunikatiboa: Eleberri batean, pertsonaia batek deskribatzen duen 
egoera eta horrek eragiten dizkion sentimenduak ulertzea. 

Oihal tornasolatua

Ukabilkada egundokoa izan zen. Neure onetik atera ninduen. Orduak neramatzan lo egin 
ezinik, ohean jira eta bira, izara artean korapilatzen. Eta bera nire ondoan, aingerutxo bat 
bailitzan, lo seko. Eta zer eta halako batean ez dit, bada, kristoren ukabilkada ematen! 
Bultza egin nion, indar guztiekin. Baina ez zen mugitu ere egin. Ez zuen hitzik esan. 
Bortitzago bultzatu nuen, ohetik bota arte. Baina inozo halakoak, lurrean, alfonbra zatar 
eta latz haren gainean lo jarraitu zuen. Beti bezala. 

Hamaikatxo urte generamatzan ezkonduta eta honezkero ohitua egon beharko nuen. 
Baina ez. Gero eta jasangaitzagoa egiten zitzaidan. Gauero-gauero pelikula bera izaten 
zen. Hilean behin-edo, gidoia pixka bat aldatzen zen, larrutan egiten genuenean. Beno, 
larrutan egin edo… Ohean etzaten nintzen, bera gainean jartzen zen eta “a,a,a,a,a,a,a” 
trixte batzuk disimuluan esanez husten zen nire barruan. Arraio demonio! Ez al zen 
konturatzen nik ez nuela ezertxo ere sentitzen! Bai zera! Nahikoa zuen bere hileroko 
deskargarekin, eta gero, bada betikoa, lo seko. Eta txortan egiten ez genuenean, lo seko 
baita ere, pilula mordo bat hartu eta gero, hori bai. 

Teresak, 3. pisuko bizilagunak esaten zidan amorante bat bilatu behar nuela, merezita 
neukala. Eta senarrak ere merezita zeukala. Kontua da amorantea topatzea ez zela batere 
erraza. Ni aspalditxo erretiratua nengoen merkatutik eta ez nuen asmatuko ez nondik 
nora ibili ezta zer esan ere. Lotsa sentitzen nuen burutik pasatzen zitzaidan bakoitzean 
eta, egia esan, desiorik sentitzen ez nuen arren, senarraren eskuak ezagunak zitzaizkidan 
eta gizon arrotz baten besoetan deseroso sentituko nintzela uste nuen. 

Osoro, Jasone
“Korapiloak” (2001,	Elkar)

Oihal tornasolatua	(29-30	or.)
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IDAZMENA 

Ekintza komunikatiboa: Elkarte bateko kide izanik, bertako bazkide guztiei 
gutun bat idaztea, zerbait eskatuz eta zerbaiten berri emanez.

Ibiltari Elkartea

Bazkide hori:

Dakizun bezala, iazko azken batzarrean honako bi berrikuntza adostu genituen urte 
honetarako: kontabilitate-sistema hobetzeko aplikazio berria ezartzea alde batetik, eta 
bazkide-txartela berritzea, bestetik.

Aplikazioaren ezarpenari dagokionez, aldaketa datorren astean egingo dela jakinarazi 
nahi dizut. Ondorioz, aurtengo diru-kontuen berri martxoan emango dugu, eta ez 
otsailean, orain arte bezala.

Bazkide-txartelak berritzeko, bestalde, kide bakoitzaren hainbat datu eta argazki bat 
beharko ditugu. Beraz, lehenbailehen elkartetik pasatzea eskatu nahi dizut, zure datuak 
eguneratzeko. Ezin bazara etorri, mesedez, deitu telefonoz, edo bidali mezu bat gure 
ohiko helbidera.

Besterik gabe, laster arte.

Donostian, 2012ko otsailaren 3an.

Ibiltari Elkarteko idazkaria
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IDAZMENA

Ekintza komunikatiboa: Zuzendariari	idatzitako	zutabean,	zerbaiten	
inguruko jarrera edo sentimendua adieraztea. 

Telezaborra

Egunkari honetan bertan, iritzi-artikulu bat irakurri nuen otsailaren 14an, eta ez nago 
batere ados ematen zen iritziarekin. Nolatan esan daiteke gure telebista Europakoen eredu 
berekoa dela, eta, ondorioz, kalitate maila handikoa eta ikusle guztientzako modukoa?

Egungo saio askok ez dute mamirik; aspergarriak dira, eta askotan ikusiak edo aurrez 
emanak direla dirudi. Ikusle asko nazkatu samar gaude errepikapenekin: duela lau edo 
bost urteko pilota-partidak, aspaldiko trikitilari-txapelketak, Goenkale bezalako telesail 
zaharrak… Kirol saioak, batez ere, behin eta berriz errepikatzen dira, urtero-urtero.

Haurren programazioari dagokionez, badago zertaz kexatu: japoniar marrazki bizidunak 
dira nagusi, eta Euskal Herrian ekoitzitakoak alde batera uzten dira edo zentzurik ez duen 
ordutegietan jartzen dituzte; Txirritarenak edo Lazkao Txikirenak, esaterako, goizeko 
4:00etan! Iruditzen zait gure telebistak hemengo pertsonaiak eta giroa kontuan izan 
behar dituela. Baita umeen kasuan ere.

Azkenik, txutxu-mutxu saioei buruz ere zerbait komentatu nahiko nuke. Egia da saio 
horietako batzuk jendea entretenitzeko balio dutela, baina beste askok jendearen 
intimitatea urratzen dute, besteen bizitzetan sartuz eta horrekin sentsazionalismoa 
eginez. Hain zaila al da, entretenitzeaz aparte, baloreak kontuan hartzen dituen 
programazioa egitea? 

Uste dut nire iritzi berekoak direla telebista-ikusle asko. 

Estanis Murgiondo
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Ekintza komunikatiboa: Lagunarteko foro batean, film baten inguruko 
kritika laburra idaztea. 

Gladiator filmaren kritika

Aurreko asteburuan zineman izan nintzen, Gladiator ikusten. Benetan film ederra da! 
Russell Crowe da aktore nagusia, Maximus gladiadorearen rolean. Comodo enperadore 
krudelaren papera, berriz, bikain egiten du Joaquim Phoenix aktore ezagunak. Daukan 
gaizto-aurpegiak sinesgarritasuna ematen dio bere antzezpenari. Alderdi txarren bat 
nabarmentzearren, bi pertsonaia nagusien (Maximus eta Comodo) arteko kontrastea 
handiegia da: gaiztoa gaiztoegia da, eta ona, aldiz, onegia. Dena den, hori ohiko akatsa 
izaten da, sarritan, film epikoetan. Barkatzeko modukoa, beraz.

Bestalde, filma oso ondo girotuta dago, eta gidoia ederki landuta. Garai hartako Erromaren 
irudia bikain islatuta dago film osoan: soldadu eta gladiadoreen jantziak, Germaniako 
basoen paisaiak, garaiko koliseo edo borroka-lekuak…

Giza pasioak eta sentimenduak ongi transmititzetik dator, nire ustez, filmaren arrakasta. 
Horrek ikuslearengan eragiten du. 

Bukatzeko: aholkatzeko moduko filma da. Ikusi ez duzuenak joan zaitezte ikustera, merezi 
du-eta! 

Felipe
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IDAZMENA

Ekintza komunikatiboa: Erakundeekiko harremanetan, konponbideak 
eskatuz, eskaera-gutun bat idaztea. 

Gautxori diskoteka

Ararteko agurgarria:

Auzoan daukagun arazoa azaltzeko idazten dizut gutun hau. Orain dela bi urte Gautxori 
diskoteka ireki zuten Santutxun, nire auzoan. Lehen auzo lasaia eta isila zen, baina 
diskoteka jarri zutenetik iskanbila besterik ez dago. Gauetan, asteburuetan batik bat, 
gazte asko bertara joaten dira, eta musika altuegiagatik eta gazteen zaratagatik ezin dut 
ondo lo egin. 

Aurrekoaz gainera, diskotekaren inguruko bazterrak zikin eta hondatuta egoten dira 
igande goizero, gazteen arteko liskarrak direla eta. Bi egunez itxaron behar izaten dugu 
zikinkeria garbi dezaten, eta bi hilabetez hondatuta dauden bazterrak konpon ditzaten.

Alkateari hainbat eskutitz idatzi dizkiot gure egoeraren berri ematearren. Udalera protesta 
egitera ere joan gara, baina alferrik izan da. Gautxori diskotekaren jabeari ere gutun asko 
idatzi dizkiot egoeraren berri emateko eta irtenbide bat aurkitzeko. Protestaldi asko egin 
ditugu, baina ez dute ezertarako balio izan.

Azken eskutitz honen helburua zeuri egoeraren berri ematea eta aipatutako arazoaren 
konponbidea aurkitzea da. Eskerrak eman nahi dizkizut zure denboragatik eta, 
erantzunaren zain, agurtzen zaitut.

Adeitasunez,

Miren Egurbide
2014ko ekainak 4a
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Ekintza komunikatiboa: Egunkari batean, irakurleak jakinaren gainean 
jartzeko, kultur emanaldi baten aipua idaztea. 

Urteko lehen maskarada

Zalgize herrian hasiko da gaur aurtengo maskarada garaia, Zuberoan; maiatzera arte 
luzatuko da

Lau hilabetez, gaurtik maiatzaren bigarren astera, satira, kritika eta gehiegikeria dantzaz, 
musikaz eta bertsoz agertuko da Zuberoako plazetan. Maskarada sasoia hasiko da gaur, 
Zalgizen (Zuberoa). Izan ere, herri horretakoak eta Irurikoak dira ikuskizuna jokatuko 
duten aktore gazteak. Duela hamar urte bezala, indarrak batu dituzte, hamalau agerraldi 
prestatzeko.

Jean Etxegoienek zuzendu zuen 2004ko taldea, eta, aurten ere, hark hartu du ardura 
dantzariak eta kantariak gidatzeko. Arnaud Basahon izango da Kabana Handia; Beñat 
Larrori izango da Pitxu; Bettan Hokik Buhame Jaunarena egingo du; Joel Kodega 
jende prestuaren jaun gisa ariko da; Audrey Keheillek anderearena egingo du; Fabrice 
Etxegoienek laborariarena; eta Fabienne Keheillek, laborarisarena.

Iaz bezala, bi emakumek jokatuko dute Xorrotxena: Elodie Arrosagaraiek eta Maialen 
Larrorik.

Datorren	igandean,	otsailaren	9an,	Atharratzen	arituko	dira;	16an,	Ainharben;	martxoaren	
2an,	Altzürükün;	9an,	Eskiulan;	16an,	Idauze-Mendin;	eta,	23an,	Arrokiagan.

Jende askok ohitura du arratsaldeko emanaldira joateko, 15:00etan, baina maskarada, 
berez, goizean hasten da, 10:00ak aldera, barrikada haustearekin.

MASKARADA

Noiz. Gaur, 10:00etan.

Non. Zalgizeko plazan.

Berria-ko	erredakzioa	(2014-02-02)
(Moldatua)
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IDAZMENA

Ekintza komunikatiboa: Aisialdiko foro batean, ohiturei eusteko helburuz, 
eskualdeko tradizio baten berri ematea. 

Gaztañerre Eguna

Urteroko eztabaida Eibarko etxe eta kuadrilla askotan: noiz da aurten Gaztañerre Eguna? 
Izan ere, Gaztañerre Egunak ez dauka egun zehatzik; ez da beti egun berean. Aurten, 
azaroko hirugarren astelehenean izango da. 

Behin azarora hurreratzen hasten garenean, eibartarrok Gaztañerre Egunean pentsatzen 
hasten gara; tradizio handiko lagunarteko jaia da. Aspaldi-aspaldiko kontua da Gaztañerre 
Eguna ospatzea Eibarren, Soraluzen eta Ermuan. Lagunarteko afari-merienda eginda 
ospatzen da. Plater nagusia barraskiloak izaten dira, eta, askotan, berakatz-zopa ere bai. 
Eta postrea, gaztaina erreak, jakina.

Eta, urtero, matraka berbera: noiz da aurten Gaztañerre? Izan ere, ez dauka egun zehatzik.
Eta orduan hasten gara bateko eta besteko teoriak entzuten. Batzuentzat, azaroko 
bigarren astelehena da (sarri halaxe izaten da); beste batzuentzat, Domu Santu osteko 
bigarren astelehena; hirugarren batzuentzat, Domu Santu ondorengo astelehena; eta, 
azken batzuentzat, hirugarren astelehena...

Baina, ez: Gaztañerre Eguna da Arimen Eguna (azaroak 2) igaro eta, bigarren astelehena. 
Aurtengoan, azaroko hirugarren astelehena: azaroak 16.

Bai, egia da urtero daukagula eztabaida berbera, baina gure “autoritateek” nahiko ondo 
lotuta laga ziguten kontua.

Toribiok garbi dakar bere hiztegian: “Segundo lunes (después del día de Animas) del mes de 
noviembre”	(TE,	391).	San	Martinek	ere,	ez	dauka	zalantzarik,	eta	gauza	bera	dio	Gogoz 
liburuan: Iritziak iritzi, Arimen Egunetik bigarren astelehenean ospatzen da.

Geuk ere, horrelaxe jaso genuen Eibarko nagusien artean, Eibarko hiztegi etnografikorako, 
222. orrialdean: Arimen Egunaren osteko bigarren astelehenean ospatzen da; gaztaina erreak 
eta barraskiloak afaltzen dira. Eta, Mikel Larrañagak ere, gauza bera dio bere blogean.

Hartara, aurtengoan, azaroaren 16an elkartuko gara etxeko sukalde eta elkarteetan, 
familian edo lagunartean, Gaztañerre ospatzera. Eta zalantzaren bat daukanak ospatu 
dezala azaroko astelehen guztietan!

Sarasua, Asier
Eibar.org/Eibarko	peoria	(2015/11/03)

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Etxepeko	administrariak,	bizilagunekin	egindako	
bileraren ostean, hartutako erabakien berri idatziz ematea. 

Etxepeko gorabeherak

Amurrion, 2016ko urtarrilaren 22an

Bizilagun agurgarriak: 

Dakizuen bezala, aurreko ostiralean kontu batzuez eztabaidatzeko bildu ginen. Idatzi 
honen bidez, bilera hartan hartu genituen erabakien berri eman nahi dizuet. Bertaratu ez 
zinetenak ere, modu horretan, jakinaren gainean egongo zarete.

•	 Garajeak: Urtean bitan garbitzen dira garajeak, eta hil honetan da lehen txanda. 
Bizilagun gehienen iritzia errespetatuz, erabaki zen egun horiek otsailaren 21a eta 
22a izatea; asteazkena eta osteguna, hurrenez hurren. Aipatutako egun horietan, 
9:00etatik	20:00etara,	autoek	ezingo	dute	garajean	aparkatuta	egon.	

•	 Eskailerak eta ezkaratza garbitzea: Bizilagun gutxi batzuek garbitzaile bat 
kontratatzea proposatu arren, gehienon iritzia izan zen garbiketa bizilagunen 
artean txandaka egitea zela onena. Familia bakoitzak, egokitzen zaionean, 
ezkaratza eta eskailerak garbitu beharko ditu. Garbitzea egokitzen zaion familiari 
garbiketa-abisua utziko zaio etxeko atean, heldulekutik zintzilik. 

•	 Txakur-usaina: Badakizue gure ezkaratzean ez dagoela galarazita animaliak 
edukitzea; baina, azkenaldian, kexa asko izan dira txakurrek uzten duten usaina 
dela-eta. Bileran hitz egin zen txakur horien jabeekin, eta arazoari konponbidea 
emateko konpromisoa hartu zuten. 

Besterik gabe, agurtzen zaituztet.

Irene Galparsoro (Administraria)
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Ekintza komunikatiboa: Eskualdeko aldizkari digital batean, herritarrak 
informatzez gero, udalak eskaintzen duen zerbitzu baten berri ematea. 

Auzo-taxi zerbitzua

Ekainetik aurrera martxan egongo da auzo-taxi zerbitzua 

Gaur	19:00etan	egingo	duten	osoko	bilkuran	proposatuko	du	udaleko	gobernu-taldeak	
auzo-taxi zerbitzua arautuko duen udal-ordenantza berria. Ekainean ipini gura dute abian 
zerbitzua, eta horren inguruko zehaztasunak prentsa-ohar batean azaldu dira.
 

“Baserri-auzoetako herritarrei Zelaietara 
eta Traña-Matienara erraz eta eroso joan 
ahal izateko” aukera eskaintzeko helburua 
du, gobernu-taldearen arabera, zerbitzu 
berriak. Iñaki Rekalde Turismo, Komertzio 
eta Landa Garapen arloko zinegotziaren 
berbetan, “erraztasunak eman nahi 
dizkiegu herritarrei erosketak egiteko, 
medikuarenera nahiz bankura joateko”. 
Gobernu-taldeak azpimarratu duenez, 
baserri-auzoetako hainbat herritarren 
eskariari erantzunez erabaki dute zerbitzu 
berria martxan ipintzea.

Gaur onartuko duten araudiaren arabera, autorik ez daukaten baserri-auzoetako 
bizilagunek erabiliko dute zerbitzua. Horretarako, “auzo-taxi” txartela eskuratu beharko 
dute euro bana ordainduta, eta auzogunetik Zelaieta edo Traña-Matienarainoko bidaia 
bakoitzeko 2 euro ordainduko dituzte, bidaiari-kopurua edozein delarik ere. Erabiltzaile 
bakoitzak, gehienez, bidai bi egin ahalko ditu egunean.

Astelehenetik	 barikura	 (07:30etik	 20:00etara)	 eta	 zapatuetan	 (09:00etatik	 14:00etara)	
egongo da auzo-taxi zerbitzua martxan. Domeketan, jaiegunetan eta abuztuan, berriz, 
ez da zerbitzurik eskainiko.

Anboto.org (Durangaldeko aldizkaria)
Abadiñoko	berriak	(2016-04-26)

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Mendiko	elkarte	baten	blogean,	mendizaleak	
animatu	asmoz,	txango	baten	berri	ematea.	

Txangoa Pirinioetara

Uztailean Pirinioetara

Uztailaren	19an	eta	20an	Pirinioetako	Izas	eta	Roya	kanalak	batuko	
dituen mendi-ibilaldi zirkularra antolatu dugu. Oraindik taldea 
osatzeko lekua geratzen da; beraz, mendia eta lagunartea uztartu 
nahi badituzu, eman izena uztailaren 14a baino lehen. 

Zapatuan	 (uztailak	 19),	 Formigal	 ingurutik	 irtengo	 gara,	 eta,	 Izas	 kanala	 zeharkatuz,	
Candanchun dagoen Pepe Garces aterpean amaituko dugu ibilaldia. Ibilbidean zehar, nahi 
izanez gero, GR-11 arrastoa laga, eta hainbat gailur egiteko aukera izango dugu: Campo 
de Troya, Punta Lapazuso, Pico Royo edo Punta Tres Huegas.

Domekan, berriz, Pepe Garces aterpetik 
irten eta, Roya kanalean zehar, 
Formigalera bueltatuko gara. Domekan 
ere izango da aukerarik gailurren bat 
edo beste egiteko. Aukeran izango 
ditugu Vertice de Anayet, Garmo de 
Izas, Pico Arroyetas edo Pico Culibillas.

Behin betiko ibilaldiak mendian bertan erabakiko ditugu, eguraldia eta elkartuko garen 
taldearen ezaugarriak aintzat hartuta.

Prezioak:
•	 Bazkideek:	50	euro.
•	 Bazkide	ez	direnek:	60	euro.

Izena emateko azken eguna: uztailaren 14a (25 lagunentzako tokia hartu dugu). Izena 
emailez eman nahi baduzu, bidali ordainagiria morkaiko@morkaiko.net e-postara, 
harremanetarako datak zehaztuz.

Kontu zenbakiak:
•	 Kutxabank:	2095	5036	54	1060129326
•	 Laboral	Kutxa:	3035	0007	27	0071104751

Animatu, eta etorri Morkaikorekin mendiaz eta lagunarteaz gozatzera!!! 

ElgoiBARREN.net
Morkaiko	Mendi	Elkartea	(2014-07-08)

(Moldatua)

*Prezioan autobuseko joan-etorria, zapatuko 
afaria eta loa, eta domekako gosaria sartzen dira.
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ENTZUMENA

ENTZUMENA 

Ekintza komunikatiboa: Gai orokor baten gainean irratian emandako 
azalpenak	ulertzea,	ñabardura	eta	xehetasunez	ere	ohartuz.

Garoña, noiz arte?

Kazetaria:   Joseba Barandiaran, egun on. 
Elkarrizketatua:  Egun on. 
Kazetaria:   Gizartean, Garoñaren inguruko hizpidea zentralaren segurtasunak jarri 

izan du, baina Gobernuaren eta energia-enpresen arteko elkarrizketa 
hauetan gai nagusia ez da, antza, segurtasuna, errentagarritasuna 
baizik. Konta iezaguzu.

Elkarrizketatua:  Bai, hala da. Bueno, segurtasuna ez da gai bat, ezta, istripua izateko 
probabilitatea edo balizko istripu baten kalteen zenbatekoa ez daude 
negoziazio-mahai horretan. Errentagarritasunaren gaineko eztabaida 
soil bat da, eta hor hiru aldagai nagusi daude: batetik, egin beharreko 
inbertsioak; ezarritako zergak (erabilitako erregaiaren gainekoak, 
nagusiki), eta, hirugarrenik, ustiaketa-baimenaren iraupena, ezta, 
oraingoz	2013ko	uztailera	artekoa	dena	eta	2019ra	 luzatzeko	asmoa	
legokeena. Izan zergak jaitsiz, izan ustiapen-baimen hori luzatuz, 
pentsatzen dut industriak bere errentagarritasuna bermatua izango 
lukeela, ez? Azken finean, pentsatu behar dugu Garoña, bueno, zentral 
nuklearrik txikiena dela Espainian, zaharrena izateaz aparte; eta, 
akaso, industriak presiobide gisa ere erabili lezake negoziazio zabalago 
batean, ez? Baina, printzipioz, Garoñak jarraituko zuela, ba, Raxoiren 
promesa bat izan zen. Eta mahai honek hiru hanka dauzka: industria 
da bat; Gobernua da bestea, eta hirugarrena, nolabait, da gizartea, 
ez? Eta industria eta Gobernuaren esku badago, bada, posible da 
akordioren bat lortu, konponbideren bat lortu eta enpresak martxan 
jarraitzea; hirugarren hanka izango da gakoa, presio sozialean, alegia. 

Kazetaria:   Mila esker eta bihar arte, Joseba. 
Elkarrizketatua:  Bai, hurren arte eta ondo izan.

Joseba Barandiarani elkarrizketa
Euskadi Irratia: Faktoria	irratsaioa	(2013-02-18)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Gai ezagun baten gaineko jendaurreko adierazpena 
ulertzea. 

Itsas Aurreren manifestua

Gure ustez, ordea, komunitate bati bere buruaren jabe izateko eskubidea aitortu behar 
zaion edo ez erabakitzeko irizpide egoki bakarra dago. Zein? Ez behintzat indarra, 
tradizioa edo horrelakoak. Benetako demokrazia batean irizpide egoki bakarra dago hori 
erabakitzeko; hau da, komunitate hori osatzen duten kideen borondatea. Igeldotarren 
kasuan ez dago ukatzerik baldintza hori aise betetzen dela. Aurtengo azaroaren 10ean 
egin zen kontsultan igeldotarren % 72ak hartu zuen parte, eta % 61,2ak aldeko boza 
eman zuen; eta boza eman zuten Igeldo udalerri independente bihurtzearen alde, alegia. 
Eta bozketa ez zen inprobisazioaren emaitza izan; izan ere, Igeldoren desanexioaren 
aldeko	prozesuari	duela	 ia	20	urte,	hau	da,	1994an,	ekin	zioten.	 Igeldoko	komunitatea	
osatzen duten biztanleei zor diegu, beraz, gure edo bere buruaren jabe izateko aukera.

Gurea ez inoren aurkako mugimendua, eta are gutxiago donostiarren kontrakoa. Aitzitik, 
Igeldok adiskidetasunezko harremana izan nahi du, bai Donostiarekin, eta bai Gipuzkoako 
gainerako udalerriekin ere. Adiskidetasuna, ordea, berdinen arteko harremana da, eta 
horixe da beraiek eskatzen dutena; hain zuzen ere, utz ditzatela beste 88 udalerrien 
adiskide,	 eta,	 haiekin	 batera,	 Gipuzkoa	 osatzeko	 auzolanean	 89.	 partaidea	 izaten.	
Igeldoko herritarren gehiengoak hala eskatzen du, eta orain arteko ibilbideak argi eta 
garbi erakusten du leialtasunetik ari direla. Jada, egin dute euren esku zegoena. Orain, 
instituzioei eta erakundeei dagokie bide horretan hurrengo urratsa egitea. Eta horixe 
da, hain zuzen ere, eurengandik espero duguna, eta testu honen bidez ozenki eta irmo 
eskatzen dieguna.

Itsas Aurreren manifestua 
Youtube	(2013/12/12)

(Transkripzioa) 
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Ekintza komunikatiboa: Komunikabideetan, gai orokor baten inguruan, 
albiste baten gaineko analisia ulertzea. 

Europako Batasuneko buruzagien Bruselako biltzarra

Begira noraino iritsi garen: Europar Batasuneko 27 herrialdeetako buruzagiak iruzur 
fiskalaz hitz egiteko Bruselan dira gaur, eta egunkari askok aipatu ere ez dute egiten 
albistea. Ikusi besterik ez dago Europar Batasuneko goi-bilerei geroz eta garrantzi 
gutxiago ematen zaiela. 

Gaia, dena den, oso garrantzitsua da: gastuak gehiago murriztu ezin direnean, ikusi behar 
dena da nola handitu litezkeen diru-sarrerak. Iruzur fiskala bilioi bat euro kostatzen zaie 
batasuneko 27 herrialdeei; Espainiako Barne Produktu Gordin osoa adina. 

Paradisu fiskalen kontrako borroka ezinbestekoa da, baina arazoa da paradisu fiskal horiek, 
batasunetik kanpo ez ezik, batasun barnean ere badaudela. Austriak eta Luxenburgok, 
esaterako, uko egiten diote informazio fiskala gainerako sozioekin trukatzeari, eta, horrez 
gain, hor dago Jersey irlaren inguruko eskandalua ere: hau Erresuma Batuko parte da, 
baina frantziar kostaldetik gertu dago, eta munduko paradisu fiskalik handienetakoa da. 

Buruzagi europarrak jabetzen dira esku artean duten arazoaz eta kolpean onarpen 
handia jaso lezakete; horretarako, nahikoa lukete paradisu fiskal horien kontrako neurri 
esanguratsu bat hartzearekin, biharko prentsan titular handietara ekartzeko moduko 
neurria hartuko balute. Ez dago, ordea, horren beldurrik, bozeramaileek jada aurreratu 
baitute ez dela ezer ikusgarririk espero behar gaurko bileratik. Bada, erabaki garrantzitsurik 
ez badute hartzen, ez daitezela harritu hurrengo goi-bilera batean egunkariek oraindik 
ere tarte txikiagoa eskaintzen badiote albisteari. 

Torquemada, Jesús
Euskadi Irratia: Faktoria	irratsaioa	(2013-05-22)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Komunikabideetan, gai orokor baten inguruan, 
elkarrizketatu	baten	azalpenak	ulertzea,	ideia	orokorrak	nahiz	xehetasun	eta	
ñabardurak	jasoz.	

Pannagh Elkarteko bost kideak, absolbituta

Esataria:  Ez gara aspaldi hitz egindakoak “mezularian” Martin Barriuso Pannagh 
Elkarteko presidentearekin; hain zuzen ere, martxoaren 10ean hitz egin 
genuen berarekin, bada, beraien kontrako epaiketa amaitu zen egunean. Eta 
gaur jakin dugu absolbitu egin dituztela Pannagh Elkarteko bost kideak. Martin 
Barriuso, arratsalde on dagizula. 

MB:  Kaixo, arratsalde on.
Esataria:  Eta zorionak esan beharko dizut… Pozik, pentsatzen dut, ez?
MB:  Bai, mila esker. Bai, pozik. 
Esataria:  Berriz ere, beste absoluzio bat, Martin. 
MB:  Bueno, absoluzioa lehenengoa da, e! Aurrekoetan ez ginen auzitara heldu. 

Lehenengoa artxibatu egin zen, eta ez ginen auziperatuak izan. Orain 
lehenengo aldia izan da, eta, beraz, lehenengo absoluzioa. Eta bai, pozik, 
baina, bueno, oraindik zain, ze oraindik helegitea aurkez daiteke eta Auzitegi 
Gorenera joan gintezke. 

Esataria:  Oraindik karrera luzea daukazue bai zuek eta baita fiskalak berak ere. 
MB:  Bueno, bai, fiskala tematuta dago. Argi dago agindua eman diotela amore ez 

emateko eta argudiorik gabe geratzen bada ere aurrera egiteko. Epaiketan 
ikusi genuen, eta tema horretan jarraituko duelakoan gaude, zoritxarrez. 

Esataria:  Fiskalak droga-trafikatzaile izatea eta gaizkile-elkartea osatzea ere salatzen 
zizuen epaiketan zehar, baina epai idatzian esaten du atzeman zitzaizuen, 
bada, sustantzia oso ondo dagoela justifikatua; elkarbanatzeko zela hain zuzen 
ere, eta ondo identifikatuta zaudetela Pannagh-eko Elkarteko kideak.

MB:  Bai. Hor esaten dena da, gutxi gorabehera, hirurehun pertsona izanda ere, 
hain talde handia izanda ere, profesionaltasun-maila batekin langileak edukita 
ere, eta horrelako estruktura formal baten barruan egonda ere, ez garela 
trafikatzen ari. Hor gakoa da, lehenik eta behin, elkartekoa ez den inor ez dela 
sartu hor, ez duela ezer jaso, marihuanarik jaso, eta inor ez dela aberastu. Eta, 
bueno, argi geratu da gu elkarte legal bat ginela, gure aktibitateak legearen 
baitan betetzen zirela, erakunde demokratikoa ginela, gure kontuak garbiak 
zirela, eta abar. Eta bueno, guk espero genuena gertatu da; guretzat ez da 
ezustekoa izan. Kontua da, bada, horretara heltzeko hiru urte eta erdi itxaron 
behar izan dugula, eta, oraindik, auskalo zenbat itxaron beharko dugun.

Esataria:  Zuen aldetik auzibidean jarraitzeko borondaterik badago edo hementxe utziko 
zenukete fiskalak erabaki berbera hartzen badu, behintzat? 

MB:  Guk helegiterik ez aurkeztea nahi genuke, ez. Hau… Amesgaizto hau 
lehenbailehen bukatzea nahi dugu. Benetan nekatuta gaude, uste dugu 
ez dugula merezi pairatzen ari garen egoera. Ez ahaztu elkarteak itxita 
jarraitzen duela hiru urte eta erdi beranduago. Ez dago delitu-arrastorik 
baina ezin dugu funtzionatu: gure bazkideak sakabanatuta daude, kontaktua 
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galduta, batzuk hilda inkluso, kasu batzuetan; kontua blokeatuta; guk 
ere hondasun-bahiketapean jarraitzen dugu… Ezin izan dugu oraindik 
normaltasunera itzuli, ez? Honek bultzada ematen digu, bada, guk planteatzen 
genituen puntu inportanteenetan arrazoia eman digute, baina guk kondena 
sufritzen jarraitzen dugu. Guretzat hau ez da amaitu, zoritxarrez. 

Esataria:  Eskerrik asko. Segi ondo, Martin.
MB:  Mila esker. 

Martin	Barriusori	elkarrizketa
Euskal Irratia: Mezularia irratsaioa	(2015-03-31)

(Transkripzioa)

Ekintza komunikatiboa: Garapen sozioekonomikorako behatoki batek, 
informatzeko asmoz, ekonomiaren inguruan emandako datu orokorrak ulertzea. 

Lan-kontratazioak Euskal Herrian

Ekonomiaren osasuna neurtzen duten adierazleen artean, kontratazioek dute inpaktu 
zuzenena herritarrengan, kontratazioen gorakadak enplegua dakarrelako. Kontratazioek 
zuzen-zuzenean jasan dituzte krisiaren ondorioak. Soldatapeko landunen kopuruak,  
bataz beste, %  8,7 egin du behera Euskal Herrian 2007tik 2014ra.

Landunen bilakaera oso bestelakoa izan da Ipar eta Hego Euskal Herrian: krisiak krisi, 
Lapurdin eta, batez ere, Nafarroa Beherean, soldatapeko landunen kopuruak gora 
egiten jarraitu du; Zuberoan, % 1 baino ez da jaitsi enplegua. Hego Euskal Herrian,  
berriz, enpleguaren galera garrantzitsua gertatu da: ia % 10 jaitsi da landunen kopurua, 
7 urteren buruan. Gainbehera horren zama, batik bat, gizonek eraman dute. Euskal 
Herriko gizon landunen kopurua % 15 jaitsi da krisialdian, eta, emakumeena berriz,  
puntu bakarra. Besteak beste, industriaren gainbeheratik dator gizonezkoen jaitsiera 
nabarmen hori. Krisialdian, beraz, parekatzen joan da gizon eta emakume landunen 
kopurua; gaur egun, inoiz baino gertuago daude gizon eta emakume landunen kopuru 
horiek. Enplegua dutenen artean, %  53,1 dira gizonak eta %  46,9	emakumeak.	

Euskal Herriko soldatapeko langileen %  21,1 aldi baterako kontratuarekin ari da, eta zifrak 
goranzko joera du. Hego Euskal Herrian sinatzen den hamar kontratutik bat baino gutxiago 
da mugagabea. Krisialdiak bidea erraztu dio enplegu ezegonkor eta behin-behinekoari. 
Lanaldi partzialen bitartez ere islatzen da ezegonkortasun ekonomiko hori. Gaur egungo 
landunen % 17,5ak du lanaldi partziala; gehienak, emakumeak. Sinatzen diren bost 
kontratuetatik lau dira eurenak. 

Europar Batasuneko antzeko zifretan mugitzen da Euskal Herria. Ezberdintasuna lanaldi 
partzialari laguntzen dioten gizarte-politiketan dago. Beste herrialdeetan, lanaldi hau 
hartzen duenari diru-laguntza eta bestelako hobarien bitartez laguntzen zaio, bere 
autonomia ekonomikoa bermatzeko. Euskal Herrian, ez. 
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Enplegu mugagabeak hobeto eutsi dio krisialdiari: % 0,7 jaitsi dira 2007 eta 2014  
bitartean. Aldi baterako kontratuak, aldiz, % 30. Izan ere, kontratu-mota honek 
malgutasun handiagoa ematen du, bai kontratua abian jartzeko, bai eta eteteko ere. 

Krisi-garaian zerbitzuen arloak indarra hartu du industriaren kaltetan. 2007an, 
kontratazioen % 11 bigarren sektoretik etorri zen; 2013an, % 2 baxuagoa da zifra hori. 
Zerbitzuen proportzioak, aldiz, % 5 egin du gora epealdi berean. Industrian, ia 200.000 
kontratu egin ziren 2014an; 2013an halako bi baino gehiago. Gehienak Nafarroa garaian 
egin ziren, baina ezin ahaztu ia laurden bat igo dela hemen aldi baterako kontratazioa. 
Kontratazio mugagabe gehien galdu duen herrialdea ere bada. 

Euskal Herrian gazteek erruz pairatu dute krisiaren inpaktua. Kontratazioa oso murritza da 
adin-tarte horietan; batez ere, 15 eta 24 urte artekoen artean. Aldi baterako kontratazioak 
ere, bereziki, eurengan du inpaktua. Geurean zein Europan, derrigorrez bilatu behar 
dira zifra horiek goitik behera aldatzeko estrategiak. Hego Euskal Herrian eskumena 
duten instituzioek lan-merkatua malgutzeko tresnak jarri dituzte martxan, baina, 
malgutasunarekin batera, landunak prekarietatera kondenatuak ez daudela bermatzeko 
politika aktiboak ere behar dira, Europako beste herrialdeetan egin duten bezala. Era 
berean, ezinbestekoa da industria berpiztea eta sektorearen indarra handitzea, honek 
ekarriko baitu enplegu duina eta kalitatezkoa. 
 

Hirumugarrietako Gaindegia
Youtube (2014-10-27)

https://www.youtube.com/watch?v=7aJkTwn7_Ww
(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Komunikabideetako elkarrizketa batean, autore 
baten eta haren literatur lanaren inguruan itzultzaile batek ematen dituen 
azalpenak ulertzea.

