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Denbora-pasak

3

pertsonaia

Itxaro Mentxaka,
mezzosopranoa:

«Ikastetxe bakoitzari
aukera eman
beharko litzaioke
haurrak antzokira
eramateko»

Z

eruak eta
itsasoak bat
egiten duten
puntura begira
egoten da sarri
Itxaro Mentxaka Lekeition,
sorterrian, abestetik atseden
hartzera itzultzen den
bakoitzean, aire gazitua
arnastu eta berriro kanturako
indarrak batu nahiko balitu
bezala. Datorren urtean
hiru hamarkada beteko dira
Bartzelonako Lizeoan lehen
notak abestu zituenetik.
Geroztik, makina bat opera
eta zarzuela abestu ditu.
Berrogeita hamalau urte
soinean, harro dago egindako
ibilbideaz.
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Uda sasoia opor garaia izaten da zuretzat?
Produkzio batetik bestera dauden tarteak
aprobetxatzen ditugu opor moduko ba
tzuk egiteko. Ez dira opor luzeak izaten,
zeren burua hurrengo obran pentsatzen
egoten baita. Gainera, beti prest egon
beharra dago, edozein momentutan dei
baitezakete azken orduan obraren batean
abesteko. Normalean, denboraz jakin
ohi dugu noiz dauzkagun hurrengo ema
naldiak.
Urrunera joan behar izaten duzu abestera ala etxe inguruan ibiltzen zara?
Neure ibilbidea Euskadin eta Espainian
egin dut gehienbat. Atzerrian ere abestu
izan dut; Korean, Danimarkan eta Por
tugalen egona naiz, Parisen ere zarzuela
bat abestu nuen. Baina gehienetan Bil
bon, Donostian, Madrilgo Teatro Realen
eta Bartzelonako Teatre del Liceun abes
ten dut.
Baina bizitokia beti Lekeition?
Bai, hori argi eta garbi. Ez dago bizitzeko
Lekitxo baino leku hobeagorik!
Nola jartzen dira zurekin harremanetan?
Nik ordezkari batekin lan egiten dut.
Neure ahotsaren ezaugarriak kontuan
hartuta, niretzako egokiak diren obrak
bilatzen ditu. Antzoki bakoitzak denbo

raz erabakitzen du denboraldi bakoitzean
ze opera eskaini nahi duen; orduan, obra
horietarako egokiak izan daitezkeen
abeslariak eskaintzen ditu neure ordezka
riak. Nire paperak, gehienetan, bigarren
mailakoak izaten dira.
Mezzosopranoa zara. Zeren arabera
sailkatzen dira ahotsak?
Norberaren ahotsaren tesitura eta kolo
rearen arabera izaten da hori. Emaku
meetan erdiko ahotsa dugunak mezzoso
pranoak gara.
Nolakoa da zure ahotsa?
Sarkorra, antzokian toki batetik bestera
ongi heltzen den ahotsa omen da neurea,
ahotik entzuleengana zuzenean iristen
dena, tartean traba egin dezaketen ele
mentu guztiak (oihalak, orkestra, besaul
kiak) gaindituta.
Operak, zarzuelak, musika garaikidea
abestu izan duzu. Zer duzu gogokoen?
Hasieran opera abesten nuen gehiago,
baina azken urteotan zarzuelak ere asko
egiten ditut eta asko gozatzen dut. Pasa
den abenduan El gato montés zarzuela,
pasodoble ezaguna, egin nuen Teatro de
la Zarzuelan. Horrez gain, orkestrarekin
lagundutako operak ere abesten ditut,
baita musika garaikidea ere. Tarteka,
opera berriak ere egiten ditut.
Kantura bultzatu zaituen norbait izan
duzu inguruan?
Itxas Soinua izeneko haur abesbatzan
abesteko zortea izan genuen gure belau
naldikook. Gu, etxean, lau neba-arreba
gara, hiru ahizpa eta neba bat, eta hiru
ahizpok koruan ibiliak gara. Puntako
korua izan zen garai hartan Itxas Soinua
Euskal Herrian nahiz Espainian. Tarte
ka, bakarka abesteko aukera izaten nuen,
eta, gutxika-gutxika, abeslari izateko gri
na sortu zitzaidan. UBI amaitu nuenean,
argi neukan musika ikasi nahi nuela. Be
raz, Bilbon, neure kontura irakasle bat
hartu eta abesten ikasten hasi nintzen.
Urtebete egin nuen berarekin. Gero, Bor
delera joan nintzen ikastera eta hiruzpalau
urte egin nituen bertan. Ondoren, Valen
tzian egon nintzen beste irakasle batekin.
Entzunaldiak egiten hasi nintzen, eta gaur
arte! Datorren urtean hogeita hamar urte
beteko dira abesten hasi nintzenetik.
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ101

