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Bittor Arginzoniz,
sukaldaria:

Nerea Pikabea
Kazetaria

«Saiatzen naiz poztasun hori
bezeroari helarazten mahaian
jarritako janariaren bidez»

M

endiz, basoz
eta baserriz
betetako
ingurune
batean jaio
zen Bittor Arginzoniz (Axpe,
1960), eta bertan egin du
ibilbidea sukaldari gisa, sustraiei
uko egin gabe. Sua, baratzeko
lehengaiak eta parrilla dira bere
sukaldaritzaren oinarria. Horrek
eta sukaldean eman dituen orduek
eraman dute goi mailan egotera.
Axpen du jatetxea, Etxebarri
jatetxea, zeina aspaldidanik
baitago munduko jatetxe onenen
zerrendan. Eguberrien atarian
hartu gaitu Arginzonizek.
Zuen jatetxean hiru bat hilabeteko aurrerapenez erreserbatzen da. Seinale ona
da hori, ezta?
Seinale ona da. Ziurtasun bat da gure la
nerako. Jende asko izaten dugu itxaron ze
rrendan, baina, noski, guk hemen dauka
gun tokia daukagu, hogeita hamabost
bat lagunentzako tokia. Arazoa da, gaur
egun, jendeak ez duela onartzen ezezkoa,
eta hori da guretzako txarrena. Jende
gehiago hartzen hasiko bagina, ez litzate
ke gauza bera izango.

4

Ostalariek ateak itxita eduki behar izan
dituzue COVID-19aren kutsatzeak saihesteko. Zuei kalte handia eragin dizue?
Kalterik handiena irizpide aldaketek
egin digute; batzuetan, irekita eduki
genezakeen, eta handik aste batzuetara,
berriz, ez. Egun batetik besterako ixteko
edo irekitzeko aginduek sortu digute na
hasmen handiena. Ez da normala ostiral
batean esatea hurrengo egunetik aurrera
ezingo genuela ireki. Eta zer egin behar
genuen astebururako erosita geneukan
salgaiekin? Beraz, indarrean sartu ziren
arau horiek ez dut uste ondo pentsatuta
egon direnik.
Jaio, hezi eta bizi izandako tokian aritu
izan zara beti sukaldean, Axpeko betiko
herriko taberna zaharra erosi eta berritu
ondoren.
Jatetxea dagoen eraikin honetan zegoen
lehen herriko taberna; denda ere bazegoen
hemen. Jaiegunetan hemen elkartzen zen
herriko jendea. Tabernariek erretiroa har
tu zutenean, taberna itxi zuten, ni gaztea
nintzela; hamaika bat urtez itxita egon
zen. Halako batean, neuk erosi nuen, ne
gozio bat martxan jartzeko asmoarekin.
Esan daiteke beste bizialdi bat eman
diozula toki horri?
Bertako jendeak dioenez, jatetxea itxita
dagoenean arimarik ez da egoten he
rrian. Irekita dagoenean, bizitasun pixka
bat izaten da. Taberna mantentzen dugu,
gehienbat herriko jendearentzat.
Zuen etxean ez da inor sukaldaritzatik
bizi izan?
Ez. Ni Axpeko baserri batean jaio nin
tzen, eta gure familiak betidanik base

rritik atera izan du bizimodua. Gure
etxean, sukaldean, ama edo amama ari
tzen ziren beti. Beheko suan prestatzen
zuten janaria. Hortik aurrera, neure ka
buz ikasi dut.
Azken urteetan, sarri samar entzuten ditugu zure izena eta zure jatetxearena. Urtero ageri da munduko berrogeita hamar
jatetxe onenen zerrendan; azken zerrendan, berriz, hirugarren tokian dago.
Ez dut sekula lan egin zerrenda batean
atera behar nuenik pentsatuz. Poz handia
ematen didalako lan egiten dut, eta saia
tzen naiz poztasun hori bezeroari helaraz
ten mahaian jarritako janariaren bidez.
Ez zara horrelako zerrenden zale…
Zerrenda horiek ondo daude jatetxea eza
gutzera emateko, baina ikuskizun huts
bilakatu dira, lehia sortzen da sukaldarien
artean, urduritasuna. Pozik egotea ondo
dago, baina gauzak normaltasunez hartu
behar dira. Ez da lehiaketa bat, norbera
ren lanari egindako aitortza bat baizik.
Dena den, aitortzarik onena bezeroena
da; gainerako guztia, «zarata».
Parrillan prestatzen duzu janari guztia.
Hori da zure espezialitatea.
Bai. Suak garrantzi handia izan du nire
bizitzan, etxean betidanik ikusi dut hori.
Urte askotan, parrillako sukaldaritzak ez
du bilakaerarik izan beste sukaldaritza
mota batzuekin alderatuta. Halako ba
tean, ohartu nintzen parrillan lan egiteko
kontzeptua aldatu beharra zegoela.
Ze ondorio atera zenituen?
Hor hiru arlo garrantzitsu daude: pa
rrillan, gehienek, ikatzarekin lan egiten
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ115
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Zein egur mota da egokia janaria parrillan prestatzeko?
Egur egoki asko daude, baina, ahal dela,
gertuen daukagun egurra erabili behar
dugu. Hemen dauzkagunetatik egokie
netakoa artea da. Egur onena, batez ere,
janari delikatuetarako, itsaskietarako,
arrai
netarako, barazkiak prestatzeko eta
abar. Arteari oso usain suabea dario. Oke
la prestatzeko, mahats enborra da egokia.
Nahiko usain sendoa ematen dio janariari.
Zer diote zure bezeroek parrillan egindako janariari buruz?
Jendeak eskuzabaltasunez hartzen du
beti parrillan egindako janaria. Parrillan
presta
tzen den guztiak ikusten ez den
osagai bat darama, eta dastatzerakoan
kontura
tzen zara hor dagoela. Batzuk
etorri izan dira sukaldera miraria non ote
dagoen ikustera. Txatarra pilo bat ikusten
dute eta harrituta geratzen dira. Izan ditut
erabat hunkituta geratu diren bezeroak
ere. Behin, bezero bat belauniko jarri zi
tzaidan! Niri lotsa handia ematen dit, ni
retzako egunero egiten dudan lana baita.
Lehengaiak ere berebiziko garrantzia du
zure sukaldean.
Bai, jatetxean erabiltzen dugun lehen
gaia, gehiena, gure baratzekoa da.
Beraz, sukaldean ez ezik, baratzean ere
badaukazu zer egina.
Badugu lana, bai. Baratze nahiko handia
dugu eta hor ere aritzen naiz. Hemen,
lehen, baserri guztiek zuten baratzea.
Orain errazena da supermerkatura joan
eta han erostea. Haserretu egiten naiz!
Lehengaiaren erabileran ere iraultza
behar dela uste duzu?
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ115

jakin behar da lan honetan aritzeko; ar
dura handiko lana da.
Sukaldariak oso agerian zaudete, asko
agertzen zarete hedabideetan. Presio
hori baduzu zuk?
Bai. Presioa, tentsioa, eguneroko ogia
dira. Hogeita hamabost bat lagun etor
tzen badira jatera, eta bakoitzari ha
mabost bat plater ateratzen badiz
kiogu, horietako plater bakoitza
behatzen dut. Diziplinatua izan
behar da. Nik beti esaten dut:
jatetxe batera bazoaz, gozatzera
joan behar duzu, lasai; baina,
askotan, jendea akatsak bila
tzen ibiltzen da. Gaur egun,
edozein da kazetari, edo
zeinek idazten du edozein
lekutan, eta hori, nire us
tez, lotsagarria da.

Argazkia: José Luis López de Zubiria

dute, baina ikatza ez da ona janari ba
tzuk prestatzeko. Ondorioz, egurrarekin
bakarrik lan egitea erabaki nuen: janari
bakoitzarentzako zein egur mota den
egokiena bilatzea eta abar. Gero, kontu
ratu nintzen txingarrak beste labe batean
eginez gero, errazago lortzen dela txin
gar horiek beti maila berean edukitzea,
behar ditugunean labe horretatik hartu
eta beste labe batera pasatzeko. Azkenik,
ohartu nintzen prestatu beharreko jana
riaren araberako tresneria berezi bat as
matu behar nuela.

Bai. Orain hasi da produktuari garrantzi
pixka bat ematen. Sukaldean ondo ari
tzeko produktua ere zaindu egin behar
da. Askok haizea saltzen dute. Gurean
saiatzen gara, batez ere, gure baratzeko
produktuak erabiltzen.
COVID-arekin bizi garen honetan,
asko hitz egiten da jasangarritasunaz,
bertako produktuak eta momentuko
produktuak erosteak duen garrantziaz.
Eta orain konturatu al gara horretaz? Eta,
orain arte, zer egin da? Nik betidanik
ezagutu dut hori. Etxean, beti etxeko ge
neroa. Gero, jatetxean lanean hasi nintze
nean, ahal den guztia etxeko baratzekoa.
Axpe inguruak inspirazioa sortzen dizu
sukaldean aritzeko? Sukaldari erromantikoa zara?
Niretzako derrigorrezkoa da mendira
joatea, askatasun handia ematen dit.
Bakarrik joaten naiz mendira, desko
nektatzera, pentsatzera, hausnartzera.
Horrek indarra ematen dit egunero lan
honetan jarraitzeko. Nire sustraiak he
men daude: herria, lurra, eta hori guztia
lotuta dago jatetxean eskaintzen dugun
janariarekin.
Zer behar da sukaldari ona izateko?
Lan egitea, noski, baina, batez ere, pa
sioarekin egitea. Horrez gain, sufritzen

Senak ere lagunduko du, ezta?
Lanbide hau ez da erakusten, ezin lite
ke erakutsi. Arituz, urteekin, esperien
tziarekin ikasten duzu. Horregatik da
esku-lanbide bat. Parrillaren aurrean
zaudenean, janaria eginda dagoen esaten
dizun aparaturik ez dago. Norberaren
begia edo sena erabili behar dira.
Zer ematen dizu zuri sukaldaritzak?
Poztasuna. Asko pozten nau jatetxera
etortzen direnak pozik ikusteak. Dirua
alde batera utzita, sekulako poza ematen
dit jendea gurera etorri, janariaz goza
tzen ikusi eta pozik doala ikusteak. Espe
rientzia on batekin badoaz, ni oso pozik
geratzen naiz.
Zein erronka dituzu aurrera begira?
Nola ikusten duzu etorkizuna?
Nik lanean segituko dut, gorputzak eus
ten didan bitartean. Gorputza kili-kolo
hasten denean, utzi egingo dut, eta hor
amaituko da hemengo historia. Atzetik,
ez dut ikusten horrelako pasiodun jen
derik, nik daramadan moduan jarraitze
ko modukorik. Jarraituko du, zelan edo
hala, baina ez da berdina izango. Ahal
dudan guztia egin dut, nire arima guztia
rekin, ahalik eta hobekien, errespetuz eta
umiltasunez. Lasai nago.
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Kaxildo
Alkorta,

IVAPeko adiskide
eta laguna

Miel A. Elustondo – Zaldi Ero

M

anu Arrasate (Mungia, 1961), Edorta España (Bilbo, 1961)
eta Maite Imaz (Tolosa, 1964) dira Kaxildo Alkorta zenaren
lankideetarik hiru, Kaxildori lotuak, Kaxildok saretuak. Batak
besteari esanez, Marijo Arrieta ere tartean zela, jakin zuten adiskidea
joana zela betiko. Edorta oroitzen denez, Kaxildo larri zegoela jakin
zuen orduko idatzi zion mezua lagunari, baina Kaxildok gabe, semeak [Ekaitz Alkorta]
erantzun zion, semearenean egin baitzuen azken hilabetea adiskide eta lagun genuenak.
«Ekaitzek esan zidan aitak ez zuela hitz egiteko indarrik, baina bihotzez eskerrak ematen
zizkidala, guztiagatik. ‘Kaxildo agur esaten ari da’, pentsatu nuen». Eta halaxe joan zen
Kaxildo, nahi baino azkarrago.
Joan zen, baina hortxe dago, Getariako hilerrian datza Kaxildo Alkorta Barrena
(1943-2021), «Kaxildoneko Kaxildo» Getarian, izen berekoa baitzuen aita.

6
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«Benetako
jendearen artean
disfrutatzen nuen
nik gehiena»
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ115
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Manu Arrasate, Antton Burgoa, Edorta España, Maite Imaz, Asier Madariaga… Hamaika lagun ere bazenituen
zuk IVAPen. Getariako hilerrira etorri
gaituzu…
Ez alferrik! Urte askoan egin genuen lan
elkarrekin IVAPen. Bata bestearen on
doan. Hurbilekoak ginen, gurea ez zen
bakarrik laneko harremana. Lan egiten
genuen, baina disfrutatu ere bai, bizia
gozatu. Zenbat otordu eder eta zenbat
irteera. Mendiko txangoak-eta. Batzue
tan, lagunarte koxkorrean, eta beste ba
tzuetan, aldiz, pare bat lagunen artekoa.
Galdetu Asierri [Madariaga], adibidez.
Hark gogoan izango ditu Asturiasera,
Pirineoetara, Ioarrera edo Moncayora
–eta Veruelara– egindako ibilaldiak. Edo,
esate baterako, gogoratzen naiz, Gas
teizen lan egiten genuenean, ostiraletan

Laguna
«Kaxildok, Jesusen Lagundian ibili zen
garaian, misiolari izateko aurkeztu
zuen bere burua; baina ez dakit zein
abade nagusik, gotzainek edo dena
delakok ukatu zion baimena, eta
nik, lerro hauetatik, eskerrak eman
nahiko nizkioke erabaki hura hartu
zuenari. Izan ere, baliteke Kaxildok
urruneko mundu horretan lan asko
egitea (zalantzarik ez dut), baina
jakin badakit zenbat eta nola egin
duen munduko txoko honetan, eta
bereziki euskararen munduan, eta
hori guztia eskertzekoa da, benetan.
Asko izan baita itzultzaile eta lankide
gisa eman duena, baina ez da
gutxiago izan lagun moduan eman
diguna. Ez horixe!». (Edorta España,
Administrazioa Euskaraz, ‘Izoko
diaspora handitzera doa’, 2008)
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Edorta eta biok elkarrekin joaten ginela
etxera Bilboko autobusean. Baina Bilbo
ra heldu gabe, Aretako ordainlekuan jais
ten ginen gu. Handik, Laudiora joaten
ginen, oinez. Laudion kafea hartu eta,
segidan, Ganekogortako aldapa pikoa
igo eta Bilbora! Joango ez ginen, bada!
Erregalatzekoa genuen sasoia! Sobra!
Lankide zineten eta, are, adiskide...
Eta adiskidetsuki zuzentzen genituen
testuak ere. Alegia, nik inori ezer zu
zendu behar nionean ere, ez zitzaidan
gustatzen zakar jardutea. Batetik, ez
zitzaidalako inori baldar hitz egitea gus
tatzen, eta, bestetik, lankideak nituenak
lagunak nituelako! Adiskideak. Badakit
gaur egun Manuk [Arrasate] enpatikoa
naizela dioela, hitz horixe jarri da mo
dan, baina hitza gure artean ibiltzen hasi
baino lehen ere, lankidearen ikuspegiaz
jabetu nahi izaten nuen, neure aurrei
ritziak bazter utzita. Gehienetan, ondo
konpontzen ginen, baina ez beti. Ziur
naiz Maitek [Imaz] gogoan izango duela
nola berotzen nintzen, jendea denborapasa kafea hartzen ari zela luze iritzita.
Batzuetan, neure onetik ateratzen nin
tzen. Badakizu, giza zirriborro gaituzu,
eta inoiz haserraldi gogortxoren bat izan
nuen baten batekin. Ni exijentea izaki!
Neure haserre eta sesioak baino hobeto
gobernatzen nituen besterenak. Bitarte
kari lana ere egin izan nuen lankideen
artean, eta egoera petralak goxatzen ere
saiatu izan nintzen. Funtzio hori ere
betetzen nuela esaten didate lagunek,
eta gure arteko giroan eta taldearen lan
egiteko moduan ere igartzen zela. Gaur
egun, hotzagoa da giroa, baina nik or
duan halaxe jokatzen nuen.
Esan didatenez, zeure buruarekin zinen
zu exijentea, oroz lehen eta oroz gain.
Hori esan al dizute?… Inork baino
hobeto ezagutu ninduten horiek. Utzi
kontuak ateratzen… Edortaren ondoan
hamar urte egin nituen lanean. Manu
rekin… Manuk eta biok 1986an ezagu

tu genuen elkar! Gazterik! IVAPen ari
ginen, Adriano VI.a kalean, Gasteizen,
eta inguruko tabernaren batera joaten
ginen bazkaltzera egunero. Han ziren
Juan Gartzia-eta! Gero, Manu ETBra
joan zen, eta, hurrena, Kultura Sailean
eduki zuten. 1997an itzuli IVAPera, eta
harrezkero elkarrekin egin genuen lan,
ni 2008an jubilatu arte. Gogoratzen naiz
Maitek eta biok Jaurlaritzako sotoan
egin genituen dozena erdi urteez. Hark
laguntzen zidan ordenagailuan.
Ordenagailuan? Zer esan nahi duzu?
Nork bere ordenagailua izango zuen,
bada.
Bai, eta ez ziren oraingoak bezain gailu
finak! Noiznahi izaten nituen arazoak,
hasieran batez ere, eta hantxe izaten nuen
Maite, niri laguntzen. Batean, idatzitako
testua gailuak gorde zuela, ez zuela gor
de. Bestean, nik ustez gordetakoa ez zi
tzaidala ageri. «Zer dela-eta azaldu zait
hau pantailan, ordea? Non da nik egin
dako lana?». Eta Maiteri esan, konpon
tzen zidan arazoa, baina ordenagailuari
ematen zion arrazoia! Arraioa! Edortak,
bestalde, esaten zuen ordenagailuaren
kontrako borroka zela nire espezialita
tea. Txorakeriaren bat izaten zen beti
tartean, zeren di-da batean konpontzen
baitzuen nire arazoa. Edortak ere franko
lagundu zidan. Manu ni baino gazteago
zen, erraz bereganatu zuen teknologia,
nahiz eta orain bera ere harrapatu duen
teknologia-uholde berriak. Laguntzaile
fina nuen. Esan dizut, lankideak nituen,
baina, batez ere, adiskideak.
Teknologia aipatu duzunez, diote zeu
zarela Excellaren sortzailea. Zer izan zen
«izara santua»?
«Izara santua?» Kar, kar… Hori ere kon
tatu al dizute? Gogoratzen al dira? To
kitan zegoen nire excella. Baina esango
dizut zer zen nire kalkulu-orri hura. A4
tamainako orrialdea, gure lana antola
tzen laguntzen zidana. Ardatz batean,
nork zer itzuli behar zuen ageri zen. Bes
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tean, noizko amaitu behar genuen dena
delako itzulpen-lana, datak eta beste.
Ahal zen txukunena jarduten nuen nik
nire excell partikular hartan, dena eskuz.
Baten batek asmatu zuen harentzako
izena ere: «Izara santua». Manuk esaten
zuen orrialde hura oraingo Excellaren
aurrekaria izan zela; alegia, izara santu
haren gainean eraiki zela oraingo Excella.
Nire izara santu hark bidea egin zuen,
zeren Edortak sistema kopiatu baitzidan
1997an, eta harrezkero ez zion sistemari
utzi. Edortak gordeta dauzka bere izarak.
Izaratxoak, hobeto esan, nireak baino as
koz tamaina txikiagokoak baitira.