Nobela beltza

Esataria: Nobela beltza gustuko izango duzuen, bai edo ez, hori, egia esan, ez dakit; 
baina, gustatu edo ez, Henning Mankell-en ezagutza izango duzue, ia ziur. Bada, Lander 
inspektorearen	 sortzailea	 Eskandinavian	 nobela	 beltzari	 90.	 hamarkadan	 sekulako	
bultzada eman dion idazlea izan baita.
Eta Greziako tragedia klasikoa erabiltzen zuela inspirazio-iturri bezala Medea-n aipatzen 
zuen, hain zuzen ere, nobela beltzaren zergatiaz galdetzen zitzaionean Mankelli. Bada, 
gaur hil da, 67 urterekin, heriotzari luzaro aurre egin ondoren. Euskaraz Mankellen bost 
titulu, egon, badaude, Erein-ek argitaratuta, eta Juan Mari Mendizabalek itzulitakoak dira, 
guztiak ere. Juan Mari Mendizabal, arratsalde on deizula. 
Juan Mari Mendizabal: Baita zeuri ere.
Esataria: Bi hitzetan: nor hil dela esango zeniguke? 
Juan Mari Mendizabal: Bada, idazle on bat eta bihotz handiko pertsona bat hil dela esango 
nuke nik. 
Esataria: Zu zerk bultzatu zintuen bere lanen itzulpenak egitera, Juan Mari? 
Juan Mari Mendizabal: Bada, Erein argitaletxearen aginduz itzuli ditut Mankellen liburuak. 
Lehendabizi, Joel Gustavson-en tetralogia, gazte-literatura dena; eta zerbait gehiago ere, 
helduentzat ere ez da batere txarra. Eta, gero, Wallander inspektorearen sailaren lehen 
alea: “Aurpegirik gabeko hiltzaileak”. Baina… itzultzaileok gutxitan izaten dugu gure 
proiektuak gauzatu ahal izateko aukera, egia esan. 
Esataria: Baina nobela beltzak barruan sartu zaitu? Gustukoa duzu zuk zeuk? 
Juan Mari Mendizabal: Bai, bai, nobela beltza aspaldi irakurritakoa naiz ni: klasiko 
iparramerikarrak-eta. Bai, zalea naiz. 
Esataria: Izan al duzu, aurrez aurre, idazlea bera ezagutzeko aukerarik? 
Juan Mari Mendizabal: Bada, bai. Duela urte batzuk, “Donostia Kultura”-k ekarri zuen 
hitzaldi bat ematera, Donostiara, eta bertan izan nintzen. Orduan, bueno, bada, hitzaldia 
bukatu eta lau hitz trukatu genituen eta… baina hitzaldi polita izan zen, bai.
Esataria: Esadazu: hura eta gero, itzultzeko modua beste bat izan da? 
Juan Mari Mendizabal: Ez, ez dut uste; horrenbeste ez dut uste esan daitekeenik. 
Ordurako, gainera, uste dut denak itzulita neuzkala. 
Esataria: Bueno, “Hare mugikorra” liburuan mundu honetatik eraman duen minbiziari 
aurre eginez bere memoria idatzi zuen Mankellek. Ez dakit, erraza ote da halako itzulpen 
bat egitea profesionalarentzat ere. Alegia, horren barruko gauzak direnean, eta abar, ez 
dakit horrek beste zerbait eskatzen ote duen itzultzailearentzat… 
Juan Mari Mendizabal: Bueno, ez dakit, bada. Itzultzaileok edozein gauza itzultzera ohituta 
gaude-edo. Eta, bueno, badakigu aizu, literatura zer da, bada: bizitza dago hor atzean, eta, 
bizitzaren gorabeheren jabe bagara, haien berri badakigu, eta, gutxi gorabehera, saiatzen 
gara ahal duguna egiten. 
Esataria: Henning Mankellek zer zuen literatura, bere gauzak kontatzeko tresna? 
Juan Mari Mendizabal: Bai, bai, nik uste dut zalantzarik gabe horrela zela, baina literatura 
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zentzu zabalean hartuta. Horren barruan, esaterako, antzerkia ere sartuta; izan ere, 
antzerkigilea ere bazen. Eta Mozanbikeko Antzerki Nazionalaren zuzendaria eta… bueno, 
urte erdia bertan ematen zuen, eta abar. Eta hogeita hamar bat antzezlan idatzia da. 
Esataria: Greziako tragedia klasikoa omen zuen inspirazio-iturri. 
Juan Mari Mendizabal: Bueno, antzerkian, antzerkigintzan, hori da iturria; denontzat, nik 
uste dut. 
Esataria: Zergatik aukeratu zuen nobela beltza? Zergatik iruditzen zaizu? 
Juan Mari Mendizabal: Bueno, nik ez dut uste Henning Mankell oso konformista zenik, 
eta orduan, bada, nobela beltzak gizartearen miseriak txertatzen ditu kontakizunean, 
eta gizartearen kritika egiten du. Eta nik uste dut Henning Mankell oso kritikoa zela 
gizartearekiko.
Esataria: Eskandinaviako gizarte beltzarekiko, hain zuzen?
Juan Mari Mendizabal: Gizarte beltzarekiko?
Esataria: Bai, beti esaten da Eskandinaviako gizarteak, kanpotik zuria baina, barruan 
badaukala zerbait beltza, baita ere. 
Juan Mari Mendizabal: Bueno, toki guztietan bezala. Beharbada, gu baino iaioagoak dira 
horiek erakusten. Hori beste kontu bat da.
Esataria: Wallander inspektorearen kontakizunekin 40 milioi ale saldu zituen; 40 
hizkuntzatara ere itzuli dira. Arrakasta handi horren ondorioa zein izango ote den, zer 
iruditzen zaizu zuri? 
Juan Mari Mendizabal: Ondorioa? Bueno, ondorioa izango da… arrakastaren ondorioa 
izaten da diru asko irabaztea. Ez dakit zein beste ondorioz ari zaren…
Esataria: Suediarrak ba omen zeukan, esku artean, beste libururen bat. Hori ere itzultzeko 
prest egongo zara?
Juan Mari Mendizabal: Bada, hasiera batean, ez. Ni danieratik itzultzen nago espezializatua. 
Nik ezagutzen dut daniera eta daniar kultura, eta suedieratik itzultzen ez naiz horren eroso 
sentitzen. Alde batetik hizkuntza, eta gero, noski, testuingurua… Ni Suedian izan naiz 
behin, ordu batzuetan, eta besterik ez; orduan, hor pixka bat herren nabil. Orduan, bada, 
esaten dizudana: hasiera batean, ez. Gainera, laster erretiroa hartzekoa naiz. Eta, orduan, 
bada, benetan egin nahi ditudan gauzak itzuliko ditut, ahal badut behintzat. 
Esataria: Izan dadila horrela, baina Henning Mankell hil izanak pena pixka bat emango 
zizun…
Juan Mari Mendizabal: Bai, bai. Hasieran esan dizudan bezala, oso bihotz handiko gizona 
zen, oso estimagarria eta oso pertsona ona. Bada, bai, pena eman dit, bai, dudarik gabe. 
Esataria: Irakurri ez duenari Wallander inspektorearen istorioak irakurtzeko esango al 
diogu? Edo beste zerbait daukazu aholkatzeko? 
Juan Mari Mendizabal: Mankellen lanen artean? Wallanderrenak dira ezagunenak; 
eta hor pixka bat borobildu egin zuen bere estiloa, estilo berezi hori. Mankellek dauka 
paragrafoaren erabilera oso berezia, oso trebea; paragrafoaz baliatzen da, bada, testua 
irakurterrazagoa egiteko, erritmoa arintzeko, suspentsea sortzeko… horrelakoak. 
Esataria: Bueno, bada, Juan Mari Mendizabal, eskerrik asko, zuk idazlearengana hurbiltzeko 
aukera eman diguzulako. Segi ondo, eskerrik asko.
Juan Mari Mendizabal: Eskerrak zuei. 

Juan	Mari	Mendizabali	elkarrizketa.
Euskadi Irratia: Mezularia	irratsaioa	(2015-10-05)

(Transkripzioa) 
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ENTZUMENA

Ekintza komunikatiboa: Ikastola bateko zuzendariak, komunikabideetan, 
hezkuntza-proiektu berri baten inguruan ematen dituen azalpenak ulertzea. 

Konfiantzaren pedagogia

Esataria: Sarri entzuten dugun esaldia da eskolak ez duela balio. Neska-mutilek parabolak 
eta informatika bai, baina, egunerokoan, ez direla gauza erosketak beren kasa egiteko, 
adibidez; edo igerilekuko txartela ateratzeko. Hori entzun izan dugu, Oihane Egurtza. 
Oihane Egurtza: Bai, gehiegizkoa, neurriz kanpokoa izan daiteke esaldia, baina bada 
irudipen orokor samartua eskola-eredu tradizional horrek ez diela behar bezala erantzuten 
egungo beharrei. Hezkuntza-komunitatean eta aditu askoren artean, diagnostiko hori 
zabalduta dagoela esango genuke, oro har hutsarte edo gabezia hori sumatzen dela; eta 
ari dira, batean eta bestean, pixkanaka, proiektu berritzaileak sortzen. Eta horietako bat 
ezagutu behar dugu gaur: Konfiantzaren pedagogia deitu diotena. Duela zazpi bat urte, 
Arizmendi ikastolan, Leintz bailaran, proiektu berri bati ekin zioten, eta, hainbat iturritatik 
edanda, denborarekin, halaxe bataiatu dute: Konfiantzaren pedagogia. Arizmendikoak 
sortzaile eta sustatzaile, beraz. Gaur egun, bederatzi ikastola badira, Manu, pedagogia 
honekin lanean ari direnak. 
Esataria: Amaia Antero etorri zaigu, Arizmendi ikastolako Berrikuntza Pedagogikoko 
zuzendaria. Amaia, ongi etorri.
Amaia Antero: Berdin, eta mila esker. 
Esataria: Zer da konfiantzaren pedagogia, Amaia, nola esplikatu?
Amaia Antero: Bada, bi hitzetan esateko, guk, Arizmendi ikastolatik, honela azaltzen 
dugu konfiantzaren pedagogia, ezta? Konfiantzaren pedagogia dela pertsonari bere 
hezkuntza-ibilbidean laguntzea, bere buruarengan, besteengan eta bere inguruan 
konfiantza izan dezan, bere gaitasunak ahalik eta ondoen garatzeko eta zoriontsu izateko, 
azken batean. 
Esataria: Zuek esaten duzue gaur egungo hezkuntza-sistema aldatu ez, irauli egin behar 
dela. 
Amaia Antero: Hori da. Bai, aldatu eta irauliren artean egiten dugun ezberdintasuna da 
— aldaketak egiten ari gara uste dut bat baino gehiago, ezta, aspalditxotik — … baina 
hezkuntzak behar duena aldaketa baino eraldaketa dela, ez, eta aldaketa hori sistemikoa 
izan behar dela, aspektu bati baino gehiagori heldu behar diogula benetan aldatu ahal 
izateko goitik behera. Eta irauli diogunean, hori esaten dugu, ezta? Zein izan behar den 
irakaslearen rola, zein ikaslearena, materialak zein funtzio eduki behar duen, espazioak, 
denborak, ebaluazioak… bueno, guzti hori dela, pixka bat, hankaz gora, edo, behintzat, 
galdera-ikur batekin jarri behar duguna, ezta?
Oihane Egurtza: Eta eraldaketa horretan edo hankaz gora jarri behar horretan, helburu 
bezala baduzue pertsona kooperatiboak bilatzea. Zertaz ari zarete zehatz? Zeri esaten 
diozue pertsona kooperatibo bat bilatu behar dugu?
Amaia Antero: Arizmendi ikastolan badugu amets bat, ez, edo proiektu bat: gure 
ikasleak, ikastolatik ateratzen direnean, badugu ikaslearen profil bat, zein ikasle mota 
nahiko genukeen garatzen lagundu, ezta? Eta hori da esaten duguna, pertsona euskaldun, 
kooperatiboak eta konpetenteak. Kooperatiboak diogunean, esan nahi duguna da 
autoeratzen dakien pertsona bat nahi dugula garatzen lagundu, erabakiak hartzen 
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jakingo duena, bere buruaren jabe izango dena, eta, aldi berean, bestearekin elkarlanean 
aritzen jakingo duena, ez? Orduan, bi alderdi horiek dira guretzat garrantzitsuak ikuspegi 
kooperatibotik. 
Oihane Egurtza: Eta hori lortzeko jartzen duzue pedagogia honen oinarrian “konfiantza”. 
Zergatik konfiantza hain gauza garrantzitsua? 
Amaia Antero: E, guk uste dugu pedagogia asko daudela, eta askok dituztela gauza onak. 
Guk arreta edo begirada jartzen dugu konfiantzan, azpimarra jartzen dugu konfiantzan, 
ezta? Bueno, bada, zientziek eta ikerketek birbaieztatzen digutelako ezinbestekoa dela 
pertsonak bere buruarengan eta besteengan — eta bere inguruan — konfiantza bat 
edukitzea, eta hori lortzen dugunean dagoela pertsona prest bere ikas-irakaskuntza 
prozesuan murgildu ahal izateko. Orduan, hortxe jartzen dugu guk indarra: nola lortu 
pertsona horrek konfiantza hori izan dezan bere baitan eta inguru guztiarengan, ezta? 
Esataria: Jendeak hobeto ulertu dezan eta konparaketa bat eginez: Zein pisu izan du 
hezkuntza-eredu tradizionalean konfiantzak? 
Amaia Antero: Bai, bai. Nik uste dut hori izan dela nahiko… pertsonen baitan egon dela; 
hezkuntza tradizionalean izan dira konfiantza eman duten eta ematen duten hezitzaile 
eta irakasleak, dudarik gabe, ezta? Kontua da sistemak berak arreta horretan jartzen 
duen edo ez, eta pertsona jartzen den erdigunean edo ez. Hezkuntza tradizionalak, 
guk uste dugu, arreta, gehienbat, irakaskuntzan jarri duela eta irakasleengan jarri duela 
begirada, eta ez hainbeste ikaslearengan eta ikasleak behar duen konfiantza horretan, 
ezta? Orduan, nolabait, begirada hori guk mugitu egin nahi dugu momentu honetan eta 
bideratu ikaslearengana, ezta? 
Esataria: Horregatik begi baten irudia…
Amaia Antero: Hori da, hori da. Konfiantzaren pedagogia azaltzeko, guk esaten duguna 
da oinarri-oinarrian dagoela pertsona begiratzeko modu bat, pertsona ulertzeko modu 
bat, ezta? Eta begirada horrek, nolabait, zipriztintzen duela gure pedagogia guztia eta 
gure esku-hartze guztia. Pertsona ikusten dugu guk beteta, beteta: gaitasunez beteta, 
zailtasunez beteta, ametsez beteta, eta oso desberdina da pertsona begiratzen dugunean 
pertsona hori beteta ikusten dugun edo hutsik ikusten dugun eta bete beharreko banku 
bat moduan ikusten dugun, ezta? Ezagutzaz bete behar dugu, jarrerez bete behar dugu, 
portaerez bete behar dugu… oso desberdina da ikustea pertsonak bere baitan baduela, 
bada, aurrera egiteko behar duen guztia, eta gu, hor, bidelagun moduan kokatzea, ezta?
Esataria: Amaia Antero, Arizmendi ikastolako Berrikuntza Pedagokikoko zuzendaria, 
eskerrik asko gurera etortzeagatik. 
Amaia Antero: Mila esker, zuei.

Amaia Anterori elkarrizketa
Euskadi Irratia: Faktoria	irratsaioa	(2016-02-22)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Administrazioko bi ordezkarik eta alkateak, 
lan-esparruko bilera batean, herriko arazo bat konpontzeko elkar ulertzea. 

Asiako liztorrak herrian

Bilera-gelan daude alkatea eta Foru Aldundiaren bi ordezkariak, lehenak deituta. Alkatea 
herrian liztorrekin duten arazoaren berri ematen hasi zaie:

Alkatea: Egun on, bioi. Eskerrik asko etortzeagatik. 
Foru Aldundiko Basanimalien eta Landareen zerbitzuburua: Egun on, bai.
Foru Aldundiko Landa Garapeneko teknikaria: Egun on. 
Alkatea: Dakizuen bezala, liztor beltzen habia bat dago gure herrian. Herritarrak nahiko 
larrituta daude. 
Foru Aldundiko Basanimalien eta Landareen zerbitzuburua: Horrelakoetan, normalean, 
udalarena izaten da habia suntsitzeko ardura. Hori bai, Foru Aldunditik laguntza eta 
aholkuak ematen ditugu. 
Foru Aldundiko Landa Garapeneko teknikaria: Hala da, alkate andrea. Habiak 
suntsitzeko, bi era daude: aukera bat da haga luze batekin habiara intsektizida isurtzea; 
bestea, tiroz botatzea. Gehienetan, ehiztari-talde batek egiten du hori, baina udaltzainen 
burua bertan dagoela. 
Alkatea: Bai, baina Arraldeko liztor-habia ikastetxeko teilatuan dago! Han ezin da ezer 
bota: ez intsektizidarik, ez tirorik. 
Foru Aldundiko Landa Garapeneko teknikaria: Larrialdi-egoera bat da, dudarik gabe. 
Horrelakoetan, suhiltzaileei deitu behar izaten zaie. Udalek, aplikazio informatiko baten 
bidez, dei egin behar diete suhiltzaileei, laguntza eskatzeko. 
Foru Aldundiko Basanimalien eta Landareen zerbitzuburua: Hala da. Aplikazioa 
kudeatzen ere irakatsiko dizue gure zerbitzuko teknikariren batek. Ez kezkatu horrekin. 
Alkatea: Baina… agudo hartu behar ditugu neurriak. Aplikazioaren kontu horrekin ez al 
da guztia atzeratuko?
Foru Aldundiko Landa Garapeneko teknikaria: Lasai. Larrialdia denez, neroni jarriko naiz 
harremanetan suhiltzaileekin. Baina zuek ere prest egon, gerta liteke-eta suhiltzaileek 
laguntza eskatzea. 
Alkatea: Zer eratako laguntza?
Foru Aldundiko Landa Garapeneko teknikaria: Udaltzainek ikastetxea inguratu beharko 
dute, haurrak eta herritarrak gerturatu ez daitezen. Asiako liztorraren eztenkada ez da 
txantxetako kontua. 
Alkatea:Bestelako baliabiderik behar al da?
Foru Aldundiko Landa Garapeneko teknikaria: Bai. Udaltzainentzat ezinbestekoak 
izango dira buzoa eta eskularruak, eta material hori ordaintzeko ardura zuena da, 
udalarena. 
Foru Aldundiko Basanimalien eta Landareen zerbitzuburua: Aldundiko teknikariren 
batek udalaren esku jarriko du “Liztor beltzaren aurkako protokoloa”. Komeni zaizue 
bertan jasotzen direnak irakurtzea. 
Foru Aldundiko Landa Garapeneko teknikaria: Bai. Nahiz eta larrialdi honetaz neu 
arduratu, ez legoke gaizki udaltzainek protokoloa ezagutzea edo ikastaro bana egitea, 
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hurrengo batean nola jokatu jakiteko; eta baita prebentziorako ere: tranpak jartzen ikasi, 
noiz ekin behar den jakin, eta abar. 
Alkatea: Eskerrik asko, benetan eskertzen dizuet laguntza.
Foru Aldundiko Landa Garapeneko teknikaria: Gaur arratsaldean bertan hitz egingo dut 
suhiltzaile buruarekin. Jakinaraziko dizut noiz diren etortzekoak, baina ez du luze joko. 
Alkatea: Eskerrik asko, berriz ere.
Foru Aldundiko Landa Garapeneko teknikaria: Ez horregatik. Gure egin beharrekoa da 
erakunde gisa. Neu ere gaur bertan hasiko naiz arazoa kudeatzen, eta Foru Aldundiko 
teknikariak zuen zerbitzura izango dituzue laster. 
Alkatea: Ederki. Horrelaxe egingo dugu, orduan. Zuen zain geratzen naiz. 
Foru Aldundiko Landa Garapeneko teknikaria: Laster arte, bai.
Foru Aldundiko Basanimalien eta Landareen zerbitzuburua: Nahi duzun arte, eta ondo 
izan. 
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Ekintza komunikatiboa: Telesail batean, hitanoa adierazkortasunez baliatuz, 
bi	lagunek	osatutako	esketxa	ulertzea.	

Euxebio eta Xatur ametsetan

Xatur:  Euxebio, ez nian sekula pentsatuko lortuko genuenik! 
Euxebio:  Ezta neuk ere, adiskide! Ezta neuk ere! 
Xatur:  Hemen gaudek, pottolo-pottolo. Bost negozio martxan, hamahiru enplegatu, 

kontu-korrontea diruz lepo; eta, onena dena: andregaiak gure zain, oporretara 
joateko. 

Euxebio:  Horixe, horixe; horixe duk onena. 
Xatur:  Eusebio, bazekiat zer ari haizen pentsatzen! 
Euxebio:  Hi! Eta, horrela, derrepentean hanka egin eta, satorrak lur azpian bezala 

desagertuko bagina, e? 
Xatur:  Tira, Eusebio, faborez! 
Euxebio:  Ahalegintxo bat egin eta pentsa ezak buruarekin! Gu biok… guk biok 

Benidormen, dirua barra-barra poltsikoan… ha!
Xatur:  La Rusia! Imajinatzen diat: piszina, eguzki ederra, bermuta azeitunekin, 

otarraina, lo-kuluxka goxo-goxoa, afari eder bat… hi! Eta… bi neska-katxarro 
bakoitzak, aldamenean! Mmmm…

Euxebio:  Eta, eta hurrengo goizean? Piszina, bermuta azeitunekin, eguzkia, otarraina, 
lo-kuluxka goxoa eta afaria. Eta bi neska-katxarro aldamenean, eee!! 
Desberdinak, noski! Kar-kar-kar. 

Xatur:  Bai, bai, bai. Guztiz desberdinak, gainera. Hi! Konforme!
Euxebio:  Goazemak, Xatur! 
Xatur:  Eee… bueno, ezin diat Euxebio. Ezin zioat horrelakorik egin Margaritari. 
Euxebio:  Motel, motel, begira, begira! Bazatozek. Beti pentsatu izan diat on puska bat 

haizela, Xatur! Eta, gaur, nire desgraziarako, ikusi diat halaxe dela.
Margarita (taberna kanpoaldetik): Xaturrrrrrr?
Xatur:  Ez, Euxebio, ez nauk on puska bat, koldar galanta baizik. Zergatik ez diat 

kasurik egin! 
Euxebio:  Xatur, Xatur, Xatur, imajina ezak: gu biok, izenak ere aldatuta. Hi, Luis Alberto; 

eta ni, Frantzisko Jose, e! Telenobeletan bezala, e!! 
Xatur:  Bai, imajinatzen diat. Ahots goxo bero bat, esanez: Luis Alberto, bihotza, nahi 

al duzu zuku bat?
Margarita (guztiz ernegatuta): Xatur!!
Xatur:  Zer kristo, gero! Goazen hemendik! 

Eusebio	eta	Xaturren	esketxa	(Goenkale)
Youtube	(2013-07-28)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Auzo-bileretan argudioak argi garatzea eta, alderdi 
nagusiak ongi nabarmenduz, egoeraren berri argi ematea.

Garajeko giltza ezkaratzekoak ez direnei?

Garajean aparkalekua dutenei ezkaratzeko giltza eman edo ez

Egun on, denoi. Eskerrik asko bilerara etortzeagatik. Bileraren helburua da, aurreratu 
nizuen bezala, erabakitzea aparkalekuen jabeei ezkaratzeko giltza eman edo ez. 
Administraria ni naizenez, esan behar dizuet aparkaleku horien jabeek, legez, ez dutela 
baimenik garajera oinez jaisteko. Abokatuak esan dit aparkalekuaren jabe izateak autoz 
sartzeko eskubidea soilik ematen duela, eta ezkaratzeko igogailutik garajera oinez jaisteko 
eskubidea gurea bakarrik dela, bizilagunena. 

Aurrekoa kontuan hartuta, bi aukera ditugu: alde batetik, legea alde daukagula ikusita, 
ezkaratzeko giltzarik ez ematea aparkalekuaren jabeei; beste aukera izango litzateke giltza 
ematea baina baldintza jakin bat jarrita. Eta baldintza hori da aparkaleku horien jabeek 
ere ezkaratzeko gastuak ordaintzea, bizilagunok egiten dugun bezalaxe: ezkaratzeko 
argiteria, igogailuaren matxurak edo etorkizuneko berritze-lanak guk bezalaxe ordaindu 
beharko lituzkete.

Zer iruditzen zaizue?

MINTZAMENA 
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MINTZAMENA

Ekintza komunikatiboa: Solasaldi bizietan naturaltasun osoz parte hartzea, 
ekimen baten inguruko argibideak bat-batean emanez. 

Emakume baserritarren argazki-erakusketa Zizurkilen

Bada, datorren ostegunean erakusketa berezi bat inauguratuko dutelako Gipuzkoako 
herri horretan, Zizurkilgo emakume baserritarren argazki-erakusketa. XX. mendeko 
lehen erdiko argazkiak dira gehienak, emakume baserritarrek garaiko gizartean zuten 
bizitza islatzen dutenak gainera. Erakusketa antolatzen buru-belarri ibili da Leire Zubeldia, 
Zizurkilgo komunikazio zinegotzia:

– Egun on, Leire.
– Egun on, bai.
– Bueno. Nondik nora otu zaizue zuei erakusketa hau egitea?
– Tira, bada, aspalditik badauzkagu Zizurkilen bildutako argazki zaharren sorta eder 

bat, Maialen Azkue herritarrak Udalak sortutako beka baten bidez 2006an uste 
dut bildu zituela baserriz baserri argazki horiek, eta iaz, bada, gure web-gunean, 
udaletxeko web-gunean zintzilikatu genituen galeria bat sortuz, baserriz baserri 
argazkiak sailkatuz, eta ikusgai daude www. Zizurkil.eu atarian. Baina herriak 
emandako argazki horiek, bada, herriari bueltatu behar genizkiola eta bideak 
erraztu behar genizkiola argi genuen eta otu zitzaigun azokaren testuinguruan, 
bada, erakusketa hau zabaltzea. 

– Beraz, bertara gerturatzerik ez dutenek internetez ere ikus ditzakete argazki 
horiek.

– Hori da, internetez, bada, hortxe daude, esandako helbide horretan, txukun-txukun 
alfabetikoki eta baserriz baserri sailkatuak, baina bueno, badakigu gaur egun 
oraindik ere garaiak modernizatu badira ere denek ez dutela aukerarik internet 
bidez argazki horiek ikusteko; esate baterako, protagonistak direnak, argazki 
horietan agertzen diren emakume baserritar askok, bada, agian ez dute aukerarik 
eta horregatik, bideak errazte aldera, antolatu genuen erakusketa. 

– Bueno, bost ataletan uste dut banatu duzuela erakusketa hori. 
– Bai, hori da. Helburua, erakusketaren helburua XX. mendeko lehen erdialdeko 

emakume baserritarren bizimoldea edo bizimodua erakustea izanik, ba, emakume 
baserritarren bizitzan ardatz izan diren bost gai-edo hartu ditugu, eta horren jiran 
antolatu ditugu argazkiak, ez. Batetik, baserria noski, familia, eskola, erlijioa eta 
aisia, horiexek izango lirateke ardatz hartu ditugun gaiak; atal bakoitzean hamar, 
dozena bat argazki daude, eta guztira erakusketan 50 argazki zaharretik gora 
egongo dira. Bakoitza, bada, bertan, argazki bakoitzean agertzen diren pertsonen 
izenekin dokumentatua, eta, bueno, ahalik eta era txukunenean. 

– Pentsatzen dut xarma berezia denek izango dutela baina… ba al da bereziki deigarria 
egin den argazkiren bat? Edo zuri behintzat deigarria egin zaizun argazkiren bat?

– Bueno, zuk esan duzun bezala, bada, xarma denek dute; argazki zaharrak, 
txuri-beltzeko argazki horiek gustura ikusten ditugu beti ez? Bat aukeratzekotan, 
bada,	deigarria	egiten	da	argazki	bat	1940.	urte	ingurukoa	Garai	gogorrak	emakume	
baserritarrentzat, hala nola euskal gizartearentzat, bada, gerra osteko urte horiek 



147

CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

ezta. Bada, agertzen da argazki batean baserri-atari bat, eta atari horretan 
dantzan ari dira, trikitixa dantzatzen korro batean agertzen dira hainbat lagun, 
tartean emakumeak, eta ari dira, bada, Zaldu baserriko amonaren 80. urteurrena 
ospatzen. Nolako festak-eta egiten zituzten urtebetetze-egun batean, ez, hor 
ikusten da, bada, emakume baserritarrek zeukaten, bada, jendea euren inguruan 
biltzeko gaitasuna. Bada, horixe bat aukeratzekotan, hori aukeratuko genuke 
horregatik ez, bada, emakumea ardatz duen argazki bat delako eta jai-giroan 
agertzen zaizkigulako. 

– 50 argazkitik gora, guztiak antzeko historia izango dutenak dudarik gabe. 
Ostegunean izango da inaugurazioa. Noiz arte egongo da ikusgai?

– Hori da. Erakusketa Zizurkil goian, Pedro Mari Otaño plazan dagoen Iriarte kultur 
etxean atonduko dugu. Ostegunean arratsaldeko 7:00etan izango da inaugurazioa, 
eta zabalik egongo da ostiral eta larunbat arratsaldez, eta igandean, azoka-eguna 
daukagunez Zizurkilen, egun osoan zehar zabalik izango dugu. 

– Oso ondo. Bada, Leire Zubeldia, Zizurkilgo Komunikazio zinegotzia, badaezpada 
ere gogoratu egingo dugu berriro zein helbidetan intertet bidez ikusi ditzakegun 
argazki horiek…

– Bai, www. zizurkil.eus helbidean.
– Oso ondo. Bada, esanda gelditzen da 

Leire	Zubeldiari	elkarrizketa
Euskadi irratia: Landaberri	irratsaioa	(2013-10-05)

(Transkripzioa)

Ekintza komunikatiboa: Ezagunen artean, jariotasunez eta bat-batean, 
pasadizo bat kontatzea. 

Uztapideren aitaginarreba

Manuel Olaizola “Uztapide” Oiartzungo herrira ezkondu zen, artean berrogei urte zituela. 
Hangoa zen pasadizo honen protagonista den bere aitaginarreba ere; oiartzuarra, alegia. 

Herrena izan behar zuen gizonak, baina baita ehiztari amorratua ere. Kontua da, behin, 
Uztapide suhiarekin batera erbitan zebilela, bizilagun bat inguratu zitzaiola adarra jotzeko 
asmotan. Honela zirikatu omen zuen aldamenetik bizilagunak Uztapideren aitaginarreba 
hori:

– Zer, Inaxio, herrena izan eta erbitan egin nahi? Egundo horrelakorik! 

Eta aitaginarrebak, bizi bezain burutsu, erantzun omen zion:

– A bai, e! Eta hik ikusi al duk, bada, sekula inor, erbia korrika harrapatu duenik? 
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Ekintza komunikatiboa: Gaurkotasuna duten gaien inguruan eztabaidatzea, 
arrazoibideak emanez eta iritziak defendatuz. 

Lau hiriburuetako alkateak, euskaldunak

Manu Etxezortu:  Gaurko saiorako abiapuntua hauxe da: lehen aldiz, historian, Hego 
Euskal Herriko lau hiriburuetako alkateak euskal hiztunak izango dira. 
Ez zen sekula horrelakorik gertatu. Bueno, entzun duzue: Donostiako, 
Bilboko, Gasteizko eta Iruñeko alkateak, denak, euskaraz hitz egiteko 
gauza direnak. Xabier Amuriza, zer pentsatu duzu hau jakindakoan?

Xabier Amuriza:  Bueno, gauza bat pozgarria, behintzat. Batez ere, Nafarroakoa, 
ezta? Bada, beste hiru probintzietakoa, erdalduna izan edo 
euskalduna izan, beharbada, alkatearen gorabeheran egon daiteke, 
baina, batez ere, politika administratibo horietan, Nafarroan 
behintzat, lehengo zailtasunak ez dira hainbeste izango. Beharbada, 
dirurik eta laguntzarik ez da izango, baina ez da gutxi euskaraz eta 
euskararen munduan mugitzen direnek zailtasunik ez aurkitzea; bai 
tokietan teman ibili beharra euren eskubideak aurrera ateratzeko; 
instituzioekin teman, borrokan, zailtasunak handiak… EITB berak 
ere, Nafarroan izango ahal du!... Nik uste orain irekiko zaizkiola bide 
batzuk. Eta, orduan, bada, Nafarroako euskaldunak beti teman ibili 
izan dira, bada, beste hiru probintzietan ez dauzkaten zailtasunen 
kontra. Hori, gutxienez, ez da izango orain, suposatzen da, eta hori 
ez da gutxi. Zenbat laguntza ekonomiko gehiago hartu ahal izango 
duten… bada, zerbait gehiago, lehen baino, zaila ez da izango. Baina 
nik, batez ere, giro baikor edo konfiantzazko hori dela uste dut, eta 
gero, azkenean, sakonean, norbanakoen kontua da: nahi duenak 
ikasteko-eta erabili, eta abar. Baina Nafarroan zailtasun ikaragarriak 
izan dira. Orduan, euskalduna izatea baino gehiago, zailtasun horiek 
ez jartzea alkatearen aldetik eta diputazioaren aldetik, hori da nik 
ikusten dudan garrantzitsuena. 

Manu Etxezortu:  Beraz, pozgarria orokorrean, Xabierren ustez, lau alkateak 
euskaldunak izatea. Baina, bereziki, Nafarroakoa, Nafarroan eta 
Iruñean euskarak izan dituen zailtasunengatik. Karlos, zer esango 
zenuke? 

Karlos Cid:   Aldenduko naizela pixka bat, aspaldiko partez, Xabierren ikuspuntutik 
eta iritzitik. Nire poza partekatzen dut, nolabait, lau hiriburuen artean. 
Batez ere, aurrekariengatik. Bilbon izan balituzte aurretik alkate 
euskaldunak. Edo, Donostian ere bai, adibidez (Donostian Elortza 
eduki zuten hainbat urtetan, eta erdalduna). Eta, Gasteizi buruz, 
zer esanik ez, ezta? Alde horretatik, alkatearen hizkuntza-profilari 
dagokionez, ia-ia bertsoa izan da lau hiriburuetan, eta pozgarria da 
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horri buelta eman eta, azkenik, egotea lau alkate euskaldun. Batez 
ere, euskaldun hitzak gaur egun daukan inplikazioarekin. Ematen 
du euskalduna dela euskaraz besterik ez dakiena, baina, gaur egun, 
denok dakigun bezalaxe, euskalduna izateak esan nahi du elebiduna 
izatea. Eta nik uste dut hori alkatearen zereginen artean edo 
ezaugarrien artean sartzen dela, ezinbesteko baldintza izan beharko 
lukeela alderdi guztientzat; baina praktikan ez da horrela izaten. 

Manu Etxezortu:  Bueno, hemen utzi behar dugu. Datorren astean ohiko ordutegira 
itzuliko gara, Xabier; 11:30ean hasiko gara.

Xabier Amuriza:  Bai, oso ondo, ederki. 
Manu Etxezortu:  Bueno, aste ona pasa, Xabier. 
Xabier Amuriza:  Berdin, zuek ere.
Manu Etxezortu:  Aste ona pasa, Karlos. 
Karlos Cid:   Berdin. Ni banoa azterketa jartzera. 
Manu Etxezortu:  Bueno, animo e, zure ikasleei! Aio bikote, eskerrik asko. 

Xabier	Amuriza	eta	Karlos	Cid	solasean
Euskadi Irratia: Faktoria	irratsaioa	(2015-06-16)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Plataforma bateko kideak, irratian, informatzeko 
asmoz, kultur eskaintzaren berri jariotasunez ematea. 

Basklink

Esataria:   Zer asmorekin zebiltzan aurreratu genuen orain dela hilabete 
batzuk, baina dagoeneko jaio da mugaz gaindiko turismo-aukerak 
biltzen dituen plataforma digital berria. Basklink du izena, eta Leire 
Agirrezabala da komunikazio- eta marketin-arduraduna. Arratsalde 
on, Leire.

Leire Agirrezabala:  Arratsalde on. 
Esataria:   www.basklink.com atarian dago plataforma hori. Eta, esadazu: 

zerk bereizten du plataforma hau dauden beste batzuekiko?
Leire Agirrezabala:  Bada, bueno, kontua da plataforma honek bere baitan biltzen duela 

euskal zazpi probintzietan dagoen turismo-eskaintza, bai EAEn, 
Nafarroan eta Iparraldeko hiru probintzietan. Orduan, zentzu 
horretan, bai esan genezakeela aitzindaria dela edo, behintzat, 
aitzindarienetakoa, beste inon ez dagoelako gisa horretako lurralde 
bat biltzen duen plataforma turistikorik. 

Esataria:  Zenbat denbora kostatu zaizue hau martxan jartzea? 
Leire Agirrezabala:  Buf! Martxan jarri, esan dezagun, aste honetan egin dugu, baina ia 

urte eta erdi pasatxotik datorren kontua da.
Esataria:   Eta, probintziak bezala, zuek ere zazpi zarete, ezta? 
Leire Agirrezabala:  Bai, gu ere zazpi gara. Ez dugu esango probintzia guztietakoak, 

baina bai alde batekoak eta bestekoak. 
Esataria:   Lurraldetasuna eta mugaz gaindikotasuna ere izan duzue aintzat 

baita ere, ez?
Leire Agirrezabala:  Bai, baita ere. Uste dugu gure proiektuan garrantzitsua dela 

lurraldea bera ezagutzea eta, beraz, bai mugaz alde bateko eta 
besteko jendeak elkarlanean jardutea.

Esataria:   Adibide batekin gauzak hobeto ulertzen direlako: esate baterako, 
nik leizeak non dauden jakin nahi dut. Zer egin beharko nuke zuen 
atari horretan?

Leire Agirrezabala:  Aukera bat baino gehiago daukazu horretara iristeko: alde 
batetik, edukiko genituzke ibilbide tematiko batzuk, non ondarea 
biltzen den eta non ondarearen barruan leizeak ere biltzen diren. 
Ibilbide tematiko horiek, izan tematika dena delakoa, beti dira 
mugaz gaindikoak. Orduan, zu joango bazina ondarearen ibilbide 
horretara, hor topatuko zenituzke, bai Isturitz eta Otsozelaiko 
leizeak, Sarako leizeak, Pozalaguako leizeak, Arrikurutzekoak, 
Ekaingoak… hor pixka bat denak bilduko lirateke. Eta, beste alde 
batetik, badaukazu direktorio osatu bat web-gunean, non biltzen 
diren Euskal Herri guztiko jatetxe, lo-leku eta bestelako zerbitzu 
turistikoak. Orduan, bestelako zerbitzu turistikoen atal horretatik 
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ere, iritsi ahalko zinateke leizeen informazio konkretua jasotzera, 
bakoitzak daukalako bere fitxa.

Esataria:   Eta demagun ekitaldi bat egiten dela leize horietako baten barruan. 
Horren inguruko informazioa ere topatuko dut zuen plataforman? 

Leire Agirrezabala:  Bai. Guk gure plataforman, besteak beste, jarriko dugu Euskal 
Herri guztiko ekitaldien agenda ahalik eta osatu eta eguneratuena. 
Orduan, hor bertatik ekitaldi horien barruan sailkatuz (kulturala 
den, kirol-ekintza bat den, edo zein gisatako ekitaldia den…) sartu 
ahalko zinateke, baita ere, bertan dauden ekitaldiak zein diren 
jakitera. 

Esataria:   Eta, hau zer da? Euskal Herri barruko jendearekin pentsatuta? Edo 
atzerritarrak ere izan dituzue aintzat?

Leire Agirrezabala:  Bada, biak hartzen ditugu kontuan. Batetik, jakinik lau hizkuntzetan 
jarri dugula (ingelesa izango litzateke atzerritarrentzat-edo jarri 
duguna; eta frantsesa ere bai), baina, beste alde batetik, bertako 
euskal herritarrentzako ere pentsatu dugu. Azken batean, 
barne-turismoan lan bat egiteko dagoela uste dugulako. Alde 
batetik, ez dugulako behar beste ezagutzen alde bateko eta besteko 
eskaintza, eta, bestetik, alde bateko eta besteko opor-egunak, 
jai-egunak eta abar ez direlako berdinak; zubiak-eta ere, ez; eta, 
bueno, turismoa desestazionalizatzeko asmo horrekin, bada, pixka 
bat lagundu nahi genuelako. Eta atzerritarrei begira, bada, pixka 
bat nahi duguna da Euskal Herri autentiko edo benetako baten 
lurralde bat markatu, beraien aisia-aukerak eta beraien bidaiatzeko 
aukerak, bada, pixka bat zabaltzeko eta aberasteko, baita ere, 
zentzu horretan. 

Esataria:   Eta, bueno, erabiltzaileak zer egin behar duen badakit. Baina bertan 
egoteko, norbaitek eskaintzaren bat baldin badauka, zer egin behar 
da zuekin harremanetan jartzeko?

Leire Agirrezabala:  Bueno, bada, hor bertan telefono-gida zuzenak daude. Emailez 
ere jarri liteke gurekin harremanetan, contact@basklink.com-era 
mezua bidalita; eta, bestela, sare sozialetatik, facebooketik zein 
twitterretik ere, jarri liteke gurekin harremanetan. 

Esataria:   Azpimarratu nahi duzun beste zerbait, Leire? 
Leire Agirrezabala:  Bada, ez; denak animatu basklink.com-en sartzera, eta, bueno, 

erabiltzen ere bai, ze uste dugu gauza kurioso edo erabilgarri batzuk 
topatuko dituela. 

Esataria:   Mugaz gaindiko aurreneko ekimena da; aitzindaria da, eta 
horrexegatik ekarri nahi izan dugu gaur basklink hona, 
“mezularia”-ra. Leire, eskerrik asko, segi ondo. 

Leire Agirrezabala:  Mila esker.

Leire Agirrezabalari elkarrizketa
Euskadi Irratia: Mezularia irratsaioa	(2015/03/11)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Komunikabideetako elkarrizketa batean, plataforma 
baten izenean, arazo sozial baten gaineko azalpena eta salaketa egitea.