pertsonaia
Gerora, trebatzeko ikastaro gehiago
egin dituzu?
Abeslari batzuk bere irakasleari lotua
go daude. Ni, aldiz, neure kasa ibili naiz
gehiago. Beste soprano batzuekin entse
gu batzuk egin izan ditut, esate baterako,
Montserrat Caballerekin bere etxean es
kola batzuk hartzeko aukera izan nuen,
baita Enedina Llorisekin ere. Baina nor
malean neure kasa prestatzen ditut obrak.
Gero, antzokira iristen zarenean, dikzioa,
proiekzioa eta ahoskera lantzen dituzu
errepertorioaz arduratzen direnekin.
Beraz, Montserrat Caballe abeslari handia ezagutzeko aukera izan zenuen?
Berarekin opera batean abestu nuen Gi
ronako Festival de Peraladan. Geroxeago,
beste opera bat prestatu behar izan nuen
eta horretan ni laguntzeko prest agertu
zen. Bere etxean hartu ninduen hainbat
egunetan. Zorte handia izan nuen mai
la horretako pertsona batekin egoteko.
Hori benetan handia izan zen!
Zaila al da abeslarien mundu horretan
tokia egitea? Lehia handia al dago?
Bai, gero eta zailagoa da. Gero eta jende
gehiago dago, ondo prestatutakoa gainera.
Gaitza da, zeren askotan ez baitago zeu
re lanaren baitan, beste faktore batzuen
mende baizik: antzokiko zuzendariare
kin daukazun harremana edo orkestrako
zuzendariari zure ahotsa gustatzen zaion,
etab. Lan asko egin behar duzu, baina
zorte apur bat ere behar duzu; momen
tu egokian zu bertan egotea komeni da.
Kontratuak ziztu batean etorri eta joaten
dira. Entsegu bakoitza azterketa bat beza
lakoa da. Beti puntuan egon behar duzu.
Ze estilo edo generotan sentitzen zara
gustura?
Operan eta zarzuelan. Eszenografia bate
kin, jantziekin eta makillajearekin, per
tsonaian sartzen zara bete-betean, eralda
tu egiten zara, eta hori oso erakargarria da.
Ze pertsonaia duzu gogokoen?
Denetan gustura sentitzen naiz. Paper
guztiek dute erakargarritasunen bat. Rol
txikia bada ere, igarri egin behar da zu
hor zaudela. Zure pertsonaia ongi pres
tatu behar duzu.
Nola prestatzen duzu pertsonaia?
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Lehendabizi, partitura buruz ikasi behar
izaten dugu. Gero, antzokian zaudela
rik, zuzendariarekin pertsonaia lantzen
da. Gaur egun, antzerkia asko lantzen da.
Esate baterako, Calixto Bieito zuzenda
riarekin lan egin dut eta oso zorrotza da.
Orain gutxi, Madrilen, David McVicar-en
gidaritzapean aritu naiz. Zuzendari horiek
pertsonaiak asko landu nahi izaten dituzte.
Ahotsak dena abesteko aukera ematen
du ala ondo aukeratu behar dira obrak?
Kontuz ibili behar da ahotsarekin. Ezin
da denetik kantatu. Norberak jakin behar
du ze ahots eta ze bolumen daukan, zer
egin dezakeen ahots horrekin, hau da, ze
zama jar dezakeen ahotsean. Hori zain
tzen ez bada, gerora ahotseko arazoak sor
daitezke. Urteekin ikasten da ze paper den
egokiena norberaren ahotserako.
Gortinaren atzealdean zer gertatzen da?
(barre artean) Zer ez da gertatzen! Asko
tan, abeslari bat abesten ari denean, gure
artean hizketan aritzen gara, hurrengo
egunerako planak antolatzen edo. Beste
batzuetan, aldiz, azken orduan askatzen
zaizu zerbait arropan eta hori konpondu
behar duzu.
Zer sentitzen da taula gainean?
Ni gustura sentitzen naiz; neure pape
rean sartuta egoten naiz. Ez duzu jende
rik ikusten. Entzuleak hor sentitzen di
tuzu, hurbil; ikusten ez den energia bat
egoten da.
Entzuleak musika klasikora erakartzeko
zailtasunak daude.
Bai, hor badago halako horma psikolo
giko bat. Jendeak pentsatzen du asper
garria izango dela, antzinakoa, «retroa».
Maiatzean, Lekeitiotik hirurogeita ha
mabi pertsona joan ziren Bilbora nik
abesten nuen opera bat entzutera. Oso
gustura egon ziren. Nik uste dut garran
tzitsua dela produkzio onak ikustea.
Nola erakar liteke jendea?
Nik uste dut gaztetatik hasi behar dela
hori lantzen, eskola garaian. Nire ustez,
sare bat antolatu beharko litzateke eta
ikastetxe bakoitzari aukera eman behar
ko litzaioke haurrak antzokira eramate
ko. Hezkuntza Sailaren plan bat beharko
litzateke.

Operaren Lagunen Bilboko Elkarteak
(ABAO-OLBE) opera ikusteko saio
asko eskaintzen ditu urtero.
Eurek egiten duten lana handia da. Ope
ra ikuskizun handiak garestiak dira; jen
de normalarentzat ez dira merkeak. Jen
de asko dago horrelako produkzio baten
atzean; 160 bat pertsona egon daitezke:
orkestra, abesbatza, abeslariak, teknika
riak, etab.
Orain, ze proiektu dituzu eskuartean?
Txanozuritxu izeneko umeentzako proiek
tu batean parte hartuko dut Bilbon. Le
hen euskaraz egin genuen, eta orain gaz
telaniaz egingo dugu. Gero, Luna de miel
en el Cairo izeneko ikuskizunean abestuko
dut Arriaga antzokian. Ondoren, El Caserio zarzuelan abestuko dut Madrilen, Tea
tro de la zarzuelan. Aurrerago, El holandés
errante operan abestuko dut.
Ba al da bete ez duzun ametsen bat?
Nik pentsatzen dut espero nuena baino
amets gehiago bete ditudala. Abeslari
ibilbidea hasi nuenean ez nuen pentsa
tzen egin ditudan gauza guztiak egingo
nituenik.
Abesten erretiratuko zara?
Ahotsak erabakiko du hori. Ahotsak
uzten badit, jarraitu egingo dut. Baina
ezin da jakin noiz iritsiko den egun hori.
Azken batean, estres handiko lana da
geurea. Ez dakit nola eta non amaituko
dudan abeslari ibilbidea. Egun batetik
bestera edozer gerta daiteke. Datorrena
datorren bezala hartuko dut.
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pasadizoak

Ezaguera
Kaxildo Alkorta
Laguna

G

ure lagunartean maia
tzero aipatzen dugu eza
guera, txikiteo saioren
batean. Urtero bera: eza
guera aipatu, xelebreke
ria batzuk entzun eta esan, eta kito, hu
rrengo urtera arte. Zer dela eta?
Maiatzean izaten dira komunio txikiak,
lehen jaunartzeak, eta kontua da gu gi
nenean, komunio txikia egin aurretik
dotrinara joaten ginela elizara, egune
ro, eta han –baita etxe asko eta askotan
ere– pixkanaka irakatsi zigutela, besteak
beste, bereizten zein den jokabide ona,
zein jokabide txarra, zer gaiztakeria eta
asmo txarra, zer onberatasuna eta zin
tzotasuna, kontzientzia, bekatua, zerk
merezi duen zigorra eta zerk saria etab.
Haur txikiek ez duten eta guk ume txiki
tan ez genuen ezaguera geureganatzen la
guntzen saiatzen zitzaizkigun apaizak eta
Mariaren alaba batzuk. Zer ziren Maria
ren alabak? Galdetzea ere...! Gure Herri
hau tradizioei bihotzez itsatsia omen da,
baina, baina!
Ezaguera ba. Ezagutzeko eta bereizteko
halako ahalmen maila bat eduki behar
zen komunio txikia egin ahal izateko,
heldutasun maila bat. Horri ezaguera
esaten zitzaion. Elizak zazpi urteko umeoi
aitortu egiten zigun ezaguera maila hori,
alegia, zuzena eta okerra bereizteko gai
ginela gure sasoiko neskatilak eta mu
tikoak zazpi urte genituenean eta, hala
bada, komunioa hartzerik bagenuela.
Zazpi urte betetakook maiatzaren 7an
egin genuen lehen jaunartzea, baina ba
ziren artean sei urte zituzten bi, batek
maiatzaren 8an eta besteak 22an beteko
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zituzten-eta zazpi. Hala ere, eguna falta
zuenari, eta ez besteari, esaten diogu eza
guerarik ez zuela utzi ziotela komunioa
egiten. Enrike du izena paperetan, En
drike nahitaez; urte batzuk geroago jaio
izan balitz, seguru asko Endika izango
genuen.
Hori da ipuina, hori da gure maiatze
roko hizpide hutsal, arin, xaloa, baxoer
diartekoa beti.