Hutsunea
«Azkena, apirilean hitz egin nuen Kaxildorekin, urteak betetzen
zituen egunean, telefonoz. Gainerakoan, nik lanean ikusten dut
oraindik Kaxildo, eta lanetik kanpora egiten genituen bazkari eta
abarretan… Esate baterako, Zalduondon ere ikusten dut, 2005ean,
Lazarragaren eskuizkribuaren aitzakian egin zen ekitaldi batean.
Hantxe zen Pello Zubiria, Euskaldunon Egunkaria itxita ordurako,
eta hura Kaxildori aurkeztu nion. Itxiera eta gainerako guztia
asko sentitu zuela Zubiriari esan arte ez zen lasai gelditu. Orain,
berriz, Administrazioa Euskaraz jaso eta Kaxildoren artikulurik ez.
Nire lagun batek –Tolosako euskaltegian irakasle da– esan zidan
oso gustura irakurtzen zituela Kaxildoren artikuluak. Orain haren
artikulurik ez dugu aldizkarian. Hutsunea, alegia». (Maite Imaz)

Zeu arduratzen zinen lana antolatzeaz,
kudeatzeaz.
Bai, arduraduna nintzen. Zuzentzaile
nintzen, nire kideak bezalaxe, baina ho
rrez gain, koordinatzaile ere banintzen.
Arloburua diote orain. Ez harroburua,
horratik! Itzulpen Zerbitzu Ofizial IZO
ren lan-karga eramatea zen nire egitekoa.
Zerbitzuburua batean eta bestean ze
bilen beti, kudeaketan, bilerarik bilera,
eta, hortaz, bezeroarekiko harremana,
itzulpenak egin zitezen arduratzea, haiek
berrikustea, arazoak konpontzea… nire
egitekoen artean zeuden.

zatekeen. Marrazkiak ere baliatzen ni
tuen tarteka. Eta holaxe. Haien buru
nintzen, nahi bada, baina, batez ere,
lagunak nituen, adiskide. Eta ez dakit
zenbat aldiz esan dudan…

Zure egitekoen artean? Lan hori dena
zeuk egiten zenuela esan didate, zeu zinela motorra, hortxe zinela beti, lanean
eta presente, delikatuki hartzen zenituela zure menpekoak…
Nik zer esango dizut, bada! Kontuan
hartu behar da garai hartan IZO txiki
txoa zela, 16 bat langile ginen, talde txi
kia. Menpekoak delikatuki tratatzen ni
tuela… Hara, esatekorik baldin banuen,
goxo, modu onean esan nahi izaten nuen
esan behar nuena, ez purrustaka. Haien
lanari zuzenketarik egin behar baldin
banion, berdin, azalpenik gabe ere erraz
ulertzeko moduan egiten saiatzen nin
tzen. Ez dakit nola asmatzen zuten nire
letra txiki hura irakurtzen ere! Edortaren
idazkera izan banu, adibidez, ezinezkoa

Oso metodikoa zinen. Agenda balia
tzen zenuen, bateko Santa Eulalia eta
besteko Santa Ines, eta oharrez betetzen
omen zenuen delako agenda. Azkenerako, agenda-bilduma ere egin zenuela.
Ez zuten-eta atertzen. Erraz hitz egiten
zuten. Badakizu, gurean gai errepikako
rra da eguraldia, eta hantxe hasiko zen
bata: «Iaz, garai honetan elurra egin
zuen...». Hartzen nuen nire agenda, au
rreko urtekoa, eta hantxe erantzuna zu
zen ageri: «Ez, bada! Iaz, gaurko egunez,
hileko eguzkirik ederrena izan genuen!».
Erraz hitz egiten du jendeak, eta indarra
ren arrazoia baino nahiago izan nuen nik
beti arrazoiaren indarra. Eta, han, agen
dak zeukan arrazoi, ez inoren memoria
flakoak.
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Kontalari handia zinen, kontalaria lagunartean, eta kontalaria Administrazioa
Euskaraz aldizkarian ere. Jubilatuta ere,
ez zenion kolaborazioari utzi.
Batak, kontalaria nintzela esango dizu.
Besteak, etorri handikoa… Edortak
esango dizu berba errazekoa nintzela, aita
eta adiskide ninduela. Edorta! Bazeneki!
Mendian ibili zale ginen, Ezkerraldeko
mendiak-eta ibiltzen genituen. Mendi
horien edertasuna-eta! Edorta mendian
denero, berarekin noa ni, gero! Zenbat
aldiz hasi ote nintzaion: «Zera bat konta
tuko dizut, baina motzean, e!, motzean».
Eta hantxe edukitzen nuen laguna, niri
aditzen, ni berba eta berba! Elizako kan
ten edertasunaz-eta. Agur, Jesusen ama,
adibidez. Ez al da kantu ederra? Nire hi
leta-egunean ere aditu zuen Edortak, eta
haren hozkia! Agur, Jesusen ama, birjina
maitea, agur, itsasoko izar dizdiratzailea.
Agur, zeruko eguzki...
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Txintxorrot
«Badut damua, jubilatu zenetik [2008] gutxitan ikusi bainuen Kaxildo. Hamahiru urte
horietan zenbat aldiz pentsatu ote dudan egunen batean harekin elkartu behar nuela,
bazkaria egin… baina bizimodua betea dut. ‘Etorriko da eguna’, pentsatzen nuen,
baina eguna ez zen etorri. Buru ona zuen oso, gogoan atxikitzen zituen oroitzapenak,
eta ederra izango zatekeen berarekin egotea. Gogoan dut gure seme nagusiak,
Jon eta Peru, haurrak zirela –duela 25 urteko kontuak–, ezagutu zituela, noizbait,
mendian. Gogoan hartu zituen haien izenak, eta ipuinak kontatzen zizkidan, nik umeei
kontatzeko. Txintxorroten istorioa, adibidez. Seme nagusiak gogoratzen dira ipuinaz,
oraindik, eta 25 urte ere badituzte». (Manu Arrasate)

Ondo da, Kaxildo, kantu ederra da,
bai, baina besterik esan nahi nizuke:
lankideak bildu zaizkizu ondora, eta,
zuk, berriz, laster ekin diozu, lankideak
gabe, adiskide eta lagunez.
Mundua inoiz ez da izan lana eta lana.
«Bizitza soziala» esaten da orain, ezta?
Eta niri ere horixe gustatzen zitzaidan,
edo nahi izaten nuen: IZOko lankideekin mendira joatea, Laredora antxoak
jatera, Aulestiko edota Portugaleteko
lagunak inoiz gure artera biltzea… Portugaleteko lagunak ezagutu beharko
zenituzkeen! Palermo bat-eta! Gu geure
euskal burbuilan bizi gaituzu eta, haiek,
aldiz, bestelako munduan bizi dituzu!
«¡Kaksildo, cómo tocas el tikstu!» (Kaxildo,
ondo jotzen duzu txistua, gero!) Hortik
atera kontuak zer harreman zuten haiek
euskararekin. Garai batean, erraza zen
lagunartea biltzea, mendira joatea, hamaiketakoa egitea, hara edo hona joan
eta lankideok denok batera bazkaltzea.
Giza zirriborroon harremanak zaindu
beharrekoak dira beti: zaindu egin behar
ziren, eta zaindu egin beharko dira, beti.
Besterik da gaur egun bestelako gizarte
eredu batera goazela, nork bere estutasuna duela gogoan beti edo gehienean, harremanak hotzagoak direla, ordenagailu
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bidezko lotura dela nagusi. IVAPen, garai batean, taldea txikiagoa zen, eta kohesionatuagoa nahitaez.
Urkiolan, baba-jana. Udako ordutegiarekin hasten zinetenean, sardina-jana.
Gorbeiako interpretazio-zentrora bisita, eta bazkaria. Santomasetan, txistorjana… giza zirriborroaren harremanak
lantzen zu beti.
Hil arte bizi! Ez da besterik. Orain
pentsaezina litzateke, baina jakin dezazun: Salvador Azpiazu kaleko bulegoan
ginenean, Gasteizen, balkoi txiki bat genuen, eta barbakoa etxetik eraman eta
txistorra hantxe erreta nago ni santomasetan. Gero, IZO Adriano VI.era aldatu
zenean, balkoirik ez, eta barruan prestatu
nuen txistorra, baina haren usaina bloke
osora zabaldu zen, eta hori ere ez zen
modua. Harrezkero, etxean prestatu, eta
eramaten hasi nintzen. Beste behin, marmitakoa egin nuen, baina ez nuen asmatu, zeren marmitakoa goxoa bai, baina
haren usaina ere txistorrarena bezalaxe
zabaldu zen, eta horrela ezin zen.
Zu zara, zu, gero, Kaxildo!
Bai, bada! Joanak joan, pozik handiena
dut Manuk nire herentziari segitu dio-

la, ditxosozko birus hau azaldu zen arte,
behintzat. Batek jakin hamaiketakoaketa egiteko ohitura berreskuratuko ote
duten. Baietz espero dut, nik zeruko
jardinetik lagunduko diot Manuri. Lantaldea franko aldatuta ere, ohiturari eutsi
zion. Hara!, gu 16 lagun izan ginen hasieran. Gaur egun, 48 ere badira, IZO
eta Terminologia batuta, telelana ere
nagusitzen ari da, lehen baino sakabanatuagoa dago jendea. Nik, Getariako kanposantuan ere, gogoan ditut garai haiek,
zer polit, zer eder… Ahal duzuela, eutsi
horri!
Talde-sortzailea zinela dio Edortak, zu
zinen tokian taldea sortu ohi zenuela…
Taldea sortu ezik, harremanik ere ez da
sendotuko, eta igarriko da. Nire garaian,
lankideak kohesionatzea nuen helburu.
Ez dakit ageriko helburua zen ere, baina horretara gindoazen. Taldea. Nire
obsesioa zen ere ez dakit, baina lagunak
behar nituen, lagunak Portugaleten, Bilbon, Aulestin, Getarian…, batzuekin eta
besteekin basoerdi batzuk edan eta hitz
egin. Badakit Maite gogoratuko dela:
orain dela bospasei urte, Getariako festetara gonbidatu nuen, marmitako-txapel
ketara. Hantxe bildu zitzaizkigun gure
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Kaxildo Tolo
ñon

APen
Kaxildo IV

Kaxild

o Geta
ri

arreba Lurdes, Aulestiko lagunak eta bes
te. Hainbat jende, hainbat lagun! Berdin
Bakion, hango marmitako-txapelketen
berri zuzena dute Asierrek eta Sebas
Agirrek.
Saltsa guztietako burruntzalia zinela
dio Edortak, hamalau eginkizun ere bazenituela, lantokian bezainbat lanetik
kanpora.
Saltsa guztietako burruntzalia ni? Edorta
bera ez zebilen aparte! 1981ean ezagu
tu nuen, Portugaleteko Euskal Herrian
Euskaraz taldea sortu zenean. Hiru la
gun ginen, Edorta, Kepa Altonaga eta
hirurok. Egia da pilota elkartea sortu ge
nuela Portugaleten, pilotari txikiak neuk
entrenatzen nituela, eta, bestalde, Men
debalde Kultura Alkarteko eta EIZIEko
kide ere banintzela, baina, gainerakoan
ni neure galgan ibiltzen nintzen hone
tan eta hartan, herri-kiroletan –hori bai,
ikaragarri gustatzen zitzaizkidan estro
padak–, sukaldaritzan, Administrazioa
Euskaraz aldizkarian idazten eta beste
hainbat saltsatan!
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ115
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Kaxildo afar
ian

Maitek esanda jakin dudanez, bazenuen
kezka, jubilatzean aspertuko ote zinen,
alegia.
Bai, egia da, baina ez nintzen aspertu.
Hamaika zeregin izan nuen beti eta, azke
nean, bilobak ere izan nituen, eta hura
bizipoza eman zidatena. Eta Portugale
ten bizi nintzela, Bilbora joan nintzen
bizitzera, semearengandik hurrago egon,
eta bilobak zaintzen Ekaitzi laguntzeko.
Hantxe egin nituen azkeneko lau urteak.

Getariara ere joaten nintzen, anaia Joxe
Mari zaintzera. Errutina bat osatu nuen,
eta harixe lotu nintzaion, batean Bilbon,
bestean Getarian. Eta, jakina, Administrazioa Euskaraz aldizkariko artikulua.
Joan den irailean ere, hortxe izango zen
Xabier Amatria nire lana jaso zain, baina
ez nintzen gauza. Ez dakit nola molda
tuko zen Xabier [Amatria], baina badakit
onik aterako zela ataka gaitzetik.
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Erretiratu zinen, baina ez zinen IVAPetik inoiz zeharo aldendu.
Manuri [Arrasate] aditu diot esaten jendearekiko hitzarmena
egina nuela nik neure barruan. Gehixeago ala gutxixeago, baina
harremanetan iraun, behintzat. Nola ez nintzen, bada, gabo
netan-eta, IVAPera joango? IVAP utzita ere, ez nuen lagunik
ahaztu. Jendearen artean disfrutatzen nuen gehiena, benetako
jendearen artean; IVAPekoak bezalakoen artean, alegia. Eta ez

naiz zurikerian ari! Aspaldi joan zitzaidan zurikerian ibiltzeko
garaia. Gehiago esango nuke, zurikeria handiagoa da zu egiten
ari zarena, Getariako hilerrira IVAPeko lagunen eskutik etorri
eta niri hainbat kontu esanaraztea! Kar, kar… Tira, txantxetan
ari naiz. Etorri, nahi duzuenean. Hementxe izango nauzue. Edo
Xenpelarren modura-edo esango dizuet: «Egin zaidazue bisita».
Paraje zoragarrian nago, mahastiz inguratua!

Total maitagarria
«Kaxildo apirilekoa zen, eta urtero egiten genion
deia, zoriontzeko. Ni, berriz, maiatzekoa naiz, eta
hark, ordainetan, deitu egiten zigun. Aurten, deirik
ez genuen jaso. Etxean esan genuen: ‘Aurten ez du
deitu Kaxildok’. Ez genion inportantziarik eman,
baina ez zuela deitu jabetu ginen. ‘Ene, oraingoan
Kaxildo deskuidatu egin da’. Hurrena, Manuren
[Arrasate] bidez jakin genuen Kaxildo hil zena. Ona
zen Kaxildo, pertsona ona, eta total maitagarria.
»Orain hamaika urte gaixotasun bat izan nuen,
eta hogeita hemezortziren bat egun egin nituen
ingresatuta Gurutzetako ospitalean, uztailaren
3tik abuztuaren 10era. Kaxildo artean Portugaleten
bizi zen, eta bisitan etortzen zitzaidan egunik
gehienetan, arratsaldez. Oinez etortzen zen, eta
metroan joaten, edo alderantziz. Opari ekarri
zidan Gillermo Amutxastegi pilotariaren liburua:
Neuk. Bete-betean asmatu zuen, askotan ibiltzen
genituen-eta pilota kontuak.
»Sarri egiten genuen berba telefonoz, eta beti hitz
egin nahi izaten zuen nire andrearekin. Eta beti
esango zion: ‘Zu, Gema, sukaldari ona zara!’. Behin,
gure etxean afaldu genuen, eta handik-edo aterako
zuen kontu hori, edo Jaurlaritzan egiten genituen
tuper-bazkarietatik. Baina ‘Zu, Gema, sukaldari
ona zara!’ esan gabe ez zuen telefonoa eskegitzen.
Gure alabek ere ezagutzen zuten, eta estimu handia
zioten». (Antton Burgoa)
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Kaxildo ikusten dut
«Kaxildoren bitartez ezagutu nuen Ezkerraldea.
Edortaren konpainian Ganekogortatik barrena joaten
zen Bilbora, eta nirekin, berriz, Retuertora, Argalariotik
zehar, eta handik Trapagaranera. Erlora ere joan ginen,
Azpeitian gora, eta Aulestira ere bai, hango aldeko
Santa Eufemiara-eta. Hain baitzen ibiltaria, erretiratu
zenean egonalditxoa oparitu genion Zugarramurdin.
Berarekin joateko esan zidan, eta hantxe ibili ginen
Baztanen, bata eta bestea ikusiz.
»Extremadurara ere heldu ginen behin, eta han ere
jendea ezagutu genuen. Tartean, Euskal Herrian
lan egindakoren bat: ‘Han, eguerdian poteak eta
arratsaldean txikitoak hartzen ziren’, esan zuen hemen
lanean ibilitakoak. Eta Kaxildok: ‘Hori duk zorakeria!
Potea eta txikitoa gauza bera dituk!’. Huraxe izan
zuten eztabaida. ‘Hik esan behar al didak niri?’, hark.
Eta Kaxildok: ‘Bai, neuk esan beharko diat!’. Askotan
kontatzen zuen hori Kaxildok.
»Kaxildo zen pertsona bat beti eskura edukiko zenuena.
Ezer behar bazenuen, hantxe Kaxildo. Oraindik ere,
Bilboko zenbait kaletan nabilela, Kaxildo ikusten dudala
iruditzen zait». (Asier Madariaga)
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Miren Agur

Meabe
Poeta

«Begiradak
eta kantuaren
indarrak bereizten
dute poeta»
Jon Arizkun
Argazkiak: Jon Arizkun

E

spainiako Poesia sariaz jabetu da 2021ean.
Euskarazko lan batek –Nola gorde errautsa
kolkoan (Susa, 2020)– sari hori jaso duen lehen
aldia: Miren Agur Meabe (Lekeitio, 1962)
dugu irabazlea. Produkzio handia bildua du
Meabek, sariak ere zakukada ditu, poesia, narrazioa, haur
eta gazte literatura, itzulpenak… langile porrokatua, eta
solasturi atsegina –inprobisatzaile eskasa dela dioen arren,
«eragin atzeratukoa» dio berak–, gozo jardun du literaturaz
eta bizitzaz, oinak lurrean. «Eta zeri buruz egin behar dugu
berba, bada?», Meaberen galdera. Kazetariaren erantzuna:
«Honetaz eta hartaz, bizitzaz, oroz lehen eta oroz gain». Eta
poetaren erantzuna: «Bizitzaz, errealaz eta irudikatuaz, neure
liburuetan idatzi dut. Hori badakizu!»...
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Elkarrizketa eskatu nizun, baina ez gara
nik nahi bezain arin elkartu. Batetik
bestera zabiltza, Kordoban eta Madrilen (Espainia), Bartzelonan (Herrialde
Katalanak), Baionan eta Bilbon… Hamaika konpromiso ere bai zuk!
Horixe eskatzen du sariak. Baina ez da
erraza erritmoari eustea. Gainera, une
oro kontu berdintsuei buruz hitz egin
behar izaten dut, baina beti modu be
rean esan nahi ez nik, eta hortxe katra
milatzen naiz. Badut gogoa lan berriei
heltzeko: liburua [Nola gorde errautsa
kolkoan] aurkeztu nuenean, bizi-ziklo
bat eta ziklo literario baten amaieratzat
hartzen nuela esan nuen, baina oraingoz
ez da posible izan, saria dela medio. Hala
ere, hori ere zaindu egin behar da, eta
horretan nabil.