Euskadiko pentsiodunak, haserre

Esataria:   Rajoyren gobernuak urteko azken ministro-kontseiluan hartu du 
iragarritako erabakia. 2016an pentsioak puntu-laurdena igotzeko 
Errege Dekretuaz ari naiz. Eta gaur izan da onespena, Hego Euskal 
Herriko Pentsionisten Eskubide Sozialen aldeko plataformak 
pentsiodunen erdiak miserian bizi direla salatu duen egun berean. 
Mikel Argiñarena da plataformako bozeramailea. Arratsalde on, 
Mikel.

Mikel Argiñarena:  Bai. Arratsalde on zuri. 
Esataria:   “Pentsiodunen erdiek ez dutela 600 euroko diru-sarrerarik”, esan 

duzue komunikabideen aurreko agerraldian. 
Mikel Argiñarena:  Bai, horiek dira datuak. Oso datu kezkagarriak; baina Euskal Herrian 

behin eta berriz esaten bada ere batez besteko pentsioak honelakoak 
edo bestelakoak direla, errealitate gordina da pentsiodun erdiek 
600 eurotik behera kobratzen dutela, eta, batez ere, erdi horretan, 
emakumeak gailentzen direla: emakumeak, bai alargun bezala 
kobratzen dutelako, edo bai egin duten lana, betiere, sozialki oso 
gaizki ordainduta egon delako. Orduan, errealitatea hori da, eta, 
bueno, gaur jakin dugu — urtero ia ohitura bihurtzen ari da — % 0,25 
igoko direla gure pentsioak. Hori, nolanahi dela ere, irain bat bezala 
hartzen dugu; gaur egunean, izenik ez duen iraina: burla bat. 

Esataria:   Behin baino gehiagotan entzun izan diot jubilaturen bati edo 
gehiagori, bada, hauteskunde sasoian horrelako iragarpenak-eta 
egiten direnean: “Zer uste dute gu tontoak garela?!” 

Mikel Argiñarena:  Ez dakit sinesten duten tontoak garela, baina tontoak izango bagina 
bezala hitz egiten digute. Pasa berriak dira hauteskunde-kanpainak 
eta hauteskundeak, eta, behin eta berriz, lotsa ematen zuen hizkera 
erabili dute. Dena zen pertsonen alde lan egitea, pertsonek dute 
lehentasuna, zenbat bider entzun dugun hori! Baina kalera jaitsi 
direnean, eta, zerbait galdetu diegunean, ez dakite zer erantzun. 
Beraiek ez dakite zein egoera dagoen gaur herritarren artean, 
eta zein neurri hartzen ari diren. Horrelako pentsioak edukitzea, 
mantentzea, eta, urtez urte zein gastu dagoen kontuan hartu gabe, 
% 0,25 igotzea, hori da edadeko jendeari, jubilatu jendeari, egin 
dakiokeen, esan dugun bezala, irainik handiena. Horrek umiliatu 
egiten ditu pentsiodunak, eta ez dugu ikusten, gainera, borondate 
politikorik egoera horri buelta emateko. 
Memento honetan bertan, guk orain dela egun batzuk jaso dugu 
Eusko Legebiltzarrean aurkeztu genuen Herri Ekimen Legegile 
bat, zeinetan eskatzen genuen pentsio baxu horiek hornitzeko, 
konpletatzeko, 1080 eurotaraino, hori baita Europako Karta 
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Sozialak bizimodu duinerako kalkulatzen duena, eta guk geuk, 
hemen, kalkulatuta geneukan kopurua. Bueno, bada… horri ezezkoa 
eman zaio; ez dute hortaz hitz egin nahi, ez dute parlamentura 
puntu hori eraman nahi. Eta, hala ere, behin eta berriz esaten digute 
aurrekontuak-eta presentatzen dituztenean, batez ere, beren 
lehentasuna pertsonak direla eta gastu sozialean ez dutela inolako 
murrizketarik egin. Gastu soziala handitzen doa, asko gainera, eta 
beraiek ez dute mantendu ere egiten orain dela urte batzuk zegoen 
gastu soziala. 

Esataria:   Zuek aurreko asteazkenean kolpea hartu zenuten. Ez dakit 
ekimenarekin aurrera jarraitzeko asmoa daukazuen, bigarren 
ahalegin bat egingo duzuen edo memento honetan barruak zer 
eskatzen dizuen…

Mikel Argiñarena:  Bueno, memento honetan guk badakigu… kolpe bat eraman dugu 
ezezkoa eman zaigunean. Benetan uste genuen… zeren aurretik gu 
aholkatzen gintuzten legelariek esana zeukaten, bada, eskari horiek 
legezkoak zirela eta gure ordenamendu juridikoan bazeukatela 
lekua. Ezezkoa, benetan, pena handiz hartu dugu, eta ezusteko 
handiz. Horri laguntza eman dioten partiduek pentsatu beharko 
dute zer egiten ari diren. Horren aurrean guk ezin dugu, berriz 
ere, eskari hori egin. Ez zaigu uzten. Baina guk ez dugu eskuak 
tolestatuta gelditu nahi. Kalera aterako gara, eta lege horren alde 
eskatzen zitzaizkigun 30.000 sinadurak ez baina, askoz gehiago 
bilduko ditugu, eta parlamentuko mahaian utziko ditugu, jakin 
dezaten, behingoz, zein den herri honetako errealitatea. Eta beraiek 
esaten badute hori ez dela beraien eginkizuna, esango diegu ea non 
dagoen eginkizun hori egingo duen erakunde publikoa gure Euskal 
Autonomia Erkidegoan. Hori jakin nahi dugu. 

Esataria:   Mikel, haserre zaude.
Mikel Argiñarena:  Bai, benetan nago haserre, zeren egoera hori egunero ikusten ari 

gara, eta penaz, penaz, Euskal Herrian, gaur, milaka pentsiodunek 
jasaten duten egoera ikusita.

Esataria:   Bada, salaketa behintzat hementxe utzi duzue, Mezularia-n, eta 
estimatzen dizut, Mikel Argiñarena. Hurrengo bat arte. 

Mikel Argiñarena:  Bai, eskerrik asko zuri. 
Esataria:   Segi ondo. 

Mikel	Argiñarenari	elkarrizketa
Euskadi Irratia: Mezularia irratsaioa	(2015-12-29)

(Transkripzioa)
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MINTZAMENA

Ekintza komunikatiboa: Irratsaio batean, entzuleen zalantzak argitzeko 
asmoz, norberaren jakintza-alorreko azalpenak ematea. 

Arbia eta artoa

Arantxa Artze:  Galdetzen digute… baserrian betidanik izan direla arbia eta 
artoa ganaduentzako. Bueno, arbia ganaduentzako, eta, artoa, 
oiloentzako; baina horiek ea gure giza kontsumorako balioko ote 
luketen, galdetzen dute.

Jakoba Errekondo:  Zalantzarik gabe. Bai, bai, bai. 

Arantxa Artze:  Maneatu pixka bat, eta barrura. 

Jakoba Errekondo:  Arbia guk urtetan jan izan dugu. Eta ez hori bakarrik, baizik eta 
nik esango nuke, seguruena, gure euskal kulturako gastronomian 
daukagun bitxikeriarik ederrenetako bat dela arbia, eta, oraindik 
ere, gutxi aprobetxatzen dela. Oraindik, Euskal Herrian, toki 
batzuetan, arbi-garak jaten dira. Eta arbi-gara da arbia garatzen 
hasten denean, goratzen, loratzen, tontortzen hasten denean, 
arbiaren burutik, buruaren gainetik, hosto… negu guztian egon 
diren hosto handi, zakar horien tartetik, bada, gara fin-fin, eta, 
bueno, esango genuke esparrago baten tankerako txorten bat 
hazten da — muturrean gero loreak emango dituena —, eta txorten 
guri-guri hori, bada, bueno, da luxu bat. 

Eta hori da, bada, guk, garai batean, arbia raka-raka jango genuen. 
Hostoak, eta buruak ere bai. Eta, bueno, arbi-klase asko dira, eta, 
oraindik ere, batzuk jaten dira. Batzuk modan ere badatoz kanpotik: 
Daikon arbia, azenario zuria deitzen dena, eta horrelakoak… Baina, 
hemen, arbia jan dugu… asko. 

Eta artoa, zer esanik ez. Artoa etorri zen… guk gure janari izateko 
Ameriketatik ekarri genuen, eta gero pasa zen aziendaren janaria 
izatera; patatarekin gertatu zenaren kontrakoa. Ekarri zenean izan 
zen, lehenengo, lorategietan-eta erakusteko; gero, azienda jaten 
hasi zen, eta, gero, guk jatera pasatu da. Baina bai, artoa ere bai, eta 
artoak berak adierazten du, hitzak berak adierazten du oinarrizko 
janaria dela. “Artoa” hitza grezieratik dator, eta horixe esan nahi 
du: eguneroko oinarrizko janaria; edo, ogia, itzulpena egingo 
genukeena. 

Horregatik, Ameriketatik, artoa, gaur egun ezagutzen dugun 
artoa, hau da, Zea mays espeziea ekarri baino lehenago, edo, jaten 
hasi baino lehenago, artatxikia deitzen duguna jaten genuen — 
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gaztelaniaz “mijo” deitzen dutena, eta, oraindik ere, Afrika erdiaren 
oinarrizko janaria dena —, eta hari ere artoa deitzen zitzaion; gero 
artatxiki bihurtu zen, noski, beste buru handi hori ekarri genuenean. 

Eee, baina bai, oinarrizko janaria da, eta ez hori bakarrik, baizik eta, 
atzerago joaten bagara, duela bi-hiru mila urte, menditan, janaria 
sortzeko soroak-eta egiten hasi zenean jendea, hasi ginenean 
euskaldunak saroietan, edo olatan, egiten genuen. Eta saroi horiek 
sortzeko — horiek dira jantoki edo, esango genuke, bazka edo 
larre-toki borobilak, oraindik ere toki askotan nabarmenak direnak, 
eta lurraldeari goitik begiratuko bagenio abioi batetik oso-oso 
garbi ikusiko genituzkeenak; erdi-mugarri bat daukate, eta mugarri 
horren izena da “artamugarria”. Hau da, familia batek, edo klan 
batek, edo jende-multzo batek bizitzeko beharko lukeena sortuko 
lukeen lurralde bati mugarria jartzeko garaian, “artamugarria” 
deitzen zaio. Hau da, janaria emango diona, bere aziendarekin eta 
bere landareetatik —… 

Orduan, bada… garbi dago, ezta, artoa zer den. 

Orduan, jan lasai. 

Jakoba Errekondoren azalpena
Euskadi Irratia: Landaberri	irratsaioa	(2016-03-02)

(Transkripzioa) 
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Ekintza komunikatiboa: Langile-bilera batean, batzordekideek hala eskatuta, 
lantegiaren egoeraz eta jarraitu beharreko estrategiaz argibideak ematea. 

Altzairugintzako langileen bilera 

Langileen batzordeburua: Egun on, denoi. Enpresarekin ditugun negoziazioak aurrera 
doaz, eta egoera zertan den azaldu nahi dizuet. Hauek dira, labur-labur, nabarmendu nahi 
ditudanak:

1- Erakundeak alde dauzkagu. Bai Jaurlaritza, bai Diputazioa, laguntzeko prest daude. 
Eskualdeko udalak, zer esanik ez. 

2- Elkarlan hori aprobetxatuz, oso garrantzitsua da enpresari proposamen bateratua 
egitea, eta bideragarritasun-plan bat osatzea. 

3- Bideragarritasun-plana ezinbestekoa da lantegia zaharberritzeko; gure produktuek 
balio erantsi handiagoa izan behar dute. Beste lantegi batzuek ez zuten planik, ez 
zuten erakundeen babesik, horregatik itxi ziren. 

4- Esan bezala, bada, Jarraipen Batzorde bat jarri dugu martxan. Bertan daude 
Ekonomia Garapenerako sailburua eta Ekonomia diputatua. Jaurlaritzak ere 
dokumentu bat aurkeztu du, lantegia bideragarri egiteko.

5- Enpresak ez zuen espero erakundeak gure alde egoterik. Dena dela, mobilizazioekin 
jarraitu beharra daukagu. Ezer ez dago sobera borroka honetan. Egoera luzatzea 
ez da gure kalterako.

6- Lantegia aurrera ateratzeko garaia da, eta ez birkolokazioetan pentsatzeko unea. 

7- Jakinarazi diet erakundeei itxierak ondorio lazgarriak izango lituzkeela; eskualde 
osoan, gainera. Batez ere, tokiko merkataritza txikian eta ostatuetan. Kamioilariak 
ere, asko eta asko, lanik gabe geratuko lirateke. 

8- Bukatzeko, enpresaburu berriei argi utzi diegu, zera, enpresa hau sortu zenean, 
zein baldintza jarri zitzaion: herriko eta eskualdeko langileak kontratatzea. Kapitala 
asko mugitzen da egun. Ea erakundeen laguntzarekin lantegia hemen geratzea 
lortzen dugun. 

Bueno, eskerrik asko denoi bilerara etortzeagatik. Zalantzarik baduzue, orain da galderak 
egiteko unea. 
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Ekintza komunikatiboa: Hedabide batean, entzuleei elkarrizketa 
testuinguratze aldera, elkarrizketatuaren aurkezpena egitea. 

Gerardo Bujanda 

Hauteskundeetatik ateratako Bigarren Errepublikaren aurkako altxamendu faxistak 
Espainiara eta Euskal Herrira gerra ekarri zuela 80 urte bete dira asteon, eta, urteurren 
horren harira, bada, oroitza-ekitaldiak eta ekimenak ugaldu egin dira, lehenaz gain. 

Eusko Gudarostearen eraketaren 80. urteurrena ospatu dute atzo, adibidez, Loiolako 
Basilikaren atarian. Galtzaileen duintasuna goratu nahi izan dute, eta bestelako ekinbideak 
ere badira: egunotan jakin dugu, adibidez, María Servini frankismoko krimenak ikertzen 
ari den Argentinako epaileak bi gudariri lekukotza hartu diela. 

Guk ere lekukotza bat jaso behar dugu, segidan; gerra egin zuen pertsona baten lekukotza. 
Antiguakoa da bera, eta, izena berriz, Gerardo Bujanda Sarasola. 

Donostiako Antigua auzokoa dela esan dizuegu; bertan jaio zen, Matia kalean, eta etzi, 
astelehenarekin,	beteko	dira,	jaio	zela,	97	urte.	

Kontuak ateratzen bizkor ibili baldin bazarete, akordatuko zineten gutxi gorabehera 16/17 
urte zituela — 16, 17 egiteko —, 16 urte zituela etorri zen gerra, eta horrek betiko markatu 
du bere bidea. Saseta batailoiko “iskillazkarretako” bat izan zen Gerardo, eta denetik bizi 
izan zuen gerran eta gerra-ondorenean. 

Apenas zapaldu duen ikasgelarik Bujanda jaunak, bizitzak horretarako betarik ez baitio 
utzi, baina ez da erraz etsitzen duen horietakoa eta atera du denbora bere burua, irakurriz, 
jakinduriaz janzteko. Esan dugu Antigua auzokoa dela, bertan bizi da egun ere, eta bere 
etxean bisitan hartu gaitu. 

Kontakizuna hasteko 36ko giro politikoa gori-gori zegoela esan behar da Espainian, hori 
bera aitortu digu Gerardo Bujandak, eta uztailean lehertu egin zen dena: hauteskundeetatik 
ateratako gobernua kentzeko, militar-talde batek estatu-kolpea egin zuen, gerra piztuz. 
Gaur-biharretan bete dira 80 urte orduko hartaz, baina hura bizi izan dutenek ez dute 
ahazteko. 

Gerardo Bujandaren inguruan
Euskadi Irratia: Amarauna	irratsaioa	(2016-07-23)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Bere arloko gaia jorratzen duen aldizkari bateko 
erreportajea ulertzea. 

Bertsoa eta Zinema (eta X). Azken urteak.

Trantsizioko lehen urte emankorretan piztutako itxaropen asko, beste hainbat arlotan 
bezala, laster zapuztu ziren euskal zinemagintzan, eta urte gutxiren buruan lehorte 
handia iritsi zen. Hala, kontua ez da bakarrik bertsolaririk ez zela gehiago agertu pantaila 
handian,	 baizik	 eta	 Ezeizak	 1989an	Ke arteko egunak aurkeztu zuenetik, euskara bera 
apenas entzun genuela 2005ean Asier Altuna eta Telmo Esnalen Aupa Etxebeste estreinatu 
zen arte.

Euskal Zinemaren krisiaren arrazoiak bilatzea beste baterako utziko dut. Alta, bertsolarien 
zeluloidetiko desagerpenean, dudarik gabe, zerikusi handia izan zuen ETBren sorrerak 
eta,	bereziki,	1990ean	Hitzetik Hortzera saioaren agerpenak. Bertsolaritzaren boom-aren 
garaia zen eta, testuinguru hartan, pantaila handian sekula ukan ez zuen espazioa pantaila 
txikian aurkitu zuen bertsoak. Joxerra Garziaren programak lortu zuen, azkenean, 
bertsoari ikus-entzunezko medioetan lekua egitea, kritikaren eta publikoaren arrakastak 
ematen duten zilegitasunaz. Aldi berean, Hitzetik hortzerak bertsolariak kamaren 
presentziara ohitzea lortu zuen, ordura arte asko uzkur baitziren.

Telebistaren eta bertsoaren arteko maitasun istorio horrek beste atal garrantzitsu bat 
ere	 izan	 zuen	 90eko	 hamarkadan:	 lehen	 aipatutako	 film	 aitzindariaren	 haritik,	 Joanba	
Berasategik	1995etik	aurrera	zuzendutako	marrazki	bizidunen	hiru	serie	arrakastatsuak	
etorri ziren: Fernando Amezketarra	 (1994-95),	Lazkao Txiki (1998-99)	eta	Txirrita	 (1999-
2000).

Hiru bertsolari handion bizitza eta pasadizoak klabe umoretsuan kontatzen zituzten 
marrazki bizidunek, haien bihotz oneko bizizale profilari zukua atereaz. Oraingoan ere, 
luxuzko kolaborazioak izan zituen Berasategik, Fernando Amezketarra serieko pertsonaien 
ahotsak bertsolariek jarri baitzituzten (Sebastian Lizaso Fernando izan zen, Peñagarikano 
aguazila, Egaña epailea eta Azpillaga apaiza). Txirrita-ren kredituetako kantua, berriz, 
Xabier Letek eta Antton Valverdek kantatu zuten. Bestalde, gidoi guztiez Koldo Izagirre 
arduratu zen, beste behin ere.

“Zeluloidezko begiradak” (Elkar, 2010) libururako Mikel Garcia kazetariak egindako 
elkarrizketan, Berasategik kariñoz oroitzen ditu telesail haiek, nahiz eta pena agertu 
teknika aldetik “kaxkarrak” zirelako. “Proiektuak aurrekontu handiagoa behar zuen, 
bideratutako diruarekin gehiago ezin zen egin, baina aldi berean pentsatzen nuen Euskal 
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Herriak behar zuela Lazkao Txiki bat. ETBra joan nintzen kapitulu pilotuarekin, eta orduan 
Amatiño zegoen; zera esan zidan: “Ondo dago, baina kendu, kendu”. “Kendu? Kendu ez! 
Telesailak familiak biltzen zituen, aitona-amonak eta bilobak, eta erantzukizuna daukazu 
produktu duina eskaintzeko. Horregatik pentsatzen dut, diru pixka bat gehixeago! Nire 
publikoak merezi duelako irudi zainduagoa, eta gero bizitza osorako, betiko geratuko 
delako”. Aipatutako liburuan agertzen denez, Lazkao Txiki telesaioak futbolak baino 
audientzia hobeak ematen omen zizkion telebista autonomikoari, baina, bat-batean, 
kostu txikia eta arrakasta handia zuen produktua bazter uztea erabaki zuten agintariek. 
“Nik uste arrakastari beldur izan ziola ETBk”, dio liburuan Berasategik.

Dena zapuztu zenean, Bilintxi buruzko telesail bat egitea zen haren hurrengo proiektua.

Loraldiaren fruituen zain

2005ean Aupa Etxebeste estreinatu zenetik, euskal zinemak loraldia bizi duela diote 
zenbaitek. Agian gehiegi esatea da hori, baina, gauzak bere neurrian hartuta, egia da 
dokumentalez gain azken urteotan ia urtero aurkeztu direla fikziozko euskarazko film 
bat edo bi, eta horrek, gure historia petralari erreparatuta, inoizko uzta-sasoirik onenean 
kokatzen gaitu.

Uztaldi horretan, aurtengo Donostiako Zinemaldian Altunak Bertsolari dokumentala 
aurkeztu duen arte, ez da gaiari zuzenean heldu dion lanik egon. Baina, hala ere, gaur 
egun ikusleak bertsoa zinemagintzan inoizko naturalen ikusten duelakoan nago, eta, aldi 
berean, zinemagileak inoizko naturalen erabiltzen duela baliabide zinematografiko legez. 
Hala, azkenaldiko dokumental askok errekurtso narratibo gisa erabili dute bertsoa; La 
Pelota Vascan (Julio Medem, 2001), adibidez, Xabier Euzkitzeren interbentzioetako bat, 
zortziko txikian emana da. Txikiri eta Otaegiri buruzko Haizea eta Sustraiak (2008) filmean, 
berriz, Jon Maiaren bertsoek osatzen dute narrazioaren hitzaurrea eta epilogoa. Fikzioan 
ere, Kutsidazu bidea Ixabel (Mireia Gabilondo eta Fernando Bernues, 2007) komedian, gag 
arrakastatsua izan zen Juan Martin euskaldun berria zutitu eta, Ixabel inpresionatzeko, 
pilotaria herri osoaren aurrean bertsoz desafiatzen duen eszena: Ikusleek egoera gertuko 
sentitu zuten seinale.

Telebistaren bidez bertsoak pantailan zegokion lekua irabazi zuenetik, bertsoaren eta 
zinemaren arteko harremana normaldu egin da, eta ziur naiz aurrerantzean euskal 
imaginarioan eta euskal komunitatean hain indartsua den arteak euskal zineman gero eta 
presentzia handiagoa izango duela.

Hurrengo alea, agian, Mireia Gabilondo eta Patxo Telleriak buruan daukaten fikziozko 
proiektuari	 buruzkoa	 izango	da.	 1967ko	 finaleko	 txistuen	unean	denbora	 izoztuz,	 flash	
back-en bidez, Xalbadorren bizitza kontatzea. Ikusiko dugu.

Martinez,	Josu
Irudiz eta euskaraz	bloga	(2013-03-18)

 (moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Konbentzitzeko helburuz, gai ezagun baten gainean 
idatzitako iritzi-artikulua ulertzea.

Neskak mutil-dantzari

Emakumeak mutil-dantzari? Kontu hutsala dirudi, baina atzo, arratsaldeko 5etan, 180 
iruzkin zituen horren inguruko azken albisteak, egunkari honen edizio digitalean. Ez 
dakit zuzen zer gertatu zen lehengoan Elbeten. Ideia onek defendatzaile txarrak izaten 
dituzte batzuetan. Garbi baitago tradizioak fosil huts gelditzen direla, gizartearen 
aldaketekin batera kanbiatzen ez badira. Duela 50 urte arte, gizonezkoa zen Euskal 
Herriko ospakizunetako ardatza. Harendako zen besta. Harena zen espazio publikoa. 
Emakumearena, berriz, sukaldea edo etxe barrena. Handik kanpora, ikusle. Hori 
konprenitu gabe ez da konprenitzen ahal gure folklorearen agerpen gehienek (izan) 
duten kutsu maskulinoa. Gure garaietako iraultza da emakumearen plazaratzea, hitz 
horrek duen adierarik zabalenean. Mutil-dantza erakustaldi erritmiko hutsa baino 
gehiago da Baztango herrietako bestetan. Nor harrituko emakumeak bertan egon nahi 
izatea, protagonista, gizonen pare? Duela 40 urte inon ez zen emazteki aurreskularirik 
edo joaldunik. Lapurdin eta Nafarroa Beherean gizonen kontu hutsa ziren mutxikoak. Eta 
zer erran maskaradez eta pastoralez, Zuberoan. Gaur egun, emakumeen parte-hartzea 
onartua eta normalizatua da horietan guztietan. Are gehiago, zenbait kasutan, 
biziraupena segurtatu dio ospakizunari. Izena eta izana arrazoitzen dute emakumea 
mutil-dantzatik urruntzeko. Euskararik ez dakite? Baztaneraz, tradizioz, mutila morroia 
da. Sehia. Mirabea. Etxeko zerbitzaria, hura gizona delarik. Halako guti ikusten da, gaur 
egun, mutil-dantzan. Beharbada, gisa horretako mutilik gelditzen ez delakoz ia-ia. Eta 
adiera berriagoa -edo zabalagoa- hautaturik, mutila gizon gaztea baldin bada, zertan ari 
dira 50 urteak gibelera aspaldi utzi dituzten mutikoak beren tripatzarrekin mutil-dantzan? 
Bidasoa fundamentalista kantatzen zuen Muguruzak. Baztango urek Hondarribiraino 
ailegatzen segitu behar lukete. Ez alderantziz.

Epaltza, Aingeru
Noticias de Navarra	(2013-09-17)
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Ekintza komunikatiboa: Xehetasunik	galdu	gabe,	pertsona	baten	gaineko	
biografia ulertzea.

Miguel Indurainen biografia laburra

Miguel	Indurain	Larraya	Atarrabian	(Nafarroan)	jaioa	da,	1964an.	Txirrindulari	nafar	honek	
Frantziako bost Tour irabazi zituen, eta jarraian gainera. Txikia zela, bere herrian bertan 
hasi zen txirrindularitzan murgiltzen, aitari nekazari-lanean laguntzen zion bitartean. Jaio 
zen herrian bertan lapurtu zioten lehendabizikoz bizikleta bat, eta hantxe bertan irabazi 
zuen, hamaika urterekin, lehendabiziko lasterketa. Ogitartekoa eta freskagarria eman 
zizkioten saritzat. 

Koxkortu ahala, serioago ekin zion txirrindularitzari, Atarrabiako Txirrindularien Klubean. 
Reynolds	 taldeak	 fitxatu	 zuen	 1984an,	 eta	 talde	 horrekin	 irabazi	 zuen	 Espainiako	
Amateurren Txapelketa. Garaipen horri esker egin zuen jauzi profesional mailara. Oraindik 
ere	 Reynolds	 taldean	 zegoela,	 lehenengoz	 hartu	 zuen	 parte	 Tourrean,	 1985ean;	 baina	
erretiratu egin behar izan zuen katarro gogor batek jota. 

1989an,	 Paris-Niza	 eta	 Nazioarteko	 Criteriuma	 irabazi	 zituen.	 Bera	 izan	 zen	 Estatu	
mailako lehen txirrindularia hori lortzen. Banesto taldearekin lortu zituen Miguelek, 
1990etik	 aurrera,	 garaipenik	 handienak.	 1991n,	 lasterketa	 labur	 asko	 irabazi	 zituen,	
eta,	gainera,	erraztasunez	bereganatu	zuen	Tourra.	Hurrengo	urtean,	1992an,	Tourrean	
bigarrenez nagusitzeaz gain, Italiako Giroa irabazi zuen lehendabizikoz. Bere lorpenak 
zirela eta, mundu mailako txirrindulari handitzat hartu zuten zaleek eta kazetariek. 
1993ko	Tourrean,	 sukarrak	 jota	egin	 zuen	erlojuaren	kontrakoa,	 eta,	ondorioz,	 ez	 zuen	
etapa irabazterik lortu; sailkapen nagusian, ordea, lehena izatea lortu zuen berriro. Giroa 
ere berarentzat izan zen bigarrenez. Modu horretan, garbi erakutsi zuen kasik garaiezina 
zela	lasterketa	luzeetan.	1994an	eta	1995ean,	berriro	ere,	irabazle	gertatu	zen	Tourrean,	
eta baita maila apalagoko beste karrera batzuetan ere. 

Erlojuaren kontra zeukan maisutasuna eta mendiko etapetan agertzen zuen sendotasuna 
ziren bere ezaugarriak. Bost Tour jarraian irabazi izana mugarri handia izan zen Frantziako 
lasterketa	 horren	 historian.	 1996an	 hasi	 zen	 Indurainen	 beherakada,	 ordurako	 galdua	
baitzeukan erlojuaren kontra agertzen zuen indarra; mendiko etapetan ere huts egiten hasi 
zen. Urte horretako Tourra galdu ondoren, txirrindularitza utziko zuelako zurrumurruak 
hasi ziren zabaltzen. 

1997ko	 urtarrilaren	 2an	 hartu	 zuen	 erretiroa.	 Zaleen	 gogoetan	 iltzatuta	 geratu	 dira	
nafarraren izaera lasaia eta kiroltasuna. Tourreko antolakuntzak ere aitortu zion Migueli 
txirrindularitzari eginiko ekarpena, etapa baten irteera Olatzeko (Indurainen bizitokia 
Nafarroan) etxe-atarian kokatuta. 
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Ekintza komunikatiboa: Aldizkari bateko iritzi-artikulu bat ulertzea, gaia 
orokorra bada. 

Galdera

Galdera argia da: “Estatu independente gisa eratzea onartzen duzu?”. Ez da euskal 
mendebaldarroi egindako itauna, bistan da. Baina Eskozian ez dute zortzi lerroko 
galderarik erabiltzen, denek argi dutena esateko. Independentziak zenbat jarraitzaile 
eta zenbat aurkari dituen da gakoa, ez besterik. Eta ez dut zalantzarik zer-nolako trauma 
litzatekeen Londresen Eskozia bereiztea. Irlandako batasuna Londresen eragin handirik 
gabe gerta liteke, baina zer Erresuma Batu osatu Ingalaterra ia bakarrik geratzen delarik 
(barkatu galestarrok)?

Oso leku gutxitan daude Europan antzeko gatazkan: Erresuma Batuan, Belgikan eta 
Espainian. Mendebaldeko gainontzeko herrialdeetan (Alemania, Eskandinavia…), edo oso 
gutxi dira nazio txikiak edo, herri gutxitu asko izan arren, auziak oso atzean daude agenda 
politikoan (Frantzia, Italia…). Ekialdeko herrialde gehienek ere badituzte gutxiengoak 
baina aldameneko estatuan nagusi izanik; muga-aldaketa erabat tabua da, dozena-erdi 
estatutan bizi diren hungariarrentzat, adibidez.

Sinesgaitza da britainiarren jarrera, polemika, zarata eta eztabaidatik ahalik urrunen 
dauden tesietan dauden gatazka iberikoen aldean. Eskoziako independentistek Katalunian 
edo EAEko Legebiltzarrean abertzaleek baino askoz boto-portzentaje txikiagoa izanik, 
ez dute ezkutatzen zein helburu duten. Eta oinarri demokratikoa inork ez du zalantzan 
jartzen; gehiengoak gura duena beteko da. Jendea limurtu eta independentziara erakarriz 
gero, bikain; eta, osterantzean, lanean jarraitu (ez, ordea, Galizian edo Nafarroan bezala 
perfil abertzalea jaisten). Aurkariek, laboristak nahiz kontserbadoreak, beste horrenbeste. 
Independentistak deabrutu beharrean, estatu bakarrean batuta jarraitzea mila aldiz 
komenigarriagoa dela aldarrikatzen. Independentziak ekar ditzakeen galerez berbetan, 
noski; beldurraren estrategia da beti independentziaren aurkako arma eraginkorrena. 
Askatasunak beti dakarren beldurra da, batzuentzat zirrara dena izua da besteentzat. 
Baina hala behar du eztabaidak.

Gurean, berriz, tankeen mehatxua modan ez dagoenez, bide hobea aurkitu dute: 
epaitegiak hiru botereetatik bat izanik, demokrazia zuzenaren muga demokratiko 
bihurtzen dira. Eskozian parametro argietan daukate eztabaida: independentzia gura 
duzu ala ez duzu gura. Hemen, zarata da nagusi. Diskurtso zirkularrak eta indefinizioa 
gailentzen dira, eta alderdi abertzaleek ataka gaindiezina daukate urruneko asmo ederren 
eta berehalako politiken artean. Eta, beti, txikira jokatzen, bistan da.

Urrutikoetxea,	Urtzi
Argia	(2008-06-15)

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Entziklopedia batean, kultura orokorrekoa den 
termino bat ongi ulertzea. 

Zuberoa 

Zuberoa: Euskal Herriko Ipar Ekialdeko probintzia eta lurralde historikoa, Pirinio 
Atlantikoak departamentuaren barnean; 765 km2 eta 15.535 biztanle (zuberotarrak). 
42 udalerri ditu. Hiriburua: Maule-Lextarre. Mugak: Iparraldean eta Ekialdean, Biarno; 
Hegoaldean, Nafarroa; eta, Mendebaldean, Nafarroa Beherea. Bi kantonamendutan 
banatuta dago: Maule-Lextarrekoa eta Atharratze-Sorholüzekoa; Nafarroa Behereko 
Donapaleuko kantonamenduko sei udalerri Zuberoakoak dira.

Geografia: Lurralde aski menditsua da; batik bat, Hegoaldean, Nafarroako mugan, 
Pirinioak baitaude bertan: Ekialdetik Mendebaldera, Bizkarze (1.656 m), Escalier (1.472 
m),	 Ori	 (2.021	 m),	 Otsogorritxipia	 (1.794	 m),	 Otsogorriga-a	 (1.922	 m),	 Xardekaga-a	
(1.893	m),	Binbaleta	(1.758	m),	Lakora	(1.877	m)	eta	Izarbe	(1.559	m).	Iparralderantz	egin	
ahala, mendiak txikiagoak dira eta lauagoa lurraldea. Pirinioetan sortzen diren Larra-e 
eta Santa-Grazi ibaien bategitetik sortzen den Uhaitzandi da Zuberoako ibai nagusia; 
gainerako ibai nagusiak, zuzenean edo zeharka, Uhaitzandira isurtzen dira. Mendialdean, 
ibaiek landutako arroilak dira aipagarri: Ehüjarre, Kakueta, Olhadubi eta Holtzartekoak. 
Klima, nagusiki, atlantikoa da, Pirinioetako mendialdeko klima subalpetarra izan ezik. 
Oro har, epela da udan eta hotza neguan; euria egiten du urte osoan, eta neguan elurra. 
Mendialdea oihantsua da: Arbailletako edo Itheko oihanaren eta Iratiko basoaren zati 
bana Zuberoan daude. Populazioak behera egin du oro har, eta galera are handiagoa 
izan da mendialdean, Basabürüan. Laborari-familietako gazte-jendeak Lapurdiko 
industriguneetara, Parisera, Biarnora edo Frantziako beste hiri handietara jo du. Bertan 
gelditutako askok, berriz, Maulera jo dute. Horren ondorioz, herriak hustu egin dira eta 
elkartu	egin	behar	izan	dute	udalerriak	osatzeko	(1970-80).

Ekonomia: Jarduera nagusia lehen sektorea eta honi loturikoa da; batik bat, abeltzaintza 
(artzaintza nagusiki, baina baita behiak eta behorrak ere) eta basogintza. Gaztagintza 
oso garrantzitsua da: industriala zein “artzain-gazta” tradizionala. Labore-lur nagusiak 
(artoa) Mauletik Iparraldera daude, eta industria eta zerbitzuak Maule-Lextarren eta 
inguruetan (Ligi-Atherei): industria txikia (elikagaiak, zurgintza), industria tradizionala 
(oinetakogintza, ehungintza), administrazioa eta merkataritza. Turismoak gero eta 
garrantzi handiagoa du: ostalaritza eta bigarren etxebizitza ugari.

Historia: Erdi-Paleolitorako, populatuta zegoen. Neanderthal gizaki-motaren aztarnak 
aurkitu dira Xaxixiloaga eta Etxeberriko haitzuloetan. Neolitoaren bukaeran populazioa 
hedatu egin zen, eta beste herrietako teknika eta jakintzak bereganatu zituen. 
Erromatarrek Nafarroa Beherean baino eragin handiagoa izan zuten Zuberoan. Ondoren, 
barbaroen inbasioak izan ziren: frankoak sartu ziren V. mendean eta gogor borrokatu ziren 
euskaldunen aurka. 602an, euskal lurraldeak bilduko zituen Baskoniako dukerria sortu zen. 
Dagoberto errege frankoaren armada Zuberoako lurretan garaitu egin zuten (635), nola 
hala independentziari eutsi nahian. Frankoen esku zegoen Tolosako erresuma desagertu 
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zenean, Baskoniako dukerriari zegozkion lurrak Akitaniako dukerriak bereganatu 
zituen (660). Akitaniako dukerria independente izan zen karolinjioek bereganatu arte 
(768). Baskoniako dukerriak ere independentziaren aldeko borrokak izan zituen arren, 
Akitaniakoari lotuta egon zen (VII-IX).

IX. mendean, Zuberoako bizkonderria sortu zen eta Aznar izan zen lehenengo bizkondea; 
beronen dinastiak XIII. mendera arte iraun zuen. XI. mendean, Gaskoniako dukeak 
Biarnoko bizkondeari eman zizkion Zuberoarekiko eskubideak; Nafarroako erregea 
Lextarreko gazteluaren jabe zen. Akitaniako dukerriak euskal lurraldeak bereganatu 
zituen, baina gobernu berezia eta autonomia gordez (XI). Leonor Akitaniakoa Enrike II.a 
Plantagenet-ekin ezkondu ondoren, Zuberoa eta Lapurdi ingelesen menpe geratu ziren 
(1152). Ingelesen menpe zegoela, Zuberoak nahikoa askatasun izan zuen bere ohiturei 
eutsi eta ekonomia garatu ahal izateko. Ingelesen menpe egon ondoren, Biarnoko 
bizkonde	Gaston	XI.a	Foixkoaren	esku	geratu	zen	(1449).

Luis XI.ak bereganatu egin zuen, eta, bertako foruei zin egin bazien ere, Frantziaren esku 
utzi	 zuen	 (1449).	 Espainia	 eta	 Frantziaren	 arteko	 gerren	 ondoren,	 Joana	 Albretekoak	
eragindako erlijio-gerrak jasan behar izan zituen Zuberoak (XVI.). Zuberotarrak, Joana 
Albretekoak ezarri nahi zuen protestantismoaren aurka borrokatu ziren. Arrazoi politiko 
eta erlijiosoak zeuden tartean: alde batetik, gehiengoa katolizismoaren alde zegoen; 
bestetik, Joana Albretekoa, Nafarroako erregina izateaz aparte, Biarnoko bizkondesa 
ere bazen, eta Biarno eta Zuberoa etsai amorratuak ziren. Frantziako erregeak Zuberoa 
Nafarroa Behereko parlamentuari erantsi zion (1620), eta urte batzuk geroago Bordelekoari 
(1626). Monarkiak ezarritako zergak eta nekazariek ustiatzen zituzten erregearen lurrak 
saltzeak benetako gerra zibila eragin zuen; zuberotarrek Matalas hartu zuten buruzagi 
(1661). Honek politika moderatua egin zuen arren, Bordeleko parlamentuak areagotu 
egin zuen zapalkuntza, Matalasen armada garaituz. Preso hartu eta lepoa moztu zioten 
Matalasi; geroztik, nobleek eta handikiek ahuldu eta indargabetu egin zituzten Zuberoako 
instituzioak.