Zazpi urteko neska-mutil
koxkorrek ezaguera?
Sestaoko pilotalekura joan nintzen ba
tean gure semea txiki-txikia zela –bi urtebi urte eta erdi izango zituen– eta goiko
harmailetako jarleku batean eseri nintzen,
han nahikoa leku libre zegoen eta, umea,
inori enbarazurik eman gabe, jolasean
ibiltzeko. Agure xahar baten aldamenean
eseri nintzen (agure ordez aitona edo
adin handiko gizon esan beharko ote dut
errespetuz?). Gizon hura eserita zegoen,
bastoia zutabe zuela, bi eskuak bata bes
tearen gainean, azpikoa bastoiaren eskule
kuari eutsita eta gaineko eskuan pausatuta
kokotsa. Gure txikia bere jolasean aitona
haren bastoiari eutsi eta tiraka hasi zi
tzaion. Eta nik ez!, hori ez!, etorri hona...
Eta gizonak esan zidan:
–Utzi ezak bakean, txikia duk eta. Nik
bilobei hau bezalakoak zirenean, nahi
zutena egiten uzten niean. Gero ez, sei
urte betez gero ez, orduan ez niean uzten
nahi zutena egiten, gogoan nian eta, nik
sei urte nituenean banuela malezia.
Dotrinan ikasitako ezaguerarena etorri
zitzaidan burura. Sei urte esan zuen, zaz
pi ere ez.

Lagun bati entzundako hau aurreko ba
tean ere kontatu nuen. Bizkaiko herri
txiki batean, abadeak esan omen zion
6-7 urteko mutiko bati:
–«Eta hik zer eitteopa totogorri buruhan
di horrek?».
–«Totogorri buruhandixe heu haz!».
Dotrinan ez zioten horrelako erantzunik
ematen irakatsiko, baina ezaguera bere
ganatua zuen.
Nafarroako herri batekoa da ondoren
goa. Bost-sei mutil koxkor haietako ba
ten etxeko ganbaran jolasean zebiltzan.
Nekazari etxeko sabaia zen eta txorizoak
zeuden ontzen, zintzilika, goi samar.
Mutil koxkorrak ikusi eta –beti bada, ba,
bat lotsa gutxiago duena–, bada, haie
tako batek esan omen zuen:
–Aizue, jango al dugu txorixo bat? –eta
lagunetako bati– Guk jasoko haugu eta
hik hartu.
–Nik ez diat hartuko, hori bekatu duk
eta!
Eta han zegoenen arteko txikienak:
–Jaso ni, nik ez diat ezaguerarik eta.
Hark ez zuela ezaguerarik?
Askotan entzunak izango zarete hau: Gi
zon handi askoa, bai, baina horrek ez dik
ezaguerarik. Ez nuke nahi, bada, zuek ni
ezaguerarik gabekotzat jotzea. Baina hor
tziopa!
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elkarrizketa

Joselu Anayak,

«“Jendearekiko lotura da
musikaren esentzia»
Miel A. Elustondo
Testua eta argazkiak

40

urte bete
zituzten
iaz eta Beti
eta betiko
diskoa
argitaratu zuten, ospakizun.
Aurten, Arabako San
Prudentzio eta Estibalizko
Andra Mari jaietako pregoilari
izan ditugu. 1977an hasi
zirenetik, ez da haien ibilian
etenik. Bost anaia dira,
Jabier, Joselu, Andoni, Felix
eta Jesus. Ruiz de Gordoa
Martinez de Albeniz, Araian
(Araba) sortuak: Joselu
Anayak. Taldeari izena
ematen dion Joselu dute buru.
Bera da mintzo.
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elkarrizketa

Hortxe ageri du kamioiak: «Joselu Anayak». Zalantzarik ez dago.
Aitorlekua dugu kamioia! Kar, kar…
Hantxe izaten gara bost anaiok, eta han
txe hitz egiten dugu honetaz eta hartaz.
Programazioa jorratzen dugu, entseguen
gainean jarduten dugu, proiektu eta kan
tu berriak asmatzen ditugu, berbena-gau
jakin bateko giroaz aritzen gara… Bes
talde, zenbait negozio ere partekatzen
ditugu anaiok, eta, hortaz, hizpiderik ez
da inoiz falta!
Kamioi horrek hitz egin ahal izango
balu!
Zenbat historia kontatuko lukeen! Ma
kina bat, bai! Zenbat adiskide, zenbat
lagun, zenbat anekdota! Hasi ginen ga
raian, Aiara joateko deia jaso genuen.
Orduan ez zen GPSrik, ez google mapa
rik, ez sakelakorik, ez ezer. Aiara joateko
deia… eta Ataungo Aiara joan ginen.
Heldu eta hantxe oholtza eta jaietako
banderak koloretan. Kamioia husten hasi
ginen. Hala ere, inguruan inor ez… Ha
rrigarri zitzaigun. «Pilotalekuan egongo
dira!», pentsatu genuen. Horretan, he
rritar bat, eta galdetu egin genion: «Non
da, bada, jendea?». «Jendea, etxean! He
men joan den astean izan zen jaia!». Guk
Aiarako deia jasota genuen, ordea. He

rritar hark, orduan: «Zarautz gaineko Aia
izango da, inola ere!». Guk ez genekien
Zarautzetik gorako Aia horren berririk!
Orduantxe jakin genuen! Soinu-ekipoa
atzera kamioian sartu eta ziztuan abia
tu ginen Aiara. Heldu ginenean, urduri
ziren Aian, zain. Kamioia berriz hustu,
soinu-ekipoa eta beste, eta jotzen hasi
ginen, ez afari eta ez besterik. Handik
atzera, inora abiatu aurretik mapa gogo
tik aztertzen ikasi genuen. Euskal He
rrian izen bereko herriak hainbat direla
ikasi genuen Aian!
Ur hotzean erreak zarete. 40 urte bete
zituen Joselu Anayakek iaz.
Ez gara gu herren egiten dugun baka
rrak, hala ere! Behin, 80ko hamarkada
ren hasieran behar zuen, Arratiatik deitu
gintuzten eta haraxe gu, Igorrera, San
Kristobal auzora. Jai-batzordea eratu zu
ten, baina egitekoak guztiz argi banatu
ez, nonbait, zeren eta batzordekideetako
batek Egani hots egin zion, eta beste
batek, aldiz, guri! Joan gara agindutako
egunean, eta hantxe bi taldeok! «Eta nola
konpondu behar dugu saltsa hau?», Ega
nekoak eta gu, geure buruei galdezka.
Gaitz erdi, adiskide ginen, eta erraz as
matu genuen: «Goizeko hiruretan buka
tu beharrean, gau-pasa egitea propo