Metodoa (zatia)
Nola gorde errautsa kolkoan?
Ez dago metodorik.
Bakar-lurrean eustea soilik,
faltan dugun zer horretan pentsatu gabe.
Bizitzak guretzako planik ez duela onartzea.
Eta, ordua denean,
urna askatu, arrakala zeharkatu.
Ez du inporta gaua baldin bada.
Kasu egin, deiak irauten duena irauten duela.
Bide sotil bat dago zuhaitzen artean
nire plazentaraino.
(Miren Agur Meabe,
Nola gorde errautsa kolkoan)

Sariaren ajeak, inondik ere.
Hara eta hona ibili beharra, elkarrizke
tak eman beharra... Nahiago izaten dut
elkarrizketak idatziz egin, astunagoa da,
baina inoiz ez naiz izan elkarrizketazalea,
ez jendaurreko solasaldizalea, ez… Zeu
hartuko zaitut lekuko. Behin, Gasteizen,
Patxi Zubizarretarekin batera nintzela
haur literaturari buruzko solasaldi ba
tean –zeu gidari–, oharrak aldean nituela
jardun nuen. Esan nahi dut ez naizela
inprobisatzekoa, paperak ematen dit niri
segurtasuna. Horrela, hedabidea zein
den, galderak zein diren... nahiago dut
idatziz erantzun, hausnartzeko aukera
izateagatik, alegia, eta gauzak zehatzago
esan ahal izateko.

sariko epaimahaiko izendatu naute gaz
telaniazko liburuen defentsa egiteko»,
esan zidan, eta horretaz hizketan jardun
genuen, baina artean ez nekien nire lana
ere tartean egongo zela. Azkenean, be
rriz, epaimahaian bi lagun izan ditut. Ez
ahal da inor txarto pentsatzen hasiko!
Kar, kar... Tira, inork susmorik badu, sa
ria irabazi dudala euskalduna naizelako,
edo emakumea, edo Katixaren [Agirre]
eta Eduardoren [Moga] laguna naize
lako, liburua hartu baino ez du. Hartu
eta irakurri eta juzgatu.

Katixa Agirre idazlea epaimahaikide
zen...
Eta lan ona egin zuen epaimahaian, bis
tan da. Beste lagun bat ere banuen han,
Eduardo Moga. Duela bost urte ezagu
tu genuen elkar literatur jaialdi batean
Ukrainan, eta harrezkero hartu-ema
netan egon gara. Lehengo maiatzean,
adibidez, Bartzelona Poesia festibalean,
kontu-kontari ginela, «Espainiako Poesia

Espainiako Poesia saria irabazi duzu,
baina sariak ez zaizkizu arrotz, hamaika
dituzu jasoak...
Baina sari honen tamaina bestelakoa
da. Egia da urte asko daramatzadala
Euskal Herritik kanpora ere irakurketa
poetikoak-eta egiten, baina zirkulu jakin
batzuetan izan ezik ez ninduten ezagu
tzen. Alegia, poesia irakurtzen duen pu
bliko zabalak ez zuen nire berri, euskaraz
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«Ni lehengoa
naiz, eta ekinean
jarraituko dut,
oinak lurrean»
idazten dut eta. Orain baino lehen, nire
poema libururik eraman dut gaztelania
ra, bai, baina ni ez naiz uzta oparo han
dikoa: orain artean, bi liburu ditut gaz
telaniara itzuliak. Saritutako hau, berriz,
hirugarrena izango da. Esate baterako,
Bitsa eskuetan 2010ean argitaratu nuen,
eta Trea argitaletxearen zenbait arazo tar
teko, handik zazpi urtera publikatu zu
ten gaztelaniaz! Horrela ibili gara. Nola
ezagutuko naute, bada? Ehunka liburu
daude, ehunka poeta metro karratuko.
Irakurle baino idazle gehiago dagoela
ere esaten dute…
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Poesiari dagokionez, ez nuke ezetzik esan
go. Poetok geure buruarentzat, gainerako
poetentzat eta poesiazaleentzat idazten
dugu. Normalean, poesiazaleak poetak
dira eurak ere, edo poeta gurakoak. Oso
mundu endogamikoa da poesiarena, eta
sari hau, horrexegatik hain zuzen, nire
lana ezagutarazteko aukera ona gertatu
da. Itzulpena [Cómo guardar ceniza en el
pecho] azaroaren 7an kaleratu zen, eta hi
rugarren argitaraldian dago. Horrek esan
nahi du bi mila ale inguru saldu direla. Eta
ez naiz ari salmenten alde ekonomikoaz.
Hala ere, ni lehengoa naiz eta ekinean ja
rraituko dut, oinak lurrean. Horretan ez
daukat dudarik.
Zartagina eskuan zenuela harrapatu
zintuen sariaren albisteak.
Bai… Etxean lan egiten dut. Idazleok
ikastetxeetara egiten ditugun bisitarik ez
badut, etxean naiz beti lanean. Banekien
egun hartan zirela saria erabakitzekoak
Madrilen, liburuaren itzulpena enkar
gatu zidatenean esan zidaten eta. A zer
zama nirea hain epe laburrean –pare bat
hilabetean– liburua gaztelaniaz jartzea!
Beste enkargu batzuk ere banituen esku
artean, eta ezin heldu! Langelan badut
amari hil orduko idatzitako testu bat,
eta, tarteka, begiratu egiten nion: «Ama
txu, amatxu...». Besterik gabe. Eta, ordu
biak eta hamarrean, ordenagailua itzali,
eta bazkaria prestatzen hasi nintzen. Se
meak [Joanes] esan zidan: «Banoa super
merkatura, zuk bazkaria prestatu bitar
tean». Joan zen, eta legatza zartaginean
neukala, [Espainiako] ministroaren idaz
kariak deitu zidan, esanez ministroak
nirekin hitz egin nahi zuela. Orduantxe
esan nuen: «Ai ama!». Kar, kar…
Larritu zinen…
Ez, trankil nengoen, zeren oso zaila iru
ditzen zitzaidan hautagai guztien artean
nire lana aukeratzea. Miraria. Ministroak
deitu eta «Egun on!» esan nion nik, eta
berak, gaztelaniaz: «Garai honetako,
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«Noizean behin
bizitza berrikusi
eta neure burua
berriro kokatzeko
premia izan dut
beti, zorionaren
bila»
‘arratsalde on’ izango da». «Hara, bes
tea!», pentsatu nuen. Bitartean, pijama
hutsean ni, halaxe jantzita egoten bai
naiz etxean lanean, iluntzean buelta bat
egitera irten arte. Momentuan, inpresioa
egin zidan albisteak, belaunak dardaraka,
baina eskerrak ematen asmatu nuen, be
hintzat. Eta ministroak: «Eta orain, pres
tatu zeure burua, oraintxe jakinaraziko
diogu albistea prentsari, eta ez zaituzte
bakean utziko». Eta egia! Semeak se
kulako besarkada eman zidan. Ez dakit
egun hartan bazkaldu genuen ere. Deia
deiaren gainean, ETB ere etxean geneu
kan arratsaldeko bostetarako, bateko eta
besteko hedabideak… eta ni dutxa har
tzeko asti barik, orduan bai urduri, gero
eta urduriago, ez neukan-eta diskurtsorik
prestatuta, eta ni ez naiz inprobisatzekoa.
Arestian esan diguzu…
Egia da eta. Poza sentitu nuen, eta harro
tasuna. Ez niregatik bakarrik, euskaraz
idatzitako lan bati arreta eman ziotelako,
eta, ageri denez, mentalitate aldaketa bat
ere badagoelako estatuan. Azken urteo
tan ez dituzte liburuak ikuspuntu he
gemoniko batetik epaitzen, «periferia»
esaten dioten horri ere begiratzen dionik
badela ere erakusten hasi direlako... Es
ker ona ere sentitu nuen. Ilun-orduei eta
idazmahaian emandako denbora amai
gabeari gora pixka bat ematen diotela
konturatzea gozoa da.

Deia jaso zenuenean, «Ai ama!» atera
zitzaizun. Ama oso presente da liburu
honetan…
Bai, eta aurrekoan ere bai. Aita, berriz,
Hezurren erretura narrazio liburuan. Fi
nean, Nola gorde errautsa kolkoan, Hezurren erretura eta Kristalezko begi bat
liburuek hirukote bat osatzen dute. Ama
askoz ere presenteago egon da nire lane
tan, berak nigan izandako eraginagatik.
Horregatik, Hezurren erretura idaztean,
aita, aitabitxi –etxeko osaba ezkongabea–

Epitafio bat
Dorothy
Parker-en
estilora
Lau gauza hauek kenduta
hobeto biziko nintzatekeen:
amodio batzuk,
lanbide hura,
soberako kiloak
eta idazteko grina.
SEMEAK BERENEZ
ASMATURIKO KONTRAEPITAFIOA
Ez egin kasurik:
orain ere idazten ari da.
(Miren Agur Meabe,
Nola gorde errautsa kolkoan)
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Aurrizkibidea
Aurrizkien aroan gaude.
Lexemen xirmi-xarma dut akuilu erreturan.
Ideiak letraz letra eratzean, egiten zait
meteorito batez erditzear nagoela:
deseraiki, ezjabetu, ezmaitatu, desikasi.
Hitz bakoitza iltze bat da eta bere musika dauka.
Erritmoa galtzeke putz egin beharra dago
sorkari horiek mundura ekartzeko:
berrasmatu, birjabetu, birloratu, berraurkitu.
Azalaren kodeak bete du sobera iraungitze-data.
Metamorfosiaren mirariak hizkuntzan du iturria.
Mari Luz Estebanentzat
(Miren Agur Meabe, Nola gorde errautsa kolkoan)

eta aitaita, hirurak ekarri nahi izan ni
tuen egunera; alegia, figura maskulinoak
berreskuratu nahi izan nituen. Alabaina,
ama lagun handia izan nuen, gazterik hil
zen, zoritxarrez, eta munduaren erdia ere
hiltzen zitzaidala nabaritu nuen orduan.
Joyce Carol Oates idazleak Ama izeneko
nobelan esaten duenez, amak dira haur
tzaroaren memoria. Oraindik ere nigan
bizi dela igartzen dut, nire jarrera batzue
tan eta. Hortxe daukat beti nirekin.
Ama hil orduko egindako poema hori
argitaratua duzu inoiz, inon?
Ez, ez, etxekoentzat egindakoa da, mai
tasunezko poematxo intimo bat duzu.
Korridorean badaukat aititak egindako
euritakontzi bat, gaztaina-egurrez lan
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dua. Arbasoen aldarea dela esaten dut,
hantxe baitauzkat zuri-beltzeko hainbat
familia-argazki. Gurasoen ezkontzako ar
gazkia hartu –hantxe agertzen dira denak,
aitabitxi-amabitxiak, aitaita-amamak…–,
eta semearen argazkia ere hartu, eta musu
bana eman nien. «Eskerrik asko». Haiei
esker naiz naizena. Onerako eta txarre
rako. Hazi nauten modua, eman dizkida
ten ikasbideak, galarazi diedan denbora…
Besterik da bizitzan zehar egin ditudan
hautuak, aldaketak eta abar ulertuko li
tuzketen. Zaharrak pozarren egongo dira,
bazekiten-eta txikitandik gustatu zaida
la papera, boligrafoa… Borondate onez
elikatu zuten nire zaletasuna eta, hortaz,
eskerrak. Liburuan kontatzen dut hori,
amari egindako poeman.

Amari egindako poeman, paragrafoetako
batean, esaten duzu: «Amak hauspotu
egiten zituen nire zaletasunak. Ez nekien
lisatzen, arrainik garbitzen, botoirik josten. Esaten zidan: ‘Horiek geroago ere
ikasiko dituzu’. Arrazoi zuen»...
Amari egindako omenaldia duzu. Pozga
rria zitzaion alaba horrela ikustea, ikas
teko, irakurtzeko, idazteko grinaz. Txan
txetan esaten nion neure managerra zela.
Ziklo bat itxi zenuen liburu hau argitaraturik, eta hortxe identitateari buruzko
gogoeta, emakumetasuna, gorputzaren
kontzientzia hartzea, desioa, eguneroko
mundua, denboraren joana, bizia eta
heriotza…
Gai horiei buruz idaztea premiazkoa
izan zait. Identitatearen bila ibili naiz
beti, ez nor naizen ez dakidalako, baizik
eta zelakoa izan nahi dudan jakin nahi
dudalako baizik. Gogora etortzen zait
Adrienne Richek bere buruari egindako
galdera: «Zelan nahi duzu bizi hemen
dik aurrerakoa?». Beste berba batzuetan:
«Zer behar duzu orain, beteta sentitze
ko?». Niri dagokidanez, izan dut egarri
hori, ezinegon hori, ezin bertan geldirik,
bizi-tankera batean geratuta egon. Eta
pak hasi, garatu eta, agortutakoan, beste
erronka bat, beste arnasa bat bilatu behar
izan dut beti. Adibidez, lanbideari begi
ratuta, lehenengo, andereño izan nintzen
ikastola batean; gero, ikasmaterialgin
tzan ibili nintzen, ia hogei urtez; ziklo
pedagogiko-didaktikoa burutu, eta idaz
letzaren bidea hartu nuen, nabari nue
lako horixe zela garaia nire gaitasunak eta
ikasitako guztia literaturari eskaintzeko.
Premia hori izan dut betidanik: noizean
behin, bizitza berrikusi eta neure burua
berriro kokatzekoa, zorionaren bila.
«Zorion baten zainak», harako poetaren
modura. Zer duzu zoriona, jakin baliteke?
Nire nahien, ametsen, desioen, idealen
eta nire benetako bizimoduaren artean
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ115

elkarrizketa

ahalik eta konexiorik handiena lortzea.
Hainbeste jende dabil kexaka ingu
ruan, hau dela edo bestea dela, lanare
kin erreta... Nik ere ibiltzen ditut kexak
estresatuta nagoenean, baina bizi-estilo
hau aukeratu nuen, eta zortea izan dut.
Arriskua hartu nuen, lan finkoa utzi
nuen zer gertatuko zen batere ez nekiela,
baina, egia esanda, ez nion ikusten zen
tzurik lanbide hari, antzua zen niretzat
eta ni berarentzat. Apurka-apurka etorri
zitzaizkidan kolaborazioak, itzulpenak,
saioak, denetariko lantxoak… Batzuetan
besteetan baino estuago bizi izan naiz,
baina aurrera egin dut beti, lemari hel
duta. Apustua egin nuen, eta hazi egin
naiz idazle moduan. Ez naiz behin ere
damutu erabaki hura hartu izanaz.
Zeure bidearen erretratua ditugu, hein
batean, zure liburuak...
Hortxe dituzu arestian aipatu ditu
zun gai horiek guztiak… Idaztea, nire
tzat, neure nortasuna sendotzea da, eta
horrekin batera, autoirudia etengabe
gaurkotzea. Horrexegatik agertzen dira
nire obran hainbeste autoerretratu. Ba
ten batek pentsatuko du neure buruari
begira nagoela, besteren batek egolatra
tzat, nartzisistatzat hartuko nau, baina
ez da horrelakorik. Autoerretratua da
ariketa bat, ezagutza propioa finkatze
ko eta argitzeko. Zer naiz noiz? Krista
lezko emakumea, emakume kapeladuna,
emakume kaierduna, emakume katu
duna... Bizitzaren joanean mugarriak
jartzearen antzeko zerbait da. Askotan,
ironiaz baliatzen naiz. Nire lanetan beti
da mina, baina baita umorea ere, dramak
erlatibizatzeko, eta taupada bat ere bai,
bizitzari mamia ateratzeko, kosta ahala
kosta.
Bizitzaz betea duzu poesia.
Bai, bada! Poesia bizi dut, poeta nai
zelako, esan dezagun. Baina, bestalde,
poesian ere bizi naiz. Poesian bizi naiz,
neure ni autobiografikoaren bidez, alADMINISTRAZIOAEUSKARAZ115

«Idaztea, niretzat,
neure nortasuna
sendotzea da, eta
neure autoirudia
etengabe
gaurkotzea»
ter egoen bidez edo mozorroen bidez.
Autofikziorik ere bada poesian… Esate
baterako, Nola gorde errautsak kolkoan
liburuan agertzen den andre sorta hori
nire zenbait ardura, beldur, lilura eta
abar islatzeko erabili dut. Hor da femi
nismoaren eragina ere. Beharbada, garai
batean gehiago agertzen ziren eguneroko
esperientzia, erreferentzia domestikoak,
eta hori ere neure burua kokatzeko era
bat zen. Erotismoa planteatzeko orduan
ere izan dut bilakaerarik, nahiz eta neu
izan lehena klitori hitza euskarazko
poesiara ekartzen. Kar, kar! Orain, adibi
dez, pisu handiagoa dute kezka sozialek,
munduaren ondoezak. Niri, paper ar
tean ibiltzeak nire burua zaintzeko balio
dit eta, neurri batean, baita neure bizitza
argitzeko ere.
Zer esan nahi duzu? Zer argitu behar
dizu paperak?
Esan nahi dut askotan, idatzi ahala etor
tzen zaizkigula errebelazioak. Jakiteko
modu bat da idaztea: ideiak egituratze
ko, emozioak menderatzeko, memorian
gordetzeko, falta duguna eskuratzeko…
era bat. Esperientzia domestikoari errefe
rentzia egiten hasi nintzenean, adibidez,
emakume poeta galegoen eraginpean
nintzen, ate bat gertatu zitzaizkidan, ja
rraibide bat. Erakutsi zidaten patata-tor
tilla, termometroa edota putzu bat poeti
zagarriak izan daitezkeela. Denak dauka
bere baitan irudi bat, eta hitzen bitartez

landuz gero, poema batean norberaren
puntu kardinalak topa daitezke.
Eguneroko mundua, alegia.
Eguneroko munduaz, eguneroko jendeaz
eta geure buruaz jardutea aberasgarria
da. «Etxeko sua etxeko hautsez estali» da
esaera, baina ni kontrako iritzikoa naiz.
Uste dut edozein bizitza arrunten balioa
literaturaren bidez azpimarratu ezinik ez
dagoela. Adibidez, esaten dudanean «Bio
grafia orok igortzen du izpi bat», esan
nahi dut emakume ospetsuei buruz nahiz
neure amari buruz hitz egin, denek merezi
dutela aintzat hartzea, alegatu moduko
bat da ikusgarritasunaren alde.
‘O poeta e un fingidor’ zioen Pessoak,
oker ez banaiz.
Ezin da bestela izan. Geure subjektibita
tea delako gure lan-tresna, eta nahiz eta
subjektibitaterik objektiboenarekin lan
egin, zehatza ez den irudi bat eraikiko
dugulako, eta, gainera, irudi hori ere
lortu nahi dugun efektuaren arabera ma
nipulatuko dugulako. Jakina fingidoreak
garena, itxuratiak, munduko egiatienak
izanda ere! Baina zintzoa izanda ere, pose
faltsuak sortu beharrean gaude poetok,
artifizio literarioaren zerbitzura beti. Ho
rrela egingo ez bagenu, ez ginateke idaz
leak izango, kardiologo-edo baizik.
«Denak dauka bere baitan irudi bat»,
esan diguzu arestian. Poetaren begiradaz ari zara, inondik ere.
Izan ere, bestela, zein da poeta den ba
ten eta poeta ez den baten arteko ezber
dintasuna? Non da aldea?… Nik uste bi
ezberdintasun nagusi daudela. Lehena
da poetaren begirada, argazkilariaren be
giradak bezala, beste ikuspuntu batzuk
saiatzen baititu; bestek ikusten duena
beste era batera ikusten du; edo bestek
ikusten ez duena, ikusi. Bigarren ezber
dintasuna da, antzinakoek esango luke
ten moduan, haren kantuaren indarra:
«Poeta bereizten da bere kantuaren in
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«Poeta naiz, baina
poesian ere bizi
naiz neure ni
autobiografiko,
alter ego eta
mozorroen bidez»

darragatik». Uste dut Maria Zambranori
irakurri niola hori, hitza erabiltzeko erak
bereizten duela poeta, hitzen bidez, eder
tasunaz gain, besteren baitara ere sartze
ko ahalmenak. Begiradak eta kantuaren
indarrak bereizten dute poeta.
Zeure buruaz ari gara elkarrizketan,
etengabe ari gara zure baitako poetaren
begiradaz. Ispiluaren beste aldean, Espainiako saria jaso eta gaztelaniazko hedabideetan zarenez, begirada bera dugu
hemengo prentsa eta irrati-telebistek,
eta erbestekoek?
Behin edo behin gertatu zait, bai, begi
rada bihurriagoari aurre egin beharra,
kuotei buruz, edota periferiaz, mino
riez... galdezka etorri zaizkidanean. Ho
rrelakoak salbuespen dira, hala ere. Oro
har, errespetu handia nabari dut hemen
nahiz hemendik kanpoko hedabidee
tan. Jakin-min handia dute. Babelia-ko
[Madrilgo El País egunkariaren literatura
gehigarria] kazetaria Lekeitiora etortzea,
adibidez, adierazgarria da. Egunotan ari
dira ateratzen iruzkin kritikoak ere, uga
ri. Lamarea.com-eko kazetari eta poeta
Laura Casiellesek egindako elkarrizketa,
esate baterako, gogoan hartzekoa dut;
oso elkarrizketa ona, poema liburu sa
ritu hau eta Hezurren erretura ipuin li
burua lotuz, intertestualitatea aztergai.
Bidenabar esanda, oraintsu argitaratu du
Hezurren erretura hori Consonni argita
letxeak, Quema de huesos, neuk itzulita.
Bizkor aktibatu dituzte itzulpenak, horratik!