Iraultza Frantsesaren ondoko Asanblada Nazionalak, lurraldeetako pribilegio eta 
erregimen bereziak abolitu ondoren, Pirinio Behereko departamenduan sartu zuen 
Zuberoa	 (1790),	 Lapurdi,	 Nafarroa	 Beherea	 eta	 Biarnorekin	 batera.	 Iraultzaren	 garaia	
oso kaltegarria izan zen Zuberoarentzat; izan ere, lege zaharrak, foruak, mezutegiak 
(Arbaillak, Pettar eta Basabürüa) eta Montori, Hauze, Barkoxe, Larra-e, Atharratze, 
Santa-Grazi eta Maulek zuten izaera juridiko berezia galtzeaz gain, euskarak eraso 
latzak nozitu zituen. Bestalde, Iraultza Frantsesaren ondoren gertatutako Frantzia eta 
Espainiaren arteko gerrek eta Napoleonen garaiko gorabeherek hondamen eta txikizio 
ugari eragin zuten. Harrezkero, Zuberoako historia nagusia Frantziako historiari lotuta 
joan da.

Iraultza Frantsesaz geroztik, eskuineko alderdietara joan izan dira Zuberoako botoak. 
Hala ere, beharbada industriak garrantzi handia izan duelako (espartingintza), Ipar Euskal 
Herriko beste bi herrialdeetan baino indar handiagoa dute ezkerreko alderdiek. Zenbait 
funtzio administratibotarako Biarnori lotuta egon da Zuberoa, baina zuberotarrek maiz 
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galdatu	 dute	 beste	 euskal	 lurraldeekiko	 harremanen	 estutzea.	 1994an	 sorturiko	 Ipar	
Euskal Herriko Garapen Kontseiluan beste bi euskal lurraldeekin batera sartu zen Zuberoa; 
modu horretan, euskal lurraldeek, lehen aldiz, batera eta bakarrik osatutako egitura bat 
eratu zuten Pirinio Atlantikoen departamenduaren barnean.

Harluxet	Hiztegi	Entziklopedikoa
Zuberoa sarrera

(Moldatua)

Ekintza komunikatiboa: Lan-esparruan, zerbait agerian jartzeko asmoz 
lankide batek idatzitako egiaztagiria ulertzea. 

Euskobank

BULEGOA
7812 – ARRALDE
ZUZENDARIA
Pedro Olkotz Mugertza

ADIERAZTEN DUT:
Erakunde honetan dauden datuak azterturik, ondoren aipatzen den pertsonak behar 
besteko ahalmen ekonomikoa izatea frogatzen duela, Lur gaineko Garraioaren 
Antolamenduari	buruzko	legearen	40.	artikuluak	eskatzen	duenerako.	(1830/1999	Errege	
Dekretua)

IZEN-DEITURAK  IFZ

JOSE AGUSTIN SANCHEZ ARRUABARRENA 15884437V

FROGATUTAKO AHALMEN EKONOMIKOAREN ZENBATEKOA  DIRU MOTA

15.000    EURO

Eta hau horrela ager dadin beharrezko diren ondorioetarako, honako egiaztagiria egiten 
dut ondorengo herri eta datan. 

ARRALDE, 2015eko uztailak 7

OHARRA: Ziurtagiri hau ez da abala, ez eta fidantza ere; beraz, ez dago inskribaturik erakunde 
honetako Abalen Liburu-Erregistro Berezian. 



166

IRAKURMENA

Ekintza komunikatiboa: Erakunde batek, herritarrak informatzeko asmoz, 
emakumeen kontrako indarkeriaren inguruan argitaratutako adierazpena 
ulertzea. 

Emakumeen aurkako indarkeria

EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN 
AURKAKO EGUNEKO ERAKUNDE ADIERAZPENA

1.  Gipuzkoako Batzar Nagusiek beren egiten dute Emakumeen Mundu Martxaren 
mugimenduak egindako ebazpen-proposamena, urriaren 7an indarkeria matxistari 
aurre egiteko osoko bilkuran onartutakoa. 

2.  Gipuzkoako Batzar Nagusiek erakunde guztiei eskatzen diete gizarte-, politika- eta 
erakunde-akordio bat bideratu eta sustatu dezatela genero-indarkeriaren aurka, 
gizarte seguru eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabea eraikitzeko, biktimei eta 
haien ardurapean dauden mendetasuneko pertsonei bideratutako aurrekontu-sailak 
behar beste eta eraginkortasunez berrituz eta hornituz.

3.  Era berean, Gipuzkoako Batzar Nagusiek eskatzen dute jar dadila abian 
genero-indarkeriako epaitegi espezializatuetan laguntza judizial pertsonalizatua, 
genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek informazioa eskura izan dezaten, 
salaketa aurkezten dutenetik prozesua bukatu arte, ibilbide judizialean aukeran 
dituzten bide eta prozedura seguruenen inguruan; eta, baita ere, esku hartzeko 
berariazko protokoloak ezartzeko, genero-indarkeria dela-eta jarritako salaketa 
kendu duten emakumeei arreta integrala emateko.

4.  Batzar Nagusi hauek zuzenean egiten diete dei hezkuntza-eragileei curriculumean 
berdintasunari, heziketa afektibo-sexualari eta genero-indarkeriaren prebentzioari 
buruzko berariazko prestakuntza sar dezaten heziketa-etapa guztietan, modu 
horretan, etorkizuneko gizartea, errespetuan eta elkarbizitzan oinarrituta egon 
dadin. 

5.  Era berean, Gipuzkoako Batzar Nagusiek zera eskatzen diote Gipuzkoako Foru 
Aldundiari: sar dezala berariazko atal bat emakumeen aurkako indarkeria matxista 
saihesteko plan integralean, helburua izanik indarkeria horren biktima diren 
adingabeen kaltea prebenitu, babestu eta zuzentzea.

6.  Gipuzkoako Batzar Nagusiek 2004ko legearen prebentzio-, prozesu-, zigor- eta 
babes-xedapenak zabal daitezela eskatzen dute, modu horretan legeak barne 
har ditzan, dagozkion egokitzapenak eginez, emakumearen aurkako indarkeria 
mota	 guztiak,	 hala	 eskatzen	 baitute	 CEDAWren	 19.	 Gomendio	 Orokorrak	 eta	
emakumearen aurkako indarkeriaren eta etxeko indarkeriaren aurkako prebentzioari 
eta borrokari buruzko Europako Kontseiluaren Itunak (Istanbuleko Ituna), Espainiak 
berresten duenak. 
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7.  Gipuzkoako Batzar Nagusiek Emakunderi eskatzen diote osoko ikuspegia izango 
duen analisi bat egin dezala emakumeenganako indarkeriaren aurkako egungo 
politikei buruz, talde feministekin, emakumeen taldeekin eta organismo adituekin 
elkarlanean. Eta neurri egokiak proposatu ditzala bi hauei erantzuteko: batetik, 
analisi horretan antzemandako beharrei, eta, bestetik, indarrean dauden arau eta 
akordioen ebaluazioan identifikatutako hobekuntza-beharrei.

8.  Era berean, Gipuzkoako Batzar Nagusiek neurriak garatzen jarraitzeko eskatzen 
diete erakunde eskudunei gizarte-zerbitzuen aurretiazko balorazioaren arabera 
indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei, berehala, etxebizitza-alternatiba 
bat bermatze aldera.

9.  Gipuzkoako Batzar Nagusietatik, borroka feministarekin daukagun konpromisoa 
berresten dugu, emakumeenganako eta gainerako senitarteenganako indarkeriarik 
gabeko gizartea eraikitzeko tresna gisa.

10. Batzar Nagusi hauek mugimendu feministak azaroaren 25erako deitu dituen 
mobilizazioekin bat egiten dute, eta dei egiten diote gizarte osoari parte hartzeko.

Gipuzkoako Batzar Nagusietako Presidentea
Mendoza	Larrañaga,	Eider

Donostia,	2015eko	azaroak	30
(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Erakunde jakin batek, zerbitzua eskaintzeko asmoz, 
hizkuntza-arloko bere hiztegian definitzen duen termino bat ulertzea. 

Eskumenak

Eskumenak: Herritar gehienak bezala jabeen elkarte batean bizi bagara, jakingo dugu 
gure etxebizitzan badirela zenbait gauza egin ditzakegunak, eta beste zenbait, berriz, 
egin ezin ditugunak, auzokideak molestatuko baikenituzke edota euren baimenik gabe 
ezingo baikenituzke egin.

Ondorioz, gure etxebizitza urdinez pintatzea edota honelako edo halako telebista 
bat erostea erabakitzen badugu, ez dirudi aldamenekoek inolako eragozpenik jarriko 
digutenik. Baina elkartearen zelaitxoan igerileku bat eraiki nahiko bagenu, jakina, auzoko 
guztien baimena beharko genuke.

Dena den, badira zenbait gauza batere argi ez daudenak eta, horrenbestez, ez dakigu egin 
ditzakegun ala ez; esate baterako, baranda berdez margotzea, gainontzekoek urdinez 
margotuta daukatela jakinda.

Autonomia erkidegoen eta Estatuaren arteko erlazioak antzera dihardu. Badira zenbait 
gai bakar-bakarrik Estatuaren eskumenekoak direnak: nazioarteko harremanak, esate 
baterako; beste batzuk, ordea, autonomia erkidego bakoitzari dagozkio; esate baterako, 
hirigintza edota berezko hizkuntza babestea eta zaintzea; eta azken batzuk Estatuak 
nahiz autonomia erkidegoek partekatzen dituzte: ingurumena, esate baterako.

Jabeen elkarte batean bezala, badira zenbait jarduera etxe barruan eraginkorrago egiten 
ditugunak, baina beste gauza batzuk egiteko laguntza beharko dugu edota era bertsuan 
egin beharko ditugu jabeen elkarte osoan.

Batzuetan, haserrealdiak izaten dira autonomia erkidegoen eta Estatuaren artean. Bi 
eratakoak izan daitezke haserreok:

1. Positiboak: Biek, hala autonomia erkidegoak, nola Estatuak, gai jakin batean eskumena 
dutela pentsatzen dute.

2. Negatiboak: Autonomia erkidegoaren nahiz Estatuaren iritziz, ez dute eskumenik gai 
jakin batean. Horri, normalean, “eskuak garbitzea” deitzen zaio.

Istilu edo arazo hauek konpontzeaz Konstituzio Auzitegia arduratzen da. 

Eusko	Legebiltzarraren	Hiztegia	(“Eskumenak”	terminoa)
http://www.parlamento.euskadi.net/pfrm_cm_cdhize.html

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Gozarazteko eta pentsarazteko idatzitako 
helduentzako ipuin labur bat ulertzea. 

Mamua

Izerdi patsetan esnatu naiz. Atzo, herenegun eta azken asteotako goizalde guztietan 
bezala. 

—Beldurra didazu! —esanez desafiatu nau mamuak gaurkoan. 
—Ez dakit nor zaren eta! —erantzun diot neure burua babestu nahian. 
—Gezurra galanta! —jarraitu du mamuak, niregana hurbildu eta inoiz baino dimentsio 

handiagoa hartuz—. Ondotxo dakizu zuk ni nor naizen, baina nahiago duzu zeure burua 
engainatu. Gezurra sinesteak salbatuko zaituelakoan…

Aurrerago eta harroago jartzen ari zaidala iruditu zait mamua. Sorbaldetara jalgitzen, 
orain arte ukitu gabeko mugak gainditzen. Hori dela eta, nik ere neure defentsa prestatzea 
erabaki dut. Arrazoiarekin gailentzeko garaia iritzi diot momentuari. 

—Fikzioa zara —bota diot, niregan ohikoa ez den ziurtasunez—. Ez zara existitzen. 
—Eta norekin ari zara, ba, hizketan?—galdetu dit ezpain artean irribarre burlatia 

marraztuz.
—Neure buruarekin—erantzun diot, sinpleki.
—Ez duzu esan nahiko bi buru dituzunik, ezta?
—Ez. Diodana da nire beste nia bazina bezala dela. 
—Orain ulertzen dut: zure ni gaiztoa, zure ni beldurtia, zure ni arrotza… hala da?

Ez diot erantzun. Eta ez da izan erantzun faltagatik. Nekeagatik baizik. Itzalak eragindako 
akiduragatik. 
—Zu bezain benetakoa naiz—egin dit eraso berak berriro. 
—Nire irudimenak sortu zaitu—erantzun diot, arrazoiak laguntzen didanean eraiki ohi 

dudan argudioa erabiliz.
—Hori horrela bada, hil nazazu oraintxe bertan eta libra zaitez nitaz —bota dit, zer esaten 

duen ondotxo dakienaren lotsagabeziaz jantzita. 

Gau-mahaiko argia piztu eta logelan bakarrik nagoela egiaztatu dut. Beti bezala. 
“Amesgaiztoa izango zen” pentsatu dut, enegarrenez. 
Komunean, alabaina, paparra bustitzera joan naizenean, mamua ikusi duenaren izua 
ezagutu diot ispiluari. 

Urkiza,	Ana
mamuak	(2014	Elkar)

mamua	(9-10)
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Ekintza komunikatiboa: Komunikabidetan,	“zuzendariari	gutunak”	sailean,	
gai bati buruzko proposamenak eta eskariak egitea, besteak ohartaraziz eta 
erantzuna ematera bultzatuz.

Zinemaldia: Olaziregi jaunari eskaera

Berandu baino lehen, Donostiako Zinemaldia eta zinema, oro har, euskalduna izango 
da. Horren zalantzarik ez izan. Bitartean, hemen gabiltza zerbait txukuna egin nahi eta 
asmatu ezinik. Edo aurrera egin ezinik. 

Zinemaldia garai polita da zinema gustatzen zaionarentzat eta filmak ikusteko aukera 
duenarentzat. Zinefiloak gozatu egiten du egun horietan. Batek baino gehiagok, berariaz, 
jai hartzen du egun horietan. Askok bonoak erosten ditu horrela merkeagoa delako; dena 
den, urtean zehar ohiko sarrera baino garestiagoa ez da. Ondo dago Zinemaldia. 

Gauza polit asko konta genitzake Zinemaldiaz. Baina, nola sentitzen da euskaraz bizi nahi 
duen herritarra? Bermatua al du honek bere eskubidea? 

Egia da azken urte hauetan aurrerapenak egin direla; esate baterako, iaz, Zinemira- Euskal 
Zinemaren Panorama izenarekin egun bat eskaini zitzaion euskarazko zinemari, eta ezin 
ukatu hori aurrerapausoa dela. Dena den, oraindik, badago zer eginik. 

Hauek dira egiten dizkizugun eskaerak: 
– Euskarazko emanaldiak sail guztietara zabaltzea. 
– Bikoizketak ugaritzea. 
– Film guztiak azpititulatuak izatea. 
– Festival egunkarian euskara modu orekatuan erabiltzea. 
– Iragarkiak, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak argitaratzen dituenak barne, % 50 

behintzat, euskaraz izatea. 
– Ahozko erabilera, agurrak egitera mugatu ordez eta, bi hitzetan gelditu ordez, euskaraz 

modu normalizatuan egitea. 
– Solasaldietan eta aurkezpenetan euskara normaltasunez erabiltzea. 
– Sari banaketako emanaldiak euskaraz egitea. 
– Interneten ere euskarari dagokion garrantzia ematea. 

Ez dakit jakingo duzun, baina urtero Bagera Donostiako Euskaltzaleen Elkarteak 
Zinemaldiaren hizkuntza erabileraren neurketa egiten du.Txosten horretatik ateratako 
ondorioak dira hemen aipatzen direnak. 



171

CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Neurri horiek hartuz gero, euskaldunon eskubideak betetzetik hurbilago egongo ginateke, 
eta zu ere zuzendariago izango zinateke. Ez al zaizu iruditzen? 

Zinemaldiaren ondoren, ohiko zinemara ere jo behar dugu; izan ere, hor ere gabezia 
handiak daude, eta bada garaia mundu hori normaltzen joateko. Baina, gai hori beste 
baterako utziko dugu. Hemen, Zinemaldiari lotuko gatzaizkio. Ea 58. ekitaldi honen 
begirada probokatzaileak txunditzen gaituen eta maitemindurik gelditzen garen. 

Arrizabalaga,	Jexux	(Batzen-eko kidea)
Zuzendariari	gutuna

Berria	(2010-05-05)

Ekintza komunikatiboa: Hedabideetan, gogoeta eragiteko asmoz, zerbaiten 
kritika egitea.

Spam

Aste honetan gutun-azal laranja bat iritsi zaigu etxera. Ez zeukan ez zigilurik, ezta 
igorlearen izenik ere. Harriturik, bizilagunen postontzietako zulotxoetatik begiratu 
dut, eta, besteetan ere antzeko gutun-azalak zeudela ikustean, nirea zuzen-zuzenean 
paperontzira bidaltzea erabaki dut, propaganda izango zelakoan. Baina paperontzira 
botatzekotan nengoela, zerbaitek agindu dit ez egiteko, mezu garrantzitsu bat egon 
litekeela gutun-azal laranja horren barruan, eta zabaltzeko. Eta zergatik jakin gabe, halaxe 
egin dut. 

Auzoko erretorearen idatzi bat zekarren gutun-azalak, eta berau irakurtzean berehala 
gogoratu naiz berriki irratian entzun dudan berri batekin. Antza denez, gotzainak biziki 
kezkaturik daude mezatara oso jende gutxi joaten delako. Biztanleriaren % 18 baino ez 
da hurbiltzen apaizengana. Eta bere gutunean erretoreak dio gustatuko litzaiokeela ni 
elizan ikustea. Ez al gara denok, tarteka, amaren etxera joaten? Ba, erretorearen iritziz, 
halaxe joan beharko genuke denok elizara, pozaren pozez, postrea eta ogia esku artean 
daramatzagula. 

Une batez erantzun bat idaztea bururatu zait, baina azken paragrafoak lapurtu dit gogoa. 
«Honezkero jakingo duzuenez, laster hasiko dira teilatuko konpontze-lanak. Espero dugu 
denok laguntzea». Ai, ene, orain badakit zer dela eta ikusi nahi nauen erretore jaunak 
elizan... 

Azkenean, postontzira iristen zaizkidan SPAM guztiak bezalaxe, paperontzira bidali dut 
gutuna. 

Etxaniz	Rojo,	Xabier
Berria (2007-12-27)	

(moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Herri-aldizkari batean, informatzeko asmoz, gai 
ezagun bati buruzko albistea ematea. 

Erabakitze eskubidearen ariketa praktikoak hizpide

Azpeitiko Gure Esku Dago urtean zehar antolatzen ari den ekimenei jarraipena emanez, 
atzo, otsailak 25, hitzaldi interesgarria entzuteko aukera izan genuen San Agustin kultur 
gunean. Manu Gomez eta Joseba Martin aritu ziren hizketan, ‘Erabakitze eskubidearen 
ariketa praktikoak: Etxarri Aranatz eta Arrankudiagako kontsultak’ izenburupean. 

“Nahi duzu euskal estatu burujabe bateko herritar izan?” galderari bozka bidez erantzuteko 
aukera izan zuten Arrankudiagako herritarrek, horretarako antolatutako herri-kontsultan. 
Herri-galdeketa deitzearen ideia “modu naturalean” sortu zela azaldu zigun Joseba Martin 
Ados plataformako kideak. Hamar urtez EAJ ordezkatuz Arrankudiaga-Zolloko alkate 
izandako Jose Aspiazuren laguna da Martin, eta elkarrekin Kataluniako zein Eskoziako 
autodeterminazio prozesuez hitz egiten ari ziren batean bururatu zitzaien kontsultaren 
ideia. 

Herri-kontsulta antolatzea lan handia izan arren, hasieratik ilusio berezia sortu zuela 
herrian esan zigun Martinek, eta jendearen inplikazioari esker prozesua ondo baino 
hobeto eraman ahal izan zutela aurrera. Amaitzeko, argazki-bilduma polita eskaini zigun 
Martinek, herritarren partaidetzaren eta ilusioaren erakusgarri. 

Etxarri-Aranatzen kasuan, prozesua luzeagoa izan zen, Manu Gomezen esanetan. Era 
berean, herri-galdeketak ikusmin handia sortu zuen Euskal Herriko zein nazioarteko 
medioetan. Kasu honetan, honako galdera egin zuten: “Nahi duzu Euskal Herri 
independente bateko herritarra izan?”. Eta, honakoa izan zen emaitza: Etxarri-Aranatzen 
%  94	agertu	ziren	independentziaren	alde,	%  42ko parte-hartzearekin. 

Herri-galdeketa antolatzeko prozesuan, une oro, gardentasuna zaindu eta ideologia 
desberdinak alde batera uzteak duen garrantzia azpimarratu zigun Gomezek. 

Zalantzarik gabe, bi esperientzia horiek adibide demokratiko ezin hobeak ditugu, 
Azpeitian ere, egunen batean, herritarrei hitza eman ahal izateko. Edo zuzenagoak izanda, 
herritarrok dagokigun hitza hartu ahal izateko!

Azpeitiko Gure Esku Dago
Uztarria.eus/Azpeitiko ataye	(2015-02-26)

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Egunkari batean, gogoeta eragiteko asmoz, 
iritzi-artikulua idaztea. 

Gehiegi

“Begira zein guapa dagoen zure iloba”, esan diote amonari. Eta bisita egitera etorri zaion 
hamasei urteko ilobari kezka-aurpegiz begiratu ondoren, amonak erantzun du: “Bai, 
gehiegi”. 

Iloba gehiegi nabarmentzearen beldur da amona. Lasaiago egongo litzateke neska 
arruntagoa balitz, ez balitz hain deigarria. Ondo iruditzen zaio ederra izatea, baina ez 
hainbeste, ez hain erakargarria. Hori arazo izan daiteke. Amonak badaki zertaz ari den, 
asko ikusi du. Txikitatik sentitu dugu gehiegi hitzaren pisua, gehiegi hitzak suposatzen 
duen muga. Askotan entzun dugu ondo dagoela azkarra izatea, baina ez gehiegi 
nabarmentzea, ikaskideek estralurtar bati bezala begiratzea nahi ez bagenuen; esan 
digute ondo pasatzeko, gozatzeko, baina gehiegi ere ez, ez dezaten pentsa parrandazale 
amorratuak garela edo biziotsu hutsak; ondo dagoela arrakasta izatea, baina gehiegi ere 
ez, kritika guztien jomuga izan nahi ez badugu. Izan zaitez nahi duzuna, baina ez gehiegi. 
Hori da, gutxi gorabehera, jaso dugun mezua.

Eta gehiegikerien arriskuez ohartaraztea ondo dago kasu batzuetan: kontuz alkohol gehiegi 
edatearekin, kontuz gehiegi jatearekin, kontuz azeleragailua gehiegi zapaltzearekin… 
Baina hori gure anbizioak mugatzeko erabiltzen denean dator arazoa: gauzak ahalik 
eta ondoen egiteko nahia edo bizitzaz gozatzeko dugun nahia mugatzeko, adibidez. 
Edo eskubideak mugatzeko erabiltzen denean: ondo dago zure herriaren eskubideak 
aldarrikatzea, baina ez ezazu gehiegi eskatu; ondo dago berdintasunean bizitzeko dugun 
eskubidea defendatzea, baina ez gehiegi, horrek munduaren ordena hankaz gora jartzea 
ekarriko bailuke.

Ez legoke gaizki gehiegi hitzari diogun errespetua edo beldurra alde batera uztea kasu 
askotan, eta ahalik eta lasterren hobe, Marguerite Durasek esan zuen bezala, bizitzan oso 
goiz baita beranduegi. Eta, ia konturatu barik, iloba amona bihurtzen delako.

Jaio, Karmele
Noticias de Guipuzcoa	(2014-11-21)

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Udal	batek,	bere	web-gunean,	argibideak	eskaintzea,	
herritarrak jakinaren gainean jartzeko asmoz. 

Berako Udalaren agurra

Ongi etorri Berako Udalaren web-gunera, ongi etorri Berara.

Webgune honek gure herriaren leiho zabala izan nahi du. Bertan, beratarrek zein 
kanpotarrek behar duzuen informazioa aurkituko duzuela espero dugu.

Tresna hau erabilita, Beran bizi garenok udalaren jardunaren berri jakinen dugu, eta 
edozeinek udalarekin harremanetan jartzeko modua ere izanen du.

Hemen ikusten ahal dira udalaren antolaketa, eskaintzen diren zerbitzuak, egin gogo 
diren proiektu nagusiak, hurrengo egunetarako kultur eta kirol agenda, hainbat motatako 
eskariak egiteko ereduak…

Izan ere, erran daiteke udalak bertze egoitza bat eraiki duela: egoitza elektronikoa, astean 
zazpi egunez eta egunean hogeita lau orduz zabalik dagoena. Horren bidez, herritarrak 
bere administrazioarekin egin behar dituen tramite eta gestio anitz egiten ahalko ditu 
etxetik mugitu gabe.

Baina, horretaz gainera, herriari buruzko berri jakingarriak ere jarri dira interesa duten 
guztien eskura: jarduera ekonomikoaren atalean, gure merkataritzari eta industriari 
buruzko datuak zehazten dira; herriko geografia eta historia ikasteko argibideak ematen 
dira; eta turismoari lotutako informazio garrantzitsua (eta eguneratua) ere eskaini nahi 
genuke.

Zuen parte-hartzea bertzerik ez da falta. Pausoa eman, sartu barrenera, eta eman zuen 
iritzia. Zuen laguntza beharrezkoa dugu, baliabide hau egiazki erabilgarria eta egunetik 
egunera gero eta hobea izan dadin.

Espero zaituztegu.

Berako	Udalaren	web-orria
http://bera.eus/ayuntamiento/saludo/
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Ekintza komunikatiboa: Egunkarian bidaia baten kronika egitea, 
deskribapen zehatzak eginez eta sentimenduak adierazkortasunez helaraziz. 

Bidaia baten kronika

Urtarrilak 21: Ostiralero bezala, Etxerat-en elkarretaratzea, Albian (Bilbo). Sei eta erdiak 
dira	eta	Etxerat-en	autobusa	ateratzear	dago.	Oraingoan,	Puerto	III-raino;	900	km	baino	
gehiago. Egia da, sakabanaketak Espainiako Estatuko geografia osoa ikusteko aukera 
ematen du: Topas, Ocaña, Sevilla... Geografia azterketa bat egingo bagenu, euskal 
herritarrok notarik onena aterako genuke. Txoko gehienak iltzatuta dauzkagu bihotz 
nahiz erraietan.

Autobusean, batzuk ezagunak; beste batzuk, ordea, elkar ezagutzen hasiak. Eguna 
hotza bada ere, jendearen berotasunak gorputza epeltzen dizu.

Lehenengo geldialdia, afaltzeko. Jaisten lehena izan naizen arren, azkenetarikoa 
zerbitzuguneko jatetxean sartzen, ez baitakit noren ondoan eseri.

Hala ere, sartu orduko, senide batek azaldu dit zelan doan self-service-a. Hiru 
dira, gasteiztarrak, eta haiekin afaldu dut. Ondoko mahaikoa, Arbizukoa; atzealdean 
daudenak, donostiarrak... Egia da, sakabanaketak Euskal Herriko txoko guztietako jendea 
ezagutzeko abagunea ematen dizu.

Afalostean, lotara.

Urtarrilak 22: Sevillara ailegatu gara, eta lehenengo taldeak utzi egin gaitu. Neure 
helmuga, Puerto; jo, mutil, lekutan zegok! Loak hartu ezean, ordu asko ditugu 
hausnartzeko, ondorioztatzeko maite dugunarekin 40 minutuz egoteko honelako bidaia 
bat egiten badugu zer ez ote genukeen egingo Euskal Herriaren alde, independentziaren 
alde. Puertora heldu ostean, gosaltzera joan gara, korrika (badakizue, txizalarriari ezin 
eutsi). Berehala sentitzen zara kuadrillarekin egongo bazina bezala; galdetzen dizute 
nongoa zaren, nor bisitatuko duzun. Askok, gainera, goraintziak ematen dizkizute. Itzela.

Bisita 17:30ean izango dudanez, eguneko plana egin beharko dut, zortziak aldera heldu 
bainaiz. Berehala talde bat osatu dugu, eta Jerezera joan gara egun-pasa. Bisita egiteko 
unea heldu ahala, gero eta artegago nago. Eskema bat egiten saiatzen zara, baina alferrik. 
Nirekin batera, Inma (donostiarra), Aida (bilbotarra), Arbizun bizi den bilbotarra (izena 
ez dut gogoratzen)... asko gara, eta badakite — guri begira egoten baitira — pentsatzen 
zergatik egiten dugun egiten duguna, baina ez dute inoiz ulertuko, gizajoak! Bisitaren 
ostean, barruan gertatutakoa neuretzako gordeta, autobusera. Halako bisitak ezer esan 
barik eskertzen dizkizute; aurpegia arimaren ispilua dela esaten dute, eta askotan egia da.

Urtarrilak 23: Lotan etorri naiz, eskerrak! Atarramendu handiko asteburua, Txemak 
minutu batzuez kartzelatik alde egin baitu.

Gorostizaga, Aitor
Berria egunkaria	(2011-02-05)

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Komunikabide batean iritzi-artikulua idaztea 
irakurleei hausnarrarazteko, ohitura bat aitzakia hartuta eta bertsolariaren 
ahotsa baliatuz. 

Kinto-bazkariak

Ohitura itzela dago kinto-bazkariak egiteko. Guk martxoaren 12an konplitu dugu 
aurtengo ‘obligazioa’, Gaintza eta Zaldibiakoek elkarrekin. Esan izan da egiten dituzun 
lagunak direla soldaduskak uzten duen ondarerik onena. Egia esan, bizitzan zehar oso 
ekintza gutxi izaten dira urte berean jaiotako pertsona guztiak elkartzeko aukera ematen 
dutenak. ‘Kajan sartu’ edo ‘tailatu’ esaten zitzaiona zen, lehen, herri osoko mutilak, 21 
urterekin, batzen zituen egun bakan horietako bat. Oraintxe bete dira 50 urte gurea izan 
zela.

Hala kantatu zuen bertsolariak bazkalondoan: «Hirurogeita hamaika urte, ez gaude 
sasoi txarrean, (…), oraindik ere gerra ugari gaude eman beharrean». Orain 50 urte, 50 
urtekoa zaharragoa jotzen genuen, gaur geure burua jotzen dugun baino. Proportzioan 
zaharragoak izango ziren, baina hainbesteko aldea? Ez ote dira gehiago aldatu gure gogoa 
eta ikuskera?

Bertsolariak, aurrera jarraituz: «Tokatu zaigu, halabeharrez, gauza asko bizitzea; tokatu 
zaigu denbora zaharrak aldatu eta berritzea». Ez dio ez dena. Esate baterako, garai 
batean, gizonezkoek bakarrik egiten zuten kinto-bazkaria; gaur, berriz, derrigorrezkoa 
da emakumezkoek ere parte hartzea. Eremu guztietan izan dira aldaketak: politikan, 
erlijioan, lanean, irakaskuntzan, dibertsioan, harreman pertsonaletan… zaldi-karroan 
Ordiziara joatetik etxe oro kotxea, sakelakoa eta ordenagailua izatera pasatu gara.

Bertsolariak ez du kerarik: «Idatzi dugu bizitzan zehar bakoitzak bere nobela; oroi 
gaitezen, ona ala txarra, gurea horixe dela; saiatu gara ondo betetzen tokaturiko papera; 
dugunarekin, kexarik gabe, konformatu gaitezela». Horixe da oinarria: dugunarekin 
konformatzea. Atzera gehiegi begiratzea ez da ona; datorrenarekin larritzea ere ez. 
Atzera eta aurrera gehiegi begiratzea oztopo handia da oraina, presentea, bizitzeko.

Bertsolariak ere presentetik dihardu: «Orain den-dena gertu daukagu, ezer ez da 
apartean; ondo izaten saia zaitezte zuek bien bitartean; umore onik ez bedi falta gure 
kinto-elkartean, eta berriro elkar gaitezen denok hurrengo urtean». Planak ere orainalditik 
egina izan behar du. Orainean hobeto izateko pentsatu behar dira geroko planak. Datorren 
urtean ere elkartuko gara, urte osoan zehar espirituz eta desioz bat eginik jarraitzen 
badugu. Baina ez dugu elkartu behar automata batzuen moduan, “orain hori tokatzen 
delako”, baizik kontziente izanez lagunarte horrek gure biziari zer ekarpen egiten dion.

Iraola,	Rufino	
Diario Vasco egunkaria	(2016-03-16)

(Moldatua)	
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Ekintza komunikatiboa: Aldizkari digital batean, irakurlearengan eragiteko 
asmoz, gertakari politiko batzuen inguruko balorazioa egitea. 

Espainiaren tragedia komikoa

Esperpentoa izan dute ahotan hainbat ordezkari politikok Kataluniako azken gertaerak 
definitzeko.

Jadanik lehendakari ohi den Mas barregarri geratu dela esan dute popularrek eta leize-zulo 
mediatikoak. Esperpentoak, ordea, Valle-Inclani esker, esangura askoz zabalagoa dauka, 
eta	 haitzulo	 setatiko	 bizilagunak	 ulertzen	 laguntzen	 digu.	 98ko	 belaunaldiko	 idazle	
galiziarrak europar zibilizazioaren desitxuratze grotesko legez definitu zuen Espainia, 
eta, hark sortutako Max Estrella pertsonaiak esan zuenez, “espainiar bizitzaren zentzu 
tragikoa sistematikoki desitxuratutako estetikak ematen du”; beraz, Valle-Inclanen 
arabera, erreforma gauzatzeko ezintasunetik sortzen da esperpentoa. 

Raxoiren gobernua tematu egin da Kataluniako gizarteak demokratikoki bozkatu zuen 
aldaketa debekatzen eta oztopatzen. Hala ere, aurrera egiten asmatu dute Katalunian. 
Bai, hiru hilabete igaro dira, eta, inork espero ez zuenean, Masek atzera egin du, eta, 
CUPek jarritako baldintza nagusia beteta, Kataluniako Errepublika sortzeko presidenteak 
— Masek berak proposatutakoa — kargua hartu du. Ez da debalde izan — ikusi dugu —, 
eta ikusgai dago bidean nork laga duen gehiago. Ara egunkariko kazetari Antoni Bassasek 
domekan zioenez, Masen ohiko jokaldia izan da azkenekoa, eta inork ezingo dio ukatu 
duen gaitasun taktiko izugarria: “Alde batera egin du, baina bidean CUP eraman du”. 

Ezin dugu ahaztu esperpento literatura-generoaren ezaugarri dela ironia. Batzuek 
ironikotzat jo dute, esaterako, Junts Pel Siren eta CUPen arteko akordioa noiz iritsi den: 
Antonio Baños CUPen zerrendaburuak (1.515nako berdinketaren ostean) gauzatu ez den 
dimisioa eman ondoren, eta zerrendan haren hurrengo den Anna Gabriel Bilbora joana 
zenean.

Ironikoa edo ez, Katalunian izendatu dute independentziaren aldeko president berria; 
Espainian, aldiz, Patxi Lopez da Kongresuko presidente.

Deogracias,	Marijo	(2016-01-15)
Goiena.eus aldizkari digitala 

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Dibulgaziorako aldizkari batean, irakurleengan 
eragiteko asmoz, gizartean kezka-iturri den gai baten inguruko erreportajea 
idaztea. 

“Haurtzaroa medikalizatzeko historiako kanpaina handienaren aurrean 
gaude”

“Hemendik urte batzuetara, haurrak gehiegi medikatzeagatik sortutako gaixotasunez 
kezkatzen hasiko gara, eta ea nola desegiten dugun egindako guztia”. Miguel Jara da 
mintzo dena, osasun gaietan espezializatutako kazetaria.

Hiperaktibitateari buruz elkarrizketatu dute 
Jara, hiperaktibitateagatik medikatuta 
dauden haurren portzentajea handia baita; 
hazten ari da, gainera. Garbi du kazetariak 
laborategi farmazeutikoak daudela atzean: 
gizartean kanpaina bortitzak egiten 
dituzte, psikiatra eta medikuak “erosten” 
dituzte, politikariengan eragiten dute edota 
ikastetxeetan diagnostikoak bultzatzen 

dituzte (modan dago irakasleak ikasle “mugituen” gainean egotea, eta, sarri, irakasleak 
aurrez diagnostikatuta iristen dira haurrak medikuarenera).

“Herritarrak beldurtzeko modu planifikatua da, gurasoen sentimenduez 
aprobetxatzea”

Estrategiarik zikinenetakoa diagnostikatuen eta senideen elkarteak finantzatzea eta 
diseinatzea dela nabarmendu du, PANDAH plana kritikatuz. “Seme-alabak jarrera oso 
mugitua duenean, guraso asko urduri jartzen dira, zerbait berria eta estresagarria da 
eurentzat, eta medikalizazioaren bidea hautatzen dute. Beharbada, kausak gehiago 
arakatu beharko lituzkete, baina guraso hauek ulertzen ditut, egoera batzuk nahiko 
kontrolagaitzak baitira. Atzean, ordea, beldurraren estrategia dago, gurasoak beldurtzen 
ditu industriak. PANDAH planean esaten da hiperaktibitatea duen eta medikatzen ez 
den umeak aukera handiak dituela etorkizunean gaizkilea edo perbertitu sexuala izateko. 
Herritarrak beldurtzeko modu planifikatua da, gurasoen sentimenduez aprobetxatzea. 
Eta dena, medikamentu baten kontsumoa sustatzeko helburuz”.

“Sintomek gehiago erantzuten diote gure gizarte konplexuari, osasun-arazoei baino”

Miguel Jararen hitzetan, “guraso batzuek hiperaktibitatea gaixotasuna dela defendatzen 
dute, sutsuki; beste batzuek uste dute sintomek zerikusi handiagoa daukatela arazo 
sozialekin, gure gizarte konplexu eta hiperaktiboarekin. Egungo egitura sozialak arrastoa 
uzten du haurtzaroan, eta sintomak gehiago dira hezkuntza-, gizarte- eta familia-arazoen 
isla, osasun-arazoa baino”. 
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Alegia, ez ote da izango, hiperaktiboak baino, gaur egungo gizarte-eredu eta erritmora 
egokitutako haurrak direla?

Irmoa da kazetaria: “Hiperaktibitatea tratatzeko erabiltzen diren medikamentu gehienak 
arriskutsuak dira, menpekotasuna sor dezakete, ondorio oso larriak dituzte (epe luzera 
oraindik ikusi ez ditugunak) eta eraginkortasun oso gutxi dute”.

Miguel	Jarari	elkarrizketa	
Argia	astekaria	(2016-08-18)

(Moldatua)	



180



181

MAILA

CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK



182

ENTZUMENA

ENTZUMENA 

Ekintza komunikatiboa: Entzuleei gogoeta eragiteko asmoz, irratiak 
eskainitako filosofo baten hausnarketa ulertzea.

Edgar Morin filosofoaren gogoeta

Lehenengo aldiz, Edgard Morin filosofo frantziarraren liburua best-seller bihurtu da. 
Stephan Hezel indignatuarekin batera idatzi du. Honela zioen aste honetan Madrilera 
egindako bisitan: “Nik idatzi dudana diagnostiko bat da, honela jarraitzen badugu 
katastrofera goaz, atmosferaren usteltzea, arma nuklearren zabalkundea, fanatismoak, 
horrek guztiak amildegira garamatza. Probableena da. Hori jakinda, ez dut salbazioa 
iragartzen duen mesiasa izan nahi, soil-soilik esan nahi dut inprobable den hori ere egia 
bihur	 litekeela.	Bizi	 izan	dudalako	esaten	dut.	1941garrenean,	Alemaniarren	garaipenak	
garaiezina zirudien. Katastrofea nola ikusten dudan? Ez dut ikusten, ez dakit esaten ez 
noiz ez nola gertatuko den, edota katastrofe-katea izango den edo apokalipsi bakarra. 
Baina edozein sistema ez baldin bada gauza bere barne-arazo funtsezkoa konpontzeko, 
edo barbariean amiltzen da edota errotik aldatzen da soluzio berriak aurkitzeko. Itxaropen 
horretaz hitz egitera etorri naiz; itxaropen ezari lotutako itxaropenaz.”