Dantzarako musika
«Hasi ginenean, dantzarako euskal musika gutxi
genuen eskueran, eta geuk asmatu behar izan
genituen: Tximeleta maitea, Astiro-astiro, Ai Anselma…
Horiekin batera, adaptazioak egin ohi genituen. Garai
hartako euskarazko kantak Mikel Laboa, Lourdes
Iriondo, Benito Lertxundi edo Xabier Leteren eskutik
etorri zitzaizkigun, baina guk jaietako musika nahi
genuen, eta asmatu egin behar izan genuen: jaietako
musika, alaia, jendea dantzan jarriko zuena!».

8

satuko diegu!». Jai-batzordearekin hitz
egin, eta, baietz, ados zirela. Diru-tratua
itxi genuen, eta pozik! Eguntalako festa
izan zen. Eta, azkenean, goizeko seietan,
hantxe, gau-txoriak eta gu!
Gaur egun posible ote zatekeen horrelakorik?
Ez dago erraz! Harreman bikaina genuen
garai hartako musika-taldeekin, konpli
zitate handia. Oraingo egunean ere tal
de asko ezagutzen ditugu, agertokia ere
elkarbanatu izan dugu, inoiz inori soinuekipoa utzi ere bai… baina San Kristo
bal hartako modukorik zailagoa litza
teke gaurko egunean, giroa aldatu egin
delako, eta mundua bera ere bai! Orain
konplikatuago da guztia!
Felix Ruiz de Gordoa, Aiaran jaioa, trikitilaria, zuen aita.
Berak sartu zigun harra! Igande arratsal
de askotan, bazkalondoan, amak pas
tak-edo atera eta aitak hartu soinua eta
herri-musika jotzen zuen. Horrexek za
letu gintuen bost anaiok. Huraxe izan
zen hasiera! Gero, geure bidea egiten
hasi ginenean, aitak fandango eta arinarin gehiago jo behar genuela esaten
zigun, edo hau eta hura. «Baina hau ez
da zure erromeria giroa, jendeak beste
rik nahi du, aldatu egin da!». Hala ere,
inoiz ez diogu utzi herri-musika jotzeari,
hura zaintzeari, geure ondarea da, geure
sustraiak, babestu, zaindu eta praktikatu
behar duguna.
Nola heldu zen soinua zuen aitaren
eskuetara?
Araian jaioa izanagatik ere, Ameskoe
tan hazi zen gaztetan, Larraonan. Gero,
Urbasan lan egin zuen, ikazkin, Arabara
eta Gipuzkoara ikatza garraio. Zuma
rragan ezagutu zuen trikitixa, gustatu
egin zitzaion, soinua erosi eta jotzen
hasi zen, belarria beste irakaslerik gabe!
Zaletasuna! Oraindik gordea dugu ai
taren soinua, Larrinaga bat. Zahartua
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ101

«‘Joselu eta anaiak’ zen izena, baina
inprentan okerren bat gertatu eta
oraingo izena gelditu zen»
dago, ordea, eta hondatua du hauspoa,
konpontzeko modurik gabe.
Aitak soinua, ama Loreto Martinez de
Albenizek pastak. Festa zen zuen etxean.
Ama ere ondoan izan dugu beti, bihotz
ematen. Badaki musika bizi dugula, ai
tarengandik jaso dugula, eta berari ere
ikaragarri gustatzen zaio.
Erromeria eta berbena musika jotzen
du zuen taldeak, baina musika garaikidea egiten duzu zuk zeuk, Joseluk. Zuritik beltzera.
Musikak hamaika alderdi ditu, eta niri,
berriz, denak gustatzen zaizkit. Gure tal
deak jaietako musika jotzen du, jendea
alaitzea du helburu. Niretzat, berriz, li
bertimendua da berbena-musika. Nire
anaiekin batera oholtzara igo eta atzoko
eta oraingo kantak jotzea, jolasa zait, li
bertigarria. Musika garaikidea egitea eta
Gasteizko Jesus Guridi musika kontser
batorioan eskolak ematea bezainbat.
Musika joera ezberdinak dira munduan,
eta haietara irekita egon behar dugu
la iruditzen zait. Nire ustez, bata ez da
bestea baino hobea. Musikak hamaika
alderdi ere baditu, eta denak konbina
tzea da kontua.
Carmelo Bernaola izan zenuen irakasle, askoren artean. Irizkide ote zenuke
Bernaola?
Hura sinfonikoaren zale porrokatua zen,
jakina. Baina irizkide izan gintezkeela
uste dut. Gogoan dut, eskolan, galde
tzen zidala: «Eta zure ustez, Joselu, bada
inspiraziorik?», eta nik baietz. «Baina
inspiraziorik izatekotan, lanean harra
patu behar zaitu!». Kar, kar… Zuzen
zegoen! Egia da zenbait autore musika
jakin bat jotzera mugatzen dela, espezia
lizatuta, baina musika guztietara irekita
egon behar dugula uste dut. Maiatzean,
esaterako, nire jazz obra bat, Gauekoak,
jo zuten Musikasten. Egun berean, Santi
Kurutz-Kanpezun (Araba) nintzen Jo
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selu Anayakekin. Biak gustatzen zaizkit
niri, musika ezberdinak konbinatzea,
aberasgarri iruditzen zait.
1977an jo zuen lehen aldiz Joselu
Anayakek. Nahi beste ziren herrietako
berbenak garai hartan, nahi beste diskotekak. Gitarra elektrikoak ireki omen
zizuen bidea…
Anaia nagusi Jabierrek inguratu zuen.
Bazuen garaiko musikarekiko kezka. Ba
teko Beatles, besteko Rolling Stones eta
The Eagles… Euskal Herrian, trikitixa
eta saxoa ziren behinenak. Laster, bate
ria ere sartu zen. Anaiari, berriz, errit
mo gogorragoak gustatzen zitzaizkion,
sinkopatuagoak… eta gitarra elektrikoa
erosi zuen, baina niretzat! «Joselu, gita
rra elektrikoa jotzen ikasi behar duk!».
Lehen musika-ikasgaiak ere Jabierren
gandik jaso nituen. Aitak Enrike Ze
laiarekin ikastera bidali zuen, eta ikasten
zuena niri erakusten zidan! Hasieran zail
izan zen, musika-hizkuntzari zegokion
partea batik bat, tresna hartu nuen arte,
gitarra bat, baxua. Harexekin hasi nin
tzen. Taldeak beste indar bat hartu zuen,
instrumentazioa aberatsagoa zen. Han
dik laster, «orain, gitarra elektrikoa!»,
esan zidan anaia nagusiak. Baxua Ando
nik hartu zuen, eta nik, elektrikoa.
Anaia nagusiak zuzendu zituen zuen
pausoak, hein batean.
Bai, txikitandik. Ni baino zortzi urte
zaharrago da, eta berak gidatu nin
duen. Bederatzi urte nituela hasi nintzen
Araiako kasinoan jotzen! «Heu baino
handiago duk gitarra!», esaten zidaten.
Hantxe hasi nintzen, gitarra jotzen eta
kantatzen –tartean bolero batzuk ere
bai–, Araia bereko markineztarrekin.
Joselu Anayak taldea ez zen berehalakoan osatu, dena den.
Zenbait urtez, batzuek batean eta bes
teak bestean jotzen genuela ibili ginen.
Batean, bata soldadutzan. Bestean, bes