18

Zortea izan da, bai, itzulpenaren argi
talpena hain bizkor abiaraztea. Iragan
abuztuan Expoesía jaialdian izan nin
tzen Sorian (Espainia), eta editore ba
tek irakurraldiaren amaieran esan zidan:
«Asko gustatu zait zure irakurraldia, ba
duzu gaztelaniarako argitaldaririk?», eta
nik ezetz, ez neukala. Esan nion: «Itzuli
berri dute liburua, Espainiako sarira bi
daltzeko, alegia, baina ez dut besterik».
Eta berak: «Bidali nahi badidazu, egingo
dugu zerbait, agian». Eta holaxe. Kasua
litatea izan zen. Ez nuen ezer kalkula
tuta. Baina atea joka inor etorrita, zer
ibiliko naiz ni hau eta hura kalkulatzen?
Nik ez dut horrela funtzionatzen. Zorte
onari atea ireki behar zaio.

puak onak, haiexek salbatuko naute!
Kar, kar… Inoren esaldiak norberarenak
baino biribilagoak, ederragoak edota ze
hatzagoak izaten dira kontu konkretuak
nahiz abstraktuak azaltzean... Batzuetan,
haien gogoetatik jaio da nik idatzitako
pasarteren bat... Neurriz kanpo baliatzea
ere ez da komeni, jakina. Gainerakoan,
intertestualitatea dela-eta, izugarri gus
tatzen zait obren artean loturak egitea.
Toki batzuk, pertsonak, animaliak, ger
taerak eta abar errepikatzean –Lekeitio,
edo lagunak, edo begia galtzea, edo nire
katua zena–, oihartzun modukoak sor
tzen dira, eta oihartzun horiek benetako
tasuna garantizatzen dute; nire ustez,
jakina.

Intertestualitatea eta metaliteratura,
zure lanaren ezaugarrietako bi.
Bai, erreferentzia literarioz josten ditut
nire liburuak, neure burua babesteko:
nire testua eskasa bada, eta besteren ai

Asko dira zure sari honek poztutakoak…
Bai, total zabaldu da albistea! Jende as
kok txalotu du, poz orokor bat ere izan
da, bestela ez dago ulertzerik nik 500
mezutik gora jasotzea. Denei ezin eran
tzunda ibili naiz. Lagunak, eta ezagun
hutsak, eta irakurleak, ni zoriontzen.
Uholde handi bat. Ordainezina.

«Emakume
poeta galegoek
erakutsi zidaten
patata-tortilla,
termometroa
edota putzu bat
poetizagarriak izan
daitezkeela»

[Oharra. Horrenbestez amaitu genuen elkarrizketa. Argazkiak egitera abiatu gintuzun.
Horretan ginen, Bilboko Plaza Barriko arkupeetan, hiru metrora eta begiz joa genuen
Espainiako Poesia sariaren poltsa gu batere ohartu gabe eskuluzeren batek eraman
zuenean. Barruan, bizpahiru liburu eta Miren Agur Meaberen eskuzko oharrak. Lapur
irakurzalea izango ahal da, behintzat]
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1.	
Aukera itzazu Euskaltzaindiaren Hiztegiaren gomendioen araberako esaldi ego
kiak. Hiru esaldietako bat desegokia da, eta beste biak egokiak:

1.	
a) Margaritek hauskorrak dirudite, baina izozteei ondo eusten dieten landareak
dira.
	b) Txiribitek hauskorrak dirudite, baina izozteei ondo eusten dieten landareak
dira.
c) B
 ixiloreek hauskorrak dirudite, baina izozteei ondo eusten dieten landareak
dira.
2.	a) Mendian nenbilela, lokatzetan irrist egin, eta amilka erori nintzen zuhaitz
baten kontra jo arte.
b) Mendian nenbilela, lokatzetan irrist egin, eta bilin-balanka erori nintzen
zuhaitz baten kontra jo arte.
c) Mendian nenbilela, lokatzetan irrist egin, eta bilinbolaka erori nintzen zuhaitz
baten kontra jo arte.
3.	a) Ordenagailu aurrean ordu asko egiten dituzunez, aulki birakaria erosi beharko
zenuke bizkarreko mina arintzeko.
b) Ordenagailu aurrean ordu asko egiten dituzunez, aulki biratzailea erosi
beharko zenuke bizkarreko mina arintzeko.
c) Ordenagailu aurrean ordu asko egiten dituzunez, aulki birakorra erosi beharko
zenuke bizkarreko mina arintzeko.
4.	a) Sua erabat itzalita zegoela uste zuten, baina goizaldeko ordu bietan indarrez
birbiztu zen.
b) Sua erabat itzalita zegoela uste zuten, baina goizaldeko ordu bietan indarrez
berpiztu zen.
c) Sua erabat itzalita zegoela uste zuten, baina goizaldeko ordu bietan indarrez
piztu zen berriz.
5.	a) Uste denez, pergaminoa Kristo aurreko 200. urtean asmatu zuten, Egiptoko
Ptolomeo erregeak papiroen esportazioa debekatu zuenean.
b) Uste denez, larrukia Kristo aurreko 200. urtean asmatu zuten, Egiptoko
Ptolomeo erregeak papiroen esportazioa debekatu zuenean.
c) Uste denez, bilorruzkia Kristo aurreko 200. urtean asmatu zuten, Egiptoko
Ptolomeo erregeak papiroen esportazioa debekatu zuenean.
6.	a) Espainiako Gobernuak ukatu egin du pinudiak fumigatzeko baimena.
Jaurlaritzak eta hiru diputazioek helegitea jarri diote erabakiari, eta, bien
bitartean, oxido kuprosoa probatuko dute 1.050 hektareatan.
b) Espainiako Gobernuak ukatu egin du pinudiak fumigatzeko baimena.
Jaurlaritzak eta hiru diputazioek helegitea jarri diote erabakiari, eta,
binbitartean, oxido kuprosoa probatuko dute 1.050 hektareatan.
c) Espainiako Gobernuak ukatu egin du pinudiak fumigatzeko baimena.
Jaurlaritzak eta hiru diputazioek helegitea jarri diote erabakiari, eta, bizkitartean,
oxido kuprosoa probatuko dute 1.050 hektareatan.
7.	
a) Norberaren bokazioa lanbide bihurtzea pertsona ororen ametsa da.
b) Norberaren bokazioa ogibide bihurtzea pertsona ororen ametsa da.
c) Norberaren bokazioa bizipide bihurtzea pertsona ororen ametsa da.
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8.	a) A zer nolako baserria erosi duen! Zedenak jota ditu habe guztiak!
b) A zer nolako baserria erosi duen! Bipiak jota ditu habe guztiak!
c) A zer nolako baserria erosi duen! Sitsak jota ditu habe guztiak!
9.	a) A zer lotsa! Inguruan inor ez zegoela ikusita, bilutsik sartu nintzen ibaian, eta
bat-batean jubilatu talde bat agertu zen.
b) A zer lotsa! Inguruan inor ez zegoela ikusita, larrugorrian sartu nintzen ibaian,
eta bat-batean jubilatu talde bat agertu zen.
c) A zer lotsa! Inguruan inor ez zegoela ikusita, biluzik sartu nintzen ibaian, eta
bat-batean jubilatu talde bat agertu zen.
10.	
a) Herriko azken baserria pasa, eta bi pista elkartzen diren bizkargune batera
helduko zarete.
b) Herriko azken baserria pasa, eta bi pista elkartzen diren muino batera helduko
zarete.
c) Herriko azken baserria pasa, eta bi pista elkartzen diren bizkarrune batera
helduko zarete.

1i.	Antzerakoak izan arren, ez dira berdinak. Topatu definizio bakoitzari dagokion
hitza:

Galarazi
Galtzera behartu:
Galazi
Inauterietan edo bestelako jai batzuetan,
norbaiten edo zerbaiten itxura hartzeko,
gorputzean jartzen diren jantzien eta bestelako
elementuen multzoa:

Ezezagun dena, ezkutuan dagoena edo
gertatzeko dagoena asmatu:

Zomorroa
Mozorroa

Igorri
Igarri
Aupatu

Zerbaiten edo norbaiten izena esan, adierazi:
Aipatu
Argiak bere bidean gorputz opako batekin topo
egitearen ondorioz sortutako espazio-zati iluna:

Itzela
Itzala

Jantzi batzuei irekiduretan, gainean edo
barrualdean ehun-zati bat josirik egiten zaien
poltsa-antzekoa, normalean txikia:

Sakela
Sabela
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1ii.	Zein aditzez ari gara?

Ariketak 115

Norbaitek bere aurrean gertatzen dena, esaten zaiona,
irakurtzen duena eta abar atzeman; zerbaiten esanahia
beretu:

JA

Inolako frogarik edo azalpenik gabe berez ikusten, sumatzen
edo ulertzen dena:

NA

Gauza bat beste baten azalari irmoki lotu:

I

TS

Zuzen edo zutik dagoena beherantz higitu:

M

Lehengo eraikin bat berriz erabiltzeko moduan jarri, behar
diren konponketak eginez, batzuetan erabilera berria ematen
zaiola:

BI

Gogoan behin eta berriro, astiro erabili, aztertu:

H

U
G
U

N

1v.	Osatu esaldiak ondorengo hitzak erabiliz:
hautua
zama

txantxetan
antzua

katramila
kiratsa

1. Epaileak hartu duen erabakiaren inguruan sekulako

erronka
oihartzun
sortu da.

2.	
Kontingentzia planak betetzeak lan
handia sortzen diela
adierazi dute langileek: sarri, orduz kanpo egin behar izaten dituzte lan horiek.
3.	
Pertsona bakoitza izaki independentea da, eta ez du osatuko duen inoren
beharrik; bikotekidea izatea ez da ezinbestekoa, norberaren
baizik.
4.	
Osasuna ez da
hartzeko gauza: ondo jateak eta kirola
egiteak, besteak beste, gaixotasunak saihesten ditu.
5.	
Europak gaur egun duen
nagusietako bat biztanleriaren
zahartzeak eragin duen egoera demografikoari aurre egitea da.
6.	
Ebaluazioak, eraginkorra izateko, etenik gabea, sistematikoa eta ongi
planifikatutakoa izan behar du: nork, zer, nola eta zertarakoak ongi definitzeak
izango du lehentasuna, datu-bilketa
izan ez dadin.
7.	
Uztailaren 2ko Foro Irekiak
handia izan zuen sare sozialetan;
hala jartzen dute agerian Twitterren lortutako eraginaren txosteneko datuek.
8.	
Edukiontziak aldizka garbitu behar dira, pilatzen diren hondakinek sortzen duten
kentzeko.
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Soluzioak115
1.
ii.

1. a, b
2. a, c
3. a, c

4. b, c
5. a, b
6. a, c

7. a, b
8. a, c
9. b, c

10. a, b

Galarazi
Mozorroa
Igarri
Aipatu
Itzala
Sakela

iii. JABETU:	Norbaitek bere aurrean gertatzen dena, esaten zaiona, irakurtzen duena
eta abar atzeman; zerbaiten esanahia beretu.
NABARI:	Inolako frogarik edo azalpenik gabe berez ikusten, sumatzen edo
ulertzen dena.
ITSATSI:

Gauza bat beste baten azalari irmoki lotu.

MAKURTU:

Zuzen edo zutik dagoena beherantz higitu.

BIRGAITU:	Lehengo eraikin bat berriz erabiltzeko moduan jarri, behar diren
konponketak eginez, batzuetan erabilera berria ematen zaiola.
HAUSNARTU:

iv.

Gogoan behin eta berriro, astiro erabili, aztertu.

1. Epaileak hartu duen erabakiaren inguruan sekulako katramila sortu da.
2.	Kontingentzia planak betetzeak lan zama handia sortzen diela adierazi dute
langileek: sarri, orduz kanpo egin behar izaten dituzte lan horiek.
3.	Pertsona bakoitza izaki independentea da, eta ez du osatuko duen inoren beharrik;
bikotekidea izatea ez da ezinbestekoa, norberaren hautua baizik.
4.	Osasuna ez da txantxetan hartzeko gauza: ondo jateak eta kirola egiteak, besteak
beste, gaixotasunak saihesten ditu.
5.	Europak gaur egun duen erronka nagusietako bat biztanleriaren zahartzeak eragin
duen egoera demografikoari aurre egitea da.
6.	Ebaluazioak, eraginkorra izateko, etenik gabea, sistematikoa eta ongi
planifikatutakoa izan behar du: nork, zer, nola eta zertarakoak ongi definitzeak izango
du lehentasuna, datu-bilketa antzua izan ez dadin.
7.	Uztailaren 2ko Foro Irekiak oihartzun handia izan zuen sare sozialetan; hala jartzen
dute agerian Twitterren lortutako eraginaren txosteneko datuek.
8.	Edukiontziak aldizka garbitu behar dira, pilatzen diren hondakinek sortzen duten
kiratsa kentzeko.
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leihatila

Ardi galduak
Nerea Loiola
Idazlea

KAKA.

Zazpi falta dira. Zazpi ardi ez
dira erraz desagertzen. Elastikoarekin izer
dia lehortu du Leirek eta orduari begiratu
dio. Triniri esan dio itzuliko zela haurra
esnatu aurretik. Hortzak estutu ditu, es
taldurarik ez. Aingeruri deitu eta esan
nahi zion ez dela ardien atzetik ibiliko,
eta 24 orduko lanaldia baduzu ezin direla
animaliak eduki. Herrirako bidea hartu
du maldan gora, ardiak pago-itzaletan
lasai. Besteak iturrira hurbilduko ziren
agian. Beheko langa zabalik badago eta
galtzadara atera badira berriz? Orduari
begiratu dio, eta mendian behera abiatu
da amorruz. Sasia trabatu zaio hankan.
Negargura jarri zaio, ez zauriarengatik.
Makurtuta dagoela, entzun du Madolako
Xebe.
Hemen, kostako artzaina…
Zutitu egin da. Irribarretsu begiratzen
dio Xebek, hamar bat pausotara, maki
la batean bermatuta. Leirek lizunkeria
ikusten du beti haren begiratzeko ma
neran. Errudun sentitu da; polita iza
teagatik gizonezkoek desiratuko dutela
pentsatzeagatik. Goitik behera begiratu
dio hark. Gora eta behera begiratu du
Leirek. Xendran dago gizona, Leirek
pentsatu du sasien gainetik egin beharko
lukeela larrituz gero.
Ardiak falta ditugu.
Begiratu dun goian, Mergelun? Asubekoekin akaso.
Akaso. Berriketan egin dute herrirako
bidea.
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INSTAGRAMERAKO argazkian

bere eskua ageri da katilu bati heltzen;
atzealdean, terrazako baranda beltz dis
tiratsua; urrutian, Malloak, behe-lainoa
tontorretan sigi-sagan. Aralarri begira gosaltzen, igande plan hoberik?, idatzi du az
pialdean. Plastikozko mahai higatuan utzi
ditu mugikorra eta beroegi dagoen kafea.
Barandan besoak bermatu, eta lepoa lu
zatu du burua doi bat atzeratuz. Sakon
hartu du arnasa. Bi urte bertan, eta mendi
izen bakarra ikasi du: Ttutturre. Sarritan
errepikatzen dizkiote bertakoek tontorren
izenak, baina, horixe bakarrik gordetzen
du; ez daki tuntuna hitzarekin duen eitea
rengatik ez ote den.
Negarrez ari zunan, neska. Sustoa eman
dio Aingeruk, Aner besotan. Ardien bila
joango gaitun Elostara.
Xebek esan zidan Mergelun begiratzeko.
Nik baino hobeto jakingo din hark!