Aldazabal, Jokin
Euskadi Irratia: Ekosfera	(2012-03-26)

(Transkripzioa)

Ekintza komunikatiboa: Umorea	eta	sarkasmoa	baliatuz	komunikabideetan	
egindako gogoeta ulertzea, esamoldeez eta konnotazio-esanahiez jabetuz.

Hegazkin-konpainiak

Gogora datozkit hamaika hegazkin-konpainia, hamaika kanpaina, hegaldi merkeen marka 
daramatenak: low cost, jetcost, cost eta kosk gure diruari. Zenbat enpresa eta presa, 
zenbat airwear eta airline, izenak ez ditut esango orain. Segi Bilbo, Suitza, Ibiza, Niza, 
Gasteiz, Madril, Biarritz, Paris, segi hegan, Sarasuatarrek fauna txikian dioten moduan, 
ipar-haizea ez da nekatzen, hegoak nekatzen dira. Segi Hondarribi, Frantzia, Grezia, 
Kroazia, Galizia… eta hortik dator notizia. 

Hegaldiak, merketzen bezala, garestitzen ere badakite. Santiagoko tren-istripua gertatu 
berritan, hegaldien prezioak igo zituzten. Galizian sartzeko edo irteteko, edo probintziatik 
probintziara ibiltzeko. Hildakoen senide eta lagunek derrigorrez egin beharreko bidaiak 
garestitu zituzten. Samina puzten, poltsikoak husten. Gorpuak trenbidean eta hegazkin 
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putreak airean, txanponak zurrupatzen. Gizartearen premia, premio. Trenbideko gorpuak, 
negozio bihurtuak. Trenbideko hilotzak, putreen bildotsak. Eta jarraitzen dute zurrupatuz 
gure odola, oraingoan tartean kirola, zehatzago esanda, futbola. Champions-eko zozketa 
egin zenean, Realaren Europako aurkarien berri izan bezain pronto, gu berriz tonto, 
eta hegazkinentzat tanto. Zozketari esker, garesti Manchester. Reala-Leverkusen eta 
hegazkina garestitu zen. Eta Euskal Herria-Shaktar, prezioak dar-dar. 

Atzo Ukrainiatik Donostiara hegazkinez etorri zirenei Realak ez baina, putre batek sartu 
zien gola.

Sukia,	Xabier
Euskadi Irratia: Mezularia	(2013-09-19)

(Transkripzioa)

Ekintza komunikatiboa: Aditu batek, komunikabideetan, bitarteko 
estilistikoak erabiliz (hitz-jokoak, metaforak…) egiten duen gogoeta ulertzea.

Errusia

Bada eguerdietan telebistan agertzen den sukaldari bat, ilargia bezala hustu eta bete, 
bete eta hustu, ilgora eta behera dabilena. Eguerdiko izarra, telebistan; bi besoak jasota, 
viva la Rusia esan ohi duena. 

Europa eta Asiaren artean dago Errusia, bi kontinenteen arteko bisagra zaharra da, eta 
bisagrak erabakitzen du atea itxi ala ireki, sartuko zaren ala irtengo zaren; herrialde 
transkontinentala da, beraz, Europan hasi eta Asian amaitzen dena, edo Asian hasi 
eta Europan amaitzen dena. Bederatzi ordutegi desberdin daude bertan, denboraren 
bederatzi erdigune eta ordugune; munduko lurralderik handiena da Errusia metro 
karratutan, lurrazalaren ehunetik bederatzi da berea; Ukraina bereganatzen badu, 
zertxobait gehiago. Bisagra zahar handi horren arandela bihurtu da Ukraina, arantzelak 
ordaindu beharko dizkion arandela. Puntu gorria eta goria Ukrainan badago ere, Errusiaren 
mugetan arandela gehiago ere badira; Europa eta Asiako 16 herrialde ditu inguruan: 
Ukraina, Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorusia, Lituania, Polonia, Georgia, 
Azerbaian, Kazajistan, Txina, Mongolia eta Ipar Korea. Japon eta Alaskako itsasoek ere 
bustitzen dute Errusia. Artiko, Pazifiko, Baltiko, Itsaso Beltzak eta Kaspio Itsasoak ere 
zipriztintzen dute Errusiaren ertz zaharra. 

A ze potajea! Hainbeste itsaso eta lur inguruan. Hainbestek begiratzen diote Errusiari, eta 
hainbesteri begiratzen die Errusiak. Tentsioa gora, armak eskuan besoak gora, batzuek 
viva la Rusia, eta, beste batzuek, cauen la Rusia.
 

Sukia,	Xabier	
Euskadi Irratia: Hitzen abizenak	irratsaioa	(2014-04-30)	

(Transkripzioa)



184

ENTZUMENA

Ekintza komunikatiboa: Gai baten inguruko terminologia espezializatua 
erabiliz, irratian emandako azalpena ulertzea. 

Oinarrizko fisika

Jarraian, Kristina Zuzaren azalpena, oinarrizko fisikaren inguruan:

Aurreko atalean ikusi genuen moduan, hiru energia-mota bakarrik ezagutzen ditugu: 
zinetikoa, potentziala eta irradiatze-energia. Hala ere, anitzak dira energia-iturriak, eta baita 
iturri hauetan pilatuta dagoen energia eraldatzeko moduak ere. Eraldaketa horien bitartez, 
eguneroko bizitzan behar ditugun aplikazio teknologikoetarako forma egokia ematen saiatzen 
gara energiari. Horri erreparatuz, etxeetan ditugun aparailu gehienek behar dutena da zirkuitu 
elektrikoetan elektroiak abiadura jakin batekin mugitzea. Alegia, elektroiek energia zinetikoa 
izatea edo, beste era batera esanda, elektrizitatea. 

Elektrizitatea iturri desberdinetatik sortzen dela ezaguna zaigu, etengabe ari gara 
entzuten eta irakurtzen iturri hauetariko batzuk berriztagarriak direla, eta, beste batzuk, 
ez-berriztagarriak; eta, nola ez, ingurugiroarentzat batzuk besteak baino hobeak direla, eta 
abar luze bat. Badira energia berdea saltzen diguten konpainia elektrikoak ere; baina zer dago 
benetan elektrizitatea sortzeko prozesu horren atzean? Zertan desberdintzen da prozesu bat 
eta bestea? Non eta nola pilatzen da elektrizitate hori? Eta, nola bereizten du konpainia elektriko 
batek iturri berriztagarrietatik datorren energia, iturri ez-berriztagarrietatik datorrenetik? 

Ikusi dezagun, bada, nola sortzen den elektrizitatea: egun kontsumitzen dugun 
elektrizitatearen portzentaje handiena indukzio elektromagnetikoaren bidez sortua da; 
fenomeno hau esperimentalki topatu nahian aritu ziren, XIX. mendearen hasieratik, garaiko 
zientzialari ospetsuenak. Michael Faraday zientzialari ingelesak lortu zuen esperimentalki 
frogatzea,	 1931.	 urtean.	 Bere	 aurkikuntzaren	 berri	 eman	 zuenean	 Londreseko	 Royal	
Academy-n, ondorengo galdera egin zion entzuleetariko batek: “Eta honek zertarako balio 
du?”. “Eta zertarako balio du ume jaioberri batek?”, izan zen bere erantzuna. “Indukzio 
elektromagnetiko” umea osasuntsu hazi dela esan beharrik ez dago. Zertan datza fenomenoa? 
Indukzio elektromagnetikoaren bitartez, elektrizitatea ekoizteko dinamo motako sorgailuak 
erabiltzen ditugu. Eta zer da dinamo bat? Seguru nago azken aldian izan duzula esku artean 
pilarik ez eta, biradera bat duten eskuzko linterna txiki horietako bat. Bada, elektrizitatea 
sortzeko prozesua linternan gertatzen denaren berdina da: berdin da haizeak edo urak 
mugitzen duen errota izan, edo erre den ikatzak edo fisionatu den uranio-atomo batetik 
askatu den beroak sortu duen baporeak mugitu duen sorgailua izan. 

Azken finean, iman bat eta harilkatutako kobrezko espira batzuen arteko mugimendu 
erlatiboa lortu behar dugu elektrizitatea sortzeko; beraz, lasai asko esan genezake konpainia 
elektrikoek elektrizitatea ekoizteko prozesu bat eta bakarra erabiltzen dutela, modulu 
fotoboltaikoetan sortzen dena izan ezik. Hala ere, gogoan izan behar dugu iturriak eta 
eraldaketa-prozesuan sortuko diren ondorioak guztiz desberdinak izan daitezkeela. Nola eta 
non pilatzen da elektrizitatea? Bada, honi buruz, hurrengo tartean arituko gara. 

Zuza,	Kristina
Euskadi Irratia: Ekosfera	irratsaioa	(2014-10-27)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Bere	espezialitateko	gai	abstraktu	eta	konplexu	bati	
buruzko diskurtsoa ulertzea.

Hizkuntz ekologia

Kazetaria:   Zer da hizkuntza ekologia, Jon? Zer dago horren atzean?
Jon Sarasua:  Bueno, hasteko, horren atzean dagoena da ekologia, ezta? Ekologia ez 

da landareentzako gauza bat. Ekologia da, azkenean, balore-multzo bat 
edo etika bat, gauzei begiratzeko modu bat. Berdin da landareei, harriei 
edo hizkuntzei buruz ari garen. Errealitatearen aurrean kokatzeko modu 
bat da. Nolabait, kokatzea erreberentzia batekin, ez, existitzen denaren 
aurreko errespetu eta erreberentzia batekin, eta, gero, hori zaintzeko 
hautu batekin, ez. Baina ez hori bakarrik. Ekologia da balore-multzo 
eta etika hori eta horretatik sortzen den jakintza bat, logos ez, logia 
bat. Jakintza bat ekosistemei buruz, habitatei buruz… hain zuzen ere, 
galdera baldin bada zaindu nahi dugula, abiapuntua baldin bada zaindu 
nahi dugula existitzen den aniztasun hori, bigarren galdera da: nola zain 
dezakegu? Ulertu egin beharko dugu zaintzen.

Ekologia, bai natura edo biologiari lotuta, edo, bai hizkuntzari lotuta, 
logosa sortzen hasten denean, hau da, jakintza sortzen hasten denean, 
jakintza horrek deskribatzen ditu habitatak eta planteatzen ditu legeak 
edo planteatzen ditu zein diren bizi-kondizioak, zein diren minimoak, zein 
diren jarraitu beharreko politikak. Eta ekologiak edo hizkuntz ekologiak 
hori egiten duenean, politikoki molestoa bihurtzen hasten da; azkenean 
hizkuntza gure polisaren (politika, modu zabalean ulertuta) korapiloetako 
bat da. Eta, beraz, gai politikoa da, zentzurik zabalenean. Ez zentzu 
alderdikoian; hain zuzen ere, nire mezua litzateke bloke politikoen lehia 
alderdikoitik beste plano batean daudela hizkuntzaren hainbat gai. 

Ikusi behar dugu hizkuntzari lotutako errealitate sozial nagusia 
hiztun-komunitatea dela. Eta hiztun-komunitatea ez da lurralde bateko 
komunitate politikoaren gauza bera. Orduan, nolabait, alderdi-jokoari 
lurralde bateko komunitate-jokoa dagokio, eta hiztun-komunitatea 
beste plano bat da. Lotuta daude, eta ezin du hortik askatu, baina 
hiztun-komunitatea beste plano bat da. Hiztun-komunitatean dago Ipar 
Ameriketan errepublikanoei bozkatzen dien bertsolari-artzain eskuindarra, 
eta Baztango UPNkoa, eta zu, eta ni, eta, nolabait, planteamendu 
eta bizipen politiko ezberdinak ditugun pertsonak. Orduan, gauza bat 
da hizkuntza-komunitatearen politika; eta hizkuntza-komunitateak 
ere baditu bere politikak, bere estrategiak: azken 50 urteetan egin 
dugu corpusaren estrategia, hizkuntzaren estandarizazioarena, 
hezkuntza-estrategia bat, hedabide-estrategia bat, kultur sorkuntza 
estrategia bat, hiztun-komunitatearen barne-erakundetze estrategia 
bat… Orduan, hor daude geruza desberdinak. Horrek ez du esan nahi 
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gizarte-politika edo, nolabait, estatu-politikan ere hiztun-komunitatetik 
ez dugunik zer esanik, eta hori ere ez denik pertinentea horretan ere 
gauzak planteatzeko. 

Kazetaria:   Eta Jon, munduan, hainbat espeziek moduan, hainbat hizkuntzak, 
elkarrekin harremanetan-edo, bizirauteko ahalegin hori egiten dabe. Nola 
egin hori hain maila desberdineko hizkuntzak oreka batean bizitzeko? 

Jon Sarasua: Momentu honetan ikusten ari garena da munduko hizkuntza eta 
kultura-dibertsitatearen zati handi bat, handiena seguru asko eta 
dibertsoena eta zabalena, desagertzeko zorian dagoela, eta, momentu 
honetan, oso hegemonia-borroka konplexuak kokatzen direla hor, 
ezta? Orduan, hizkuntza-ekologiak egiten dio horri begiratu bat. 
Zentzu horretan, kokatzeko modua da esatea “gu ez gaude euskararen 
alde edo kitxuaren alde euskararen eta kitxuaren fanatikoak garelako, 
baizik eta, baita ere, gaztelera estimazioan daukagulako; edo ingelesa, 
ezta? Baina, bueno, kontua da hizkuntza bakoitzaren habitata eta 
hizkuntza bakoitzaren ekosistema aurrera ateratzeko zein izan behar 
duten hizkuntzen arteko harremanak eta hizkuntza-komunitateen eta 
bakoitzaren espazioen eta funtzioen arteko harremanak. 

Seguru asko, gure hurrengo estrategia hegemonia-guneak edo 
hizkuntzaren dentsitate-guneak sortzean datza, hurrengo belaunaldietan 
lurralde-hegemonia funtzio batzuk planteatu ahal izateko, eta abar. 
Hizkuntza bakoitzak bere bidea darama, eta horretan polita da, baita ere, 
hizkuntza batzuk egindako bideak besteoi ere balio digula. 

Sarasua, Jon
Ekogune	(3.	saioa),	Debagoiena	Telebista

Youtube	(2013-10-09)
https://www.youtube.com/watch?v=zaCDn9vBJvg

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Mahai-inguru	edo	eztabaida	bizi	batean,	
moderatzailearen galderei erantzunez aditu batek tokiko hizkeran ematen 
dituen argudioak ulertzea. 

Euskara batua eta herri-hizkerak

Moderatzailea:  Bueno, arratsalde on denoi; eskerrik asko etortzeagatik. Urtero 
bezala, Maxixatzen-ek, aurten ere, kulturaren jiran, ekitaldi-sorta 
ederra antolatu du, eta gaurkoa da horietako bat. Euskara batua 
eta herri-hizkerak gai hartuta, Juan Luis Zabala eta Iñaki Segurola 
gonbidatu ditu Maxixatzen-ek, eta hemen daude biak, zintzo-zintzo, 
hutsik egin gabe, solasaldi / mahai-inguru honi ekiteko prest. 

Baina gaurko hitzaldia kokatze aldera, askok jakingo duzue, 
seguruenera, honek baduela atzetik bere istorio txikia. 31 eskutik 
blogean, Zabalak idatzitako “Batutik ihesi” artikulutik dator hau guztia. 
Euskara batuaren eta herri-hizkeraren inguruan gogoeta mamitsua 
plazaratu zuen azkoitiarrak, eta berehala etorri zen Segurolaren 
erantzuna. Hortxe piztu zen eztabaida bizi-bizia, sano-sanoa ere 
bai, eta berotasun hori aprobetxatu du Maxixatzen-ek gaurko hau 
antolatzeko. 

Esan bezala, gaurkoan, euskara batua eta herri-hizkeren inguruan 
arituko dira. Gidoi handirik ez dute behar, baina, bueno, pare bat hiru 
bat galdera prestatu ditugu abiapuntua emateko saioari, eta, bueno, 
eurek markatuko digute erritmoa; eta zuek ere, edozein mementotan, 
parte hartu nahi baduzue, hitza eskatzea libre duzue. Bada, bueno, 
lehenengo galdera: Batutik ihes egiteko joera al dago? Euskara batua 
arrotz al zaigu? Zergatik?

Iñaki Segurola:  Bueno, “Batutik ihesi” zen Juan Luisek idatzi zuen artikulua, delako “31 
eskutik” blog horretan, eta niri titulua oso esanguratsua egiten zait. 
Klaro, nonbaitetik ihesi baldin bagabiltza da toki hori delako berez 
egon behar genukeen toki naturala, ezta? Orduan, ihes egiten dugu, 
bada, egon behar dugun toki natural batetik egiten dugu ihes; eta toki 
hori batua da. 

Bueno, bada, hasteko, gogorrean nahi baldin baduk hasteko, hori ez 
da hala guretzat. Gauza garbia da, hori guretzat ez dela, batua ez dela 
guretzat egoteko, hitz egiteko eta bizitzeko toki naturala; eta orduan 
niri gogorra egiten zait, nire belarriari gogorra egiten zaio esatea toki 
ez-natural batetik ihesi gabiltzala. Niretzat, berdin-berdin esan liteke 
ihesi gabiltzala gure herriko euskaratik edo zeratik, baina, batutik ihesi 
ibiltze hori, horrek nire ustez esan nahi du batua dela gure egoteko 
toki, gure hitz egiteko gauza naturala, normala, markatua, besterik 
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gabekoa. Eta, klaro, guretzat ez da hala. Guretzat zer da? Bada, 
euskara oraindik bizi den tokietan, bada, batua ez da gure ahorako 
egiten den gauza natural bat, eta ez du kontsegitu, ez du lortu izaterik, 
eta nik ez dut uste sekula lortuko duenik. Zergatik? 

Bada, hizkuntza bakoitzak bere pelikula daukalako. Erdarak, 
gaztelaniak lortu du nolabaiteko batasun bat, eta, era batera edo 
bestera, batasun moduko bat; erdara batu ofizial hori erdi naturala 
egitea jendeari, gutxi gorabehera. Frantsesak ere bai. Baina euskararen 
pelikula ez da hori, baina Italianoarena ere ez da hori, eta, alemanarena 
ere, ez da hori. Eta ebraierarena ere, ez da hori. Eta jendea, gainera, 
ihesi dabil; eta idazten duen jendea ihesi dabil italiera batutik. Bueno, 
hemen istorioa oso teknikoa izan liteke eta asko luzatu liteke… 

Nolabaiteko aspermen bat bezala dago, eta nik uste hori naturala dela, 
ezta? Batek hizkuntza bat hitz egiten baldin badu eta bere inguruan 
hizkuntza bizi badu, bada, belarriz eta bihotzez, batu estandar 
hizkuntza ofizial hori, bada, azken batean, zer da? Dialekto artifizial 
bat. Eta horra jotzen dugu, bada, jo behar denean, baina, horren 
azpitik, bizirik dago beste zerbait. Euskararen kasuan, hala da; euskara 
bizi den tokietan, hala da. Eta igual erdaraz eta frantsesez, gaztelaniaz 
eta frantsesez, ez da hainbeste, baina euskararen kasuan uste dut hala 
dela; orduan, gu ez goaz… ez gabiltza hortik ihesi, hor gaude. 

“Euskara	batua	eta	herri-hizkerak”	mahai-ingurua
Maxixatzen	Euskaldunon	Elkarteak	antolatua	(2015-11-01)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Aditu batek, ahots ezberdinak baliatuz eta 
hausnarrarazteko asmoz, gai abstraktu bati buruz komunikabideetan 
emandako iritzi kritikoa ulertzea. 

Beldurraz

Arimen Gaua izan da pasa berri dugun larunbatekoa, eta beldurraren mundu bihurtu 
dira munduko kale ilunak. Parranda eta gau-pasaren sarraskien ondorioak, ordea, 
oraindik nabariak dira hiri erdian ere. Mozorro ikusgarri eta beldurgarriena binaka jarrita 
idi-txuletaz, urdaiazpikoz eta saltxitxaz mozorrotuta espaloian zehar ausartu diren 
gazteena iruditu zait. 

Osasunaren Munduko Erakundeak jakinarazi digunaren ostean, ez dago esan beharrik 
irratirako bidea izu-ikara gorrian egin dudala. Ahoan bizarrik gabe mintzo zen Bukowski 
poetak, hain zuzen ere, beldurraren gizarteaz, zer zetorkigun ikusirik, errealitatea 
erakusteko honako bertso adierazkor hauek idatzi zituen: “Danteren infernuak 
jolasparkearen antza izango du; Eguzkia ez da ikusiko, eta beti izango da gaua”. Gaua 
luzatzen doa, zalantzarik ez da. Shock doktrina esaten dio Naomi Klein idazleak izen 
bereko liburuan; alegia, merkatu hutsaren legez, babes guztien ezabatzeaz, izu-ikararen 
laguntzaz, gau beldurgarria XXI. mendeko gizartearen zutabe nagusietaraino luzatzea.

Eta bai, azken urteetan beldurra produkturik salduena dela esan daiteke. Ilea lazterainoko 
beldurra, oilo-ipurdia jartzerainoko izua. Inposatu egin digute beldurra, eta mozorrorik 
gabe. Galderak egiteari, gogoratzeari, itxaropentsu izate hutsari, jakiteari berari beldurra 
diogu, eta beldur horrek jakineza pizten du eta dagoena handitu. Beldurgarria da 
orokorrean dugun ezjakintasuna. Pitagorasen hitzak profetikoak izan ziren: “Heriotza zer 
den galdetzen badizuete, honakoa erantzun ezazue: benetako heriotza ezjakintasuna da”. 
Zenbat hildako, bizien artean! 

Padrón, Jose Luis
Euskadi Irratia: Sinadura	(2015-11-01)

 (Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Liburu baten aurkezpenean, idazleak nobelaren 
ardatz den bizipen pertsonal baten inguruan egiten duen hausnarketa ulertzea. 

“Zu” nobelaren aurkezpena

Anjel Lertxundi: Zerbait bilatu nahi baldin bada liburuan, liburuan bertan dago egia. 
Egia da esperientzia pertsonal batetik sortutako liburua dela, esperientzia pertsonal hori 
gogorra izan dela eta izaten ari dela, eta esperientzia pertsonal horrek, nolabait, orain 
hiru urte, bizitza aldatu zigula. 

Eta bizitza aldatu zigun bi zentzutan, bi zentzu nagusitan: lehendabizi, modu fisikoan, 
egunerokotasunean eta gure martxan; eta gero, bigarren modu batean, eta, literaturaz 
hitz egin nahi dudanez, literaturari dagokion modu batean, munduari begiratzeko beste 
modu batez. Ez dut esango aurretik ez zegoenik hori bera, baina bai fokalizatu egiten direla 
gorabeherak, modu askoz ere trinkoago batean, interesatzen zaizkizun kontu horietan. 
Eta zein da interesatzen zaizun, momentu horretan interesatzen zaizun kontu hori, ez 
baldin bada bizitzaren aurpegi bat, bizitza beraren ezaugarri bat, eta da, hain zuzen ere, 
sufrimendua. Jaio izanak, bizitzen hasi izanak, bizitzaren misterioak badu osagarri bat, 
askotan nahiago duguna perspektibatik bazter utzi, eta nahiago duguna, nolabait, hartaz 
ez jardun eta bihurtu halako tabu bat, onartu ezin dugun kontu bat. Eta da sufrimendua, 
da, nolabait, gure gorputza dela materia, eta geure gorputzak, egunen batean, bukaera 
izango duela. 

Eta perspektiba hori fokalizatzen denean, eta han jartzen direnean indar guztiak — 
esaten nuen bezala, perspektiba aldatu egiten da guztiz —, eta, perspektiba aldatzen 
denean, zer gertatzen zaio, adibidez, idazle bati? Bada, hasiera hartako “mala letxean” 
eta abailduran, bada, nolabait, irtenbide bat eman nahi diola abaildurari eta “mala 
letxe” horri, eta hasten dela apunte batzuk hartzen. Eta apunte horiek, hasiera batean, 
dira, bada, hori, haserrezkoak. Eta dira, baita ere, desahogo bat, barren-huste bat, 
kabitu ezin bat, eman nahia: testigantza bat. Eta testigantza hori, hasiera hartan, ez da 
norberarentzat baino, edo, gehien-gehienera ere, alboan daukazunarentzat. Aitortza, 
aitortza bat egiten ari zara, eta aitortzak beti dira intimitatean egiten ditugun kontuak, 
inoiz onartzen duzun arte posible dela hori zabaltzea, baduelako, bada, aukera, aukera 
hori. 

Eta, hor, momentu horretan nagusitzen den — eta hau askotan komentatu izan dugu 
onkologian-eta ibili garenean, eta abar —… lehenik gaixo bati, eta, gaixoaren ondoan 
dagoenari, lehendabizi sortzen zaion galdera da: Zergatik niri? Modu batera edo 
bestera formulatuta, baina “zergatik niri”; eta, zer esanik ez, gaixoa gaztea baldin bada. 
Ezagutu ditugu kasu zoragarri askoak, eta zoragarri diot bizitzari eusteko erakusten 
zuten duintasunarengatik… “Zergatik niri” galdetzea erabat logikoa da. Baina “zergatik 
niri” galdetzen du, baita ere, 70 urteko gaixo batek. Eta “zergatik niri” galdera horren 
abailduran, “zergatik niri” galdera horren ulertu ezinean, pasatzen da hainbat denbora. 
Eta denbora hori izan daiteke luzapen handikoa edo izan daiteke sakonera handikoa eta 
luzapen gutxikoa. Baina kontua da, momentu jakin batean, edo zulo horretatik irteten 
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zara eta esaten duzu: Zergatik ez niri? Bizitzaren egokieretako bat baldin bada hori 
tokatu… halabeharrak hori ekarri… ahal izatea. 

Eta, orduan, behin egoera horretan, eta niretzat, nolabait, gaixotasun baten momentu 
fundazionala, gaixotasun bat aurrera eramateko momentu fundazionala da galdetzen 
duzunean: Eta zergatik ez niri? 
 

Lertxundi,	Anjel
Youtube:	“Zu”	nobelaren	aurkezpena	(2015-11-24)

 (Transkripzioa)

Ekintza komunikatiboa: Mahai-inguru	batean,	garai	politiko	jakin	baten	
inguruan aditu batek ematen dituen azalpenak ulertzea. 

50eko hamarkada politikan

Moderatzailea: Eta orain, berriz, Mikel Aramendik: “Gerra hotzaren gorian mundu 
garaikidea finkatu zuen hamarkada”. 

Mikel Aramendi: Hamarkadaren historia gerra hotzaren historia da, eta gerra hotzak, 
bada, bueno, bi bloke ditu, nagusiki: bloke horietako baten buru EEBBak ziren. 
Hamarkadaren ia gehien-gehientsuena Eisenhower lehendakariaren pean pasatu zuen 
— Eisenhower militarra zen lanbidez —, eta, bueno, esan beharko da, beharbada, beste 
lehendakari zibil batzuk baino jarrera ezkorragoa eduki zuela bere lankide ohiekiko, hau da, 
militarrekiko. Edonola ere, Eisenhowerren pean, oso pertsonaia garrantzitsuak izan ziren 
Foster Douglas eta Alex Douglas anaiak — bata estatu idazkaria bestea CIAko burua izan 
ziren —, eta, hein handi batean, administrazio hark munduan zehar erabili zuen politika, 
aliantza-politika batez ere, bada, bi pertsonaia horien menpekoa izan zen, ez? Dudarik 
gabe, Douglas anaiak Espainiarekiko harremanen erantzule ia zuzenak izan ziren, Bernard 
Walters-en	bitartez.	E,	guzti	hori	59an	Eisenhower	Madrilera	etorri	eta	Franco	besarkatu	
zuenean, nolabait, koroatu zen, baina hamarkada guztian garatu zen estrategia bat izan 
zen. Ez zen, inolaz ere, Espainiarekiko estrategia bakarrik izan, Portugalekin hiru laurden 
gertatu zen. Eta munduan zehar geratzen ziren hainbat diktadura edo faxismo-itxurako 
erregimenekin antzeko zerbait gertatu zen. Turkia aipatu dezakegu, baina baita ere 
munduko beste punta batzuetan gertatu ziren hainbat gorabehera. 

Aurrean, bueno, bloke sobietarra, nolabait ere, identitate- edo nortasun-problema batean 
aurkitu zen hamarkada horren hasieratik ia. Izan ere, Stalinen desagerpenak blokearentzat 
arazo handi bat suposatu zuen; batez ere, erreferentzialtasun-arazo bat esan beharko 
litzateke, ez? Stalinek zuen, nolabait, ahalguztidunezko aginte hura-edo desagertu 
zenetik. Alde batetik, horrek sobietar zuzendaritzan bertan barne-krisi bat sorrarazi zuen; 
krisi hori bizpahiru urteren buruan, bueno, kitatu zen Khrustxev-en garaipenarekin, baina 
garaipen horrek ia automatikoki ekarri zuen desestalinizazioaren hasiera, XX. kongresuan 
hasi zena, eta desestalinizazioarekin sortu zen, nolabait, bueno, bada, aliatuekiko 
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harremanen arazoa. Harreman horren agerkaririk handienetako bat oraintxe 50 urte 
bete dituen Hungariako matxinada edo erreboltarena izan zen. Dakizuenez, altxamendu 
bat izan zen sobietarren aurka eta sobietarren aliatu hurbilenak ziren Mátyás Rákosi eta 
abarren aurka, eta hura, azkenean, sobietar tankeen katea pean amaitu zen. 

Egun haietan bertan, hala eta guztiz ere, gogoratu behar da, bueno, beste gertakari oso 
garrantzitsu bat izan zela, eta zen Suezeko krisia. Suezeko krisia, hain zuzen ere, sortzen 
zen Nasser-ek kanala nazionalizatu zuen mementotik, eta nazionalizazio horrek Europako 
bi potentzia nagusientzat, Frantziarentzat eta Erresuma Batuarentzat, suposatzen 
zuenagatik, zeren eta Asiarekiko eta Afrikarekiko hainbat koloniekiko gorabehera oso 
latzak eta petrolioaren komertziorako oso problema latzak sortzen zizkien. Erresuma 
Batuak eta Frantziak ez zuten nazionalizazio hura onartu, eta, Israelekin elkarlanean, 
Egiptori eta Nasserri eraso zioten, eta militarki berehalaxe menderatu zuten. Orain, 
menderakuntza militar hori ezin izan zuten garaipen politiko bihurtu, hain zuzen ere, 
bi superpotentziak ez zutelako onartu egoera hura, eta tropa erasotzaileen erretirada, 
bada, behartu zutelako. Hura hartan amaitu zen, baina garbi geratu zen, harrezkeroztik, 
ia mundu berri horren, hau da, hamarkadan eratzen joan zen mundu berri horren, e, bada, 
ez dakit, sabel astuna non egongo zen. 
 

“Politika,	50eko	hamarkada	Euskal	Herrian”	mahai-ingurua	
Gerra	Hotzaren	gorian:	mundu	garaikidea	finkatu	zuen	hamarkada	(Aramendi,	Mikel)

www.jakin.eus
(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Elkarrizketatua izanez gero, erabateko jariotasunez 
gai jakin bati buruzko azalpenak ematea.

Neodimioa

Desafio edo mehatxu nagusitzat aipatzen dira maiz petrolioarena amaiera, klima 
aldaketa, biodibertsitate galera, baina, nonbait, beste batzuk ere badira hor bazterretan 
ezkutuka; bereziki, lehengai batzuk, batere pentsatu gabe segurutzat eta ugaritzat jotzen 
ditugunak. Horietako batez artikulu jakingarria idatzi berria du ARGIAn Pello Zubiriak. 
Generadore modernoetan eta, bereziki, aerosorgailuetan erabiltzen den neodimioaz. 
Zenbait lehengairen urritasunak baldintza lezake gure garapena, eta zenbait herrialde 
posizioak ari da nonbait hartzen lehengai horiek eskura izateko. Adibide eta abiapuntu, 
Pellok neodimioaren kasua hartzen du: haize-errotak egiteko erabiltzen den lantanido 
edo lur arraroa. Kontu hau bi hitzetan Pello zubiria:
– Egun on. Zertan dago kontu hau?
– Bada, entzuleari esanik ni ez naizela kazetari bat gai hauetan espezialista, baizik eta 

saiatzen naizena gai nire ustez interesgarriak direnak ulertu zerbait eta irakurleari 
pasatzen, amateur bat naizela aitortuta, bada, konparazio bat izan liteke zer 
gertatu zaigun telefono mugikorretako koltanarekin, esate baterako; hau da, 
badira material batzuk, gainera izenak ere ezagutzen ez ditugunak, zuk aipatu duzu 
lantanidoa, neodimioa, koltana eta hor badira izen oso… (proteo eta prometeo eta 
mito griegoak aipatzen dituzten izenak)… bueno, gutxi dira edo, beharbada, ez hain 
gutxi munduan material horiek, baina ez dira oso errazak lortzen gaur egun ditugun 
produkzio-sistemekin; normalean joaten dira beste material askoz bilatuagoen 
ondoan: pues aluminioaren ondoan joaten dira horietako batzuk, burdinaren ondoan 
beste batzuk edo kobrearen ondoan beste batzuk, eta abar. Orduan… zer gertatzen 
da? Bada, nahiz eta material hauetako bakoitzetik gutxi behar den, behar dela puntu 
oso berezi eta estrategikoetan; hau da, telefono mugikorrek koltana behar baldin 
badute, eta koltana kapaz baldin bada Kongon dagoen barne-saltsan sekulako eragina 
izateko, eta esan nahi dudan barne-eragina edo saltsa da jende asko hiltzea, bada, 
haize-errotetan iman onak eta agoante luzekoak edukitzeko, bada, neodimioa behar 
da. Gutxi behar da, baina munduan ez dago asko, merkatura gutxi iristen da (ez da 
erraza), eta hor sortzen den saltsa horrek eramaten gaitu galdera honetara: hau da, 
haize-errotaz, energia berriztagarriz mundua betetzeko adina material ba al daukagu? 
Hau da, munduak ba al du mugarik, gure progresuak ba al du mugarik, eta sortzen 
ditugunean gure amets horiek, hau da energia zikinak energia garbiz ordezkatzeko, hor 
ez al dago mugarik? Bueno, horretaz da neodimioaren istorio hori. 

Pello	Zubiriari	elkarrizketa
Euskadi Irratia: Ekosfera	(2012-03-02)

(Transkripzioa)

MINTZAMENA 
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Ekintza komunikatiboa: Bere arloko gai bati buruz, komunikabideetan, 
azalpen tekniko eraginkor bat ematea.

Zer dakar giza genomaren mapa berriak?

– Egun on. Bueno geneek duten funtzioa zehaztu dute, zein egiteko daukaten geneek eta 
elkarrekin zein erlazio duten. Zergatik da hain inportantea informazioa.

– Bada, hain justu ez dutelako bakarrik eman informazioa geneek zer egiten duten, baizik 
eta gene ez diren genearen eremuak ere zer egiten duten esplikatzen saiatu dira, eta 
hori da iraultzaileena-edo, edo pausorik handiena. Aspalditik zekiten genea ez zirela 
bakarrik geneak. Genoman, geneaz aparte, bada, beste zati asko daude; hasiera 
batean, zabor-genea ere deitu zioten, ez zekitelako zer egiten zuen. Uste zuten ez 
zeukatela inolako funtziorik, eta, horregatikan, genomaren zati funtzionalean, ustez 
funtzionatzen zutenak-edo geneak ziren, eta horretan zentratu ziren. Baina horien 
genomaren % 2 bakarrik dira. Gerora joan ziren jakiten geneetaz aparte beste eremu 
horiek ere funtzioak zituztela eta, hain justu, askoren funtzioa zen geneak piztu eta 
itzaltzea, eta martxan zeudenean ere zenbateraino jarri martxan, zenbat proteina 
ekoitzi adibidez, ezta. Eta zati horri begiratu diote baita ere. Genoma osoa hartu dute 
aintzat, eta ikusi dute genomaren % 80 behintzat funtzionala dela, eta 120 funtzio 
baino gehiago deskribatu dituzte. Horien artean esan ditugun gene-etengailu edo piztu 
edo itzaltzeko balio duten zati horietako 4 milioi identifikatu dituzte. Eta horiek guztiek 
ematen dute pista nola funtzionatzen duen genoma osoak, eta ez bakarrik geneak. 

– Beraz, genomaren funtzioak identifikatu eta horrekin egiten dute mapa aurrera begira 
lan egiteko. Zer lan egiteko, Ana? 

– Bueno, bada, kasu hauetan gehien-gehiena nabarmentzen dutena da noski hobeto 
ezagutuko ditugula, bai gaixotasunak nola sortzen diren, eta gaixotasun horien aurkako 
bideak-edo topatzeko modua emango dutela. Eta horretan daude orain jarrita orain 
begi guztiak; adibidez ba, minbizia, minbizia jada badakite ez dela minbizi bat, lehen 
minbizia deitzen zen hori minbiziak dira, eta minbizi bakoitzak funtzionatzen du modu 
desberdinera. Bada, nola sortzen diren, zein genek parte hartzen duten, bakoitzaren 
parte hartzea zenbaterainokoa den, gene horiek zein eremutatik kontrolatzen diren 
eta hori guztia, adibidez, bada, da jakin nahi duten gauzetako bat; edo baita ere 
balioko du gaixotasun autoimmune deitzen zaienak, bada, kron gaixotasuna edo 
artrosia eta… horrelako gaixotasunak, ez direnak gene bakar bati lotuak (ze gene bakar 
bati lotuta dauden horiek askoz hobeto ezagutzen dituzte, ezta, bada, hemofilia eta 
fenizetonuria), baina oso konplexuak diren horiek (minbizia, diabetesa…), horiek denak 
hobeto ezagutzeko eta horien aurkako tratamenduak bilatzeko, horretarako balioko 
du. 

– Oso ondo. Bada, hortxe, mundu mailan garrantzia hartu duen albistea. Ana Galarraga, 
eskerrik asko. 

– Bada, eskerrik asko zuei.

Ana Galarragari elkarrizketa
Euskadi Irratia: Faktoria	(2012-09-06)
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Ekintza komunikatiboa: Aditu gisa, komunikabideetan, gai espezifiko baten 
inguruko azalpenak ematea. 

Uraren eta elektrizitatearen arteko analogia

Erreka bateko presako konportak itxita baldin badaude, ura pilatu egiten da; eta konporta 
irekitzen den unean eta, orduan bakarrik, ura, grabitatearen ondorioz, goitik behera 
erortzen da. Bi konporta irekitzen badira, ura bi bideetan behera eroriko dela jakina da. 
Baina ur-kantitate berdina joango al da bi bideetatik? Bi bideak berdinak badira bai, ezta? 
Baina bideetariko bat estuagoa bada, orduan zer gertatuko da? Ba, bide zabalenetik edo, 
errazenetik, ur gehiago joango dela, eta estuenetik eroriko den ur-kantitatea txikiagoa 
izango dela, ezta? 

Erraza egiten zaigu hau ulertzea, eguneroko bizitzan esperimentatu eta ikusi egiten 
dugulako urarekin gertatzen dena. Baina, zer dela-eta ari zaigu gaur Kristina uraren 
inguruko kontu hauekin? Ohikoa izaten da ongi ulertzen dugun naturako adibide bat 
erabiltzea, ikusteko edo esperimentatzeko zaila den beste gauza bat ulertzeko. Hau da, 
analogia bat egitea. 