tea ikasten… Hamar urtean ezin izan ge
nuen bostok bat egin. Ezin. 1977an, Ja
bierrek: «Ezin da izan, anaia bat hemen,
bestea han… Bat egin behar dugu!», eta
oraingo Joselu Anayak sortu zen –bost
anaiok bertan garela–, zeren eta lehena
go ere izan baitzen Joselu Anayak, baina
Jabierrek, Andonik eta hirurok osatua.
Alabaina, Joselu eta anaiak izatekoa zen
taldearen izena, baina inprentan okerren
bat gertatu zen, eta desagertu, eta orain
go izena gelditu zen beti-betiko.
Non egin zenuten lehen emanaldia?
Ajangizen (Bizkaia). Maiatza zen… Ede
rra izan zen. Behin eta berriz eta askotan
itzuli ginen. Beste hainbat herritara beza
la. Inportanteena jendearekin bat egitea
da, konektatzea, komunikatzea, jendeak
parte har dezan lortzea… Horrelakorik
lortuz gero, pozik itzul zintezke etxera.
Eta beti ez da lortzen. Batean, ekaitza
dela, bestean hotza, jendea apatiko da
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«Gazteak dantzara itzuli dira, era
askotako dantzak dantzatzen dituzte»

Hitzak
«Gutxi edo asko, denok dakigu
euskaraz. Batzuek beste batzuek
baino gehiago. Kantuetako
hitzak osatzeko, berriz, lagun
eta ezagunetara jo izan dugu.
Bizkaian, Arratiako Ander
Gorospek, adibidez, ikaragarri
lagundu izan digu, gure disko
guztietan ere. Gipuzkoan,
Juan Manuel Gerriko eta Koldo
Muguruza ditugu. Araban, Mikel
Azarola eta Xabier Olaso…
Gure Felixek ere osatu izan ditu
kanturen bateko hitzak».

goela… Beti ez da erraza. Horrelakoetan,
hala ere, gu geure lana egiten saiatzen
gara, zailago bada ere, bestelako bideak
saiatu behar izaten direlako. Zeure burua
berrasmatu behar izaten duzu. Inoiz,
gutariko bat oholtzatik jaitsi ere bai, jen
dearekin dantzan egitera! Barre egiten
genuen! Konplizitatea! Jende gutxi nahiz
asko, berdin saiatzea dagokigu. Ogi go
gorrari, hagin zorrotza!
Berbena besterik ez zen garai batean
bazterretan.
Azpeitian, Lesakan, Altsasun, Saran…
Diskotekak ere, nahizu-nahizu, GureTxokoa, Bordatxo, Txitxarro, YoungPlay… Denak korritu genituen! Direnak
eta ez direnak! 80ko hamarkada hartan
jendea plazara irteteko irrikan zegoen,
antsia zuen. Garai ilunetik gentozen, eta
jendeak besterik behar zuen. Eta handik
eta hemendik deitzen gintuzten, urtean
berrehun saio baino gehiago egin izan
genuen. Oso gogorra zen, baina gazteak
ginen, eta erraz eramaten genuen. Gaur
egun, ezta pentsatu ere! Ez dugu nahi,
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eta posible ere ez litzateke. Adina ere
badugu, eta familian egon nahi izaten
dugu. Lana bai, baina tamainan. Behin,
Iruñean, sanferminetan jotzen ari ginela,
katalan batzuk etorri zitzaizkigun. «Ka
taluniara etorri behar duzue, kosta ahala
kosta!». Guk, ezetz, ez zela posible, kon
promisoak genituela hemen. Haiek, etsi
gabe, kosta ahala kosta joan behar ge
nuela. Azkenean, etsi genuen. Eta egun
batean, San Joan inguruan zen, Lizarra
gan (Nafarroa) goizeko lauretan bukatu
berbena, traste guztiak jaso, kamioia
zamatu eta Kataluniara! Han ere jo, eta
buelta, Segurako San Joanetara!
Kataluniara joan-etorria egin zenuten!
Bai, baina ez zen era! Bestelako azpie
gitura beharko genukeen. Txandaka
gidatu behar izan genuen. Beti kezkatu
izan gaitu logurak hartzeak. Baina egin
genuen hura ere! Sardana jotzen ikasi
behar genuela esan ziguten, eta egin ge
nuen hori ere. Gainerakoan, hemengo
musika, jakina. 80ko hamarkadaren ha
sieran zen, eta gu, euskaraz, Katalunian,
ez zen ohikoa. Bihotza zabalik hartu gin
tuzten, zoragarria izan zen. «Datorren
urtean, berriz!», esan ziguten. «Ez, ez,
nahikoa izan dugu. Gehiegi da handik
honakoa!». Oso ausartak izan ginen.
Berbena eztanda izan zen garai batean,
plazak eta era guztietako aretoak jendez
beteak, dantzan. Behea jo zuen horrek
gero…
Baina jendea dantzan ari da berriro.
Itzuli da. Zikloak dira, eta zikloen ara
bera jokatzea dagokigu. Garai batean,
jendea txosnako edo tabernako barraren
kontra bermatzen zen, eta kito, ez zela
dantzan hasiko! Hotza, izan ere, euskal
duna! Baina dantzan hasiz gero, ezin utzi.
Behin baino gehiagotan gertatu zaigu
dantzan lau lagun ditugula jotzen hastea
eta, amaiera aldera, jendea berotzea! Or
duan ez dago saioa luzatzea beste erreme
diorik. Herri guztiak ez dira berdinak,