GAIZKI bukatu zuten Elostan atzo;

alde egin zuen Leirek Aingeru han utzita:
ez zuen gaizki tratatzen zuen gizon bat
utzi halako beste baten ondoan amaitze
ko. Ardien arrastorik ez.
Aingeruk etxea eskaini zionean, Leirek
ez zuen zalantzarik egin: dibortziotik
eta herritik urruti. Aner txikia izan, eta
ez zuen aldaketaren handia sumatuko.
Aurreneko larru jotzeak egarriz zukutu
zituen arren, orain gogorik gabe egiten
du Leirek, aseptikoki; eskatzen ez dion
alokairuaren ordainetan, agian.
Asuberako bidea hartu du, Triniri haurra
utzi eta ardi bila joateko. Hormigoizko as

karen ertzetik agurtu du Xebek. Ezustean
harrapatu du berriz. Aldamenean esertze
ko keinua egin dio. Aner haren zakurrare
kin jolasean utzi, eta eseri egin da.
Aingeruren oihuak entzun nitinan atzo,
dena ongi?
Atzamar batez askako ura irabiatzen hasi
da Leire eta baiezkoa erantzun dio.
Nik askoz hobeto zainduko hinduket.
Barreak alde egin dio neskari eta semea
besoetan hartuta, Asuberantz jarraitu du.
Ardien bila abiatu da, haserre bere
buruarekin: zergatik antzezten du zorio
na? Zergatik ezin esan: Gustura bizi naiz
hemen Trini, baina ez nago nire onenean.
Beste porrot batetik ihesi? Birao batek eten
dio gogoeta: Josetxo azaldu da lasterka
sega eskuan. Liztor putasemeak. Lagun
duko diola arditara. Leirek ezetz, baka
rrik egon nahi du; bakarrik egin nahi du.
Autobia aldameneko belardian ez da ar
dirik; eguzkiak berotzerako bilatzen dute
abaroa. Gora egin eta berehala aurkitu
ditu Josetxorenak, zuhaitz baten geriz
pean. Margo urdina dute hauek, eurenek
arrosa. Dena urdin. Inguruan beste pare
bat itzalgune daudela eta, lanari paseo
zaporea ematen saiatu da: mendia ar
nastu, ikuspegia mamitu; betidanik nahi
izan du eta naturan bizi! Halako batean,
ahotsak; ezohikoa. Zuhaitz artetik ze
latatu ditu eta, taldean emakumeak ere
badirela ikustean, atera da bidera. Baietz
esan dio gizon berritsu batek, ikusi di
tuztela ardiak duela gutxi, baina aienatu
egin direla; eta ez, ez dakiela norantz.
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Bost egun euskarazko
itzulpengintzaren munduan
Unai Brea
Kazetaria

U

rriko azken astea
Euskal Herrian
igaro zuen Leire
Segurak, EAEn
itzulpengintza
ren alorrean lan egiten duten
zenbait erakunde bisitatzen.
Europako Batzordean
egiten duen lana azaldu,
eta, ordainetan, euskal
itzulpengintzaren alorrean
oraintxe egosten ari diren
zenbait errezetaren berri izan
zuen bertatik bertara. Hona
hemen egun haien kronika
behar baino xumeagoa.
Europako Batzordeko Itzulpen Zuzen
daritza Nagusiaren Visiting Translator
Scheme (VTS) programari esker, bertan
lan egiten duten itzultzaileek aukera dute
Europar Batasuneko unibertsitate, admi
nistrazio publiko, nazioarteko erakunde
eta enpresa pribatuetara joateko eta haie
kin jakintza, jardunbideak eta esperien
tziak partekatzeko. Programa ezagutu
zuenean, Leire Segurak ez zuen zalan
tzarik izan: euskarazko itzulpengintzaren
alorrean lan egiten duten erakundeekin
egon nahi zuen.
«Euskara ikasten hasi nintzenean, 21
urterekin, guztiz maitemindu nintzen
hizkuntzarekin –azaldu du– eta VTSren
berri izan bezain laster, gogoa Euskal

20

Herrira joan zitzaidan automatikoki».
Segurak lau entitaterekin elkartzea era
baki zuen: IVAPen Itzultzaile Zerbitzu
Ofiziala (IZO), Eusko Jaurlaritzako Kul
tura eta Hizkuntza Politika Saila, Elhu
yar taldea eta UZEI (Terminologia eta
Lexikografia Zentroa).
Lehenbiziko hiru egunetan, IZOko eta
Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko
kideekin bildu zen itzultzaile nafarra, eta
Europako Batzordeko Itzulpen Zuzen
daritzaren lan-moldeak, baliabide tek
nologikoak eta terminologia-lana azaldu
zizkien. Manu Arrasate IZOko buruak,
berriz, zerbitzu horren egoeraz jardun
zuen. Eusko Jaurlaritzak euskaratik eta
euskararako itzulpengintzaren eta inter
pretazioaren eremuan dituen premiak
asetzea da IZOren zeregina, eta, gainera,
hura da erreferentzia euskarazko termi
nologia juridiko-administratiboa sortzea
ri dagokionez. Itzulpen gehienak, % 98,
gaztelaniatik euskarara egiten dituzte.

Euskal terminologiaren
laborategian
Mertxe Olaizola, IZOko terminologiaarduraduna, eta Araceli Díaz de Lezana,
Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko
Hizkuntza Plangintzako arduraduna,
beren erakundeek euskarazko termi
nologiaren alorrean egiten duten lanaz
aritu ziren. Ildo horretan, ezin aipatzeke
utzi Euskalterm, 1986an UZEIk sortu
tako eta, ordutik, IVAPek eta Hizkun
tza Politika Sailak finantzatutako basea,
euskaraz
ko itzultzaile guztientzat eta
hizkuntza lanabes duten beste askoren
tzat zeharo ezaguna. Olaizolak eta Díaz

de Lezanak Terminologia Batzordearen
lana ekarri zuten gogora; hari dagokio
terminologiari dagokionez lehentasunak
ezartzea, termino hobetsiei buruzko era
bakiak hartzea (gaztelaniazko termino
batentzat balizko euskal ordain bat bai
no gehiago dagoen kasuetan, esaterako)
eta irizpideak finkatzea. Mertxe Olaizo
lak, gainera, hurrengo hilabeteetarako
erronka bati buruz hitz egin zuen han
bildutakoen aurrean: terminologia-zer
bitzu berria sortzea, IZOren paraleloa
baina ez haren menpekoa, orain arte
bezala.
Bisitaren hirugarren egunean, urriaren
27an, Araceli Díaz de Lezana Jaurlari
tzak martxan jarri berri duen Hizkun
tzaren Teknologien 2021-2024 Planari
buruz mintzatu zen. Adierazi zuenez,
hiz
kuntza-teknologietan euskara sen
dotzea da xedea, teknologia horietan ez
dauden hizkuntzak desagertzeko arris
kua dutelakoan. Big data delakoa, sare
neuronalak eta bestelako aurrerapenak
baliatzea da asmoa, euskara sustatze
ko; zeregin horrek, betiere, administra
zioarentzat zehar lerroa izan behar duela
azpimarratu zuen Díaz de Lezanak.

Baliabide teknologikoak
euskararen mesedetan
Arabatik Gipuzkoara. Bisitaren azken bi
egunetan, Leire Segura Elhuyarreko eta
UZEIko kideekin elkartu zen, hurrenez
hurren. Hala, Elhuyarrek azken hamarka
detan egindako lan oparoa ezagutu zuen,
hiztegigintzaren alorrekoa batik bat. Fun
dazio horrek garatutako bestelako lanabe
sik ere izan zuten hizpide; esaterako, Elia,
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ115

hitzez hitz

adimen artifizialean eta sare neuronaletan
oinarritutako itzultzaile automatikoa.
Ostiralean bukatu zen EBko itzultzai
learen bost eguneko ibilbidea, UZEI
zentroaren egoitzan, Donostian. Euska
raren lexikoa –orokorra zein espezializa
tua– normalizatzea da haien zeregin na

gusietakoa; izan ere, UZEIk sortu zuen
Euskalterm terminologia-bankua 80ko
hamarkadan, arestian esan dugun legez.
Horrez gain, hizkuntza-teknologia ere
garatzen dute; ildo horretan, eurek sor
tutako zenbait tresna aurkeztu zizkioten
Luxenburgotik joandako bisitariari, hala

nola Gaika, erabilitako terminologia mo
taren arabera testuak sailkatzeko sistema,
eta Idite, itzulpenen diagnostiko termino
logikoa eta indarreko arauen araberako
gomendioak egiten dituen tresna, zeharo
egokia, besteak beste, aspaldiko testuak
gaur egungo terminologiari egokitzeko.

Leire Segura
Garralda

hartzen dituela arlo guztietan: energian,
garraioan eta abar. Erabaki edo araudi
horiek testu juridikoetan idazten dira,
herrialde guztietan aplika daitezen. Testu
horiek erregelamenduak, zuzentarauak
eta erabakiak izaten dira, normalean, eta
ingelesez idazten dira. Horietako batzuk
zuzenean lotesleak dira estatu kideentzat,
eta, ondorioz, ezinbestekoa da epaileek,
enpresek eta herritarrek testu horiek
ulertzea. Beraz, guk ingelesetik gaztela
niara itzultzen ditugu, gure Estatuan
erabili ahal izateko eta Europako legea
bete ahal izateko.

«Uste dut giza
itzultzaileok
beharrezkoak
izango garela
etorkizunean ere»

(Itzultzailea Europako Batzordean):

H

izkuntzekiko
grinak bultzatu
zuen Leire Segura
(Iruñea, 1990)
itzulpengintza
ikastera. 2014an, Europako
Batzordean lan egiteko
oposizioetara aurkeztu zen, baita
gainditu ere. Lau urte geroago
eskaini zioten lanpostu bat,
eta harrezkeroztik itzultzaile
ari da Luxenburgon, Itzulpen
Zuzendaritza Nagusian.
Urrian, Euskal Herrian izan
zen zenbait egunez, euskarazko
itzulpengintzarekin harreman
estua duten lau erakunderekin
elkartzeko. Orrialdeotan, bere
eguneroko lanaren gorabeherez
eta itzulpengintzaren orainaz eta
geroaz hitz egin dugu.
Zehazki, zein da zure lana Europako
Batzordean?
Nire lana ulertzeko, jakin behar dugu
Europar Batasunak hainbat erabaki
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Lan handia egin beharko duzue ahalik
eta zehatzen itzultzeko…
Testu juridiko horietan terminologia oso
garrantzitsua da, eta denbora asko ema
ten dugu informazioa eta termino zuze
nak bilatzen. Zuzentarau bat itzultzen
ari bagara, adibidez, oso inportantea da
implementation, transposition eta application terminoak bereiztea. Bata edo bestea
aukeratzearen ondorioak guztiz desber
dinak dira, eta gure lana horixe da: ter
minoak ongi bereiztea, ulertzea eta gure
hizkuntzara itzultzea, ñabardura guztiak
gordeta. Baina testu juridiko horiez gai
nera, bestelakoak ere itzultzen ditugu.
Adibidez, herritarrek idatzitako gutunak,
edo parlamentariek batzordeari zuzen
dutako galderak. Testu horietan gaiak
arruntagoak eta hurbilagoak dira, egune
roko bizitzari lotutako galderak. Eta ezin
ahaztu txostenak, prentsa-adierazpenak,
liburuxkak, webgunerako testuak...
Itzulpenak egiteaz gain, lankideen tes
tuak berrikusten ditugu. Hau da, nik
dagokidan testua itzultzen dut, eta, buka

tzen dudanean, berrikusten hasten naiz,
behin edo bitan errepasatzen dut nik
itzulitakoa. Horretarako oso lagunga
rria da pixka bat itxarotea. «Egoten utzi
behar zaio», esan ohi dugu, batzuetan ez
baititugu geure akatsak ikusten, nahiz eta
bost aldiz irakurri. Beraz, lagungarria da
han uztea eta biharamunean jorra
tzea,
burua eta begiak freskoago ditugunean.
Bukatzen dudanean, lankide bati bidal
tzen diot. Hark berriz begiratzen du aka
tsik ez dagoela egiaztatzeko, eta niri bidal
tzen dit, nik hark proposatutako aldaketak
onartzeko ala ez. Hona etorri nintzenean,
berrikuspen horiek funtsezkoak izan zi
ren niretzat, gauza pila bat ikasi nuen eta.
Gaur egun ere asko ikasten dut lankideen
oharrekin. Badaude beste zeregin batzuk,
jakina, baina hori da, gutxi gorabehera,
gure egunerokoa.
Zergatik aukeratu zenuen itzultzaile
izatea? Eta zergatik EBn?
Betidanik izan ditut gustuko hizkuntzak.
Amak frantsesa daki, baita euskara pixka
bat ere, eta horrek jakin-mina piztu zuen
niregan. Beraz, unibertsitatean hasi bai
no lehen, zalantzan egon nintzen: Ikus-
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entzunezko Komunikazioa edo Itzulpen
gintza? Lehenengoa aukeratu nuen, baina,
ikasketa horiek bukatu bezain laster, argi
izan nuen besteak ere egin behar nituela.
Oporretan joaten nintzenean eta beste
hizkuntzaren bat entzuten nuenean, ezi
nezkoa zen niretzat belarriak ez zorroztea,
ulertu nahian. Tabernetan, beti menuen
bertsioak alderatzen nituen, egiaztatzeko
itzulpenak ongi eginak ziren ala ez (jarrai
tzen dut hori egiten, deformazio profesio
nala da, kar kar). Konturatu nintzen, nola
edo hala, hizkuntzak zirela nire etorkizuna,
eta helburu horri ekin nion buru belarri.
Gasteizen itzulpen-ikasketak egiten ari
nintzela, irakasle batek aipatu zuen Eu
ropar Batasunerako oposizioak egingo
zituztela. Irakasle hori, Jaione Arregi,
Bruselan aritua da interprete, eta beti
animatzen ditu ikasleak halakoetan saia
tzera. Aurkeztu nintzen, oposizioak gain
ditu nituen eta itxarote-zerrendan geratu
nintzen. Bitartean, Iruñeko itzulpenenpresa batean egin nituen praktikak,
eta han jarraitu nuen lanean. Lau urte
geroago, Europatik deitu zidaten lan
postu baterako; elkarrizketa egin, eta
hona etorri nintzen, Luxenburgora.
Itzulpen Zuzendaritza Nagusia bi leku
tan dago, Bruselan eta Luxenburgon,
baina berrienak hona etortzen gara.
Nola egiten duzue lan Europako Batzordeko itzultzaileok, hainbeste hizkuntzarekin? Zein da hizkuntza-hierarkia?
Europar Batasunak hiru hizkuntza mota
ditu. Lehenik eta behin, 24 hizkuntza
ofizialak. Europar Batasunak onartutako
hizkuntzak dira, eta funtsezko legedia eta
tratatuak 24 hizkuntza horietan idatzi
behar dira, estatu kide guztiek bete ahal
izateko. 24 bertsio linguistiko horiek
Aldizkari Ofizialean argitaratuta daude,
eta, ondorioz, guztiek dute balio bera,
nahiz eta 23 itzulpenak izan. Han ikus
ten da hizkuntza horietan benetan egiten
dela lan (working languages dira, inge
lesez esaten dugun bezala), eta ez dela
teoria hutsa. Balio bera izatetik dator
hizkuntza guztien arteko koherentziari
ematen diogun garrantzi handia.
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Hizkuntza ofizial horiez gain, bigarren tal
de bat dugu: prozedura-hizkuntzak, hau
da, ingelesa, frantsesa eta alemana. Beste
erakunde batzuetan beste izen bat hartzen
dute, baina Europako Batzordean «proze
dura-hizkuntza» esaten diegu. Eraginkor
tasuna dela eta, ezinezkoa izango litzateke
denbora osoan 24 hizkuntza ofizialak era
biltzea. Europako Batzordeak, adibidez,
harreman estuak ditu estatuko adituekin,
haiei galdetzen baitie hainbat arlotako
egoeraz. Funtzionario eta aditu gehienen
bigarren hizkuntza, guztiok konpartitzen
duguna, ingelesa da; ondorioz, kontsul
tak, analisiak, txostenak eta, azken batean,
testu juridikoak, ingelesez idazten dira
gehienetan. Horregatik daude prozedurahizkuntzak: testu gehienak hiru hizkuntza
horietan izateko eta prozesuak zertxobait
azkarragoak izateko.
Eta, azkenik, hirugarren taldea: hizkuntza
gehigarriak; adibidez, euskara, katalana
edo galiziera. Europar Batasunak onartu
tako hizkuntzak dira, estatu kideen kons
tituzioek onartutako hizkuntzak baitira.
Hori dela eta, Espainiako herritarrek eus
kara erabil dezakete Europako erakundee
kin harremanetan jartzeko, aukera hori
gutxitan erabiltzen den arren.
Literaltasuna edo malgutasuna? Diozunagatik, bigarrenetik asko ez…
Galdera horri erantzuteko, lehen ai
patu dudan hizkuntza guztien arteko
koherentzia ekarriko dut gogora. Esan
dudanez, 24 hizkuntza ofizialek balio
bera dute («24 jatorrizkoen fikzioa», dei
tzen diogu guk). Hori dela eta, hizkun
tza guztiek gauza bera esan behar dute.
Gauza bera, eta ez antzekoa. Ondorioz,
modu literalegi batean itzuli behar dugu
batzuetan, ziur egoteko guztiok gauza
bera esaten dugula.
Lehentasun horren ondorioz, gauza arra
ro bat gertatzen da (jendea harrituta ge
ratzen da hau aipatzen dudanean): inge
lesezko testuan akats bat baldin badago,
nik akatsa mantendu behar dut gaztela
niazko itzulpenean. Bai, horrela da. Nik
ezin dut erabaki akats hori zuzentzea.
Izan ere, nik zuzentzen badut, kroazia

rrak ez zuzentzea erabakitzen badu, eta
frantsesa ez bada akatsaz ohartzen, pen
tsa zer-nolako nahas-mahasa sortuko
litzatekeen!
Akatsa konpondu beharko da, baina.
Testuaren egileari ematen zaio horren
berri, hark jatorrizko testua alda de
zan. Orduan, bertsio zuzena bidaltzen
badute, guk bertsio hori itzuliko dugu,
akatsik gabe. Testua jada Aldizkari Ofi
zialean argitaratu bada, beste testu bat
egin beharko da akats hori espresuki zu
zentzeko. Beraz, zure aurreko galderari
ongi erantzuteko, ez nuke esango literal
tasuna erabiltzea derrigorrezkoa denik,
maiz malguak izan behar baitugu testuak
ulergarriak izateko, baina bai fideltasuna,
edo zehaztasuna, edo zintzotasuna. Hori
da inportanteena. Testu mota asko dau
de, eta testu batzuk egokiagoak dira kon
ponbide originalak aplikatzeko, baina,
oro har, oso zehatzak izan behar dugu.
Zer iritzi duzu itzulpengintzaren geroaz? Itzultzaile neuronalak, makina eta
gizakia…
Argi dago egoera zinez aldatu dela azken
urteotan, lanabes izugarriak ditugu eta:
itzultzaile neuronala, base terminolo
gikoak, terminoak aztertzeko tresna in
formatikoak eta abar. Gainera, guk era
biltzen dugun itzultzaile neuronalak guk
egindako testuak erabiltzen ditu oinarri.
Hori dela eta, guk bezala itzultzen du,
gure doinu edo ukitu bera dauka. Ika
ragarria, benetan. Hala ere, oso kontu
handiz erabili behar da.
Zergatik?
Batzuetan not hitza (ez, ingelesez) ahaz
ten duelako, adibidez, eta, ondorioz,
itzulpenak guztiz kontrakoa esaten due
lako. Esaldiak oso naturalak dira, oso
arinak, baina horrek ez du kalitatea ber
matzen! Testu juridikoekin hobeto fun
tzionatzen du, baina emaitzak txarragoak
dira esamoldeen kasuan, edo estilo natu
ralagoa behar denean, adibidez. Itzulpen
neuronalak egiten dituen hutsak ikusita,
uste dut giza itzultzaileok beharrezkoak
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hitzez hitz
izango garela etorkizunean ere. Gizakiok
gai gara aztertzeko zeinek irakurriko
duen testua, zein den testuingurua..., eta
alderdi horiek funtsezkoak dira kalita
tezko itzulpenak lortzeko. Tresnak zinez
lagungarriak izan daitezke; baina horixe
dira, tresnak, besterik ez.
Zenbateko garrantzia du espezializazioak itzulpengintzan? Itzultzaile gehienak eremu orotan aritzen ohituta daudela esango nuke.
Gaztelania Departamentuan espezializa
zioa erabili da urte askoan. Itzultzaileak

«Hemen
itzultzaile
aritzeko
oposizioak
gogorrak dira»

medikuak, edo kimikariak, edo legela
riak ziren, eta haien jakintzak kontuan
hartzen ziren testuak banatzeko. Hala
ere, azken urteotan gutxitu egin da es
pezializazio horren balioa, eta itzultzai
le guztiok gai guztiei buruzko testuak
itzultzeko gauza izatea bultzatu da. Hori
dela eta, arrantzari buruzko testu bat
itzultzea egokitu ahal zait gaur; bihar,
ibilgailuei buruzko zuzentarau bat, eta,
etzi, energiari buruzko erabaki bat.
Itzultzaileok gai guztiei buruzko informa
zioa bilatzeko gai izan behar dugu, baita
gai horiei dagokien terminologia lantzeko
eta erabiltzeko ere. Hori esanda, aipatu

behar dut nolabaiteko espezializazioa da
goela Europako Batzordean dihardugun
bi unitateetan [Gaztelania Sailean, orota
ra, 60 itzultzaile inguru daude, bi unitate
horietan]. Gai batzuei buruzko testuak
Luxenburgon itzultzen dira, printzipioz;
adibidez, energia, garraioa eta osasuna
mintzagai duten testuak. Bruselan, al
diz, klimari, informatikari eta iruzurrari
buruzko gaiak lantzen dituzte, besteak
beste. Banaketa hori 2019an hasi zen, be
rri samarra da; baina, bai, esan dezakegu
espezializazio txiki bat badagoela.