Analogiarekin jarraituz, gatozen berriro ere presa eta uraren adibidera, eta egin ditzagun 
loturak zirkuitu elektriko batean gertatzen dena ulertzeko. 

Presako altuera-diferentzia edo energia potentzialaren diferentzia sarean dagoen 
voltajearekin alderatu daiteke; era berean, etengailu bati eragiten diogunean, konporta 
bat irekitzen denean gertatzen den antzeko zerbait suertatzen da. Presaren kasuan, 
ura erortzen da, eta, zirkuitu elektrikoaren kasuan, korronte-intentsitatea sortzen 
da. Zirkuituan zehar pasako den intentsitatea zirkuituan dagoen erresistentziaren 
araberakoa da, presatik eroriko den ura bidearen zabaltasunaren araberakoa den 
bezalaxe. Erresistentzia handia duen gailu bat konektatzen badugu sarera, sortuko den 
intentsitatea txikia izango da, beraz. 

Ura eta elektrizitatearen arteko analogia hau ez da guztiz zehatza, baina oinarrian 
gertatzen dena ulertzeko balio du, ezta? Voltajea, intentsitatea eta erresistentziaren 
arteko erlazioa OHMen legeak deskribatzen du. 
 

Zuza,	Kristina
Euskadi Irratia: Ekosfera	irratsaioa	(2015-01-25)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Bere jakintza-esparruko gai baten gainean 
elkarrizketatua izatea, entzuleei gaiarekiko interesa sorraraziz eta diskurtsoa 
entzuleen beharretara egokituz. 

Bero-energia berreskuratzen

Kazetaria: Ane Irazustabarrena, kimikaria, donostiarra, 46 urte, Teknalian Programa 
zuzendaria Industria eta Garraio sailean. Egun on, ongi etorri.

Ane Irazustabarrena: Eskerrik asko. Egun on, Iñaki.

Kazetaria: Antza denez, zenbait industriatan, energia asko behar den zenbait industriatan, 
gero aprobetxatu beharko litzatekeen berotasuna, energia, alferrik galtzen da. Esaguzu 
zein industriatan gertatzen den hau eta zein den arazo eta, aldi berean, aprobetxatzeko 
moduko aukera hori. 

Ane Irazustabarrena: Bai, industria hori Energy Intensive Industries edo 
energia-intentsitate handia behar duen industria izango litzateke. Eta hor barnean 
sailkatzen dira, adibidez, altzairutegiak, bidrio-egileak, fundizioak, zementu-enpresak 
edo zementu-industria; horiek dira, hein handi batean, ez? Zein da arazoa? Bueno, bada, 
hauek konpetitibitatea, industria-konpetitibitatea galtzen ari dira, eta, orduan, hor 
ikusten dute aukera bat, ez? Energia, bada, beraiek beroa, edo galtzen duten bero hori 
aprobetxatu, eta horrekin, bada, bueno, gauza asko egin daitezke, eta horrek, bada, bere 
konpetitibitatea hobetuko luke. 

Kazetaria: Alegia, konpetitibitatea galtzen dute energia asko gastatzen dutelako eta 
energia hori garestia delako. 

Ane Irazustabarrena: Hori da.

Kazetaria: Eta hor errekuperatu nahiko lukete…

Ane Irazustabarrena: Hori da.

Kazetaria: Eta, “Tasio” izeneko proiektua sortu da, zuek koordinatzen duzuena. Lau urte 
iraungo duen proiektua da. Esaguzu zer proiektu den hori. 

Ane Irazustabarrena: Bada, Tasio proiektuak, hain zuzen, gai hori jorratzen du. 
Tasio proiektuarekin —Teknaliak koordinatzen du—, hiru industria hauetako, Energy 
Intensive-edo hauetako sartu ditugu proiektuan bertan: altzairutegi bat, zementu-egile 
bat eta bidrio-egile bat. Eta horietan nahi duguna da beraiek, nolabait, aprobetxatzen ez 
duten bero hori xurgatu edo absorbatu, eta, bero horrekin, elektrizitatea sortu nahi dugu. 
Orduan, oso proiektu anbiziosoa da; 2 megavatio energia elektriko sortu nahi ditugu 
zementera batean. Eta hau Errumanian izango da, “Holcim” Europa mailako zementera 
handian Errumaniak duen planta batean. 
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Kazetaria: Konparazio bat egiteko, esango diet, Ane, gure entzuleei, hau dela, gutxi 
gorabehera, azken aldi honetako sorgailu eoliko handienetako baten potentzia: 2 
megavatio, idea egiteko. 

Ane Irazustabarrena: Bai. Hori da, hain zuzen. Eta kasu honetan, bada, Holcim-ek 
nahi duena da bere barne-erabilerarako erabili elektrizitate hori. Baina bai da lehen 
aldiz industrian horrelako… lehen aldiz egiten da, ez, horrelako, bada, ORC teknologian 
oinarriturik, bada, beroa absorbatu eta elektrizitatea, bada, tamaina horretan sortu. 

Kazetaria: Bada, bejon dagizuela. Lau urteko programa da eta izan dezazuela, bada, 
bueno, aukera proiektu horiek guztiak betetzeko. Ane Irazustabarrena, Teknaliakoa, mila 
esker, egun ona izan. 

Ane Irazustabarrena: Mila esker zuei, eta egun on baita ere. 

Ane Irazustabarrenari elkarrizketa
Euskadi Irratia: Ekosfera	irratsaioa	(2014-11-23)

(Transkripzioa) 

Ekintza komunikatiboa: Antropologia aditu batek, hedabide baten galderei 
erantzunez, ikus-entzuleei bere arloko jakingarriak azaltzea. 

“Antzinako DNA ikertzen dugunean, iraganerako leiho bat irekitzen dugu”

Zein informazio-mota lortu daiteke gizateriaren historiaz antzinako DNA ikertuz? 
Antzinako DNA ikertzen dugunean, lortzen duguna da iraganerako leiho bat irekitzea. 
Orduan, leiho horretatik ikusten duguna da argazki bat, baina argazki honetan lortuko 
duguna izango da iraganean existitzen zen aldakortasun genetikoaren irudi bat. Orduan, 
hortik abiatuta, guk ondoren egin dezakeguna izango da, adibidez, espezie ezberdinen 
arteko harreman filogenetikoak berreraiki, edo, baita ere, aztarnategi berean dauden 
indibiduoen arteko ahaidetasun-harremanak finkatu; edo, kasu batzuetan, baita ere, 
posible izango zaigu [jakitea], bada, indibiduo batzuk zein jatorri geografiko daukaten edo 
nondik etorri diren aztarnategi edo momentu konkretu horretara. 

Gero, baita ere, teknika hauek erabilita, lortu dezakeguna da, bada, pertsonaia 
historiko batzuk identifikatzea. Eta beste aztarna-mota batzuk erabiltzen baldin baditugu 
(adibidez, iraganeko indibiduo hauek utzitako hondakinak edo koprolitoak), eta koprolito 
horiek analizatzen baldin baditugu hurrengo belaunaldiko sekuentziazio-teknikekin, lortu 
dezakegu koprolito horretan dauden espezie desberdinak identifikatzea, eta, identifikazio 
horren bidez, egin dezakeguna da indibiduo horrek kontsumitu zuen dieta berreraiki. 

Nola lortzen eta aztertzen duzue antzinako DNA hori? 
Antzinako DNA izango da iraganean bizi ziren organismoen aztarna biologikoetatik 
erauziko dugun DNA. Erauzketa hau egiteko erabiliko ditugun aztarna biologikoak izango 
dira hezurrak eta hortzak, horiek baitira erregistro fosilean ugarienak. Orduan, antzinako 
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DNA erauzteko erabiliko dugun metodologia izango da metodologia efiziente bat, zeren 
lortu behar duguna da ahalik eta DNA kantitate gehien, eta, gainera, kalitate handikoa. 
Behin DNA hori daukagunean, bada, bueno, jarraitu ditzakegu bi bide: bide bat izango da 
bide klasikoa, eta bide klasiko honetan analizatuko duguna izango da ADN mitokondriala; 
edo erabili dezakegu beste metodologia bat, gaur egun modan dagoena, eta izango dena 
hurrengo belaunaldiko sekuentziazioa. Eta teknologia honekin lortuko duguna izango da, 
bai genoma mitokondriala, eta, bai genoma nuklearra, osorik sekuentziatzea. 

Zer jakin dugu giza talde ezberdinen mugimenduez antzinako DNAri esker? 
Antzinako DNAren analisiaren bidez, posible izan da iraganean planteatutako zenbait 
paradigma eztabaidan jartzea. Paradigma hauetariko bat da neolitoaren hedapena. 
Neolitoa da nekazaritzaren eta abeltzaintzaren garapena, eta, paradigma honen arabera, 
neolitoa Ekialde Hurbilean garatu zen, eta Europan zehar hedatu zen Europa Mendebaldera 
heldu arte, olatu bat bezala. Orduan, analizatu izan direnean neolito garaiko aztarnak, ikusi 
izan dena da hedapen hau ez dela olatu bat bezalakoa, baizik eta migrazio desberdinak 
eman zirela, eta, gainera, migrazio bakoitzaren eragina desberdina izan zela eskualde 
desberdinetan. Adibidez, Europaren erdialdean, nekazariak heldu zirenean, bertako 
ehiztariak ordezkatu egin zituzten, baina, aldiz, Europaren mendebaldean, bertako 
ehiztariekin nahastu egin ziren, ondorengoetan ehiztari horien aldaki genetikoak ere 
ikusten direlako. Eta, adibidez, Europaren iparraldean aurkituko duguna izango da bertako 
baldintzak desegokiak direla nekazaritzarako, eta, orduan, ehiztariak eta nekazariak talde 
independenteetan bizi izan ziren, nahastu gabe baina garaikideak izanda. 

Zer esan digu antzinako DNAk giza espezie ezberdinen harremanez? 
Antzinako DNA erabili izan da giza espezie desberdinen harremanak finkatzeko edo 
berreraikitzeko orduan. Hain zuzen ere, neandertal eta gizaki modernoaren artean  
eman diren harreman filogenetikoak. Orduan, kasu honetan, lortu izan da neandertalen 
genoma nuklearra, eta genoma nuklear hau konparatu izan da gizaki moderno desberdinen 
genomarekin; eta ikusi izan da europarrek eta asiarrek neandertalarekin euren  
genomaren % 4a amankomunean daukatela. Orduan, horrek planteatzen diguna da 
gizaki modernoa neandertalekin gurutzatu zela Ekialde Hurbilean, justu gizaki modernoa 
Afrikan sortu eta Afrika utzi zuenean Europa eta Asia kolonizatzeko momentuan. 

Neskuts	Izagirre	EHUko	Antropologia	irakasleari	elkarrizketa
Zientzia Kaiera	(Zientzialari	35)

http://zientziakaiera.eus/2015/09/11/zientzialari-35-neskuts-izagirre/
(Transkripzioa) 
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Ekintza komunikatiboa: Bere arloko gaian aditua den aldetik, mahai-inguru 
batean parte hartzea, azalpenak zehatz emanez eta iritziak ongi defendatuz. 

Euskara, estatugintza eta naziogintzaren erdian

Moderatzailea: Bueno, Odriozola, esan dut paradigma-aldaketa bat dagoela. Nik uste hori 
hiztegi eta gramatiken erabileran antzematen dela. Zu irakurtzen zaituenak irakurtzen 
ditu nazio linguistikoa, nazio kulturala, euskaldun izatea… Eta, orain, gehiago irakurtzen 
dugu estatugintza… Bueno, zein gogoeta merezi dizu horrek; eta, betiere, jardunaldien 
galdera erdigunean jarrita: euskararekin zer gaiaren bueltan. 

Joxe Manuel Odriozola: Ni euskalduntasun politikoaren aldekoa naiz, eta arrazoia sinplea 
da: naziorik gabeko hizkuntza gehienak, munduan, heriotzara bidean doaz. Eta esplikazioa 
hori da, hain zuzen ere, komunitate etniko edo nazional horiek ez daukatela beren burua, 
beren komunitate linguistikoa eta kulturala, autokontrolatzeko eta gobernatzeko 
gaitasunik. Beraz, estatua, alderdi horretatik, ezinbestekoa da. Beraz, nazio linguistikoak 
nazio politikoa behar du, eta nazio politikoak estatua behar du.

Gertatzen da, ordea, dialektika horretan, estatuaren eta nazioaren arteko dialektika 
horretan, zer lehenesten dugun. Batzuek estatua lehenesten dute, eta euskaltzaleok, 
euskaraz bizi nahi dugunok, nazioa lehenesten dugu. Hain zuzen ere, uste dugulako 
euskalduntasunaren balioa dela baliorik handiena Euskal Herriari dagokionez. Esan nahi 
dut milaka urtetan iraun duen herri bat, hizkuntza baten arabera, historia baten arabera; 
beraz, euskalduntasuna sortu duen eta birsortu duen herri bat gara, eta horri jarraipena 
ematea izango litzateke, nik uste dut, gure herriak gizateriari egin diezaiokeen ekarpenik 
handiena. Ez dut uste autobusak eta trenak ekoiztea denik herri honen eginkizun behinena, 
baizik eta uste dut euskalduntasunari eustea edo euskalduntasun hori berreskuratzea; 
zeren euskalduntasun hori galdua daukagu, hondakinetan bizi gara; UEMAko herrietan 
bizi gara. Euskalduntasuna, bestela, non dago? Bai, badago, gero, euskal inteligentzia bat. 
Euskal inteligentzia ez da euskal intelektualen multzo bat; euskal inteligentzia da, aldez 
edo moldez, euskaratik, edo, euskararen inguruan bizi den jende hori guztia: irakasleak, 
irakaskuntza, hedabideak eta gainerako guztiak, eta, beraz, bagara milaka batzuk. 

Baina kontua da, hain zuzen ere, badagoela, beraz, euskal inteligentzia bat, euskara 
naziotzat hartzen duena; eta, gero, badago Euskal Herria historikoaren hondakinak: 
UEMAko herriak; beraz, oraindik ere, euskararen dentsitatea handia duten herriak. 
Baina, hor, esan dudan bezala, orain dela gutxi egindako azterketa batean (Tolosaldeko 
herrietan egin da azterketa), periodikorik irakurriena Diario Vasco da, % 70 irakurtzen 
da; Berria % 6/7 eta Gara	%	9,	uste	dut.	Orduan,	gertatzen	da	Euskal	Herri	historikotik	 
geratu zaizkigun euskal hondakin edo subjektu horiek ere (eta nik etxean dauzkat subjektu 
horiek) ez dutela bizi, hain zuzen ere, zentzu politikoan euren euskalduntasuna; zentzu 
etnokulturalean bizi dute; oraindik ere, esan dezakegu, prenazionalean. Nahiz eta gero 
botoa abertzalea eman, subjektu horiek, hain zuzen ere, beharrezkoa dute Diario Vasco. 
Esan nahi dut: Diario Vasco-k informatzen ditu; gero Hitza irakurriko dute, Tolosaldeko 
Hitza edo dena delako Hitza, baina informazio inportantea Diario Vasco-tik datorkie. Hori 
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ezinbestekoa dute. Beraz, nazio baten funtzio… Txepetxek esaten duenez, nazio baten 
funtzioak betetzen ez dituen (berak seigarren mailan kokatzen du funtzio hori) … esaten 
du, horretara iristen ez bada hizkuntza bat, gainerako funtzioak (lokalak, eta abar) zerak 
dira: berak ez du termino hori erabiltzen, baina nik etnokulturalak deituko nieke, edo 
diglosikoak nahi baduzue. Beraz, kontua da euskalduntasun hori ere etnikoa dela; beraz, 
euskaldun-euskaldunak, edo, oraindik ere, erdaraz gaizki hitz egiten duten horiek ere… 
horien kontzientzia nazionala ere ez dela oso garbia. Euskaraz bizi dira, hain zuzen ere, 
euskarara jaio direlako, Amezketan edo Lizartzan; ez denak, baina asko eta asko, bai. 

Beraz, orduan, alderdi horretatik kontua da: egoera minorizatu batean dagoen hizkuntza 
ikas al daiteke? Esan nahi dut: hizkuntza hegemonikoaren mailan ikas al daiteke? Alegia, 
lortu al daiteke gaitasun komunikatiborik? Nik uste dut hortik hasi beharko genukeela. 
Txepetxek esaten zuen: euskara normalizatzen hasiko da, baldin eta eskolatik jasotzen 
duten transmisio kulturalari, gero, komunitate euskaldun batean sozializatzeko aukera 
ematen bazaie ume horiei. Alegia, bi transmisio; alegia, kulturala eta naturala. Eta betetzen 
al da bigarren baldintza? Ez da betetzen. Horrek zer esan nahi du? UEMAko herrietan 
izan ezik, euskaldunik ezin duela sortu eskolak, eta, oraindik ere, normalizazioaren lehen 
urratsik ez dugula eman. Bai, gero, badago, noski, esan bezala, euskal inteligentzia 
osatzen duen zera hori: gurasoak Donostian edo Irunen edo Beasainen edo, ez dakit, 
gune erdaldunetan bizi dira, baina oso euskaltzaleak dira. Horrelakoak ere badaude, baina 
horiek ale batzuk dira. 

Beraz, hizkuntza minorizatu baten gaitasun linguistiko-akademiko bat lortzen dute, 
baina gaitasun linguistiko-akademiko batekin ez zoaz inora. Eta ez zoaz inora, baldin 
alboan daukazun hizkuntza hegemonikoa bada eta hori sartzen baldin bazaizu 
erregistro guztietan; eta, hain zuzen ere, hizkuntza hori baldin bada, azkenean, zure 
pentsamendu-hizkuntza. Eta, hain zuzen ere, hizkuntza horren presioagatik, bada, 
euskaraz ikasten dutenek ere, azkenerako, erregistro guztiak menperatzen dituzte. Baina 
euskaraz erregistro formal batzuk ikasten dituzte, baina, gero, euskarak ez die balio. 
Eta, hain zuzen ere, minorizazioak hori dakar: ez diela behar hainbateko sozializaziorik 
eskaintzen lortu behar duten gaitasuna lortzeko, gaitasun komunikatiboa lortzeko; 
alegia, errepertorio linguistiko guztia osatzeko. Eta, azken batean, horregatik esaten 
dut: hizkuntza minorizatu bat normalizatu daiteke, baldin eta sortzen dituen hiztunak ez 
baldin badira normalak? 

“Euskara,	estatugintza	eta	naziogintzaren	erdian”	jardunaldiak	(V)
Berria telebista
(Transkripzioa)
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CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Ekintza komunikatiboa: Herri-filosofo batek, ezjakintasunaren inguruan 
hausnarrarazteko helburuarekin, komunikabideetan bere iritzi kritikoa 
agertzea.

Ezjakintasun sanoa

Kazetaria: Iñaki Segurola, arratsalde on. 

Iñaki Segurola: Bai zuri ere. 

Kazetaria: Aurrekoan, ezjakintasunean geratu ginen. Edo, ezjakintasuna aitortzeak 
ematen dizkigun zailtasunetan…

Iñaki Segurola: Hortxe uste dut segitzen dugula kateatuta, e. Bai, aspaldian horrekin 
gabiltza, e. Ismo-ekin hasi ginen eta eszeptizismoa-eta agnostizismoa-eta horiekin 
kateatu ginen pixka bat, eta gero, bada, hori e, esan duzun bezala, ezjakintasunarekin 
bukatu genuen atzo hamabost. Ezjakintasunarekin, ez baitu esan nahi ezjakintasunean 
bukatu genuenik, hori guretzako gauza zaila baita, oso bide luzea geratzen baitzaigu 
aurretik, deslan handia egiteko, ezjakintasun sano batera iristeko. 

Zergatik daukagu horrelako interesa ezjakintasunean etzateko? Edo ezjakintasunean 
igeri egiteko? Ez gara honekin gehiegi luzatuko, ur handiegitan sartzea litzateke, baina 
esan dezagun, motzean, bat konturatu egiten dela lehentxeago edo geroxeago jakitea 
jakin-ustea dela, beti ez bada gehienean; eta ni konturatu naiz, gainera, jakitea eta irakitea 
oso bat direla, sortzez eta jaiotzez. Ekartzea eta erakartzea bezala, ikustea eta erakustea 
bezala, oso bat direla euskararen baitan berean, eta azken buruan jakitea irakite bat dela, 
ustez dakigun zera horren bestelakotze, lurruntze, agortze batean oinarritzen dela. 

Eta bai, ari gara ur handiegitara sartzen, eta atera egingo gara. Jakitea jakin-ustea dela eta 
gure neurrira irakindako salda sustantziagabe bat dela gure jakintza guztia edo gehiena. 
Horrekin geldituko gara. Eta, orduan, bada, ezjakintasun sanoan genbiltzan eta gaude, 
eta, bueno, nik daukadan arazoa da, bada, predikatzera etortzen naizela irrati honetara, 
irrati serio, formal eta nazional batera, eta, gainera, kulturaren arloko zera batera; eta, 
orduan, lan zaila jartzen zaidala niri ezjakintasuna famatze hau; zeren herri-giroan ederki 
ematen du horrek, eta nire hitzek izan dezaketen argi-apurra hortik dator, gainera. Nik 
ezjakin jakintsuak deitzen ditudanengatik jaso dut hemen eta nonahi bota dezakedan 
argi-apurra. Bueno, esan dezadan “ezjakin jakintsu” esan-postura hori Orixeri ikasi niola; 
hark bere Uitziko amona Mariasuntxigatik esaten zuen ezjakin jakintsua, eta nik, e, dena 
den bezala esateko, neure aita zena izan ohi dut, aitte Antonino izan ohi dut — gaur laster 
dira bederatzi urte hemen bertan despeditu genuela —, hura izan ohi dut gogoan, bereziki, 
ezjakin jakintsu kontu hau ateratzen dudan bakoitzean. 

Ezjakintasuna, ezjakintasun argi eta jakintsu eta noble hori nola txertatzen da kultur 
munduan? Gauza zaila dirudi, baina beti egon dira saioak bi mundu horiek uztartzeko, 
eta hemen gogora ekarriko ditut orain, bada, Diogenes Laerciok bere “Filosofoen 
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bizitzetan” ateratzen dituen zera batzuk, filosofo edo intelektual moduko batzuk. Grezia 
Zaharreko filosofo izenekoen artean, edo, terminologia eguneratuz, esango genuke 
orduan filosofo deitzen zirenak direla gaur intelektual-edo esaten zaienak. Bada, bueno, 
Diogenes Laerciok dio filosofoen edo intelektualen edo dena delakoen artean, batzuk 
zirela iritzidunak eta besteak iritzigabeak. Batzuentzat gauzak ulertzeko modukoak zirela 
eta hargatik zituztela iritziak gauzen gainean eta besteek ez zutela horrelakorik uste, eta, 
beraz, ez zutela egiten ez ebatzi, ez iritzi, eta ez erabaki, eta deitzen ziren suspentsiboak. 
Filosofo edo intelektual suspentsiboak, eta gaur iruditu zait haien oroimena, Pirron eta 
gainerakoen oroimena, hona ekarri beharra neukala. 

Kazetaria: Baina, hala izendatzen zituzten? 

Iñaki Segurola: Bai.

Kazetaria: Suspentsiboak? 

Iñaki Segurola: Bai. Bereziki ezjakin sanoak izugarri bakantzen ari zaizkigun sasoi 
honetan, eta, mundu guztiak iritzi bat daukanean ia edozeren gainean, bada mundu 
guztia ia derrigortuta dagoelarik iritzi bat edukitzera, intelektual bat funtsean 
iritzigile edo iritzi-sortzaile bat delarik — hala deitzen zaie gainera; edo diegu, ezta? 
Iritzi-sortzaileak, iritzia edo ustea sortzea merezi duen zerbait balitz bezala —. Eta guk 
badakigu, ama-euskarari esker, bada, ustea ez dela gauza ona. Zergatik? Usteak erdia 
ustela daukalako, eta beste erdia auskalo. 

Iñaki	Segurolaren	gogoeta
Euskadi Irratia: Arratsean	irratsaioa	(2016-03-16)

(Transkripzioa)
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CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Ekintza komunikatiboa: Euskal Kulturgileen Kidegoko ordezkari batek, 
irratian, gai zalantzagarri bat argitze aldera, egile-eskubideen eta jabetza 
intelektualaren inguruko argibideak ematea. 

Egile-eskubideak aro digitalean

Kazetaria:	Igor	Estankona,	39	urte,	Arteagan	jaioa,	zuzenbidean	lizentziatua.	Ongi	etorri,	
Ekosferara. 
Igor Estankona: Eskerrik asko.
Kazetaria: Entzun ditugun gogoeta hauetako asko ezagunak izango dituzu. Zein 
azpimarratuko zenuke horien artean lehenik?
Igor Estankona: Ez dakit. Atentzioa ematen dit horrek, “debalde jaitsi” horrek, ezta? E, 
kriminalizazio horrek, sarean eskuragai dagoena eskuratze hutsagatik, ez? Nola pasatu 
diguten guri beldurra eta errua hor dagoen eta eskuragai dagoen zerbaitena, ez? Oso 
garai nahasiak dira, ez dira sinetsi behar bere horretan datuak, gauzak ez dira zuriak edo 
beltzak.
Kazetaria: Beraz, ez duzu argi ikusten jaisten duena, debalde jaisten duena, debalde 
deskargatzen duena denik kulpante edo errudun. Ez duzu hori argi eta garbi ikusten. 
Igor Estankona: Ez, ez dut argi eta garbi ikusten, zeren eta, e, bueno, honi buruz 
zertxobait gehiago ikasten ari naizen honetan, konturatzen naiz, e, badagoela paradigma 
bat aldatzen ari dena, badagoela industria bat lehen medioen jabe zena eta orain ez dena 
hain medioen jabe. Eta hori izan daiteke aukera bat artistarentzat edo izan daiteke tranpa 
bat artistarentzat. Orduan, bueno, erreflexioa interesgarria iruditzen zait: “Nor ari gara 
loditzen?”, hori izango litzateke galdera. 
Kazetaria: Bueno, guk espero genuen zuk egitea ohiko defentsa egile-eskubideena, 
eta abar; eta, bueno, gizon aproposa zara, gainera, zuzenbidean lizentziatua. E, 
egile-eskubidea, ez dakit jendeak badakien zer den edo zer kontsideratzen den. Zuk nola 
definituko zenuke?
Igor Estankona: Bueno, egile-eskubidea da bakoitza izatea jabe bere sorkuntzarena. 
Eta bakoitza den heinean jabe bere sorkuntzarena, ez estatuak, ez multinazionalek, ez 
enpresek, ez liokete esan behar nola erabili, nola konpartitu, zein copyright jarri, nola 
eskualdatu; kobratu nahi badu, kobratu dezala; libre utzi nahi badu, libre utzi dezala… Hori 
da aldatu dena. 
Kazetaria: Baina, nahi baldin badu, eskubidea behar luke, edo, modua behar luke, bere 
sormenetik bizitzeko. 
Igor Estankona: Bai, bai. Bere sormenetik bizitzeko eskubidea aldarrikatzen dut 
pertsonalki, aldarrikatzen dugu EKKIn, baina galdera egiten diogu geure buruari 
hori segurtatzeko zein ote den biderik interesgarriena, zer izango den etorkizunean 
bideragarri, eta, ez guk, baizik eta autoreek beraiek, askok, esaten digute, beharbada 
liberatu behar garela, lehenengo eta behin, gaur egun jabetza intelektuala ulertzeko 
dagoen modu hertsi horretatik, non lotzen den beti errekaudazio hutsarekin, non lotzen 
den beti litigiositatearekin, eta epaiekin, eta poliziarekin, eta isunekin; eta ez kulturaren 
zabalkundearekin, kulturaren gozamenarekin, dagokiona ordaintzearekin, gustura 
ordaintzearekin…
Kazetaria: Bueno, orain ni behartzen nauzu, pixka bat, SGAE eta horrelakoak defendatzera, 
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nolabait esateko. E, alegia, e, bai, kultura zabaldu behar da, baina sortzaileak badirudi bizi 
behar duela horretatik, eta ez dakit oraingoz askoz modu egokiagorik topatu den…
Igor Estankona: Orduan, zelan da posible sortzaileak erreta egotea SGAErekin? 
Kazetaria: Konforme. Baina antzerako eskema esaten nuen. Bueno, EKKI aipatu duzu. 
Zer da EKKI? 
Igor Estankona: Bueno, EKKI SGAE da, ez? EKKI CEDRO da, EKKI EGEDA da, DAMA 
da. EGIDE da. E, otu ahal zaizkizun Europako beste edozein egile-eskubideen agentziak 
bezalakoa da. EKKIk legea aplikatu behar du.
Kazetaria: Esan dezagun, EKKI — barkatu, Igor — Euskal Kulturgileen Kidegoa dela, eta, 
bueno, nolabait, antzerako erakunde baten funtzioa bete nahi duela-edo. 
Igor Estankona: Bai, bai, horregatik pixka bat leundu nahi nuen hasierako, hasieran egin 
dudan diskurtso hori, ze legepean ari gara gu ere, egile-eskubideen kudeaketa kolektiboa 
esleituta daukagu, errespontsabilitate hori daukagu, jendearen izenean kobratzen dugu. 
Baina, esaten ari garen gauza bakarra da, kontratua, egile-eskubideen agentzia batekin, 
autoreak berak agindu behar duela nolakoa behar duen izan. Autore bati, beharbada, 
gehiago interesatu dakioke lan baten kudeaketa kolektiboa zukutzea baino, beharbada, 
zabaltzea; beharbada, jakitera ematea; beharbada, e, beste bide batzuk urratzea. Ez 
dakit, dena dago aldaketa bete-betean, bai? Eta gu ere — onartu behar dizut — pixka bat 
galduta gaude. 
Kazetaria: Ikusten da gogoeta sakona egiten duzula, baina, klaro, aldi berean, guzti 
horiekin, neurri batean, arrazoia ematen zaio inolako eskubiderik onartu edo aitortu nahi 
ez duen jendeari, eta, beharbada, enpresei, ezta? Orduan, hor, pixka bat… labaina da. 
Igor Estankona: Bai, oso labaina da. Gu printzipio batzuetan oinarritzen gara. Guk esan 
dugu: Norbaitek etekin ekonomikoa ateratzen badu beste baten sormen-lanetik, etekin 
ekonomiko horren zati bat dagokio sormen-lan horren autoreari edo eskubideen titularrari. 
Bi: Gu ez gara etorri atzokotua dagoen industria zaharrik mantentzera. E, esperantza 
guztia gal dezala, zentzu horretan, lehengo musikaren industria zahar horrek, zeinak 
berak egiten zuen apropriatu musikarien eta interpretarien-eta horien sormen-lana. 
Osea, gu, zera, ez dakit zelan esan, uztarri berririk jartzera ez gatoz. 
Hiru: Badago kultura bat popularra dena eta herriarena dena, eta hori, horren erabilpenak 
izan beharko luke librea eta unibertsala. Eta horrela jarrai genezake gure dekalogoarekin; 
baina, bueno, hitzak dira, baina praktikan jartzen ahaleginduko gara.

Igor Estankonari elkarrizketa
Euskadi Irratia: Ekosfera	irratsaioa	(2016-04-28)

(Transkripzioa)
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Ekintza komunikatiboa: Kimikan aditu den kazetari batek, irratian, hormona 
baten inguruko azalpen teknikoa ematea. 

Oxitozina eta garuna

Kazetaria: Haurdun egon bazara, ezagutuko duzu, ziur. Oxitozina izena du, eta hormona 
bat da, oso-oso ezaguna erditzeko prozesuan uzkurdurak eragiten dituelako. Txantxa 
onartzen badidazue, molekula probokatzailea da, zalantzarik gabe, baina, txantxetatik 
haratago, bitxia da oxitozinak duen irudi publikoa. Eta serio esaten dut hau: oxitozinak 
parte hartzen du sexu-portaeran eta amatasun- eta aitatasun-sentimenduetan. 

Askotan esaten da — eta egia da —, bada, kimika hutsa garela. Bada, hau da adibide bat: 
ama eta aita izatearen sentimendua, umeak babestu nahi izatea, edo, nolabait, umea 
maitatzea, edo sentimendu hori-edo, horretan guztian oxitozina ospetsuak parte hartzen 
du. Sexua, amatasuna, aitatasuna… eragiten duen guztiarengatik maitasunaren molekula 
deitu izan zaio; “besarkadaren molekula” izena ere irakurri izan dut. 

Kimikoki molekula handia eta konplexua da. Peptido bat da. Nire kimika organikoko 
irakaslea izandako batek esango lukeen bezala, bada, molekula handi eta iletsua da. Ez du 
inolako itxura, komatxoen artean, maitagarririk. Ez. Handia eta iletsua. 

Asko dakigu oxitozinari buruz, eta, hala ere, asko falta zaigu jakiteko. Oxitozinaren 
ikerketa ez dago bukatuta, inondik inora. Ez dakit ba ote dagoen ikerketarik bukatuta, 
baina oxitozinarena ez dago bukatuta. Ezaugarri berriak aurkitzen ari gara, ia etengabe. 
New Yorkeko unibertsitatean, esate baterako, aurkitu dute oxitozinak aldaketak eragiten 
dituela garunean: neuronen funtzionamenduan. Eta aldaketa horiek indartzen dute 
amatasun edo aitatasun sentimendu hori, hortik dator. 

New Yorkeko zientzialariek saguekin egin dute lan. Haien garunaren jarduera aztertu dute 
kumeen deiak entzuten dituztenean, eta konparatu dituzte jarduera horiek tratatu gabeko 
saguetan eta oxitozina injektatu zaien saguetan. Haietan, lehenengoetan, jarduera txiki 
bat zuten garunean, seinale txiki eta tartekatu bat; eta hauetan, bigarrenetan, oxitozina 
gehituta zeukatenetan, seinalearen patroia ordenatuagoa zen. Nola gertatzen den 
hau? Bada, oraindik ikertu beharra dago, ez dakigu, baina emaitzak ate batzuk ireki ditu 
garuneko arazo batzuen tratamendurako. Kontu zaila da, konplexua, oso-oso konplexua. 
Autismoarekin lotutako kasuetan erabili izan da oxitozina, adibidez — ez ahaztu portaera 
aldarazten duen molekula bat dela —, baina autismoarekin emaitzak nahasiak izan dira. 
Ez dago garbi zer arrakasta izan duten. 

Ulertu behar da nolako eragina duen oxitozinak neuronetan. Neurotransmisore bezala 
jokatzen du; alegia, seinale elektrikoa neuronatik neuronara eramaten duen molekulatako 
bat da, hori badakigu, baina nola, zergatik, noiz bai eta noiz ez, zer intentsitaterekin… mila 
galdera daude. Nik egin ditudanak eta nik egin ez ditudanak ere bai. Eta denak, erantzun 
gabe. 
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Adituek diote oxitozinaren irudi publikoa aldatzen ari dela. Nik ez dakit egia den. Argi 
dagoena da, adituentzat bai, adituentzat duen irudia, bai, aldatzen ari da. 

Roa,	Gillermo
Euskadi Irratia: Norteko Ferrokarrilla	irratsaioa	(2015-07-02)

(Transkripzioa) 
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Ekintza komunikatiboa: Gaia bete-betean bere arlokoa ez bada ere, haren 
inguruan aditu batek ematen dituen azalpenen ildo nagusiak ulertzea. 

Hizkuntz erabileraz ohar batzuk

Hizkuntzaren erabileran eragiten duten ohiko alderdiak gutxietsi gabe, uste dut hiztunak 
gutxitan hautatuko duela bere nortasuna, erosotasuna, askatasuna eta buruestimua 
kolokan jartzen duen mintzairarik. Horrekin esan nahi dut, hiztunak, ahal badin badu 
behintzat, ahaleginak egingo dituela bere nortasunaren parte den hizkuntza hautatzeko. 
Izan ere, hitz egiten dugunean faktore psikologiko, kultural eta emozional guztiak daude 
jokoan, aldez edo moldez. Jokoan dagoena ez da bakarrik ideiak edo asmoak edo gauzak 
zertan diren aditzera emateko komunikazio-gaitasuna, jokoan daude orobat hiztunaren 
nor izatea eta oreka emozionala.

Ondo dakigunez, gutako bakoitzak izan dituen esperientziak lekuko, norbere hizkuntzaren 
etxea gozagarria da, bakoitzaren izaera, ezaguera eta buruestimua kolokan jartzen 
ez direnean. Hiztunaren pentsamendu-jarioa eta nortasun oreka bermatzen dituen 
hizkuntza hautatuko du hiztunak normalean, eta ez bere nor izatea lardaskatzen duen 
mintzairarik, ezinbestean ez baldin bada behintzat. Gauza jakina da, era berean, hiztunak 
bere pentsamenduaren muina adierazteko nekez aukeratuko duela bere hizkuntza 
nagusia ez den mintzabiderik, hartara behartzen ez badute.

Euskaldun berriari erraz esaten diogu euskaraz jarduteko, errazegi, hitz egitea gugandik 
kanpo dagoen halako tresna instrumental bat erabiliz ideia komunikatze hutsa balitz 
bezala. Euskaldun berria, gizaki oro bezala, pertsona da, mundu sozial eta kultural batean 
sozializatua, eta sozializazio horretan eraiki du bere unibertso pertsonala. Jadanik eraikia 
eta biribildua daukan mundu kognitiboa eta emozionala kolokan sentitzen du, oraindik 
ere erdizka besterik ez dakien euskaran. Onik onenean, ahaleginduko da bigarren edo 
enegarren hizkuntza duen euskaraz ere «bizitzen», baina ez da erdarazko etxean bezala 
gustura sentituko, autoestimuan desgaste handi samarra eragin diezaiokeen euskaran 
baizik. Nekatua eta akitua sentituko da maiz, bere pentsamenduaren ale mamitsuenak 
euskaraz xehatu nahi dituenean.

EGA edo antzeko goi maila akademikora iritsi den euskaldun berriak, oro har, izugarrizko 
nekea sentitzen du euskaraz bizitzeko. Bere nortasunaren eta pentsamenduen eratzaile 
eta adierazle oso eta erabateko duen erdarazko unibertso pertsonalaren zati bat euskaraz 
adierazten ere saiatuko da, beharbada. Baina orduan ere, maila akademiko dezente 
horretan ere, euskararen etxea hotza eta nekagarria zaio, erdarazkoa samurra, abegikorra 
eta atsegingarria zaion bitartean. Euskaltzalea baldin bada, ahaleginduko da euskararen 
bigarren etxean ere ondo sentitzen. Abertzalea baldin bada, agian beste horrenbeste 
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egingo du euskararen etxea bere bizileku afektibo eta ideologikoa bilakarazten. Baina, 
azkenean, amore emango du seguru aski, salbuespenak beti dauden arren.

Hizkuntzaren kontzeptu instrumental eta mekanikoak erraz saihesten dizkigu bidean 
ikusitako oztopoak. Uste dut euskalduntzeko bidearen zailtasunei buruz ez dugula behar 
adina kontzientziarik. Ez dugula hiztunaren eta hizkuntzaren arteko dialektika sozial, 
kultural eta psikologikoak daukan barne-lotura sendorik ikusi nahi. Eta, horrenbestez, 
hizkuntzaren kontzeptu instrumental batek euskalduntzearen bideko sastraka eta sasi 
guztiak erre dizkigula, bidea garbi uzte aldera edo.