eta plaza guztiak ere ez. Lizarragako eta
Sarako (Lapurdi) zikiro jaiak zoragarriak
izaten dira, edo Gipuzkoan Alegi, Itsaso,
Gabiria… Herri horietan izaten da egun
bat, bertakoentzat pentsatua, egun be
rezia, goxoa, eta bertan izaten gara beti
edo gehienetan. Urtea joan, urtea etorri,
jendea ezagutzen duzu, lagunak egiten
dituzu. Hunkigarria da.
Ipar Euskal Herrian ere izan ohi zarete,
diozunez.
Bai. Eta, adibide batera, gogoan dut Sarara
joan ginen lehenengoan, adineko jendea
ikusi genuela mutxikoak dantzan. Haie
kin batera, neska-mutiko oso gazteak, de
nak dantzan. Dantzak tradizio handia du
hango herrietan! Transmisioak ez du ho
rretan huts egin, dantza ez dute inoiz gal
du. Araban, berriz, oraintsu, gure garaian
indarberritu da plazako dantza. Horren
lekuko izan gara. Gazteak dantzara itzu
li dira, era askotako dantzak dantzatzen
dituzte, polkak eta beste. Joerak joan eta
etorrian dabiltza. Lakuntzan (Nafarroa),
bazen morroi bat 80ko hamarkadan AC/
DCren kantak eskatzen zizkiguna. Gaur
egun, pasodobleak eskatzen dizkigu! Kar,
kar… Harrigarria!
Espainiako zenbait herritan ere jo izan
duzue, euskaraz.
Bai. Euskaraz ez dakiten herrietan ere
jaietako ekitaldien barruan hartzen dute
gure emanaldia, eragozpenik gabe. Baina
Espainiara gabe ere, 80ko hamarkadan jo
Erriberara, dela Caparrosora, dela Tute
rara, eta jendeak arraro begiratzen zigun.
Berdin Sorian (Espainia). Behin, Sorian,
eguerdian saioa egiten ari ginela, aurrean
genituen agintari guztiak: alkatea, senda
gilea, albaitaria, parrokoa, guardia zibile
tako sarjentua eta gainerakoak. Guardia
zibilak parrokoari joan omen zitzaizkion:
«Eta hauek, Joselu Anayak, euskaldunak
hemen?». Eta parrokoak: «Lasai, bake
tsuak dira, ez kezkarik ibili!». Gerora ja
kin genuen.
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«Taldeari uzten
diogunean ere, musikari
lotuta segituko dugu,
zalantzarik gabe»
Anaia izateak zer eman dizue?
Senide gara, eta lagun. Batak bestea
babesten dugu, hezur eta mami gara,
konplize, eta, negozioa gorabehera, li
bertimendu hutsa dugu musika. Pozik
gara, eta bide honetan aurrera egingo
dugu ahal dugun artean. Osasuna eta
energia ditugun bitartean, hortxe izango
gaituzte. Eta, taldeari uzten diogunean
ere, musikari lotuta segituko dugu, za
lantzarik gabe, era batera edo bestera.
Makina bat talde ikusi ditugu sortzen
eta desegiten. Eta, hori bezainbeste, ikusi
ditugu taldeak murrizten. Garai batean
sei laguneko taldea zena, bakarlari beste
rik ez da gaur egun. Bizimodu hau ez da
erraza. Urte askoan, etxetik kanpo egin
dugu bizia, familia tarteka besterik ikus
ten ez genuela, lanetik lanera beti. Gaitz
erdi, etxekoek babes eman ziguten! Dena
den, orain ezberdina da, lasaiago gabil
tza, etxekoekin egoteko denbora gehiago
dugu…
Lasaiago zabiltzate, baina uda partea
bete-betea ohi duzue.
Sanprudentziotan hasi eta Durangoko
sanfaustotara bitartean, atsedenik ez!
Herri guztiak ezagutzen ditugu, jaiak,
eta jendea! Adibidez, Bergarako sanmar
tinetan, kamioia Barrenkaletik barrena

daramagula, jendeak gu ikusi eta «Ai An
selma, Anselma, Anselma…» hasi izan
zaigu. «Egin digute ongietorria!». Atse
gina zaigu.
Negua, indarberritzeko sasoia.
Neguan ere bada lanik! Nik neuk, or
kestra eta koruetarako musika egiten
dut. Zoragarria da nork bere gogoko
musika sortzea. Gainerakoan, diskoren
bat grabatzeko ere baliatu izan dugu
negualdia. Iaz, adibidez, 40. urteurrena
ospatzeko asmoz, gure zortzigarren lana
argitaratu genuen, Beti eta betiko diskoa.
Edo proiekturen bat gauzatu izan dugu

‘Ai Anselma’
«Ai Anselma izango da, seguruena, gehien jo behar izan dugun kanta.
Lehen diskoan kaleratu genuen, eta zenbait emanalditan hiru aldiz ere jo
behar izan genuen, jendeak eskatuta! Jotzen ez bagenuen, haserre jendea!
Behin eta berriz jo beste erremediorik ez genuen! Joselu Anayak aditzera
datorrenak kantu horiexek nahi ditu –Marina, marina, Tximeleta maitea, Ai
Anselma…–, eta ezin ukatuko diezu. Horiekin batera, kantu berriak sartzen
saiatzen gara gu».
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Mugarik Gabeko Medikuak erakundea
rekin, edo Pirritx eta Porrotxekin kola
boratu, edo besteren batekin… Musika
da gure mundua, nahiz eta nahiago du
gun zuzenekoa, diskoa baino. Zuzeneko
musika, plazakoa, besterik da, okerrak
gertatzen diren arren eta oker horiek na
barmenak izan daitezkeen. Baina jendea
rekiko loturarik ez du diskoak, eta lotura
horixe da musikaren esentzia.
San Prudentzio eta Estibalizko Andra
Mari jaietako pregoian kontatu zenuten
anekdota ez diguzu kontatu…
Bi kontatu genituen! Aiakoa kontatu
dizuet. Bestea, Bianakoa (Nafarroa). Bi
egunetan jarraian jo behar genuen han,
eta gure asmoa zen jo eta etxera itzul
tzea. Baina gaupasa eta gero, berrafaltze
ra eraman gintuzten herriko gazteek, eta
han, beren etxeetan lo egitera gonbidatu
gintuzten, ez gintezen Bianatik Aiarara
eta Aiaratik Bianara itzulika ibili. Guk,
baietz, eta bi etxetan banatu gintuzten,
goizeko seietan. Eguerdi aldera, jaiki da
anaietako bat komunera, eta etxeko ko
rridorean gaztearen amarekin egin du
topo. Amaren izua! Sukalderaino joan
zen korri, garrasika! Denok esnatu ginen,
jakina! Amak sekulako errierta eman
zion gazteari, musikariak etxera eraman
behar zituela esan ez ziolako. Hamaika
horrelako!
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Ehiza orekatuak
bermatuko ote du
oreka?
Maite Orue
Kazetaria