I

ruñean jaio zen Leire Segura, baina ia beti Burlatan bizi izan da, harik eta 2018an
Luxenburgora joan zen arte. Ikus-entzunezko Komunikazioa ikasi zuen Nafarroako
Unibertsitatean (2008-2012) eta Itzulpengintza eta Interpretazioa EHUn (2012-2016).
Ikus-entzunezkoen arloan, Nafarroako Canal 4 telebistan egin zituen praktikak, besteak
beste, eta, itzulpengintza ikasi bitartean, berriz, Centro de Comunicación Internacional
enpresan, Iruñean. Hantxe lortu zuen gerora lanpostu bat: «Oso pozik nengoen, lana
askotarikoa zelako, eta giroa oso ona. Enpresa horrek itzulpen- eta interpretazio-zerbitzuak
ematen zizkien epaitegiei eta poliziari, eta asko ikasi nuen haiekin». Bertan aritu zen
Europako Batzordera joan arte. Oraingo lanean, gaztelaniara itzultzen ditu testuak, normalean
ingelesezkoak, baina frantsesezkoak eta alemanezkoak ere egokitzen zaizkio noizean behin.
Batzordean itzultzailea izateko egin beharreko bidea xehatu digu Segurak: «Europako
Batzordean funtzionario gisa lan egiteko, printzipioz, oposizioak egin behar dira, EPSOk
(European Personnel Selection Office) antolatutakoak. Itzultzaileentzako oposizioetan parte
hartzeko, hiru baldintza bete behar dira: unibertsitateko titulu bat izan (itzulpengintzakoa edo
beste arlo batekoa), ama hizkuntza edo lanerako behar duzun lehenengo hizkuntza primeran
menderatzea, eta Europar Batasuneko beste hizkuntza bat oso ongi ezagutzea. Oposizio horiek
noizean behin antolatzen dira. 2014an, nik egin nituenean –agian, zertxobait aldatu dira
azken urteotan–, hiru zati zituzten. Lehenengoan, hiru ariketa mota zeuden: psikoteknikoak,
matematikoak eta beste irakurmen-ariketa batzuk. Bigarren zatian, bi itzulpen egin behar izan
nituen, frantsesetik eta ingelesetik gaztelaniara. Bi hizkuntza horiek aukeratu nituen, baina
beste hizkuntza-konbinazio batzuk ere aukera daitezke. Proba horretan beste hizkuntzen
ulermena eta ama hizkuntzan duzun gaitasuna aztertzen dituzte, hori izango baita, azken
finean, geroko lana. Eta hori guztia gaindituz gero, azken zatia Bruselan egiten da. Han taldedinamika batzuk eta gai bati buruzko aurkezpenak egin behar dituzu. Azken ariketa horiek
funtsezkoak dira talde batean nola moldatzen zaren ikusteko, lankideen iritziak errespetatzen
dituzun ala ez, baita denbora laburrean gai bati buruzko informazioa ulertzeko eta azaltzeko
gai zaren ala ez. Oposizio gogorrak dira».
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administrazio-kudeaketa

Eusko Jaurlaritzaren Letraduen Elkartea
(ALEGO-EJALE)

Helburuak eta jarduerak
Eusko Jaurlaritzaren Letraduen Elkartea (ALEGO-EJALE)
Eusko Jaurlaritzaren Letraduen Elkartea,
ALEGO-EJALE, 2017ko urtarrilaren
20an jaio zen. Funtzionarioen era
kun
de profesional bat da, Zerbitzu Juridiko
Nagusiko legelari-talde batek sortua,
Elkartzeko Eskubidea arautzen duen
martxoaren 22ko 1/2002 Lege Orga
nikoan eta Euskadiko Elkarteei buruzko
ekainaren 22ko 7/2007 Legean aurreiku
sitakoaren arabera.
Bere estatutuetan aurreikuspen bat dago
etorkizunean EAEko administrazio pu
blikoko eta beste euskal administrazio
publiko batzuetako legelariengana ere
zabaltzeko; baina, oraindik ez da gauzatu,
elkarte gaztea denez, nahiago dugulako
urratsak poliki-poliki baina sendo eman
–salbuespen gisa, bazkide batzuk beste
administrazio batzuetakoak dira, baina
hori horrela da, lehenago Zerbitzu Juri
diko Nagusiaren lankideak izan baitira–.
Elkartearen helburuak honako hauek
dira:
• Bazkideen interes profesional eta
korporatiboak babestea; horreta
rako, haien asmoak bideratzea eta
kasuan kasu dagozkion ekintzak
gauzatzea.
• Kideen jardun profesionalaren pres
tigioa sustatzea.
• Administrazioarekin
elkarlanean
ari
tzea bazkideen zerbitzu profe
sionalak zer baldintzatan eman ze
hazteko, baita haiei eragiten dieten
xedapen orokorrak prestatzeko ere.
• Euskal Autonomia Erkidegoko be
rezko eskubidea aztertzea, sustatzea,
babestea eta zabaltzea.
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Ikastaroak, jardunaldiak eta minte
giak antolatzea, baita bazkideentzat
interesgarriak diren azterlanak pres
tatzea, argitaratzea eta zabaltzea ere.
• Bazkideen etengabeko prestakuntza
eta informazioa bultzatzea; bereziki,
Eusko Jaurlaritzako legelarien be
rezko zerbitzuei eragiten dieten gaiei
dagokienez.
• Beste administrazio publiko batzue
tako zerbitzu juridikoekin harreman
egonkorra eta jarraitua sustatzea.
• Antzeko helburuak dituzten beste
elkarte batzuekin eta elkartearen
helburuak gauzatzeko beharrezkoak
diren erakunde publiko edo priba
tuekin informazioa trukatzea eta
elkarlanean aritzea.
Hauek dira, besteak beste, orain arte
antolatu ditugun jarduerak: Estatuko
zuzenbidearen
nagusitasun-klausulari
buruzko topaketa, sektore publikoko
kontratuei buruzko mintegia, sektore
publikoko enplegu-harremana iraungi
tzearen denborazkotasunari eta ondorioei
buruzko mintegia, kontratazio-arloko
errekurtso bereziaren alderdi prozesal
berritzaileen mintegia, administraziojustiziaren erronken azterketa, hitzaren
aldeko I. jardunaldi juridikoak, etab.
Ekintza horietarako, gure lankideen,
gure Sailaren, Euskal Autonomia Er
kidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren,
Deustuko Unibertsitatearen eta abarren
laguntza izan dugu.
Tamalez, jarduera horietako bakar bat
ere ez da euskaraz egin, agurrak eta sarre
ra batzuk alde batera utzita. Euskara ez
•

erabiltzea egungo egoeraren adierazgarri
da, EAEko justizia-administrazioko hiz
kuntza nagusia gaztelania baita. Arau
diak Erkidegoko epaitegi eta auzitegietan
euskara erabiltzeko eskubidea bermatzen
du, baina epaiketa gehienak gaztelaniaz
egiten dira. Ez dagokigu arrazoiak az
tertzea, ezta konponbideak ere, baina
epaiketak euskaraz egiten ez badira, ju
risprudentzia ere ez da euskaraz egiten,
ezta gai honen inguruan garatzen diren
jarduerak ere.
Gure elkarteak ez du erantzukizunik
saihestuko; izan ere, nahiz eta gure web
gunea bi hizkuntzetan egon, euskarazko
bertsioaren edukia gaztelaniazko ber
tsioarena baino askoz urriagoa da. Eta,
egia esan, artikulu hau argitaratzea ondo
etorriko zaigu gai honetan dugun jardu
na berrikusteko.
Azkenik, gure webgunean eta sare sozia
letan jarraitzera animatu nahi zaituztegu.
Era berean, interesa izanez gero, argita
ratzeko artikuluak edo jarduerak pro
posatzera gonbidatzen zaituztegu, elkar
tearen helburua ikastea, partekatzea eta
zabaltzea baita.
Gurekin harremanetan jartzeko:
https://www.alego-ejale.com/eu/

in

https://es.linkedin.com/in/
alego-ejale
https://mobile.twitter.com/
alego_ejale
info@alego-ejale.com
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OSASUN ZIURTAGIRIA:

neurrien artean, beste bat
Oihana Cabello
Kazetaria

K

oronabirusaren
pandemiak erne jarri
du mundu osoa, berriro
ere. Neurri berriak ere
ezarri dituzte. Ipar Euskal
Herrian COVID ziurtagiria ezarri zuten
iaz, eta berau urte honetako uztailaren
31ra arte indarrean mantentzea onartu
zuen Parisek; gainera, azaroan erabaki
zuen osasun ziurtagiria txertoaren hiru
dosiak hartu dituztenei emango dietela
soilik. Hego Euskal Herrian, Nafarroako
auzitegiak baietza eman zion Nafarroako
Gobernuak egindako proposamenari,
eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere
osasun ziurtagiri hori ezartzeko baimena
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ115

eman zuen Auzitegi Gorenak, Euskal
Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak
ezezkoa eman ostean.
Egoerak egoera, zenbait elkarte eta
taldek diote, osasun krisi global honetan,
eskubide indibidualak eta kolektiboak
urratzen dituen neurriak ezarri direla eta
ezarri nahi dituztela. Bizitza plataforman
bildu dira horietako asko.
Halaber, zenbait adituren ustetan,
ziurtagiria lagungarria izan daiteke
txertatu gabe daudenengan eragiteko,
baina, pandemiari aurre egiteko,
bestelako neurri batzuk edota neurri
ezberdinak betearaztea ezinbestekotzat
jotzen dute.
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rrian, berriz, bost olatu bizi izan ditugu;
ondorioz, infekzio gehiago izan dira, eta
horrek indartsuago egiten gaitu orain.
Gainera, barrualdean maskara erabili
izan dugu, eta txertatutako populazio
kopururik handienetakoa dugu, Portu
gal eta Islandiarekin batera.

RAFAEL BENGOA
(Si-Healtheko zuzendarikidea
eta Eusko Jaurlaritzako Osasun
sailburu ohia)

«Gure herriak bost
olatu bizi izan ditu
pandemian, eta horrek
indartsuago egiten gaitu
orain»
COVID ziurtagiria eskatzeko beharra
ikusten duzu? Zergatik?
Herritarren % 64 osasun ziurtagiria ezar
tzearen alde dago, YOUGOV surveyk
2021eko azaroaren 19an kaleratutako
inkestaren arabera. Beraz, Europa erdial
deko herrialdeetan, non Sars-Cov-2 bi
rusak intzidentzia handiagoa baitu, ziur
tagiria ezartzea lagungarria izan daiteke
jendeak txertoa har dezan. Hori gertatu da
Frantzian. Espainian, ziurtagiria ezartzea
ez da lehentasunezkoa. Badirudi gazteak
txertatzea eta adinekoei hirugarren dosia
ematea lehenetsiko dutela, batez ere zaha
rren egoitzetan bizi direnak babesteko.
Nire ustez, egoera epidemiologikoaren
arabera aplikatu beharko litzateke neurri
hori. Euskal Autonomia Erkidegoan in
tzidentziaren joera goranzkoa den arren,
ez genituzke Alemaniak, Austriak edo
Holandak hartutako neurri berak hartu
beharko. Herrialde horietan populazioa
txertatu gabe dago, eta horregatik da
laugarren olatua hain bortitza. Gure he
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Beraz, nola lagundu dezake ziurtagiriak?
2021eko azaroaren amaieran dugun
egoeran, osasun ziurtagiria ez da beha
rrezkoa. Beste estrategia bat behar dugu,
ez beste herrialde batzuek egiten dutena
imitatu. Haiek udan ez dute neurririk
hartu, eta orain beste egoera bat bizi
dute. Hemen zera egin beharko litzate
ke: FP2 maskarak erabili; txertaketare
kin jarraitu, eta oraindik inokulatu gabe
dauden taldeak identifikatu eta txertoa
har dezaten konbentzitu; positibo izan
direnak isolatu, broteak modu zorrotza
goan kontrolatzeko, eta farmazietan eta
zaharren egoitzetan antigeno frogak egi
tea ere komeniko litzateke.
Zer arrisku dakar Euskal Autonomia
Erkidegoko populazioaren ehuneko bat
txertatu gabe egoteak?
Txertoa hartu ez duten taldeak identifika
tu behar dira, eta txertatzeko konbentzitu.
Osasun ziurtagiria ezartzeak ez du zen
tzurik, intzidentzia-tasa baxua baitugu.
Aitzitik, lehen aipatu ditudan gainerako
neurriak hartzea atzeratu dezake.
Badago arrazoi zientifikorik txertoa
hartu ez dutenei lekuetara sartzea galarazteko? Izan ere, txertoa hartzeak ez du
kutsatzetik babesten.
2021eko azaroaren amaierako datuak
ikusita, zentzuzkoagoa da jendeari tele
lana egin dezan aholkatzea, hori posible
den kasuetan; horrela, debeku gutxiago
ezarri beharko lirateke.
Txertoa hartu ez dutenei lanerako eskubidea ukatzea egoki eta bidezkoa
ikusten duzu?
Ez da beharrezkoa gure testuinguruan.
Seigarren olatua saihestu daiteke goian
aipatu ditudan neurriak ezarri eta betez
gero.

ISABEL SOLA GURPEGI
(Bioteknologiaren Zentro
Nazionaleko koronabirus
laborategiko zuzendarikidea)

«PCR froga gehiago
egin beharko lirateke,
birusa oraindik hain
kutsakorra ez denean
detektatzeko balio
baitute»
Orain, koronabirusaren aurkako txerto
bat prestatzen ari zara.
Bai, koronabirusa ikertzea oinarrizkoa da
guretzat, baina txertoak garatzeko iker
ketan ere aritzen gara.
Nola doa txerto horren garapena?
Gure txertoa bigarren belaunaldikoa da;
hau da, RNAn oinarritzen da, Pfizer edo
Moderna txertoak bezala. Baina auto
erreplikatu daiteke, eta birusaren beste
proteina batzuk ere baditu. Gaur egun
merkatuan daudenekin alderatuta, ba
ditu abantailak, eta, horregatik, gehiago
ikertu eta garatu behar dugu, daukaguna
hobetzeko.
Garrantzitsua da gaur egun merkatuan
dauden txertoak hobetzea?
Onak dira gaur egun ditugun txertoak,
eta egoera epidemiologikoa aldatzen la
gundu dute. Gaixotasunetik babesten
gaituzte, eta, ondorioz, ospitaleratze eta
heriotza gutxiago gertatzen dira. Hala
ere, ez dute eragozten berriz infektatzea.
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Espero dugu gure txertoak immunitate
zabalagoa eta garatuagoa ematea, edota
infekzioetatik babestea.
Hego Euskal Herrian populazioaren
% 70 baino gehiagok hartu du txertoa. Zergatik daude hainbeste kutsatze
oraindik ere?
Txertoak seguruak dira, eta babesten
gaituzte, baina txertoa hartuta ere kutsa
gaitezke. Ezinbestekoa da txertoa har
tzea, hartu ez dutenengan birusa libre
heda
tzen baita. Horregatik, intziden
tziak gora egiten du batez ere txertoa
hartu ez duten taldeetan. Dena den, be
harrezkoak dira bestelako neurri batzuk
ere; adibidez, frogak egitea eta gutako
bakoitzak aholkuak errespetatzea: mas
karak erabiltzea, distantzia zaintzea...
Txertoa hartu ez dutenen artean daude 12 urtetik beherako umeak. Horiek
txertatzeak lagunduko luke birusaren
hedapena geldiarazten?
Bai, noski. Zenbat eta jende gehiago
txertatu, zailagoa izango da birusa he
datzea. Txertatutako kutsatu batek bi
rus gutxiago sortuko ditu, eta gutxiago
kutsatuko du. Intzidentzia-datuak azter

tuta, gainera, ikusten ari gara 11 urtetik
beherakoak direla kutsatu gehienak.

zeharka bada ere, jendea txertoa hartzera
bultza baitezake.

Nagusiengan duen eragin bera du birusak umeengan?
Umeek kutsatu dezakete, eta sortzen
duten birus kopurua nagusien bestekoa
izan daiteke. Baina birusak umeengan
duen eragina askoz arinagoa da; hala ere,
kalteak izan ditzakete.

Baina txertoa hartuta ere kutsatu gaitezke. Beraz, eraginkorra da?
Egia da txertoa hartu dutenak ez daudela
kutsatzetik libre. Immunitateak zenbat
irauten duen ere ez dakigu, baina arris
kua txikiagoa da. Gainera, kutsatzen
direnean sortzen duten birus kopurua
txikiagoa da, baita besteak kutsatzeko
aukera ere. Beraz, ziurtagiriak ez du era
bateko garantia ematen, baina bestelako
neurrien lagungarri izan daiteke.

Eta txertoek eragin kaltegarriak izan
ditzakete umeengan?
Umeen inmunitatea oso eraginkorra
da, eta entsegu klinikoek erakutsi dute
emango zaien dosia segurua dela.
Txertoa hartu duten herritarren zenbatekoa handia izanda, COVID ziurtagiria ezartzea hain garrantzitsua al da
birusari aurre egiteko?
Denak laguntzen du: txertoa jartzea eta
probak egitea ezinbesteko neurriak dira,
baina giza jarrerarekin zerikusia duten
neurri ez-farmakologikoek ere garrantzia
dute: distantzia, aireztatzea, maskara era
biltzea... Baina neurri horiek ez dira beti
betetzen. Horregatik, COVID ziurtagi
riak babes global horretan lagun dezake,
Hego Euskal Herrian COVID ziurtagiria
ezartzea egoki ikusten duzu? Zergatik?
Ni aldekoa naiz. Jakitun naiz neurri
guztiek kalteak eta mugak eragiten di
tuztela. Pandemiak gogor jotzen jarrai
tzen du, eta, alde onak eta txarrak neurtu
ondoren, ziurtagiria ezartzearen aldekoa
naiz. Epaileek egin ohi duten bezala,
proportzionaltasun-printzipioa aplika
tzen dut, eta, ondorioz, osasun publikoa
gailendu. Baina kalteak ere sortzen di
tuela azpimarratu nahi dut, batez ere,
norberaren askatasuna mugatzea.