Ondo etorri zaigu beharbada eragozpen horiek aldez aurretik ez ikustea. Baina nago 
gero eta garbiago nabari dugula gauza bat, hala ere: euskara erabiltzea ez da askok uste 
duen bezain erraza, eta bidean dauden ezintasunak ezin dira ohiko arrazoien bidez soilik 
azaldu. Alegia: euskaldun hiztunen proportzioa txikia dela, ama-hizkuntza gutxik dutela, 
kontzientzia eta leialtasun linguistiko kaskarreko hiztunak direla, eta abar. Arrazoibide 
horren barruan, beharbada, erraztasunaren alderdia izan liteke sendoena. Nolanahi ere, 
euskarazko erraztasun erlatiboa erdarazkotik urrun samar baldin badago, eta, halaxe 
egoten da ia beti, badakigu nora joko duen hiztunaren praxi linguistikoak.

Problematika hori guztia areagotu egiten da bigarren edo enegarren hizkuntza mintzaira 
minorizatua denean. Aldiz, ama-hizkuntza euskara izan duenarentzat ez da betetzen 
horrelako «lege» psikolinguistiko eta soziolinguistikorik. Hala, euskaldun berriaren 
ibilbidea oztopoz beterik ikusi dugu, balizko euskaldun berria euskararen etxean eroso 
sentitzeko. Ibilbidearen abiapuntuan hizkuntza hegemonikoa dago kasu horretan, eta 
minorizatua du xede. Erdaldun berrien kasuan, ordea, hizkuntza minorizatua —euskara— 
zegoen jabetza linguistikoaren hasieran, eta hizkuntza hegemonikoa —erdara—, 
amaieran. Euskararen herria erdalduntzea nahiko erraza izan da ordezkapenaren hainbat 
alditan, baina erdararen herria euskalduntzea biziki gaitza.

Hizkuntza gauza garrantzitsuegia da pertsonarentzat mintzaira bat bestearen ordez 
eta bestea bataren ordez nolanahi erabil daitezkeela uste izateko. Hizkuntza ez da hor 
aukeran daukagun tresna komunikatibo soil bat nahieran erabiltzeko. Askoz gehiago da. 
Eta askoz gehiago izate horretan datza, hain zuzen, zirriborratu nahi izan dugun bidearen 
zailtasuna. Hau da: hizkuntzak bizi gaitu, gure unibertso pertsonalaren konfigurazioa 
hitzaren bidez eraikia dago, besteak beste. Hizkuntza gara, zentzu eta neurri batean.

Hizkuntz auziok botere-kontuak dira azken batean, hegemonia linguistikoaren 
gorabeherak. Gauza biziki garrantzitsu bat amaitzeko: hizkuntz hautua ez dago hiztunaren 
esku azken buruan, erabilera erregulatzen duten faktoreak estrukturalak baitira, egitura 
soziolinguistikoari darizkionak.

Jose	Manuel	Odriozola
Berria	(2013-04-03)

(moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Poema jakin bat ulertzea ulertzea, bertan erabilitako 
bitarteko estilistikoak (hitz-jokoak, metaforak, konnotazioak…) atzemanez.

Slavoj Zizek-en sudurra

Slavoj Zizek-ek sudurra ukitu eta dio:
Komun-zuloak kulturaren arabera aldatzen dira.
Hau da: Frantziako, Ingalaterrako edo 
Alemaniakoak ezberdinak dira,
haien kulturak ere ezberdinak direlako
(ez kaka, ordea).
Salvoj Zizekek sudurra ukitu eta dio:
Multikulturalismoak kulturaren amaiera dakar. 
Slavoj Zizekek sudurra ukitu eta dio:
Maitasuna petrala eta bortitza da.
Ez dago maitasun unibertsalik.
Slavoj Zizekek sudurra ukitu eta dio:
Vladimir Ilich Lenin,
hogeigarren mende bukaerako intelektualek
betiko lurperatu zutena,
inoizko ostikorik gogorrenak jotzen ari da hilobitik.
Slavoj Zizekek sudurra ukitu eta dio:
Familia toxikoa da.
Eta gaineratu du:
Ia dena da toxikoa gaur egun. 
Kapitalismoa, batez ere.
Bestea, batez ere.
Slavoj Zizekek sudurra ukitu eta dio:
Jakina, bestea neu naiz.
Neu ere toxikoa naiz, beraz.
Slavoj Zizekek sudurra ukitu eta dio:
Jesukristo munstro bat da.
Slavoj Zizekek sudurra ukitu eta dio:
Ateoak baizik ezin du Jainkoagan sinetsi.
Slavoj Zizekek sudurra ukitu eta dio:
Ez dugu Estatua birrindu behar,
gureganatu, konkistatu baizik.
Derrigorrezkoa dugu, ezinbestekoa;
sexua bezain ezinbestekoa.
Slavoj Zizekek sudurra ukitu eta dio:
Balizkoa besterik ez da erreala. 
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Slavoj Zizekek sudurra ukitu eta dio:
Zuzentasun politikoa delakoak
debekaturiko guztia dio.
Slavoj Zizekek sudurra ukitu eta
hitz egiten du,
eta sudurra berriz ukitzen du,
behin, bi aldiz, hiru aldiz, lau aldiz, etengabe.
Eta berriz hitz egiten du.
Edo (hobeto esanda) berriz kantatzen du,
hamaika aldiz ukitzen duen 
bizar urdinduak ezkutaturiko ahoari dariona
musika baita hainbat lagunentzat.
Esaterako, mendetan terroristak deituak izan direnentzat.
Probintziano, arlote, Historiaren hondakin izendaturiko
hamaika herri apaldutako abertzaleentzat. 
Edo betidanik bortizkeriaren monopolioa dutenek
bortiztzat jo eta tai gabe eta bortizki
zigortuentzat eta jipoituentzat.
Slavoj Zizekek sudurra behin eta berriz ukitu eta
kapitalismoaren krimenen zerrenda baino luzeagoa den
koka lerro bat sudurreratu duela pentsa lezake norbaitek. 
Ideia batzuk toxikoak diren bezala,
beste batzuk narkotikoak dira.
Esaterako, Slavoj Zizekek sudurra ukitu ondoren
aipaturiko hainbat. Aspaldian hiltzat emanak gehienak
eta Esloveniako hartz gorriak berpiztuak,
Michael Jacksonen bideo batean bezala
zonbiak hasi dira hilobitik irteten.
Dantzan jarri dituen doinua
ez dator Neverlandetik, Balkanetatik baizik.

Slavoj Zizekek sudurra ukitu eta dio:
Porca Miseria!

Montoia,	Xabier
Erlea aldizkaria,	2.	alea	(25.	or)	

(moldatua)



211

CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Ekintza komunikatiboa: Saiakera egile batek, hausnarrarazteko helburuz, 
ideologia politiko baten inguruan idatzitako artikulua ulertzea. 

Sozialdemokrazia

Orain dela hogei urte, arrakasta handia izan zuen liburua plazaratu zuen Norberto Bobbio 
pentsalari italiarrak. Eskuina eta ezkerra zuen izena, eta berriki berrargitaratu da gazteleraz 
(Taurus, Madril, 2015). Eskuinak beti ukatu izan du eskuinaren eta ezkerraren arteko 
diferentzia. Orain, bere burua erradikaltzat daukan alderdi berri batek ere zalantzan jarri 
du. Kontu zaharrak omen dira horiek.

Ez zen hori Bobbioren iritzia. Berdintasunaren aldeko jarrera da ezkertiarraren ezaugarri 
bereizia. Eskuindarra, berriz, desberdintasunak desegitea ezinezkoa delakoan dago. 
Ezkertiarrak ezberdintasunaren aurkako borrokari ematen dio lehentasuna bere jokabide 
moralean eta ekintza politikoan. Desberdintasun sozialak ezabatu egin daitezke. 
Eskuindarrek, ostera, naturalak direla diote; kenezinak, beraz.

Norberto Bobbio, familia burges batean jaioa, justizia eta giza eskubideen alde borrokatu 
zen beti. Zorroztasun kritikoa, zalantza metodikoa, moderazioa, tolerantzia, besteren 
ideiekiko errespetua… izan ziren haren bertuteak. Demokrazia eta sozialismoa izan zituen 
helburu nagusiak. Askatasuna eta justizia, balore gorenak. Eta funtsezko ideia horiek 
bultzatu zuten faxismoaren eta komunismo dogmatikoaren kontra borrokatzera.

XX. mende hasieran, jende askori ezinezkoa iruditzen zitzaion askatasunak eta 
berdintasunak bat egitea. Sozialistek, aberatsen eta pobreen arteko desberdintasun 
sakonak ikusita, arbuiatu egin zuten liberalismo klasikoa. Haien ustez, ohiko liberalismoak 
legearen aurreko berdintasuna defenditzen zuen, baina klaseen arteko desberdintasun 
sozialak toleratzen zituen. Liberalek, aldiz, askatasun pertsonala defenditzen zuten eta 
igualitaristen ideiak kritikatzen zituzten. 

Bobbiok irauli egin zuen ikuspegi hori. Liberalismo klasikoaren eskubide indibidualak 
tradizio sozialistaren berdintasun asmoekin lotu zituen. «Dualista porrokatua» izanagatik, 
bateraezinak ziruditen aurkariak uztartzen ahalegindu zen: justizia eta askatasuna, 
sozialismoa eta liberalismoa. Sozialismo liberalaren bidea hartu zuen, hortaz. Ezkertiartzat 
zeukan bere burua; sozialista liberaltzat, alegia. 

Bobbio izan zen instituzio liberalen aldekorik sutsuenetakoa ezkerreko jendearen artean. 
Helburu sozialistak demokrazia liberalaren barruan iritsi zitezkeela esan zuen beti. Bere 
ustez, liberalismoa eta demokrazia eskuz esku doaz, eta, ondorioz, liberala baino ezin 
izan liteke sozialismo demokratikoa. Ez mutur puntako liberalismorik, ez sozialismo huts 
soilik, hortaz.

«Komunismo historikoak porrot egin du. Baina hark botatako erronkak iraun egiten du. 
Ezkerraren eta eskuinaren arteko bereizketak iraun egiten du», idatzi zuen. Merkatuak 
bakarrik ezin ditu injustiziak konpondu. Justiziaren eta arrazoiaren printzipioetan 
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finkatutako mundu berri baten ametsak iraun egiten du. Ezkerraren helburuak bizirik 
daude, oraindik: askatasunaren, berdintasunaren eta senidetasunaren printzipioek 
ez dute gaurkotasunik galdu. Arrazoizkoa da desberdinak berdinagoak izan daitezen 
ahalegintzea. 

Bobbio integrazioaren eta kontsentsuaren bila ibili zen, fanatismoak oro arbuiatuz. 
Muturretatik ihesi, esperantzaren eta etsipenaren artean bizi izan zen. Modernitatearen 
akats eta ahuleziak salatu zituen. Izaeraz pesimista zen, eta ez zeukan sinesmen handiegirik 
gizakiengan. Nahiz eta demokrata konbentzitua izan, jakitun zegoen demokraziaren 
inperfekzioez. Progresu moralari dagokionez, nahiko ezkorra zen. Ez zuen, halere, etsi 
behar denik uste.

Tony Judt zenak Zerbait doa gaizki lanean zioenez, sozialdemokrazia izan da egungo politika 
europarraren prosa, herritar gehienak bat baitatoz haren oinarrizko ideiekin. Berak eraiki 
du ongizatezko Estatua. Horregatik, Europak sozialdemokraziaren antz handia izan du, 
harik eta Merkel eta haren lagunak nagusitu diren arte. Sozialdemokraziaren «alferrikako 
sakrifizioaz» mintzatu da Michel Feher filosofoa. Merkelen preso segitzen badu, ez dauka 
zer eginik. Premiazkoa da aldaketa sakon bat.

Ongizate Estatua da Europak munduari egin dion ekarpen berezienetakoa. Eta ez lioke 
inola	ere	eredu	sozial	aurrerazale	horri	uko	egin	behar.	Are	gutxiago,	ezkerrak.	 1990az	
gero aplikatu diren politika neoliberalak erabat kaltegarriak izan dira. Europar Batzordeak 
gehiengoaren nahiaren kontrako neurriak hartu ditu azken aldian. Sami NaÃr pentsalari 
frantziarrak «Europa europarra» proposatzen du, «solidaritate, hiritartasun eta interes 
orokorraren» baloreak daramatzana. 

Ezkerra eta eskuina ez dira gauza bera, baina Europan jokaera berdintsua izan dute 
askotan. Merkatuak izan du lehentasun guztia. Europa liberal eta antisoziala eraiki da; 
hartara, Europar Batzordeak austerizidioaren politika egin du. Ametsa zena desengainu 
bihurtu dela dio Sami NaÃ¯rrek. Austeritate politikak handitu egin du klase sozialen arteko 
tartea, orain arte gizarte kohesioaren sinboloa izan den Kontinente Zaharrean.

Ezkerra lekuz kanpo dago gaurko mundu globalean, eta deseroso sentitzen da. Hori 
dela eta, desagertzen ari dira haren jarraitzaile eta hautesleak. 2008ko finantza-krisiak 
ezustean harrapatu zuen. Globalizazioaren ekaitzak jota, noraezean ibili da, diskurtso 
politiko berririk gabe, etsiak jota. Kapitalismo neoliberalari aurre egin ezinik, ahulduta 
ageri zaigu. 

Ez dira garai onak sozialdemokraziarentzat. Ez du zentzurik galdu, hala ere. Demokraziaren 
etorkizuna zein izango zen ez zekiela esan zuen Bobbiok. Gauza bera esan genezake 
sozialdemokraziaren geroaz. Historia aurreikusterik ez dagoen zerbait da. 

Sodupe, Jon
Berria	egunkaria	(2015-03-01)

(Moldatua)
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CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Ekintza komunikatiboa: Bere arloko aldizkari espezializatu batean, espezieei 
buruzko	testu	konplexua	zehatz-mehatz	ulertzea.	

Espezie labainkorrak, estereotipo likatsuak

Inoiz edo behin gertatzen da ideia bat adierazteko modu jakin bat bereziki erakargarria 
suertatzen dela, asimilatzen eta erreproduzitzen erraza, eta, azkenean, zaila dela alde 
batera uztea erabat zuzena ez dela ikusitakoan. Likatsua izango balitz bezala. Sarritan 
kritikatzen da, esate baterako, eboluzioa irudikatzeko erabiltzen den adibidea: oinezko 
hominidoen ilara, gizaki moderno tente bat buruan, eta tximino iletsu eta makurtua beste 
muturrean. Egia da gizakia beste primate batzuetatik datorrela, baina egia da, halaber, 
irudi horrek eboluzioaren ideia okerra transmititzen duela, aurrerapena eta hobekuntza 
helburu dituen prozesu lineala iradokitzen baitu. 

Hain ezaguna ez den arren, antzeko arazo bat izaten dugu biologian ‘espezie’ terminoarekin 
zer adierazi nahi dugun azaldu nahi dugunean. Zientzian interesatutako jende-sektore 
zabal bati eta biologo askori burura etorriko zaie definizio baten eta beste baten aldekoen 
artean dagoen eztabaida amaiezina. Dozenaka urte daramatzate ados jarri ezinik, eta 
inoiz ez dira izango iritzi berekoak, espezieak geure buruan baino existitzen ez diren giza 
konbentzioak direlako, segur aski. Ausartenek, agian, espeziearen kontzeptu biologikoa 
defendatuko dute (institutuan ikasi genuen definizio hura; hau da, elkarrekin ugaltzeko 
gaitasuna duten eta ondorengo ugalkorrak ematen dituzten populazioen multzoak direla), 
definizio txarren artean onena. 

Esan beharra dago, nahiz eta populazioaren gehiengoarentzat gai zientifikoen artean 
erakargarriena ez izan, gai honi ez zaiola garrantzirik kendu behar: espeziea, nolabait 
esateko, biodibertsitatearen funtsezko unitatea da. Kezkagarria litzateke esatea espezieei 
ezarritako mugak biologo gutxi batzuek arbitrarioki hartutako erabakien ondorio direla 
--eta ez ikerketa zientifikoaren ondorio, muga eta guzti--, kontuan hartuta flora- eta 
fauna-zerrendetan espezieak agertzeaz gain, zerrenda horiek oinarritzat hartzen direla 
klima-aldaketa ebaluatzeko metaanalisi ekologikoetan edo irizpide garrantzitsuak 
ezartzeko erabiltzen direla gune babestu batzuen kontserbazioari lehentasuna emateko 
beste batzuen aldean. 

Zorionez, benetako panorama ez da estereotipo likatsuak iradokitzen digun zoro-etxea. 
Bai, egia da ez dagoela adostasunik espezie bat plano teorikoan nola definitu behar den 
esateko; eta egia da, halaber, gai hori zenbait zirkulutan plazaratzeak eztabaida sutsua 
eragin dezakeela bat-batean. Alabaina, espezieak mugatzeari eta aurkitzeari buruz 
egiten diren ikerketen emaitzak ez dira asko aldentzen beste kontzeptualizazio zientifiko 
batzuetatik: zehaztapena (eztabaida eta akatsez ukitua, beti bezala) kidekoek berrikusita 
egiten da, eta beste aditu batzuek egiaztatu edo ezeztatu dezakete. Eztabaida oso 
plano teorikoan geratzen dela dirudi; baina, praktikan, kontzeptu desberdinek ez dute 
zertan batak bestea kanpoan utzi. Elefante bat deskribatzen saiatzen ari diren itsuen 
kontakizunean bezala, espeziearen definizioak gai beraren gaineko ikuspuntu desberdinen 
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emaitza dira: normalean, zehaztutako espezie bat modu koherentean ezagutu daiteke 
hainbat ikuspuntutatik (morfologikoa, ekologikoa, filogenetikoa...). 

Zerk eragiten du, orduan, “zarata”? Ezein espezie-definizio ez da hutsezina (bakarren bat 
balitz, eztabaida ez litzateke hainbeste luzatuko), eta, aldi berean, ezein ez da hutsalkeria 
ere. Esate baterako, kontzeptu biologikoa erakargarria eta likatsua da, baina ezin da, 
inola ere, irizpide unibertsaltzat ezarri (hibridazioa oso modu sinplean ulertzen duelako, 
edo ugalketa sexuala duten organismoetara mugatzen delako). “Espeziearen kontzeptu” 
desberdinak baliagarriagoak dira aztarna gisa, definizio gisa baino. Gero eta gehiago, 
espezieak deskribatzeko eta mugatzeko, ahalik eta datu gehienen azterketa integratua 
behar da: morfologia konparatua, filogenia, paleontologia, ekologia... 

Egia da espezieen kontzeptualizazioa eta mugatzea inguratzen duen oro labaingarria 
dela, zenbait arrazoirengatik. Horietako bat ziurgabetasuna da. Organismo batzuen eta 
besteen arteko loturak aurkitzea oso lan zaila izaten da; are gehiago kontuan hartzen 
badugu ezin ditugula organismo guztiak hartu eta haien DNA erauzi, ezta guztien arteko 
gurutzaketak gauzatu ere ondorengo ugalkorrak izaten dituzten ala ez ikusteko, eta ez 
ditugula ezagutzen iraganeko fosil guztiak erabaki bat eta ez bestea hartzen laguntzeko. 
Gure ezjakintasuna izugarria da; beraz, erabaki taxonomikoak laneko hipotesiak dira 
beti, eta, sarritan, informazio gehiago lortu ahala, gero eta egonkorragoak diren beste 
batzuekin ordezten ditugu. Ez dugu nahasi behar ziurgabetasun hori arbitrariotasunarekin 
edo apetarekin. 

Kontuan hartu beharreko beste elementu bat denbora da. Bizitzaren arbolan une jakin 
batean gertatutako etenaren emaitza dira espezieak; baina, biosferako organismo guztiek 
arbaso bera izan dutenez, espezieak denboran zeharreko jarraitasun baten parte dira. 
Izaera bikoitz hori, aldi berean jarraitua eta etena izatea, zailtasun bilakatzen da espezie 
bat bitan bereizten denean (espeziazioa). Espeziazio-prozesu bat aztertzea nahasgarria 
gerta daiteke, garatzen ari den prozesu baten —ezin aurreikus daitekeena— irudi finkoa 
ikusten ariko garelako: espeziearen kontzeptu desberdinak, agian, ez dira koherenteak 
izango bata bestearekiko, aztergaia trantsizioan dagoen kasuetan, eta arazoa definizioak 
desberdinak izatean dagoelako irudipen faltsua izango dugu. 

Biologia bezalako zientzia bat garatu al daiteke itxuraz mundu guztiak erabiltzen duen 
— baina bizpahiru lerroko definizio batean sartu ezin den — kontzeptu giltzarri baten 
inguruan? Badirudi baietz. Estereotipo likatsuak egonda ere, ez dago arrazoirik zalantzan 
jartzeko espezieak zientziaren bere-berezko elementuak direla, geneak eta ekosistemak 
diren bezalaxe. Zailtasuna, beharbada, hizkuntzaren mugak dira, eta ez ekinaren ekinez 
entitate horiek aurkitu eta ezaugarritzeko dugun gaitasuna. 

Medina,	Rafa	(Conneticut-eko	Unibertsitateko	biologoa)
Elhuyar	aldizkaria	(2013-07-01)

(Moldatua)	
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CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Ekintza komunikatiboa: Poema-liburu bati buruzko literatur kritika ulertzea, 
testuaren ezkutuko iritziaz jabetuz.

Zure hatzaren ez galtzeko

IRITSI da postaria eta ekarri ditu iduriz guretzat ez diren gutun batzuk, propagandaren 
antzekoak, baina tentuz irakurriz gero gureak ere badirenak, eta hitz egiten dutenak gertatzen 
ari zaigunaz: “Zer da zerua gerra hegazkinez/ Belzten duen mundu hau?/ Zer da mundua 
mututzen eta/ Mudatzen doan mundu hau?/ Zer da mundu hau?”.

Munduari —beraz, guri— gertatzen zaionari buruz idazten du Itxaro Bordak, jakin nahian 
gutako bakoitzari zer gertatzen zaion. Agian ahaztuegi eduki dugu bakoitzari gertatzen 
zaiona munduarentzat inportantea dela. Kolektibitate lauso baten aurrean pulpitutik aritu 
beharrean, ordea, bere nitasunetik hartzen du jarrera bat edo beste Itxaro Bordak. “Arrotz 
intimo” bihur ez gaitezen borroka konstantean, desozializatu ez gaitezen sortuz intimotasun 
berriak. Berak esana da Zure hatzen ez galtzeko berezi honetako poesia a-sozial hau ez dela jaio 
gizartearen, ekonomiaren edo are politikaren auzietatik kanpo.

Itxaro Borda gauza berrien bila dabil begi beti prestuekin. Krisi ekonomikoarekin datorren 
krisi espiritualaz mintzo zaigu zelanbait. Orientazioa galduta, betiko zutabeei gogor heltzera 
egiten digu dei idazleak, gure aterpea delarik “isiltasunez, handitasunez eta adiskidantzaz 
azpilduriko uhartea”.

Patti Smith, Maria Merce Marçal, Madonna. Emakumeen haurridetasun zabal bat proposatzen 
du poetak. “Ni bezalako emakumeak/ Ehun milaka daude/ Munduan zehar”. Idazle katalanaren 
kideko arimak hitz egiten digula dirudi uneka. Hark ere bazioen, hiru bider errebelde egin zuela 
halabeharrak: emazte sortu izanak, klase sozial apalekoa izateak, eta herrialde zapaldukoa. 
Itxaro Bordak ere gaizki tratatutakoen umore berbera dauka, xamurtasun berbera: “Debaldeko 
lana salbu/ Baneki zerbait balios egiten!/ Makila eskuan dabilkit/ Ez dakit itzuliko naizen”. 
Bordaren feminismoa kultua bezain sentimentala da, erraietakoa bezain intelektuala. Eta 
nahaste horretatik sortzen du diskurtso bat poesiarekin uztargarria, ez daukana zerikusirik 
teoriarekin. Itxaro Bordak eguneroko praktika sakonetik eta hezur haragizko adiskidetasunetik 
idazten du: “Hiru ginen hamalau ziren Leire eta Castillorekin beste bost karriketan ibilki”.

Erribera, Irak, Urdaibai, Atenas. Leku guztietan mintzakideak ditu gainera idazleak. Edo agian 
lekuak eurak dira berarekin berba egiten dutenak. Hotel itsasmin poeman, esate baterako, 
Elantxoberi kantatzen dio, eta adiskidetasunari, eta bakardadeari, eta amodioari, eta guztiari. 
Poema eder guztiahaldun biribil horietako bat da, metaliteratura ukitu eta guzti, idazteari 
zentzua emanez: “Eta bertan nago/ Elantxobeko Itsasmin hoteleko/ ganbaran jada hotzitua,/ 
esperoan eta idazten”.

Liburuko pieza guztiek ezin dute izan Hotel itsasmin bezain oso eta hunkigarri, baina liburua 
bera osoa eta hunkigarria da oro har. Ez da alaia. Ez da tristea. Bizitza bera bezalakoa da, bizi 
beharrekoa.

Estankona, Igor
Deia	egunkaria	(2014-11-15)

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Idazle batek, bitarteko estilistikoak baliatuz, 
pentsarazteko	asmoarekin,	aforismo-itxuran	emandako	gogoeta	sakona	
ulertzea. 

Gezi

Armetan arinena da gezia. Jotzen duena jotzen du, albo-kalterik eragin gabe. Jotzen duen 
lekuetan ere, ez du zauri larririk eragiten: azkura moduko zer bat, jomuga bete-betean 
jotakoan ere apenas dardar doi bat eragitera hel daitekeena. 

Jaurti, berriz, nahi den lekutik, nahi den orduan eta nahi den bezala jaurti litezke geziok. 
Kanoiak-eta, aitzitik, eraginkorrago izanik ere, aldez aurreko prestaketa lan itzela eskatzen 
dute. Jaurtileku egokia arretaz bilatu, kanoia hantxe tentuz paratu, eta handik egin behar 
izaten da aurrerantzean tiro. Geziak, berriz, oraingo hau hemendik, hurrengo hori hortik, 
eta hirugarren hura handik jaurtitzeko libertatea ematen diote jaurtitzaileari. 

Kanoiek-eta jomuga suntsitzea dute xede. Geziok, berriz, azkura eragitea baino ez. Berak 
azkura sentitzen duelako jaurtitzen du gezilariak gezia, jomugan daukanari azkura hori 
txertatu beste asmorik gabe. 

Jomugan dituenen jomuga izatea baitu gezilariak amets. Hargatik jaurtitzen ditu gezi 
egonean doazenok. 

Garzia,	Joxerra
Egonean doazen geziak: Metaforismoak	(2000,	Alberdania)

Gezi	(9-10	or.)
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CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Ekintza komunikatiboa: Aldizkari espezializatu batean, kontsumitzailea 
ohartarazteko asmoz ematen diren azalpenak ulertzea. 

Finantza produktuetarako arrisku-semaforoa

Inbertitzaileek hainbat adierazleren bitartez bereizi ahal izango dute 
finantza-produktuen arrisku-maila.

Joan den urteko azaroan argitaratu zen ECC/2316/2015 Agindua, azaroaren 4koa, 
finantza-produktuen gaineko informazioa emateko betebeharrei eta produktu horiek 
sailkatzeari buruzkoa. Agindu horrek Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) 
bultzatutako aurretiko proiektuan du sorburua. Arau hori indarrean jarri ondoren, 
banku-erakundeek edo aseguru-enpresek hiru hilabeteko epea dute finantza-produktuen 
arrisku-maila adieraziko duen semaforo bat ezartzeko. 

Helburua zera da: 6 koloreko (berde ilunetik hasita, gorriraino) eta 6 zenbakiko (1etik 6ra) 
eskala baten bitartez, dauden arrisku-kategoriak erakustea, inbertitzaileek kontratatu 
nahi dituzten zerbitzuak segurtasun handiagoz erabaki ahal izateko. Finantza-erakundeek 
informazio hori eman beharko dute banku-produktuak, aurrezteko helburua duten 
seguruak, bonuak, akzioak edo pentsio-funts banakoak eta elkartuak saldu aurretik. Modu 
horretan, bere premietara eta aurrezteko eta inbertitzeko lehentasunetara hobekien 
egokitzen diren finantza-produktuak aukeratu ahal izango ditu kontsumitzaileak.

Agindu horretan, hainbat salbuespen ezartzen dira; esate baterako, aseguruak eta 
pentsio-funts kolektiboak ohartarazpen horretatik kanpo daude. 

Sei arrisku-maila

Semaforoarekin batera, arrisku-maila adieraziko duen zenbaki bat azalduko da, eta, 
beharrezkoa izanez gero, produktuaren likideziari eta konplexutasunari buruzko alerta 
batzuk azalduko dira. Alerta horiekin batera, giltzarrapo baten edo biren irudia azalduko 
da likideziaren kasuan, eta bi harridura-marka konplexutasunarenean. 

Gainera, erakundeek, kasu bakoitzean, zer aukera dauden adierazi beharko dute. Koloreak 
eta/edo zenbakiak honela banatzen dira, arrisku txikienetik handieneraino:

Berde iluna (1 zenbakia): Banku-gordailuak eta aurrezteko helburua duten 
aseguruak.

Berde argia (2 zenbakia): Kapitalaren % 100a bermatua duten finantza-tresnak, 
hiru urteko edo gutxiagoko epea eta BBB+ edo goragoko kreditu-sailkapena 
dutenak.

Horia (3 zenbakia): % 100a itzultzeko konpromisoa dutenak, hiru urtetik bost 
urtera bitarteko epea eta BBB- edo BBB kreditu-sailkapena dutenak.
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Hori iluna (4 zenbakia): % 100a itzultzeko konpromisoa dutenak, bost urtetik 
hamar urtera bitarteko epea eta BBB- edo BBB kreditu-sailkapena dutenak.

Laranja (5 zenbakia): % 100a itzultzeko konpromisoa dutenak, hamar urtetik 
gorako	epea	dutenak	edo	gutxienez	kapitalaren	%	90	bermatzen	dutenak.

Gorria (6 zenbakia): Gainerako finantza-produktuak.

KontsumoBIDE	aldizkaria	(25.zk/15.	or.)
(Moldatua)
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CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Ekintza komunikatiboa: Norbere espezialitateko kontzeptu bat azaldu 
asmoz, aditu batek unibertsitateko aldizkarian idatzitako artikulua ulertzea. 

“Notarioaren erregela” eta iraunkortasuna

Argitaratu berri dudan Ekonomia eta iraunkortasuna: oinarriak eta aplikazioak (UEU, 2015) 
liburuko pasarte batean inspiratuta, egunkarietako titular nagusietan agertzen ez den 
baina erabateko gaurkotasuna duen gaia ekarri nahiko nuke auzitara: Iraunkortasuna, 
Ipar-Hego dialektikaren testuinguruan.

Egia da sistema ekonomiko globala etengabe aldatzen ari dela, eta egungo globalizazioak 
badituela zenbait adierazle garai berri batean gaudela aurreikusarazten digutenak: natur 
baliabideen agorpen hazkorra, ingurumenaren narriadura latza eta aldaketa demografiko 
sakonak, esate baterako. Munduko ekonomian gertatzen ari diren eraldaketa nabarmenak 
eta prozesu ekonomikoak gero eta elkarlotuago daudela ere kontuan hartzekoa da. 
Balizko agertoki global berri hori, alabaina, Ipar-Hego dialektikan oinarritzen da oraindik 
ere, hein handi batean.

Dialektika hori azaltzeko, José Manuel Naredo ekonomialari ekologiko ospetsuak 
‘notarioaren erregela’ aipatu izan du sarri. Honetan datza: Etxebizitza bat eraikitzean, 
material eta energia gehien erabiltzen diren fasea etxea bera eraikitzen denekoa 
da. Behin etxebizitza eraikita, ordea, berorren merkaturatze-fasean gertatzen da 
moneta-balioaren igoerarik handiena, nahiz eta, fase horretan, apenas erabiltzen den 
materialik eta energiarik. Moneta-balioaren igoera hori salmenta gertatzean notarioak 
duen parte-hartzeak islatzen du hobekien; izan ere, inongo materialik eta energiarik 
erabili gabe, hark egiaztatzen du salmenta, eta moneta-balioaren zati bat jasotzen du 
ordainetan.

Era berean, ‘garapena’ duten ekonomiek (Iparraldekoak), natur baliabideak atzerritik 
jasotzen dituzten heinean, barneko materialaren eta energiaren exijentzia fisikoak 
murrizten dituzte; eta, oro har, manufakturen ekoizpenean eta merkaturatzean oinarritzen 
dituzte beren ekonomiak, modu horretan, moneta-alorraren bidez, kanpo-mendekotasun 
fisikoa orekatuz. Hots, azken produktuaren salmentara hurbildu ahala, erabat asimetrikoa 
da produkzio-prozesuan sortzen den moneta-balioaren handiagotzearen eta kostu 
fisikoaren arteko erlazioa. Hori horrela, herriek ‘garapena’ lortuko dute, betiere, kostu 
fisiko murritzean oinarritutako moneta-balio garaia baldin badute, eta hori Iparraldeko 
herriek duten finantza-ekonomia arloko posizio menderatzaileak ahalbidetzen du.

Egiturazko disparekotasun horri lotuta, badira iraunkortasunaren auziari eragiten dioten 
beste bi alderdi. Batetik, oro har Iparraldeko herrien mesedetan egiten den erauzketaren 
ondorio zuzenenak Hegoaldeko herriek pairatzen dituzte. Geratzen diren natur 
baliabide gehienak Hegoaldeko herrietan daude, eta beroien erauzketak, normalean, 
ingurumen-eragin latzak eta ekosistemen narriadura larria sorrarazten ditu. Izan ere, 
munduko gizatalde txiroenak kaltetzen ditu gehien ekosistemen narriadurak, haien 
biziraupena ekosistema horien mende baitago. Joan Martínez-Alier-en hitzetan (beste 
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ekonomialari ekologiko handi bat!), pobreen ekologismoa gertatzearen arrazoia da 
gizatalde horiek ingurumena zaindu behar dutela bizirauteko. Bestetik, baliabide horiek, 
gehienak, Iparraldeko ekonomiak elikatzera bideratzen dira, eta, egun, ez dago munduan 
behar adina baliabide Hegoaldeko herriek Iparraldeko herrien garapen-ereduari jarrai 
diezaioten. 

Bestalde, badira sistema ekonomiko globalaren iraunkortasunik eza agerian uzten duten 
hainbat adierazle ere; besteak beste, iraunkortasunak nazioarteko agendara bete-betean 
salto egin izana. Plazaratze horren isla dira Nazio Batuek berriki bultzaturiko Garapen 
Iraunkorreko Helburuak 2030 eta Pariseko COP21 gailurrak izan zituen goi-mailako 
instituzioen parte-hartze zabala eta oihartzun mediatikoa. Horien planteamendua eta 
balizko eraginkortasuna alde batera utzirik, argi eta garbi adierazten dute iraunkortasunik 
eza arazo global larria dela.

Hori guztia dela-eta, ‘trantsizio sozioekologikoaz’ ari dira, gero eta gehiago, askotariko 
ikertzaile, akademiko eta gizarte zibileko mugimendu sozialak ere. Badirudi horrek soilik 
bermatuko lukeela ongizate iraunkor bat, munduko populazio osoarentzat ez bada ere, 
gehiengoarentzat, behinik behin. Beraz, iraunkortasuna aintzat hartzea ezinbestekoa da 
aurrerabide-eredu alternatiboak eraikitzeko orduan, eta, betiere, Ipar-Hego dialektika 
kontuan izanda. Benetako ekonomia iraunkor bat eraikitzea, alderdi ekologikoa zein 
pertsonon ongizatea kontuan hartzen dituena, ikuspegi horri atxikita dago, ezinbestean.

Ezin baztertu, alabaina, aipatutako arazo globalak ez direla, inola ere, autonomoak. 
Erabat elkarlotuta daude. Izan ere, iraunkortasunaren zein ingurumen-arazoen izaera 
konplexua da, eta, ondorioz, ezin zaie heldu era autonomoan eta zientzia-alor bakar baten 
partzialtasunetik. Beharrezkoa da diziplina zientifikoen arteko elkartasuna. Konplexutasun 
eta izaera poliedriko horrek dakarten erronkari aurre egiteko, ezinbestekoa dugu diziplina 
arteko ikuspegiarekin lanean aritzea; esaterako, natur zientziak eta gizarte-zientziak 
bereizten dituen amildegia gainditzea. Ikuspegi horretatik are haratago, iraunkortasuna 
bera zientziatzat hartzea ere — zehar-diziplina kutsua duen zeharkako ikuspegitik, betiere 
— auzitan dagoen gaia da.

Era berean, erronka horiei aurre egiteko unibertsitatetik egin genezakeen ekarpena ez 
da nolanahikoa. Diziplina arteko ikuspegia, bai ikerketan, bai irakaskuntzan, barneratu 
beharreko elementua dugu, horrek iraunkortasunari ekar liezazkiokeen onurak aintzat 
hartuta. Alabaina, diziplinen arteko uztartzeak ibilbide handiagoa du ikerketa-alorrean 
irakaskuntzan baino, nahiz eta ziurrenik oraindik eskasa izan, esaterako, trantsizio 
sozioekologikoaren alorrean. Hala, irakaskuntza bera diziplina arteko ikuspegiaz blaitzea 
dugu irakasleok erronka nagusietako bat. Alde horretatik, pausuak ematen ari gara 
gure unibertsitatean, eta baliteke ibilbide oparo baten hastapenetan egotea, baina ziur 
naiz gure egitekoaren zurruntasun eta ohiko joera ugari ere gainditu beharko ditugula. 
Iraunkortasun globalaren eta Ipar-Hego leizea murriztearen mesedetan gerta bedi.

Etxano,	Iker	(Ekonomia	Iraunkorreko	irakaslea)
Campusa,	EHUren	aldizkaria	(2016-05-06)

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Arlokide duen filosofo batek, hausnarrarazteko 
asmoz, filosofiaren izaeraz egiten duen hipotesia ulertzea. 

Filosofia apriorikoa al da?

Badago beste ezaugarri bat, agian, filosofiaren gaineko ezkortasuna areagotu dezakeena. 
Zientzia guztiak (fisika, kimika, biologia, astronomia… soziologia, antropologia, 
psikologia…), matematika izan ezik, Immanuel Kant (1724-1804) filosofoaren terminologia 
gogora ekarriz, aposteriorikoak dira. Hau da, haien metodologiaren alderdi garrantzitsu 
bat munduan arakatzean datza, eta, munduan arakatu gabe, mundua ikertu gabe, ezin 
dira diziplina horiek garatu. 

Filosofia, ordea, askoren ustez, etxean besaulkian eserita egin daiteke. Badirudi diziplina 
aprioriko bat dela, munduaren premiarik ez duena. Kontua da filosofia, etengabe, 
munduaren eta gure arazoei buruz mintzatzen zaigula. Nola da posible hori? Hortaz, 
filosofiaren metodologiaren definiziorik ezak edo apriorismoak handitu egiten du 
harenganako mesfidantza. Nire ustez, oso hedaturik dagoen filosofiaren argazki hori 
(alegia, besaulkiko filosofiaren argazkia) okerra da.