B

asurdeen populazioak gora egin du azken
urteetan. Administrazioek ere onartu
egin dute hori, eta kontziente dira arazo
bilakatu dela. Eta arazo horri irtenbidea
emateko neurri eske dabiltza baserritarrak.
Basurdeen uxaldiak antolatzen dituzte aldundiek, eta
ehiztariei agintzen diete lan hori. Hala ere, ez daude
konforme ez baserritarrak, ez ehiztariak ez ekologistak
ezta animalien askapena helburu duten elkarteak
ere. Zeinek bere kexa du, eta denek nahi dute beren
eskakizunak aintzat hartzea.
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Gipuzkoako hainbat talde ekologista
biltzen dituen Naturkon kolektiboak,
esate baterako, eskakizun zehatzak egin
zizkion Gipuzkoako Foru Aldundiari,
ehiza arautzen duen legean kontuan har
zitzan. Hala ere, foru erakundeak kasurik
egin ez izana kritikatu zuen Naturkonek.
Ehiza debekatzerik ez zuten eskatu; bai,
ordea, jardun horretan muga eta arau
batzuk jartzea. Besteak beste, bizirauteko
arazoak dituzten espezieen babesa bul
tzatzea, ehiza larria kontrolatzea, ehiza
txapelketak mugatzea eta hegazti migra
tzaileak babesteko neurriak hartzea eska
tu zioten aldundiari. Salatu zutenez, neu
rri horietako bat bera ere ez zuten aintzat
hartu ehiza erregulatzeko foru araudian.
Aldundia da ehizarako baimena ematen
duena. Basurdeekin duten arazoa han
diagoa da Gipuzkoan beste lurraldeetan
baino. Gipuzkoako Foru Aldundiko
Mendietako zuzendari Arantxa Arizti

Garikoitz Nazabal
(Gipuzkoako EHNEko presidentea)

Baserritarrak diren heinean, animaliak
defenditu behar dituztela argi dute neka
zariek. «Animaliekin bizi gara. Hala ere,
izurriteak kontrolatu behar dira, biodi
bertsitateari eragin diezaioketen kalteak
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muñok azaldu duenez, azken hamazazpi
urteotan hirukoiztu egin da ehizatutako
basurde kopurua, baina populazioak ere
gora egin du. Hain zuzen ere, urtean-ur
tean bataz beste % 9 hazten da basurdeen
populazioa. Garikoitz Nazabal EHNE
sindikatuko lehendakariak dioenez, ba
surde oso gazteak ere kumaldiak izaten
hasi dira. Izugarrizko ahalmena dute
ugaltzeko, eta egoera dagoeneko kontro
latzeko zaila da.
EHNE eta ENBA sindikatuetako or
dezkariek azaldu dutenez, arazoak izan
dituzte negurako belarra ganoraz batzeko,
basurdeek larreak harrotu dituztelako.
Uztak ere ezin izan dituzte jaso, anima
liek jan egin dituztelako. Administrazioak
galera horiei aurre egiten laguntzen die,
baina ez da nahikoa, ezta irtenbidea ere.
Uste dute egoera geroz eta larriagoa dela
eta arazoa denona dela; eta, beraz, ehizta
riek beren lana egin behar dutela, baina

administrazioak ere baduela bere ardura,
eta bete egin behar duela.
Hori da, hain zuzen ere, ehiztariek alda
rrikatzen dutena, arazoaren zama guztia
haien lepotik kentzea. Ehiza larria dei
tzen zaio basurdeak uxatzeari, eta jardue
ra hori Euskadiko 2/2011 Ehiza Legeak
arautzen du. Eguzki talde ekologistaren
aburuz, arazoaren oinarria da araudi hori
eta, ondorioz, edukien demokratizazioa
eskatzen du. Joko arauak ez errespetatzea
kritikatu du, baita ehiza arloan ematen
den inpunitatea ere: legez kanpoko ehiza
lerro eta postuak, seguritate distantziak,
munizioa, espezie babestuen heriotza,
ezkutuko ehiza, eta abar.
Arauak arau, EHNEk salatu du basur
deen plaga dagoela lurraldean, eta txiki
zio larriak egiten dituztela belardi, bara
tze, artasoro, zuhaitz eta gainerakoetan.
Horregatik, neurriak behar dituztela al
darrikatu du sindikatuak.

ere handiak direlako», dio Nazabalek.
Kontrola izateko, ehizaren beharra ikus
ten du EHNEk. «Ehiza beharrezkoa da
basurdeen eta orkatzen kopuruak gora
egin duelako neurri gabe. Gehiegizko ko
puruak eragin kaltegarriak ditu alor ezber
dinetan (ingurumenean, osasunean…),
eta, kontrolatzen ez bada, denok jasango
ditugu ondorioak. Bartzelonan txerto an
tisorgailuak ematen hasi zaizkie basurdeei,
ehiza kontrolatua egiteaz gain. Pertsonei
eraso egiten ere hasi dira, zaborrontzie
tako zakarra jatera jaisten direnean.
Arazoa erabat kontrolaezina bihurtu
aurretik neurriak hartzea komeni da».
Danimarkak, bestalde, hesia jarri nahi
du Alemaniatik datozen basurdeak pasa
ez daitezen. «Ez dakigu zein den irtenbi
dea, baina hitz eginda eta adostuta gauza
asko egin daitezke».
Animalien uxaldiak egitea ehiztarien
ardura da, eta eginbehar hori ezinbeste