IXUSKO ORDEÑANA
(Zuzenbide Prozesaleko irakaslea
EHUn)

«Lege argiak behar
ditugu pandemiari aurre
egiteko, interpretaziorik
eskatzen ez dutenak»
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Legearen aldetik, ba al dago desberdintasunik horrelako neurriak leku publiko
edo pribatuetan ezartzearen arabera?
Noski. Leku publikoetan mugak ezar
tzea pribatuetan baino errazagoa da. As
katasuna edozein tokitan izan behar ba
dugu ere, bereziki leku pribatuetan (eta
etxeetan, batez ere) aldarrikatzen dugu,
jabetza pribatuaren izenean. Gainera,
etxeetan eragina duten neurriak jarriz
gero, neurriok betetzen direla ziurtatze

Eta gaitzaren aurkako botikarik badago?
Tratamenduan ere aurrera egin dugu.
Ahotik hartzeko pare bat antibiral era
ginkor daude, batez ere gaixotasunaren
lehen fasean. Koronabirusa konplexua
da, infekzioaren hasieran biderkatzen
baita birusa, eta orduan dira eraginko
rrak birusaren aurkako medikamentuak.
Neurriren baten falta sumatu duzu?
Ez dago neurri bakarra birusa geldiarazte
ko. Txertaketa eraginkorra izan da, baina,
lehen esan dudan bezala, antigeno edo
PCR froga gehiago egin beharko lirateke.
ko epailearen agindua beharko litzateke
etxeetan sartzeko.
Legezkoa al da zenbait lanpostutan
txertoa jarrita ez dutenak kaleratzea edo
ez kontratatzea?
Egungo araudiarekin Espainiako esta
tuan ezin da inor txertatzera behartu,
ezta osasun-langileak ere. Beraz, legez
kontrakoa da kontratua duten langileak
txertoa ez jartzeagatik kaleratzea. Gaine
ra, norberaren osasunari buruzko datuak
pertsonalak dira. Are gehiago, langileak
aukeratzeko orduan, enpresa buruek
txertoa hartutako langileak bakarrik kon
tratatuko balituzte, egungo araudiaren
arabera, legez kontrako jardueratzat joko
litzateke, diskriminatzailea eta norbera
ren intimitatearen kontrakoa izateagatik.
Auzitegiek emandako sententzien ostean (pandemian, hainbat neurri legez
kanpokoak izan direla), zein aukera du
Jaurlaritzak pandemiari aurre egiteko
neurriak ezartzeko? Eta Espainiak?
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eztabaida
Batetik, inork ez zuen espero mundu
mailako halako osasun krisirik, eta gure
legedia ez zegoen prest ekarri dituen on
dorioei aurre egiteko. Behin pandemia
egoeran, lege batzuk egin dira (adibi
dez, 2/2021 LEGEA, ekainaren 24koa,
COVID-19aren pandemia kudeatzeko
neurriei buruzkoa), baina ez da nahikoa.
Erkidego bat gara, eta estatuaren eta er
kidegoen arteko koordinazioak eta esku
men banaketak zailago egiten du dena.
Bestetik, bizitza politikoaren judiziali
zazioa azpimarratu nahi dut. Ez da ona,
ez da egokia, eta lotsagarria da. Epai
leen lanean eta jardueran aditua izanda,
lotsarazten nau Euskal Justizia Auzi
tegi Nagusiak Urkulluren Gobernuari
egindakoak, baina, legearekin bat, egin

BIZITZA PLATAFORMA

«Txertoak ez du
bermatzen ez gaixotzea
ezta inor ez kutsatzea;
beraz, ezin da
pasaporte bat egin
horretan oinarrituta»
Pasaportea ezartzearen aurka zaudete.
Zergatik?
Inokulatutako jendea ez dago immuniza
tuta. Diotenez, txertoa ez da eraginkorra,
eta Osasun sailburua den Sagarduik berak
dio ZIUn dauden gehienak txertoa hartu
duten pertsonak direla. Hala ere, ez du
esaten pertsona horiek txertoa orain dela
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dezake. Horregatik, lege argiak behar
ditugu pandemiari aurre egiteko, inter
pretatzeko bide ematen ez dutenak, eta
epaileen parte-hartzeak ahalik txikiena
izan behar du. Gauzak horrela, Eusko
Jaurlaritzak pandemiari aurre egiteko
erabil ditzakeen neurriak dira aipatu
tako euskal legeak aitortzen dizkionak
(osasun-larrialdikoak eta larritasunaren
araberakoak), betiere oinarrizko eskubi
deei eragin gabe. Bestenaz, Espainiako
Gobernuak ezin du askoz gehiago egin
alarma egoerarik gabe, oso zaila baita es
kubideak mugatzea. Pandemia arautzeko
lege argi eta berezia atera beharko luke.
Baina kontu politikoengatik, eta Pedro
Sanchezen Gobernua ahul
tzeko erabi
liko zen jakitun, ez du egingo.

Giza eskubideak urratu dira mugikortasuna eta zenbait tokitara sartzeko askatasuna mugatuta?
Noski. Esan bezala, askatasuna da giza
eskubideen eta gizakiaren duintasunaren
oinarri, eta askatasuna mugatzean urratu
egiten dira giza eskubideak. Izan ere, mu
gikortasuna eta tokietara sartzeko aukera
askatasunaren egikaritza baino ez baitira.

sei hilabete hartu zutela. Inokulatzea ez da
bermea: berdin kutsa daitezke eta kutsa
tu dezakete. Are gehiago, txertoa hartu
duten askok kalte larriak izan ditu, eta
hainbat eta hainbat hiltzen ari dira mun
duan. Eusko Jaurlaritzak, adibidez, modu
oso kuriosoan erabiltzen ditu datuak: bio
logoen elkargoko dekanoa izandakoak,
Jon Ander Etxebarriak, aurten eman du
dimisioa; datu ofizialak aztertzen ari da
egunero, eta kategorikoki ezeztatzen, eta
horretarako zientzian eta estatistika epide
miologikoetan oinarritzen da.

egin horretan oinarrituta. Askatasuna
neurri guztietan aldarrikatzen dugu.

Zuen mugimendua ez da txertoen aurka
egiteko. Ez alde ez kontra, baina askatasun espazioa bermatzea nahi duzue. Zer
esan nahi du horrek?
Gizarte ireki bat nahi dugu, eztabaidan
oinarrituko dena, zientzia oinarri duen
gizarte bat. Eta zientzia beti oinarritu
izan da datuen kontrastean. Hori gaur
egun ez da posible, debekatuta dago.
Datuak oso bitxiak dira, estatu batzuetan
hil dira Espainiar estatuan hil direnen
halako bost. Horrek esan nahi du hemen
datuak ezkutatzen dituztela.
Beraz, zuen ustez eraginak kaltegarriagoak dira txertoa hartzen dutenentzat?
Garrantzitsuena da ulertzea ez duela ber
matzen ez gaixotzea ezta inor ez kutsa
tzea ere. Beraz, ezin da pasaporte bat

Ba al dago neurri murriztaileak justifikatzen dituen egoerarik?
Ordenamendu juridikoa aplikatuz,
Kons
tituzioak aurreikusten duen alar
ma egoera behar da, juridikoki oinarriz
ko eskubideak mugatu izana zuritzeko.
Edo Konstituzioarekin bat, oinarrizko
eskubideak murriztea aurreikusiko duen
lege organiko bat.

Ipar Euskal Herrian iaz sartu zen indarrean COVID pasaportea, eta, orain,
Hego Euskal Herrian. Nola baloratzen
duzue?
Ziurtagiri hori da agenda oso baten
tarteko baldintza bat, oso oinarrizkoa.
Behin-behineko helburu bat da, baina ez
du zerikusirik osasunarekin. Sekulakoa
da, naziek juduekin egin zuten beza
lakoa, eta hitz horiekin esan behar da.
Ildo berean baloratzen dugu udalerriak
ixtea, ekonomia txikia suntsitzeko. Jen
deari mugikortasuna murriztuko diote
eraginkortasunik ez duen medikamentu
batean oinarrituta, eta hori ere agenda
batean dute idatzita.
Zentzurik badu bakarrik leku batzuetan
eskatzeak?
Oso logikoa da egiten dutena, zein hel
buru duten jakin badakitelako. Eta
agenda horretan, ez zaie interesatzen lan
tokietako jantokietan edo metroa har
tzeko pase sanitarioa eskatzea. Arlo jakin
ba
tzuetan, neurri jakin batzuk jartzen
dituzte, datu faltsuak erabilita; eta estra
tegia jakin baten bitartez, gizartea euren
ganatu nahi dute, osasuna aitzakia jarri
ta. Ostalaritza itxi nahi dute, frankiziak
eta multinazionalak zabaltzeko.
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leihatila

Arkatz berdea
Irati Goikoetxea Asurabarrena
Idazlea

B

egiak altxa ditu. Okotza
altxa du. Goiza altxa du
espaloi zamatsutik. Sudu
rrarekin esan dio kaixo.
Gelditu egin da Ane, be
randu doa lanera, baina
gelditu egin da Ane. Eta ia batera, ia ins
tante berean, Anek esan dio kaixo eta gi
zonak esan dio ezetz, nahastu egin dela,
barkatzeko. Ane gelditu egin da berriro,
desorekatu bezala egin da. Hain zihoan
erritmo bizian, hain begirada lantoki
atarian, hain bazkaritarako dilista berotu
gabeekin haserre. Hain zihoan berandu.
Ia erori egin da gizonak kaixo eta berak
kaixo eta gizonak ezetz, barkatzeko esan
dionean. Nahastu egin dela. Dena gerta
tu da segundo erdian eta lau metro eta
erdiko errepide zatia tartean zutela. Itxa
ron moduko bat esan dio Anek gizonari,
baina han joan da pausoak zintzilik di
tuela, galtzen zimurduretan goiza katea
tuta daramala ohartu gabe.
Erabakirik zailenak lantokietako atarie
tan hartzen dira. Sinatu beharreko agi
riak, hamarretako bilera, motxilan da
ramatzan dilistak, Asierren atzo gaueko
besarkada zimela eta aspaldian goizetan
botaka egiteko duen gogoa, denak na
hastu zaizkio Aneri hortz artean. Eta
halaxe hartu du erabakia, tripak airean
dituela. Lantokiko atarian bertan eraba
ki du: kaixo eta ezetz eta barkatzeko esan
dion gizonaren atzetik joango da.
«Haurra gaixotu da» bidali dio mezua na
gusiari. Lehenengo aldia da. Anek ez du
sekula halako gezurrik esan. Bestelakoak
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ115

esaten ditu tarteka. Baina hau hortzetan
itsasten diren txikle txarren modukoa
da. Zulatuko dizkio haginak eta kon
tzientzia, eta ondotik jaten duen guztiak
klorofila zaporea izango du. Horregatik
irentsi du. Gezurra. Doala urdaileraino.
Han itsatsita ere, ez du ikusiko. Eta Anek
badaki, ikusten ez diren gezurrekin erra
zagoak dira joan-etorriak. Ez zuen ala
ba tranpa-jolasean zertan sartu. Badaki.
Baina egin du, eta kito. Lehenengo aldia
da. Ez du gehiago egingo. Ez da hain la
rria ere. Inor ez da oroitzen behin egiten
ditugun kontuez.
Eta badoa kaixo eta ezetz eta barkatzeko
esan dion gizonaren atzetik. Jakin egin
nahi du Anek norekin eta zergatik na
hastu duen, zer gertatu den begi-kateatze
horretan, nolakoa den beraren antza
duen hirugarren pertsona hori. Beti mi
retsi izan du detektibe lana; atzetik joatea
aurretik joango bazina bezala. Ane ge
hiegitan ibili izan da atzetik, hor joatera
kondenatua zegoela jakitun. Eta hori oso
gogorra da, kobazulo bat burmuinean
danbadaka eramatea. Hau beste kontu
bat da. Bazoaz atzetik aurretik doana bai
no kontzientzia handiagoarekin. Eta hori
abantaila da. Ikaragarria. Puztu-puztu
eginda joateko modukoa. Hala doa Ane,
nahiz eta urduri ere badagoen, pixka bat

birika-estu. Halako batean itzala jango
baitio gizonari eta ez baitu jakingo zer
egin gizon baten itzala sabelean duela.
Bat-batean oroitu da, ia-ia zakur-kaka
bat zapaldu duenean. Hura ere kaka
handi bat izan baitzen sei urteko Ane
ttikiarentzat. Eta ez du sekula horretan
pentsatu, baina oraintxe lehertu zaio
kiratsa. Arkatz berde hura, izeba Korok
oparitu ziona, igurtziz-igurtziz laranja
eta urdin bihurtzen zena. Norbaitek la
purtu ziona igurtziz-igurtziz laranja eta
urdin bihurtzen zela jakin gabe. Detek
tibe lanak egin zituen orduan ere. Aritu
zen Markelen motxilan burua sartuta,
komunera behar baino gehiagotan joa
nez eta ikasgelako sagu-zuloak barrutik
kanpora aztertzen. Mundua aurkitu zuen
kobazulo horietako bakoitzean, baina ez
zuen arkatz berdea eskuratu. Isiltasuna
isuri zuen malkotan Anek egunetan eta
egunetan. Hiru hilabete eta erdiko kaka
izan zen hura.
Gizonari zerbait erori zaio eta makurtu
egin da jasotzeko. Ezkutatu egin da Ane
alboko zuhaitzaren atzean. Arkatz ber
dea. Anek pentsatu du arkatz berdea dela
erori zaiona. Asmatu egin du. Batzue
tan gure egiak asmatzeak salbatu egiten
gaitu. Sinetsi egin du Anek. Joango dela
atzetik eta itzala irentsiko diola gizonari,
arkatz eta guzti. Ulertu egin du Anek.
Haurtzaroak kapritxo horiek dituela.
Lantokiko atarian azaltzen dela neguko
goiz bero aldrebesetan eta nahi duena
egiten duela aurretik doazenekin eta
atzetik doazenekin.
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giza baliabideak

Norbere ikas-alorra:
ikaskuntzarako giltzarria
Amaia Arroyo Sagasta
HUHEZI-MUko irakaslea eta ikerlaria

E

ta zu, zer zara? Arkitektoa.
Eta zu? Irakaslea. Garbi
tzailea. Ingeniaria. Erizaina.
Meatzaria.
Administraria.
Dendaria… Badago lanbide
guztiek komunean duten zerbait, jakintza
eta ikaskuntza formaletik haratago doa
na: bizialdi osoan zehar ikastun izatea.
Berdin da lanbidea edo lanik gabe ego
tea ere; bizitzan zehar, umetan hasitako
prozesuari jarraipena ematen diogu, eta
etengabe ikasten dugu. Askotan, ordea,
ez gara horretaz jabetzen eta, ondorioz,
ez ditugu ikasteko aukera eta baliabide
guztiak aprobetxatzen. Norbere IkasAlorra (NIA edo ingelesezko Personal
Learning Environment-PLE) kontzeptua
ulertzeak lagun gaitzake horretan.
Kontzeptua 2001. urtean agertu zen
lehenengoz. Urteen poderioz, kontzep
tua ulertzeko bi korronte agertu ziren:
batean, NIA tresna teknologiko gisa
ulertzen zen (ikuspegi teknologikoa);
eta bestean, NIA pertsonek teknologia
rekin ikasteko kontzeptu gisa (ikuspegi
pedagogikoa). Azken ikuspegia garatu da
gehien azken urteetan, eta honela defi
nitzen da: «pertsona bakoitzak ikasteko
sarritan erabiltzen dituen tresna, infor
mazio-iturri, konexio eta jarduera mul
tzoa» (Adell eta Castañeda, 2010, 23.
or.). Beraz, pertsona bakoitzaren NIA
desberdina da, eta, baliabideak ez ezik,
informazio-iturriak, konexioak eta jar
duerak ere hartzen ditu kontuan.
Pentsa dezakegu beti existitu izan dela
NIA; izan ere, beti izan ditugu halako
baliabideak ikasten jarraitzeko. Tekno
logia digitalaren garapenarekin, ordea,
hamaika aukera zabaldu dira, eta horiek
zentzu zabalagoa ematen diote NIAri.
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Hori dela eta, kontzeptu hau oso lotuta
dago konpetentzia digitalarekin, hau da,
teknologia digitalak eskaintzen dituen
aukerekin eta testuinguruetan ezagu
tzak, trebeziak eta jarrerak garatzearekin.
Zenbat eta konpetentzia digital maila
altuagoa, orduan eta NIA aberatsagoa
izateko aukera gehiago dago: tresna,
informazio-iturri, konexio eta jarduera
gehiago izateko aukera, alegia.
Dena den, NIA ez da soilik teknologia
digitalarekin elikatzen; hots, tresna eta
baliabide digital asko izateak ez digu
bermatzen gehiago ikastea. Norberak ba
liabideei ateratako etekinean dago gakoa,
eta, beraz, «gehiago ez da beti hobeto».
Pertsona batzuek baliabide digital asko
erabiltzen dituzte ikasteko, informatzeko
edo beste pertsona batzuekin konekta
tzeko. Hala ere, badira beste pertsona
batzuk, zeinak, baliabide gutxiago era
bilita, aukera urriak aurrekoek baino
hobeto «zukutzen» dituzten. Aprobetxa
mendu edo zuku hori ekintza hauen ara
berakoa izan daiteke: informatzea, ko
munikatzea, arazoak konpontzea, sortzea
eta identitatea eraikitzea. Hortaz, ekintza
horiek nola, noiz, norekin eta zerekin
(baliabideak, teknologikoak zein ez-tek
nologikoak) egiten ditugun pentsatzean
egon daiteke gakoa. Horrek gure ikaste
ko aukerak azaleratzen lagunduko digu,
eta, beraz, gure ikasteko aukerak gehiago
baliatzen, baita gure ikasteko estrategiez
jabetzen ere. Finean, horixe da NIAren
zentzua: ikasteko ditugun baliabideak
eta estrategiak azalaraztea, gure ikaskun
tzaren inguruko hausnarketa sustatzeko.
Bizialdi osoan zehar ikastea eguneroko
ogi bihurtu da. Aspaldi uste genuen be
hin «ikasketak eginda», bizitza osorako

ezagutzak genituela, baina mundua jada
ez da berdina, eta aldaketa da denaren
oinarri. Garapen teknologikoak (digitalak
eta bestelakoak) aurreikusi ezingo ditu
gun bideetatik eramango gaitu, eta eten
gabe ikasteak mundua ulertzen eta gure
lekua aurkitzen lagunduko digu. Ikasten
duen inteligentzia artifiziala sortzeko gai
izan bagara, ez dadila izan guk geuk ikas
ten jarraitzeko dugun gaitasunari uko egi
teko. Izan arkitekto, irakasle, garbitzaile,
ingeniari, erizain, meatzari, administrari,
dendari edo langabe, NIAri buruz haus
nartzea, doikuntzak egitea eta ikasteko
ditugun aukerak baliatzea izan daitezke
gure etorkizuneko gizartearen, enplegaga
rritasunaren eta ikaskuntzaren giltzarriak.
Gaian sakondu nahi baduzu, hona he
men iturri batzuk:
Adell, J. eta Castañeda, L. (2010). “Los
Entornos Personales de Aprendizaje
(PLEs): una nueva manera de entender
el aprendizaje”. Hemen: Roig Vila, R. &
Fiorucci, M. (Eds.) Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación y la
Interculturalidad en las aulas. Stumenti
di ricerca per l’innovaziones e la qualità in ámbito educativo. La Tecnologie
dell’informazione e della Comunicaziones e l’interculturalità nella scuola. Alcoy: Marfil – Roma TRE Universita degli
Studi.
Adell, J. eta Castañeda, L. (2013). Entornos
Personales de Aprendizaje: claves para
el ecosistema educativo en red. Alcoy:
Marfil.
Arroyo, A. (2017). Docentes y escuelas que
aprenden en la Red: estudio sobre competencia digital, entornos personales
de aprendizaje y entorno organizacional de aprendizaje de Arizmendi Ikastola (Doktorego tesia). UNED: España.
Erabilgarri hemen: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=121371
Cabero, J. (2014). Los entornos personales de aprendizaje (PLE). Antequera: IC
Editorial.
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osasuna

Eraikinen osasuna, eta gure osasuna
eraikin horietan gaudenean
Javier Tobías
ECODESeko Energia eta Pertsonak Arloa

Z

er eragin du gure
etxeak, egunero
aterpea ematen
digun txokoak,
gure osasunean
eta ongizatean? COVID19aren pandemiak eragindako
konfinamenduak argi erakutsi
digu etxeak zenbateraino
garrantzitsuak ditugun; bertan
egoten garen denboraz eta
bertan egiten ditugun –edo egin
ditzakegun– gauzez jabetu gara.