Urrutira gabe, pentsalari batzuek gure esperientziarekiko lotura argia ez duen ustezko 
jakintza oro kritikatu egiten dute. Haien ustez, jakintza duin orok esperientziarekiko 
lotura beharko luke. Filosofiari dagokionez, batzuek ideia horien irakurketa negatiboa 
egin dute beste behin, pentsatzen baitute filosofiak ez duela betetzen gutxieneko 
baldintza hori. Hori horrela, argazki dikotomiko bat dute buruan: alde batetik, zientzia 
guztiak leudeke, eta, bestetik, filosofia. Nire ustez, argazki dikotomiko hori ez da 
egokia. Egokiagoa da ikuspegi graduala izatea. Lehenik eta behin, zientzian bertan 
ere, esperientziatik harantzago, maila abstraktua eta teorikoa ezinbestekoa da. Teoria 
zientifikoak esperientziatik harantzago doaz, esperientziak garrantzia badu ere. Gainera, 
teoria zientifiko batzuk esperientziatik gertuago daude, beste batzuk baino. Zergatik ez 
pentsatu, filosofiak, maila abstraktu eta orokor oso altua badu ere, esperientziarekiko 
lotura ere baduela? Agian, lotura hori zeharkakoagoa da, baina, azken buruan, lotura 
badago. Beraz, filosofia/zientzia bereizketa egiteko, bide hori lasaiago aztertu behar da. 

Zientziak, esperientziarekin duen lotura dela-eta, estimu handia bereganatu du. Izan ere, 
erabilera praktiko handia dauka (hemen ere gradualki mintzatu beharko ginateke; hau 
da, zientzia guztiak ez daude maila berean, erabilera praktikoari dagokionez). Erabilera 
praktikoaren bidez, zientzia tresna bilakatu da, zientziak balio instrumentala bereganatu 
du. Hor ere, filosofia toki txarrean agertzen omen da. Izan ere, filosofiak ez du horrelako 
baliorik, erabilera praktiko txikikoa da. 

Arrazoibide horretan, bi arazo daude: (i) Egia al da filosofiak ez duela balio praktikorik? (ii) 
Ez balu ere, zergatik identifikatzen da balioa edukitzea balio instrumentala edukitzearekin? 

Arrieta	Urtizberea,	Agustin
“Filosofiarako sarrera bat”: Filosofia apriorikoa al da? (21-22 or.)

(Moldatua)	
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Ekintza komunikatiboa: Informazioa	emateko	eta	gogoeta	eragiteko	xedez,	
aldizkari espezializatu batean gai bati buruzko azalpen-artikulua egitea.

Transgenikoak gorantz, etengabe

2007an baino ia % 10 hektarea gehiago hartu zituzten iaz transgenikoen landaketek 
munduan. Hori adierazi du bioteknologiak nekazaritzan dituen aplikazioez arduratzen 
den erakunde estatubatuarrak (ISAAA), urtero argitaratzen duen txostenean.

Gora doa, urtetik urtera, zenbait landare-espezie transgenikoren landaketa-kopurua. 
1996an	landatzen	hasi	zirenetik,	72	aldiz	handitu	da	landare	horiekin	landatutako	azalera,	
eta ISAAAn guztiz onuragarritzat jotzen dute igoera hori. Ez da jarrera harrigarria, 
beren filosofia transgenikoak zabaltzea dela jakinda. Honela aurkezten dute beren burua 
webgunean: “irabazi-asmorik gabeko erakunde bat da, eta nekazaritzan agertzen diren 
teknologia berriak iritsarazten dizkie garatze bidean dauden herrialdeetako txiroei. 
Helburua da indar handiko teknologia horiek partekatzea haietaz baliatuko direnekin, eta, 
aldi berean, ziurtasunez erabiltzeko ingurune egoki bat sortzea”. 

ISAAAk emandako datuak oso orokorrak dira, eta irudi dezake ez duela lotura handirik 
gurekin. Baina ez, oso gertuko gaia dugu transgenikoena. Izan ere, Espainian hazten 
dira Europako Batasuneko landare transgeniko gehien. Batez ere, Ebro ibaiaren arroan 
landatzen dituzte landareok. 

Hori gutxi ez eta, Ibercajak, Ebro ibaiaren arroan kokatuta dagoen banketxeak eta 
Espainiako laugarren banketxe garrantzitsuenak finantzatu dute, besteak beste, ISAAAk 
argitaratu berri duen txostena. 

Atzera eta aurrera 

Europako Batasunean, transgeniko-espezie bakarra dago baimenduta, Bt artoa. Artoari 
kalte egiten dion intsektu bati eraso egiteko proteina bat sortzen du artoak, genetikoki 
eraldatzean sartutako geneari esker. Espainian eta beste hainbat herrialdetan landatzen 
dute, eta % 21 egin du gora labore transgenikoen proportzioak Europan. 

Dena den, Europako Batasuneko herrialde guztietan ez dute ekoizten arto hori. Frantziak, 
adibidez, iaz debekatu zuen landatzea. 2007an, 22.000 hektareatan erein zuten Bt 
artoa, eta, 2008an, 100.000 hektarea landatzeko asmoa zuten. Genetikoki Eraldatutako 
Organismoen inguruko Frantziako Aginte Gorenak, ordea, txosten batean jakinarazi 
zuen ebatzi gabeko kontuak daudela arto horren inguruan, eta ingurumenari kaltea 
eragin diezaioketela edo toxikoak izan daitezkeela epe luzean. Hori ikusita, Frantziak 
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babes-klausulari heldu zion, eta ez iaz, ez aurten, ez du baimenik eman Frantziako lurretan 
Bt artorik hazteko. 

Frantziak ez ezik, Austriak, Hungariak eta Greziak ere heldu diote klausula horri. Estatu 
Batuetan, beste muturrean, beste inon baino espezie gehiago landatzen dituzte; zortzi, 
hain zuzen: soja, artoa, kotoia, canola izeneko koltza-mota bat, kuiatxoa, papaia, alpapa 
eta azukre-erremolatxa. 

Transgenikoen inguruan informazio falta handia dagoela uste dute europar askok. 

Erraz ikus daiteke izugarrizko nahaspila dagoela transgenikoen inguruan. Agintarien artean 
ez ezik, hiritarren artean ere ikus daiteke jarrera nahasgarri hori. Iazko Eurobarometroaren 
emaitzek adierazi zuten Espainian behintzat oso antzekoa dela transgenikoen aldekoen 
eta kontrakoen kopurua: %  31 eta %  26, hurrenez hurren. 

Aldeko edo kontrako jarrera hori baino azpimarragarriagoa da, agian, Espainian gutxi 
gorabehera beste hainbestek (% 23k) ez dutela sekula ezer entzun elikagai transgenikoen 
inguruan, eta % 20k ez dakitela edo ez dutela erantzun. Izan ere, informazio falta handia 
dagoela diote europar askok, % 34k hain zuzen. Eta informazio nahikorik izan gabe ere 
iritzia ematen dute batzuek. Hain zuzen, europarren % 58 transgenikoen kontra agertu 
da, eta % 21 alde. Behar beste informazio ez izateak eramaten omen ditu asko jarrera 
ezkorra izatera. 

Lakar Iraizoz, Oihane
Elhuyar aldizkaria	(2009-03-15)

(moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Bere arloko azterlan baten argitalpenari hitzaurrea 
idaztea.

Hitzaurrea

“Literatura unibertsala” hautazko irakasgairako prestatu dugun liburu honek hiru helburu 
nagusi bete nahi ditu: literatura unibertsalaren bilakaera oparo eta ulergarria eskaintzea; 
literatura mugimendu horiek ondo aukeratutako testu antologia egoki eta atseginez 
hornitzea; eta testu antologia horretaz baliatzeko galdera, iradokizun eta jarduera 
didaktiko ugari proposatzea.

Horregatik guztiagatik, tresna lagungarria izan nahiko luke liburu honek. Literatura 
unibertsalaren nondik norakoak azaldu behar dituen irakasleari erabilgarria suertatuko 
zaiona, eta, era berean, ikasle gazteak ulertu eta irakurtzera bultzatuko dituena. Hori 
horrela, eta, literaturaren irakaskuntzan gaur egun indarrean dagoen metodologia geure 
eginez, egile eta lanen aipamenei diziplinartekotasuna bilatu nahi duten proposamenak 
erantsi dizkiegu. Dela filmei erreferentziak eginez, dela musikari, margolari edo euskal 
literaturari berari bide emanez, euskarazko literatura unibertsala geure-geurea dugula 
iradoki nahiko genizueke.

Beraz, liburuaren oinarrian bi asmo biltzen direla esango genuke: literaturaren ikuspegi 
sendoa eskaintzea, hau da, literatura dokumentu kultural eta historikotzat hartzen 
duena, eta, aldi berean, irakurzaletasuna sustatzeko ahalegin atsegina gertatzea. Bi 
alderdiok ondo ezkontzen dira liburuan, eta erraz asmatuko du irakasleak une bakoitzean 
komeni diren baliabide eta iradokizunak proposatzen: testu hau aukeratu eta beste hura 
ez, jarduera didaktiko honek ikasleak beste hark baino ziurrago akuilatuko dituela ikusi, 
honako testu edo erreferentzia gunea gertuago legokeela ikasleen igurikimen-mundutik, 
eta abar.

Bihoakizu, beraz, liburu antzera luzatzen dizugun irakurketa-proposamen hau. Seguru 
gaude zuk ere aurkituko dituzula hasieratik liluratuko zaituzten idazle eta itzultzaileak.

Iñaki	Aldekoa	eta	Mari	Jose	Olaziregi
Literatura Unibertsala	(Batxillergoa	2)

(moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Komunikabideetan, hil berri den norbaiten omenez, 
gorazarre-artikulua idaztea. 

Txillardegi, poliaitzindaria

Abertzalea, sozialista librea, idazle polifazetikoa, euskara batuaren aita, iparraldekoen 
laguna… 

Txillardegik merezitako gorazarreak baditu Hegoaldean, betiere hangoen artean, 
iparralderik badenez ere ohartu gabe. Alta bada, hemengoa ere izan da bere bizitzako 
zati batean, eta beti atxikia egon zaigu. Haatik ezin gara beti egon bertzaldekoen eskerrik 
ezaz plainuka, gure bidea markatu behar dugu geronek, eta zeren beha gaude Txillaregiren 
ohoratzeko hemen ere? 

Lehenik idazle bezala ezagutu genuen, Leturiaren egunkari ezkutua eleberri existentzialistari 
esker. Hor aitzindari agertu zen, euskal literaturari bide berriak irekiz, bai tematikan eta 
ideologia orokorrean, bai trataeran, baita euskara motan, baturako norabidean. Ondotik 
bertze andana bat idatzi du, genero horretan maisu emankorra egonez, baita saiolari joria 
ere. 

1958an	harremanak	lotu	zituen	iparraldeko	euskaltzale	batzuekin,	mugimendu	abertzale	
baten	 sortzera	 bultzatu	 nahian.	 1961	 urte	 hastean,	 muga	 isilka	 pasaturik,	 Hazparnen	
aterpetu zen, Saint Joseph kolegio katolikoan, Piarres Charritton zuzendariaren babesean. 
Sortu berria zen Enbata kazetako taldean sartzera lehiarazi ninduen, eta, orokorkiago, 
iparraldeko abertzaleen sustatzaile agertuko da beti, Telesforo Monzon bezalaxe. 

1964an	sozialista	hautuaren	egitera	bultzatuko	gaitu.	Enbata	mugimendu	jaio	berriak	ez	
du talde bezala jauzi hori eginen, baina kide gehienek Txillardegiren aholkua beretuko 
dute pertsonalki, eta eragin horrek bere ondorioak ukanen ditu, geroan bederen. 

Bera beti egonen da sozialista libre bat, ez dogmatikoa, eta bereziki ez marxista-leninista: 
berak behin erran zidan bezala, protestante batzuen modura testu sakratuen interpretazio 
askearen	alde	zegoen.	Ondorioz,	1967an,	ETAk	bere	V.	Biltzarrean	marxismo-leninismoaren	
hautua egin zuelarik ofizialki, Txillardegi lagun batzuekin aldendu zitzaion, bere arrazoiak 
agiri batean emanez. Geroztik ere, beti egon da gizon, abertzale, sozialista libre bat, bere 
gogoaren jabe, ber denboran abertzale guzien borondate nazional baten aldeko militante 
suharra. 

Halere, niretzat, Txillardegiren obra nagusia euskara batuaren sorrerakoa da, iparraldean 
hasia. 

1963ko	 udazkenetik	 1964ko	 udaraino,	 euskaltzale	 batzuk	 hilero	 bildu	 ginen	 horren	
inguruan, Kordelieren karrikako 14an, lehen solairuan, Euskal Idazkaritzak Enbataren 
aldamenean zeukan gelan, euskara batuari buruzko lehen urratsen finkatzeko. Hor 
elkarlanean genbiltzan hiru ETAko, bi EAJko (haietan bat Monzon), ni Enbatakoa, Roger 
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Idiart irakaslea, azken bilkuretan beste hiru apez : Andiazabal, Hiriart-Urruty eta Lafitte. 
Burutzeko,	bilkura	bat	egin	zen	ber	tokian,	Baionako	Biltzarra,	1964ko	abuztuaren	29an	
eta 30ean, Lafitte gidari, mugaren bi aldeetako euskaltzale gazte andana batekin. Hor 
onartu ziren euskara batuari buruzko lehen neurriak: grafia eta deklinabidea, bereziki. 
Ondotik,	 Euskaltzaindiari	 proposatu	 genizkion,	 eta,	 honen	 gehiengoak,	 1968ko	 udan,	
Arantzazuko Biltzarrean beretu zituen, Koldo Mitxelenaren itzal handiari esker. Gero 
horrek gure ibilbidea markatu zuen, baina beti aitortuz Txillardegiri zor geniona. Bai, hala 
da: Txillardegi euskara batuaren aita dugu, gero Mitxelena gozaita, eguzaita, aita pontekoa 
izango bazen ere. Euskara batua hazten ari zaigu beti, edozein izaki bizidun bezala. 

Txillardegi bera ere ez zen lehenbiziko pauso hartan gelditu, etengabe aurrera egin zuen, 
jo aitzina! Badakigu, aita batek ez du haurra osorik egiten, handiena gero amari dagokio, 
baina zinezko aita beti hor dauka laguntzaile. Txillardegiri biak zor dizkiogu: lehenbiziko 
pindarra, hura gabe haurrik ez baita, eta gero bere lanez ama Euskaltzaindiari ekarri dion 
hazkurria,	 nahiz	 bien	 arteko	 ezkontza	 gutiz	 hutsegin	 genuen	 1980an.	 Euskaltzain	 oso	
izateko, Patxi Altunarekin lehian gertatu baitzen, horrek baino boz gehiago bildu zuen, 
baina gehiengo osora heldu gabe, bi botoren faltan. Euskaltzaindiaren betoa izan zela 
erran zen, eta ez da egia. 

Politikaren aitzakia ere aipatu zen, eta hori ere ez da egia, lekuko nago: Mitxelenak eta, 
San Martinek bereziki, boza Txillardegiri eman zioten. Egia hau da: apez anitz bazegoela 
orduan Euskaltzaindian, eta horietarik parte on batek Aita Altunari eman ziola. Ondoko 
bilkuran berriz hasi behar genuen, eta hor aurkeztu bazen, seguru nago Txillardegik 
eramanen ziola, aitzinean egonez: bertzeek amore eman beharko zuten. Gero berantegi 
zen. Dena dela, ondoko euskaltzainek ez dute horretan ikustekorik, eta beti saiatu 
dira Txillardegiri zor diogunaren adieraztera, bereziki 2005ean Donostian egin genion 
omenaldian, Iker saileko 17. liburua eskainiz. Berari on egin zion, eta guri zelan ez! Goian 
bego Txillardegi, euskara batuaren aita.

Davant,	Jean-Louis
Enbata	aldizkaria	(2012-02-16)

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Esparru akademikoan, ikasleentzat, azalpen-testu 
konplexuak	argi	idaztea.	

Nietzscheren filosofiari buruzko azalpen-testua

Moralaren, erlijioaren, politikaren eta filosofiaren baloreek eta sinesmenek, hau da, 
modernitatearen oinarriek behea jo zutenean, Friedrich Nietzschek egin zuen espirituaren 
unibertso berri bat osatzeko saiorik sendoena. Askotan modu okerrean ulertua, Nietzschek 
subjektibotasun berri bat sortu nahi zuen, gizakiaren kultura desberdin bat, espiritu 
sortzaile eta libre baten eskutik bizitzaren barnea eta kanpoa eraberrituko zituena. 

Espiritu tragikoaren berreskurapena 
Bere lehen liburuan, Tragediaren sorrera, Nietzschek modu berri batez aztertu eta ulertu 
zuen Euripidesen, Aristofanesen eta Sokratesen aurrekoen Greziako espiritua. Bi indar 
edo jarrera bereizten zituen antzinako Grezian: 

•	 Alderdi	 apolineoa: harmoniaren, neurriaren eta orekaren adierazgarria da; 
eskulturan eta arkitekturan ageri diren baloreen adierazgarria, hain zuzen. 

•	 Alderdi	dionisiakoa: Dionisio jainkoaren omenezko ospakizunek bezala, grina eta 
irrika adierazten ditu, alde irrazionala eta bizipoza elkartuz. 

Nietzscheren ustez, izaera edo espiritu dionisiakoa berreskuratu behar zen, Sokratesen 
garaiaz geroztik ahaztua baitzegoen mendebaldeko kulturan. 

Espiritu librea 
Bere jarduera filosofikoaren bigarren aldian, estilo poetikoaz eta aforismoez baliatuz, 
Nietzschek bere oinarrizko kontzeptuetako batzuk azaldu zituen, bai mendebaldeko 
kulturaren kritika orokorrari dagokionez, baita kristau erlijioaren eta moralaren kritika 
zehatzagoari dagokionez ere. Ondokoak dira garai hartako punturik garrantzitsuenetako 
batzuk: 

•	 Oso	fidagarri	ez	bazeritzen	ere,	Nietzsche arrazoimen, zientzia eta aurrerabideaz 
baliatu zen metafisika, estetika eta moralaren inguruko usteak kolokan jartzeko. 

•	 «Espiritu librearekin» batera, Nietzschek zientzia alaia aldarrikatzen zuen: ohiko 
zorroztasuna, seriotasuna eta zurruntasuna bazter utziko zituen zientzia bat, 
alegia. Haren bidez, gizakia librea litzateke, ordura arteko metafisikatik, erlijiotik 
eta moraletik askaturik. 

•	 Zientzia alaiari esker, agerian geratuko ziren gizakia mendean harturik zeukaten 
idealen benetako ezaugarriak. 

•	 Espiritu libreak esan nahi du kulturaren hiru pertsonaia nagusien erabateko 
aldaketa: Santua, jakintsua eta artista. Espiritu librearekin batera askatasuna 
jaiotzen da, eta, horretaz ohartzen denean, gizakia gai da balore zaharrak 
eraldatzeko eta berriak sortzeko. 
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Kristautasunaren kritika eta Jainkoaren heriotza 
Nietzschek lau kritika sakon egin zizkion existentziaren ikuskera kristauari: 

•	 Kristautasunak	gizakiaren irudi ahula, otzana eta indargea goresten du. 
•	 Era	berean,	zabaldu	dituen	dogmak	eta	sinesmenak	okerrak dira, kontraesanez 

eta paradoxez josiak. 
•	 Haraindiko	 munduaren	 itxaropen faltsuak eskainiz, honako munduaren 

errealitatea gutxiesgarri agerrarazi du. 
•	 Atsegin	ditu	bere	jarraitzaileen	itxurak eta zurikeria, nahiz eta beraien sinesmenak 

eta bizimodua gero eta urrunago egon elkarrengandik. 
Kritikaren momenturik gordinena Jainkoaren heriotza aldarrikatzearekin dator. 

Mezua honakoa da: 
•	 Zibilizazio	 baten	 azterketa	 eta	 diagnostikoa	 da,	 bere	 sinesmenak,	 baloreak	 eta	

oinarriak Jainkoaren ideiaren inguruan ez darabiltzan gizarte batena, ordea. 
•	 Gizakia	goresten	du:	baloreei	uko	egin	dien	gizakia	eta	nihilismoa	bere	egin	duena.	

Nihilismoa 
Nietzscheren filosofian nihilismoak bi ikuspegi ditu: 

•	 Ikuspegi negatiboa: nihilismoarekin desagertzen dira bizitzaren itogarri izan diren 
baloreak. 

•	 Ikuspegi positiboa: lehengo baloreak bazter utzirik, orain gizakia balore berriei 
heltzeko gai da, osotasun berberaren parte diren bizitzaren eta errealitatearen 
alde agertuz, aurreiritzirik eta sineskeriarik gabe. 

Aukera egokia, bada, supergizakia ager dadin. Supergizakia askoren ordezkaria da, 
bere baitan biltzen baitira baloreak aldarazi nahi dituzten guztiak, giza izaera oso-osorik 
eskuratu nahi dutenak, hain justu. Espirituaren eraldatze-prozesuan supergizakia une 
gorena da.

Etengabeko itzulera 
Etengabeko itzulera ez da ideia kosmologiko bat, ezta iraganeko gertaeren errepikatzeari 
buruzko teoria bat ere. Etengabeko itzuleraren azpian moralari eta denborari buruzko 
ikuskerak daude. 

•	Moralaren ikuspegitik, etengabeko itzuleraren atzean indar baztertzaile bat ageri 
da, bizitza eta sormena murrizten dituen guztia deuseztatzen duena. 

•	 Denboraren ikuspegitik, kritika bat egiten zaie denboraren irudi linealari eta 
uneen betierekotasunari, ez baitago aldez aurretik zehaztutako etorkizunik. 

Hiru.com
(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Ekimen baten testuinguruan, jendaurrean 
irakurtzeko adierazpen bat idaztea, helburua entzuleengan eragitea izanik. 

Euskararen auziaz

Auzia ez da izan ala ez izan.
Nolako edo halako izan. Kontua ez da hori.
Kontua ekitea da.
Egitea.
Egiten duguna gara.
Izatea egitea da.
Eta egiteko hautatu egin behar da.
Lekua hartu, plazan sartu.
Bazterretik erdira etorri.
Plaza erdira etorri eta lekuaz jabetu.
Eta zutik jarri, eta eskua altxa, eta hitza hartu.
Beldurrak uxatu, lotsa erauzi, gutxiegitasun ustea erantzi eta duintasuna jantzi.
Eta ekarri euskara plazara, eztabaidara, basatzara, ur abisaletara.
Lokaztu, busti, kutsatu.
Eta eman eskua ahizpa ditugun beste ahalduntze bideei.
Mugitzen ez denak ez ditu kateak sentitzen.
Auzia ez da izan ala ez izan.
Kontua ekitea da.
Sortu. Eman eta hartu.
Parte hartu. Partekatu.
Leku hartu leku eginez.
Atea irekiz, aulkia eskainiz.
Ez gotortu, harresiak bota.
Aterpeak eraiki, taldetasuna josi.
Eremu askeak sortu.
Eskatu, galdegin, eman.
Gozatu, poztu.
Eragin, eraiki, ibili, erabili.
Hizkuntza erabiltzen duenarena da.
Auzia ez da izan ala ez izan.
Nolako edo halako izan. Kontua ez da hori.
Nor garen galdetzeari utzi eta nor izatera jauzi egitea da kontua.
Nor gara?
Bagara nor.
Ez gara menpeko perpausa.
Menpeko izateari utzi, eta ahalduntzea da kontua.
Euskaldun gisa ahalduntzea, herritar gisa ahalduntzeko.
Jabetzea. Boteretzea. Autodeterminatzea.
Izan ere, euskararen auzia politikoa da.
Euskal hiztunona auzi politikoa da.
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Euskararena ez da kontu pertsonal bat: txokokoa, partikularra, etxekoa.
Euskararena ez da norbanakoaren kontua, nirea, zurea, beste harena.
Euskararena hiztunon auzia da, herritar guztion auzia da.
Euskararena auzi publikoa da, kolektiboa da.
Euskararena herrigintzaren auzia da.
Euskara plaza publikoan jokatzen da, eta plazaren izaera publikoa euskaran.
Plazan eta euskaraz harilkatzen da elkarbizitza, bizikidetza.
Plazan eta euskaraz borrokatzen dira injustizia sozialak.
Plazan eta euskaraz jartzen da frogan demokrazia.
Demokrazia demokratizatzeko balio behar du euskarak.
Auzia ez da izan ala ez izan.
Kontua ekitea da.
Eta nor izatea, herri hau euskaraz eta euskaratik arnas berriz sortu, birsortu eta 

ahalduntzeko.
Eta nor izatea, euskahaldunduz guztiok ahaldunduko gaituen herri bat sortzeko.
Izatea ekitea da.
Egiten duguna gara.

Agirre, Lorea
19.	“Korrika”-ko	mezua

Berria egunkaria	(2015-03-30)
(Moldatua)

Ekintza komunikatiboa: Aldizkari espezializatu batean, irakurlea kokatze 
aldera, arlo juridikoko artikulu baten sintesi laburra egitea. 

“Zuzenbide penal minimoa” artikuluaren sintesia

Ferrajolik, klasiko bat den lan honetan, “zergatik zigortu?” galderak planteatzen dituen 
arazo zientifiko zein filosofikoei egiten die aurre. Berme-pentsamoldetik abiatuta, zigorra 
bidezkotzen duten ideologiaren eta filosofiaren inguruko azterketa sendo eta argia 
burutzen du, biktimaren, delitugilearen, Estatuaren eta gizarte osoaren ikuspegiak eta 
interesak agerian utziz; eta baita proposamen zehatzak eginez ere, ahalik eta txikienak 
izan daitezen delitua, Estatuaren gehiegikeria eta biktimen mendekua.

Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria, Eleria (17.	alea,	81.or)
(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Hezkuntza-aldizkari espezializatu batean artikulu 
bat idaztea, zinemak hezkuntzan duen eragin positiboa nabarmenduz. 

Zinemak zein baliabide eskain ditzake eskolan elkarbizitza sustatzeko?

Zinema eskolan erabiltzeko erreminta ezin hobea dela baiezta dezakegu, bi dimentsio 
uztartzen baititu: bata ludikoa, eta, bestea, hezitzailea. Zinemak trebatu eta informatzeko 
ahalmena du, jolas-moduan. Istorio on batek haur edota gazteen arreta bereganatzeko 
ahalmena du, eta, era berean, gizartearen ezagutzan sakontzeko aukera ematen du, 
beste kulturak ezagutzekoa, iraganaren, orainaren eta etorkizunaren gaineko ikuspegia 
osatzekoa. Ideia, pentsamendu, jarrera, arau, balore eta abarrekin kontaktuan jartzen 
gaitu. Bestearen lekuan jartzen ere asko laguntzen du, protagonistek lehen pertsonan 
hitz egiten baitigute eta beraien errealitatean murgiltzen baitira, konturatu gabe. 

Bakearen kultura eta balioen hezkuntza zabaltzeko tresna sortzailea ere bada zinema. 
Teoria, diskurtso eta gomendioen ordez, Baketik-etik zinemaren hizkuntza sortzaile, 
artistiko eta dibertigarria proposatzen dugu. Filma ikusteak ikuslearen begietan eta 
sentsibilitatean sortzen dituen esperientzia eta emozioen bidez heztea proposatzen 
dugu. Ez dugu ikasgai bat ikasi nahi, baizik eta esperientzia bat bizi, emozio bat sentitu 
eta bizitako horren inguruan gogoeta egin.

Baketik-en ustez, gogoeta, elkarrizketa eta zentzu kritikoa sustatzeko oso tresna egokia 
da zinema. Eztabaida, elkarrizketa eta ika-mika eraikitzailea piztu eta dinamizatzeko bide 
aproposa, beraz.

Zinema, errealitatea deskribatzen duen heinean, gizartearen eta elkarbizitza-arazoen 
ispilu bilakatzen da, sarritan. Bizikidetzako hainbat dilema eta erronka aztertzeko eta 
lantzeko ahalmena ematen digu. Demagun film jakin bateko protagonisten bizipenak 
aztertzen ditugula. Gugandik at ikusten ditugu euren arazoak, gatazkak, bizipenak... eta 
distantzia horrek lanketa errazten digu.

Elkarbizitza, zinemaren bidez
Baketik-ek zinema Izan Proposameneko edukiekin bateratzea proposatzen du. Tresna-kaxa 
bat da Izan, zortzi ikaskuntzaren inguruan eratua, eta gizaki izaten ikasteko eta irakasteko 
baliabide teorikoak eta praktikoak eskaintzen dizkigu, hezkuntza-ziklo osorako (Lehen 
Hezkuntzatik Batxilergora arte), kiribil-erako jardueran (www.izanproposamena.org).

Hobeto bizitzeko, elkarbizitzeko eta hezteko zortzi ikaskuntza nagusitan biltzen du 
edukia Izan Proposamenak: (1) gizakion mugatasuna, (2) esker ona, (3) kontzientziari 
entzutea, (4) giza duintasuna, (5) elkarrizketa, (6) enpatia, (7) pazientzia eta (8) maitasuna. 
Ikaskuntza horiek abiapuntu hartuta, jorra daitezke beste hainbat ere. Unitate didaktiko 
bakoitzak sormen-baliabide bat du abiapuntu: testuak, kantak, bideoklipak, albisteak, 
poemak, ipuinak, jolasak... eta filmak. Izan Proposamenaren asmoa da esperientzia 
xume eta esanguratsuak eskaintzea. Ekimen honetan, behin eta berriro agertzen zaigun 
baliabidea dugu zinemaren erabilera didaktikoa. 
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Proposamen honetako materialarekin osa daiteke zinemarekin egiten den lana. Ikaskuntza 
bakoitza lantzeko hainbat film proposatuko ditugu, eta film bakoitza interpretatzeko eta 
lantzeko hainbat gako azalduko ditugu. 

Pelikula baten aurrean, zenbat ikusle, hainbat interpretazio izan ohi dira. Zinema-zuzendari 
batzuei ez zaie gustatzen beren lanari buruz argibide askorik ematea: filmean dago esan 
behar zuten guztia, eta ikusleari dagokio ondorioak ateratzea. Beste batzuek, aldiz, 
ematen dute beren interpretazioa, baina ez dute aterik ixten. 

Baketik-ek filmeekin proposatzen duen lanak hainbat interpretaziori zabalik dagoen 
elkarrizketa eskatzen du. Baina, non dago interpretazio arbitrario batean ez erortzeko 
muga? Narrazioan agertzen den horretan oinarritua behar du izan interpretazio horrek, 
eta istorioan, eszenetan, pertsonaien erreakzioetan eta motibazioetan ikusten den hori 
izan behar du euskarri.

Bestalde, film on batean ez da ezer kasualitatez agertzen. Horregatik, etengabe galdetu 
behar diogu geure buruari zer dela-eta azaltzen diren elementu horiek guztiak. Galdera 
horiei erantzuteko, irizpide egokia da hipotesiak proposatzea, eta, narrazioarekin 
alderatuta, arrazoitzea. Hau da, etengabe bilatzea narrazioko aztarna esanguratsuak, 
hipotesiak formulatzeko eta arrazoitzeko.

Filma ikusi aurretik hasten dira harekiko lanak. Komeni da ikasleei filma azaltzea eta 
harekin zer lan egin nahi dugun argitzea. Helburuak jorratu behar dugun gaiari buruzko 
hausnarketa egitea, eta, aldi berean, narrazioarekiko jakin-mina sustatzea dira. Hartara, 
filma ikusteari ekiten diogunean, ez gara hutsetik abiatuko.

Filma ikusi ondoren, guregan indarra hartzen hasten da istorioa. Baliteke hasierako 
istorioa, gerora, aldatzea. Narrazioaz hausnartu ahala, hasieran eragin zigun zer hura oso 
bestelakoa da, agian, orain. Istorio horrekin lan bat egiten badugu, berriz, are biziagoa 
izan daiteke aldaketa. Horregatik, bada, narrazioak gugan duen eragina aztertuko dugu 
lan honekin. Lehenik eta behin, hasierako inpresio haren freskotasuna aprobetxatuz; 
ondoren, lan narratiboa eta didaktikoa eginez, istorioak gugan utzi duen arrastoaz 
baliatzeko denbora-tarte bat igarotakoan. 

Baliabideak eta metodologia
Baketik-ek bizikidetzarako zinema izeneko programa du abian, kalitatezko pelikulen 
zerrenda zabal batekin. Zenbait gai jorratzen ditu: giza harremanak, gatazkak, bizikidetza, 
arazo pertsonalak, bakea, giza eskubideak, etika... Bi zerbitzu eskaintzen dituen programa 
da: 

(a) Bideoteka irekia. 240 filmeko fondoa da, Baketik-eko webgunean eskuragarri 
dagoena. Geurekin eta besteekin etikoki bizitzearekin zerikusia duten filmen 
eta dokumentalen bideoteka da. Film bakoitzak gida didaktiko bat dauka gure 
seme-alabekin edo ikasleekin, bizitzarekin eta giza harremanekin lotutako gaiei 
buruz gogoeta egiteko. Gainera, adin eta gaika sailka ditzakegu film guztiak, 
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gure asmoetarako egokiena aukeratuz. Webgunean azaltzen diren film guztiak 
Baketik-en daude, eta, norbaitek pelikularen bat behar izanez gero, maileguan 
uzten ditugu, doan.

(b) Bideokluba. Urtean 10 film eta gida didaktikoak jasotzen dituzten 170 bazkidez 
osatutako sarea da. Hala, bazkide bakoitzak bere bilduma osa dezake.

Metodologiari dagokionez, bi hitzetan esateko, honako sekuentzia proposatuko genuke: 
(a) Begiratu. Sormenezko baliabide bat jorratu, hau da, film bat. Modu horretan, zerbait 
ikusi eta landu daiteke gugandik at (b) Pertsonalizatu. Galdera eta beste baliabide 
batzuen bidez gureganatu egiten dugu gaia. Norberak, banaka, bizi behar du landu nahi 
den hori. (c) Partekatu, besteei azaldu. Aurreko ataletan ikusitakoa eta sentiturikoa hitzez 
adierazten saiatzen gara, azkenik.

Aseginolaza,	Maite
Hik Hasi aldizkaria	(200.	alea/2015eko	uztaila)

(Moldatua)
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Ekintza komunikatiboa: Itzulpengintzak euskal literaturaren bilakaeran 
daukan	garrantzia	azpimarratuz,	Literatura	Unibertsalaren	Katalogoari	
hitzaurrea egitea. 

Literatura unibertsala euskaraz

Duela bi mila urte-edo, erromatar askok pentsatzen zuten latinez ezin zitekeela taxuzko 
literaturarik idatzi. Idazle eta irakurle finek grekoz jardun behar zuten. Hizkuntza 
horretantxe idatzi zituen bere Gogoetak Marko Aurelio enperadoreak eta ahoskatu bere 
azken hitzak Julio Zesarrek. Moda grekozaleegi hori bukatu egin zen, eta, orduz geroztik, 
idazle latindarrei grekoei bezain klasiko deritzegu.

Duela mila eta berrehun urte-edo, Karlomagno enperadorea trufatu egiten zen sortzen 
ari zen mordoilo erromaniko batez. Berehala “frantsesa” hartuko zuen izena dialekto 
bitxi horrek. Garai hartan, askok pentsatzen zuten frantsesez ezin zitekeela taxuzko 
literaturarik idatzi. Idazle eta irakurle finek latinez jardun behar zuten. Moda latinzaleegi 
hori bukatu egin zen, eta, orduz geroztik, idazle frantsesei latindarrei bezain klasiko 
deritzegu.

Duela berrehun urte-edo, Bartolomé José Gallardo eruditu espainola lotsa zen gaztelaniaz 
idazteaz, pentsatzen baitzuen hizkuntza horretan ezin zitekeela taxuzko literaturarik 
idatzi. Idazle eta irakurle finek frantsesez jardun behar zuten. Moda frantseszaleegi hori 
bukatu egin zen, eta, orduz geroztik, idazle espainolei frantsesei bezain klasiko deritzegu.

Literatura ororen loraldia, noski, ez zen etorri berez bat-batean, besteei begiratuz 
eta besteengandik ikasiz baizik, hizkuntza ustez hobe eta aberatsetan idatzitakoan 
oinarriturik hizkuntza landugabe eta larrekoaren mugak zabalduz, noranahiko bihurtzeko. 

Literatura ororen loraldiaren aurkian idazle eta idazlan handiak ager daitezen, 
ezinbestekoak dira ifrentzuan itzultzaile eta itzulpen handiak; itzulpena ez baita hizkuntza 
baten biziberritzean badaezpadako makulu baldarra, emagin eta inude baizik. Itzulpena 
ekarle da, hizkuntza orotako ekoizpen baliotsuenak dakarzkiguna; eta eramaile, gure 
literaturarik onenaren berri ere beste hizkuntza ororen plazara daramana.

Gaur egun, askok pentsatzen dute euskaraz ezin daitekeela taxuzko literaturarik idatzi. 
Idazle eta irakurle finek gaztelaniaz jardun behar lukete. Moda gaztelaniazaleegi hori 
bukatu egingo da, eta, laster, idazle euskaldunei gaztelauei bezain klasiko iritziko diegu.

Hizkuntzak oro, euskaraz. 

Lurdes Auzmendiren hitzaurrea
Literatura Unibertsalaren Katalogoa

Eizie
(Moldatua)



235

CURRICULUM-LANGAIAK: TESTU-EREDUAK (HEOC)

Ekintza komunikatiboa: Irakurlearengan eragin asmoz ipuin labur bat 
idaztea, deskripzio aberatsak eginez eta esaldi korapilatuak elkarlotuz. 

Sortaldea

Siwako oasian, Egipton, Libiako morturantz, gameluak uraskara eraman eta buruan 
turbantea atondu ondoren, beduinoa eguzkiaren irteerari begira geratu da. Harea 
norabiderik gabe irristatzen alfonbra gainean makurtu denean. 

Southwolden, Ingalaterran, emakume taxilaria zurezko etxetxo pintatuen atarian dago, 
hondartza hutsetik eguzkiaren irteerari begira.

Bilboko itsasadarraren bazterrean, Euskal Herrian, behe-laino gris tristea sortzen da 
euskaldunen ahoetatik, urrundik harrizkoa dirudiena, eguzkia eraikinen artetik datorren 
artean. 

Ilulissat herrixkan, Diskoko badian, Groenlandian, arrantzalea eta ehiztaria den gizon hori, 
gaur arrantzara edo ehizara abiatuko den erabaki gabe oraindik, eguzkiari begira dago. 

Bronx auzoan, New York hirian, hoteleko auskalo zenbatgarren pisuan, atsoa ohe gainean 
eserita dago, leiho partean biluzik, sortaldera begira. Begiak handiak ditu, zikinak, eta 
galdu du ondo ikusteko ahalmena.

Roraima aldean, Venezuela eta Brasil artean, neskatoak hatz txikiaren neurriko igeltxo 
beltz bat ikusi du itzartu eta begiak zabaltzean, beltza baina sabel laranjaduna, eta gero 
Tepui gainetik eguzkia jaikitzen. 

Hong Kong hiriko portuan, kaiko zamaketaria, gauez estiban lan egin ondoren, beste 
zereginik gabe geratu da garabiaren aldamenetik sortzen ari den eguzkiari eta zakuetatik 
eroritako arroz-garauak jaten dituen usoari begira.

Eta hemen, leiho honetatik, egunsentiari begira nago ni ere, neure itzalaren aldamenean, 
ikusiz txorien itzala dela bakarrik gorputzetik banandu eta urruntzen dena.

Eguzkia sortzen ikusteko gogoa dugu lehenengo. Ez dago eguzkia gorri, biribil, handi 
altxatzen sentitzea baino gauza ederragorik. Dena argitu eta epeltzen duela munduan. 
Arratsaldean jadanik noiz sartuko ote den pentsatzen dugu; iluntzea heltzeko gogoa ere 
izaten dugu batzuetan, ez eguzkia akaba dadin, baizik eta biharamunean sor dadin. 

Sarrionandia, Joseba
“Idazlea zeu zara, irakurtzen duzulako” (Xangorin)

Sortaldea (7.	or)
	(Moldatua)
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