Etxebizitza gehientsuenak zaharrak dira
Espainian, asko Eraikuntzako Oinarrizko
Araua (EOA) jarri aurretik eraikitakoak,
eta gogoan izan behar da hura izan
zela Espainian efizientziaren printzipioak
lehen
goz ezarri zituen araua1. Horrez
gain, etxebizitza-parkeek nagusiki erregai
fosilak darabiltzate berotzeko; halakoak
erabiltzen dira usuen berokuntza-sistemak
nahiz ur bero sanitarioa elikatzeko gure
etxeetan2. Bi faktore horiek kalte handia
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/planes-estrategicos/estrategia-a-largo-plazo-parala-rehabilitacion-energetica-en-el-sector-de-laedificacion-en-espana
2
https://informesweb.idae.es/consumo-usosresidencial/index.php

egiten diote airearen kalitateari gure hirie
tan eta, are gehiago, gure etxeetan.
Europako Ingurumenaren Agentziak
Europako airearen kalitateari buruzko
txosten bat3 prestatzen du urtero. Bada
2020ko txostenean adierazi du inguru
mena kutsatzen duten gaien ekoizpe
na –adibidez, ke beltza (BC), karbono
monoxidoa (CO) edo 2.5 mikrometro
tik beherako diametroa daukan materia
partikulatua (PM 2.5)– nagusiki etxebi
zitzetan, saltokietan eta administrazioko
eraikinetan sortzen dena, ez dela ia ba
tere gutxitu azkeneko 20 urteotan, eta,
are okerrago, kutsagarri horiek produzi
tzen nagusi dela sektore hori. Txostenak
estimatu du, halaber, PM 2.5 partikulen
eraginpean egote hutsak 400.000 garaiz
aurreko heriotza eragin dituela Europan.
Badakigu gure etxeak berotzeko erregai
fosil gehiegi erabiltzeak kalte handia
egiten diola airearen kalitateari, batez
ere, gure etxeak ez direlako inondik era
ginkor energiaren aldetik. Baina horrez
gain, etxe asko zaharkituta daudenez,
hezetasuna, onddoak eta zarata nona
hi agertzen dira, eta, horien ondorioz,
arnas-bideetako gaixotasunak, gaixota
sun kardiobaskularrak, lo ondo egiteko
arazoak eta alterazio kognitiboak4.

1
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https://www.eea.europa.eu/publications/airquality-in-europe-2020-report
4
http://www.lacasaqueahorra.org/documentos/estimacionEfectoRehabilitacionSalud.pdf
3

Horri lotuta, badakigu jakin osasuna
kaltetzen duten arazo horiek etxeko di
ru-sarrerekin eta energiaren prezioarekin
ere badutela lotura; izan ere, Espainian,
5 milioi herritarrek baino gehiagok adie
razi dute ezin dutela beren etxea goxo
eduki neguan. Eta arazo konplexua iza
nagatik, badaude konponbideak. Etxebi
zitzak birgaitzeak, adibidez, bertan bizi
direnen bizi-kalitatea hobetzen du, era
askotara: erosotasun termikoa ematen
du eta airearen kalitatea hobetzen du,
eta, hartara, etxeko energiaren kontsu
moa eta faktura murrizten ditu eta etxea
irisgarriago bihurtu.
Etxea birgaitu ondoren, nahikoa dira hi
labete batzuk bertakoen osasuna nabar
men hobetzeko. Eragin hori ahalik eta
handiena izan dadin, ezinbestekoa dugu
eraikinak birgaitzeko ahalegina areagotzea
premia larrian daudenak aintzat hartuta,
alegia, etxe zaharrenetan bizi direnak eta
osasun-arazo latzenak dituztenak.
Hiria birgaitzeko eta berroneratzeko di
rulaguntzen hurrengo deialdietan, etxe
bizitzak birgaitzearen ondorio eta onura
guztiak hartu beharko dira kontuan,
Next Generation funtsak ahalik eta
modu zorrotzenean erabiltzeko, inber
titutako euro bakoitzak emaitza onenak
eman ditzan, bai publikoarentzat, bai in
gurumenarentzat. Sekulako aukera dugu
gure etxeak hobetzeko, baina ezin diogu
soilik birgaitutako etxe kopuruari begira
tu. Hori baino gehiago da: gogoan izan
behar dugu nola eta norentzat ari garen
birgaitzen.
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informazio eta komunikazioaren teknologiak

Mundu jasangarriranzko
bidean, teknologia
burujabetzari eta hizkuntza
teknologiei buruz hitz
egitea beharrezkoa da
Sandra Pérez
Komunikazio taldeko kidea (Iametza)

A

tzeraezineko
aldaketa
klimatikoaren
eta muturreko
desberdintasun
sozialen garai honetan,
azpiegitura teknologikoek duten
eraginaz hausnartu nahi izan
dugu aurtengo Euskarabildua
jardunaldian. Munduaren
amaiera distopikoetatik
harago, etorkizun posible
desiragarriak aztertzen saiatzeko:
hodeiaren azpian ezkutatzen
den kontsumo neurrigabeaz
eta azpiegitura teknologikoen
arteko alternatibez.
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Pasa den urriaren 28an Euskarabildua
jardunaldia ospatu genuen Donostiako
San Telmo museoan, «Zenbat kutsatzen
du like batek? Mundu osorako Internet
jasangarrirantz» izenburupean; bertan,
teknologia eta jasangarritasuna uztartu
genituen eta aretoa hausnarketarako to
pagune eroso bihurtu.
Garai oso berezi bat bizi dugu gaur egun,
gizadiak Lurraren gainean daukan eragi
naren aroa, eta gizadiak inoiz aurre egin
behar izan dion erronkarik handienetako
batek markatuta: larrialdi klimatikoa.
Zaila da ukatzea energia ekoizteko eta
baliabideak kontsumitzeko gure siste
mak indar dominatzaile eta autosun
tsitzaile bihurtu direla. Hala ere, egia da
gero eta kontzientzia handiagoa dagoela
gure jarduerak ingurumenaren eta Lurra
ren gainean daukan eragin negatiboaren
inguruan; gero eta gehiago dira kutsa
tzen duten jardueren aurrean gure egu
nerokoan hartzen ditugun alternatibak.
Bada beste gai bat, orain arte gutxie
tsi duguna edo, behintzat, lehenetsi ez
duguna: Internet eta sareak erabiltzeak

dakarren kutsadura. Aurtengo jardunal
diaren spotaren ardatza izan den esaldiak
dioen bezala, «ikusten dugunak asaldatu
egiten gaitu. Aldiz, ikusten ez dugunak
ez gaitu hainbeste kezkatzen». Webgu
ne batean sartzeak ordenagailu baten
energia-kontsumoa ez ezik, badakar ere
Internet-zerbitzua ematen digun ope
radorearen kontsumoa eta informazioa
bidaltzea eta jasotzea ahalbidetzen digun
zerbitzariaren kontsumoa, besteak beste.
Eta horrek guztiak funtzionatzeko, egu
nean hogeitalau ordu piztuta dauden or
denagailuak behar dira.
Zenbateraino kutsatzen du gure sarea
erabiltzeak? Norberaren aztarna digitalak
ez dio erreferentzia egiten soilik sareko
jarduerarekin sortzen ditugun datuei,
gure jarduera horrek dakarren kutsadu
rari ere egiten dio erreferentzia.
Badago Lurraren Gehiegizko Eguna
(ingelesez, Earth Overshoot Day) deri
tzon data: gizateriak Lurraren urteko
baliabide naturalen aurrekontua agor
tu dueneko data islatzen du. Data ho
rretatik urtea amaitu bitartean, defizit
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Bideragarria

ekologikoari eusten ari gara: tokiko ba
liabide erreserbak agortu eta atmosferan
karbono dioxidoa pilatzen dugu. Jakina,
pandemiak eragina izan du azkeneko da
tuetan. Konfinamenduak eta ondoriozko
giza jarduera eteteak aste batzuk beran
dutu zuen aipatutako data; hala ere, den
boraldi baterako soilik izan da, eta data,
urterik urte, gero eta lehenago iristen da.
2021ean, eguna uztailaren 29a izan da.
Hau da, uztailaren 29rako Lurraren urte
osorako baliabideak agortuta genituen
jada. Beste era batera esanda, Lurraren
baliabideak naturak berak birsortzeko
behar duen denbora baino 1.75 aldiz
azkarrago erabiltzen ditugu. Urtean,
1.75 Lur erabiltzen ditugu.
Bestalde, teknologiaren esparruan, gutako
bakoitzak badauka bere urteko CO2 au
rrekontu propioa. Nork bere buruari gal
detuko balio iaz zenbat e-mail bidali zi
tuen, zenbat ordu eman zituen Netflixen
filmak edo telesailak ikusten edo zenbat
bideo-dei egin zituen, Internet erabiltzen
zenbat kutsatzen duen jasoko genuke.
Pertsona baten urteko CO2 aurrekontua
2 tona dira, eta bidaltzen dituen e-mai
lekin bakarrik zifra horren % 0,5a be
tetzen da jada. 2013an, Internetek 830
milioi tona CO2 isuri zituen atmosferara.
2020an, zifra hau % 3,7 hazi da. Azke
neko datu hori pandemia aurrekoa da;
pandemiaz geroztik, kontsumoak eten
gabe igotzen jarraitu du, egiten dugun
edozein ekintzak ingurumenean eragin
negatiboa duen seinale.

Jasangarritasuna, Euskarabildua
jardunaldietan ardatz
Orain arte aipatutako guztiak argi uzten
du inoiz baino beharrezkoagoa zaigula
batetik, jasangarritasunaren gaia mahai
gainera ekartzea eta, bestetik, produkzio
zein kontsumo erabakietan gure jardue
rek eta gaur egungo sistemek dakarten
inpaktua kontuan hartzea.
Aurtengo Euskarabildua jardunaldian
jasangarritasunaren gai zabala mahai
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ115

Ekonomikoa

Ekologikoa
Jasangarria

Eramangarria

Justua

gainera ekarri
ratutako Fear
Soziala
Doesn’t Work
nahi izan ge
izeneko lan bat. Ar
nuen. Jasangarritasu
gitalpenak dio zerbaitez
na oso kontzeptu zabala da
kezkatzeko dugun gaitasuna beldur kan
bere horretan; esparru ekologikoa, eko
titate batekin bete dezakegun edalontzi
nomikoa eta soziala barneratzen ditu eta
bat bezalakoa dela. Irudia klima aldaketa
horiek gurutzatuz, bideragarria, eramanrekin lotzen du argitalpenak, eta edalon
garria eta justua bezalako kontzeptuak
tzia gainezka dagoela adierazten du. Ho
ateratzen dira, baina mundu jasangarri
rren aurrean, ikuspegia aldatzea ikuspegia
ranzko bidean, horiek guztiak hartu be
aldatzea proposatzen du; distopiei buruz
har ditugu kontuan.
hitz egin beharrean, utopiei buruz hitz
egiten hastea, alegia.
Etorkizun posibleak
Aurtengo Euskarabildua jardunaldian
Zer da Euskarabildua?
etorkizun posibleen eta utopien gaiek
Euskarabildua da euskara eta teknologia
leku berezia izan zuten; izan ere, etor
uztartzeko helburua duen dibulgazioz
kizun iraunkorren eta mundu jasanga
ko jardunaldia: gizartean eragin nahi
rri baten bidean, gai horiek garrantzi
duten ekimen berritzaileentzako haus
berezia hartzen dute. Batetik, larrialdi
narketarako eta zabalkunderako gunea,
klimatikoaren eta muturreko desberdin
horrez gain, euskal gizartean eta eus
tasun sozialen testuinguruan orain arte
karan aplikagarriak diren ezagutza eta
eraikitako diskurtsoak distopietan oi
berrikuntza teknologikoak sustatzeko
narritzen dira; telesailak, filmak, bideoaukera ematen du.
jokoak... narratiba gehienek etorkizun
ilun eta saihetsezinak hartzen dituzte ar
Jardunaldi praktikoak egitea da helbu
datz, eta horrek oztopatzen du erronken
rua: esperientziak ezagutaraztea eta par
aurrean jarrera aktiboa hartzea. Bestetik,
tekatzea. Nazioarteko izaera izan du sor
utopiaren kontzepzio okerra daukagu.
tu zenetik, eta, Euskal Herrikoez gain,
Beti sinetsarazi izan digute utopia idea
aurrez Euskal Herrian egon ez diren
la eta lortzen ezinezkoa den zerbait dela,
hizlariak ekartzea lortzen dugu urtero.
eta nolabait utopiek arazoak alde batera
Publiko zabala du, bere helburua tekno
uzten dituztela. Baina utopiek ez dituzte
logian interesa duen edonor biltzea bai
arazoak saihesten; arazoak ikuspegi opti
ta; azken urteotan, Euskarabilduak perfil
mista batetik lantzen dituzte eta gizartea
oso ezberdinetako jendea elkartzeko gai
arazo horien aurrean ahaldundu egiten
tasuna duela erakutsi digu.
dute. Beraz, gaur egun ditugun erronkei
Argiak, Ametzagaiñak eta Iametzak
erantzuteko utopiak tresna baliagarriak
elkarlanean antolatzen ditugu 2012az
direla dirudi.
geroztik jardunaldiok. Orain arteko
Badago Yale Climate Connections
eduki guztiak www.euskarabildua.eus
erakundeak gai horren inguruan argita
webgunean aurki daitezke.
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Aurkitu beharreko hitz
bakoitza letra bat gehiago
edo gutxiago duen
aurreko edo ondoko
hitzaren anagrama da.

1. Iturria 2. Aturri 3. Aritu
4. Tira 5. Ira 6. Ardi
7. Dirua 8. Urdina 9. Urdiain
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1.	Lur azpitik azaleratzen
den ura.
2.	Ipar Euskal Herriko ibai
luzeena.
3. Ari izan.
4.	Solasaldiaren harian, amore
ematen dela-edo adierazte
ko erabiltzen den hitza.
5. Iratzea, garoa.
6. Ahariaren eme.
7.	Txanpona.
8.	Kolore mota.
9.	Nafarroako udalerria,
Sakanan.
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Gabezia

K

Hitz gezidunak

Irudi geometriko
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argitalpenak
2021
EL FUTURO DE LA UNIÓN
EUROPEA. RETOS Y DESAFÍOS
Directores: Armin von Bogdandy,
Juan Ignacio Ugartemendia
Eceizabarrena, Daniel Sarmiento
Rodríguez-Escudero, Mariela
Morales Antoniazzi
ISBN: 978-84-7777-605-5

LAS SALVAGUARDAS DE LA
AUTONOMÍA POLÍTICA ANTE
LAS CRISIS (DE LA CRISIS
DEL EURO A LA CRISIS DEL
CORONAVIRUS
Autor: Maribel González Pascual
ISBN: 978-84-7777-603-1

(2021)

HIGADURA ISILA
Egileak: AA.VV.
ISBN: 978-84-7777-624-6
(2021)

(2021)

EUSKAL ZUZENBIDE ZIBILARI
DAGOKION ZUZENBIDE
PROZESALA: LEGE DATA ETA
LEGE FERENDA AZTERKETA
Egilea: Mikel Tomas Fidalgo
Astigarraga

(2021)

LA HORA VASCA
DE VENEZUELA. LA
ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO DE EUSKADI Y EL
EXILIO POLÍTICO VASCO DE
CARACAS (1939-1979)
Autores: Xabier Irujo y
Alberto Irigoyen

ISBN: 978-84-7777-612-3
(2021)

ESKOLA BITARTEKARITZA
UNIBERTSITATEZ KANPOKO
HEZKUNTZA SISTEMAN:
ERAKUNDEEN BABESETIK,
BULTZADA ARAUEMAILERA
Egileak: Maite Uriarte Ricote e
Ixusko Ordeñana Gezuraga
ISBN: 978-84-7777-586-7

PODER, SOCIEDAD Y
FISCALIDAD EN EL SEÑORÍO
DE VIZCAYA DURANTE LA BAJA
EDAD MEDIA
Autor: Imanol Vitores Casado
ISBN: 978-84-7777-569-0

ISBN: 978-84-7777-597-3
(2021)

MANUAL DE HACIENDAS
LOCALES DE EUSKADI
Autor: Iñaki Galdeano Larizgoitia
ISBN: 978-84-7777-599-7
(2021)

(2020)

(2019)

HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK
EGIAZTATZEKO AZTERKETAEREDUAK
Egileak: AA.VV.
ISBN: 978-84-7777-488-4

TREBAKUNTZAKO
ARIKETA-LIBURUA
Egileak: IVAP - IKA
ISBN: 978-84-7777-376-4
(2011)

PARLAMENTO, TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, SEPARACIÓN
DE PODERES (CON OBLIGADA
REFERENCIA A CATALUÑA)
Autor: Iñaki Lasagabaster
Herrarte

¿ESTÁ EN PELIGRO EL ESTADO
DE DERECHO EN LA UNIÓN
EUROPEA?
Directores: Juan Ignacio
Ugartemendia Eceizabarrena,
Alejandro Saiz Arnaiz
ISBN: 978-84-7777-607-9

(2017)

ADMINISTRAZIOKO IDAZKIAK.
ESKABIDEA
Egileak: IVAP
ISBN: 978-84-7777-460-0
(2015)

aldizkariak

ISBN: 978-84-7777-593-5
(2020)

REVISTA VASCA DE
GESTIÓN DE PERSONAS
Y ORGANIZACIONES
PÚBLICAS. No 4 ESPECIAL
Autores: AA.VV.
ISSN: 2173-6405

(2021)

REVISTA VASCA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
No 120 (MAYO-AGOSTO 2021)
Autores: AA.VV.

ISNN: 0211-9560
(2021)
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Eusko Jaurlaritzaren tresna digitalak

www.euskadi.eus
Abizenak

Izena

NAN/IFZ/ENA

xean doan jaso nahi baduzu,
idatzi helbide honetara:
Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Helbidea

Posta-kodea

Herria
Mugikorra

Probintzia
e-posta

Europar Batasuneko Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betez, jakinarazten dugu datu
pertsonalak tratamendu-jarduera honen barruan sartuko direla: “HAEEko argitalpenak”. Tratamenduaren arduraduna: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko Zuzendaritza. Tratamenduaren helburua eta
aurreikusitako erabilerak: Argitalpena kudeatzea eta interesdunei postaz bidaltzea. Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere
publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko. Informazioaren hartzaileak: Ez da aurreikusten datuak jakinaraztea, lege-betebeharrik izan ezean. Eskubideak: Datuetarako irispidea, datuok zuzentzea
eta ezabatzea, eta beste eskubide batzuk informazio gehigarrian azaltzen dira. Informazio gehigarria: Hemen kontsulta dezakezu datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatz guztia: https://www.
euskadi.eus/registro-de-actividades-de-tratamiento-rat/web01-aprat/es/es/contenidos/informacion/rat/es_def/adjuntos/0220_es.html