koa dela dio Nazabalek. Baina ehiztarien
lana ere kritikatu izan da, ez omen du
telako behar beste ehizatzen. Nazabalek
dioenez, gauzak ez dira txuriak eta bel
tzak. «Bakoitzak geure ardura dugu, eta
administrazioak ere badu berea. Denok
jokatu behar dugu arduraz. Baserrita
rrok neurriak hartzen ditugu basurdeek
edo orkatzek kalterik eragin ez dezaten.
Ehiztariek, bestalde, ehiza egin behar
dute ezarritako kuoten arabera. Eta ad
ministrazioak horren jarraipena egin
behar du, baita egon daitezkeen hu
tsuneak eragile ezberdinekin batera ados
tu eta konpondu ere». Gauzak horrela,
ehiztarien lana beharrezkoa dela dio EH
NEk, are gehiago izurrite baten aurrean:
«Guk aitortzen dugu haien lana».
Basurdeen populazioak gora egin izanak
zeharo kezkatzen ditu nekazariak. Ara
zo horren arrazoiak zeintzuk diren ere
argi dute Gipuzkoako EHNEko kideek.
«Oso azkar ugaltzen dira eta jatekoa nahi
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beste eta gehiago dute. Geroz eta sastraka
gehiago eta bizi eta ugaltzeko baldintza
hobeak dituzte». Era berean, basurdeek
hirietako landetan ere jan dute, eta jana
erraz topatzen dute zaborrontzietan.
Hori dela eta, hiriguneetatik gero eta
hurbilago ikustea gero eta normalagoa
dela diote nekazariek. «Hala ere, hirietan
agertu bezain pronto, Donostian kasu,
oihartzun handia hartzen du eta bereha
la hartzen dira neurriak. Landa eremuan
zergatik ez?», galdegin du Nazabalek.
Basurdeen gainpopulazioa dagoela onar
tzen dute adituek, ehiztariek zein baserri
tarrek. Neurriak hartu behar dira. «Eragile
bakoitzak zein gabezia duen ikusi, horri

Haritz Ezeiza Urbizu
(Gipuzkoako Ehiza Federazioko
koordinatzailea)

Basurdeen eta gainontzeko animalien
kontrolean ehizak duen garrantzia alda
rrikatu dute ehiztariek ere. Aldundiek
ehiztarien gain uzten dituzte uxaldiak.
Batzuentzat lagungarri dira; beste ba
tzuen ustez, animalien kontrako praktika
burutzen dute.
Ezeizaren esanetan, «Ehiza kirol edo hobby
bezala uler daiteke, baina hori baino askoz
gehiago da. Ondo kudeatuz gero, espezie
ezberdinen arteko oreka soziala mantentze
ko baliagarria da. Gizakiak leku edo eremu
handia behar du, gero eta gehiago, eta bere
bizimoduarekin talkan zeuden espezieak
desplazatu ditu, eta oreka naturala apurtu.
Esan dezakegu hiriburu batean biodiber
tsitaterik ez Dagoela, eta bere inguruan, gi
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aurre egiteko zer behar duen eta denon
onurarako izango den neurriak adostu
behar ditugu, hitz eginda, baina erabakiak
hartuz. Arazoak gain hartu baino lehena
go jarri behar ditugu soluzioak».
Eta neurri horiek errespetuan oinarrituta
hartu behar direla gaineratu du Naza
balek: «Elkarrekiko errespetuan. Gauza
guztiak bezala, dena neurrian egin behar
da eta denon eta denen eskubideak aitor
tuta eta errespetatuta. Elkarrekiko erres
petuan oinarrituta. Ehizara doazenean
txakurrak kontrolatu, hesiak errespeta
tu… Hau da, errespetuz ibili eta aritzen
garenean arazorik ez dago. Ez da errudun
eta kaltetuen kontu bat. Arazo bat dago

eta irtenbidea bilatu behar zaio. Adostu
takoa eta egiazkoa».
Irtenbide hori, baina, ezin da oinarri
tu kalte-ordainetan. «Guk sarritan esan
izan dugu diru laguntzek ez dutela ezer
konpontzen. Alde batetik, kaltea egina
dagoelako eta eskaintzen den diru ho
rrek ez duelako bermatzen berriz ere ger
tatuko ez denik. Gainera, ez du egindako
kaltearen zenbatekoa betetzen. Gurekin
lur hori konpontzera etor daitezen pro
posamena ere egin dugu, dirua baino
egokiagoa litzateke hori. Baina ez da ir
tenbide erreal bat. Biharamunean berriz
ere berdin egon daiteke eremua, eta, be
rriz ere etorriko lirateke laguntzera?».

zakiaren bizimoduarekin bateragarria den
biodibertsitatea baino ez dago. Gainontze
ko eremuetan ehiza da espezie ezberdinen
arteko oreka mantentzeko eta kudeatzeko
tresna edo erreminta».
Otsoen, basurdeen, azerien, orkatzen,
untxien, behor-txorien, uxoen, eta aba
rren populazioa kontrolatu ezean, egoera
jasanezina bilakatu daiteke lehen sek
torearentzat (nekazari, abeltzain eta ba
sozainentzat, esaterako). Abagune horre
tan, ehiza behar-beharrezkoa dela diote
ehiztariek: «Ondo kudeatzen bada, erre
minta eraginkorra da. Dena den, ehizta
riak ez gara basoko faunak dituen elika
gai behar edo gabezien erantzule. Kalteak
arintzen lagundu dezakegu, baina ez ho
rren erantzule garelako».
Hala ere, ekologisten eta animalisten
kritikak entzun behar izan dituzte: «Ez
da gure lana aitortzen ez dutela, baizik
eta iraindu egiten gaituztela. Mehatxatu
egin digute eta gaizkile bezala tratatzen
gaituzte, betiere, errudun bagina beza
la. Argi dago ehiza ekonomia dinami
zatzen duen jarduera dela, eta lanpostu
asko sortzen ditu», dio Ezeizak. Gerta
daitezkeen istripuak kenduta, ehiztariek
diote ehizak ez duela inolako kalterik
eragiten. «Espezie ez zinergetikoa hiltzen
duen pertsona ez da ehiztaria, isileko
ehiztaria baizik. Hori praktikatzen dute
nak zigortu egin behar dira».
Ehizaren onurak ere aipatu dituzte: in
gurumenarekin abegikorra izateaz gain,

aukera ematen du, bai legezko kirola
praktikatzeko, bai jendearentzat ezeza
guna den mundu batera hurbiltzeko,
hau da, porlanetik aldenduta dagoen
inguru naturalera. «Ekonomiari ere on
egiten dio ehizak, animalien populazioa
kontrolatuz eta espezieen arteko oreka
gordez».
Basurdeen populazioak gora egin izana
arazo bilakatu dela uste dute ehiztariek
ere, eta haien lana ez da nahikoa ani
malia horren gainpopulazioa kontrol
pean izateko. «Klima onak eta jakien
ugaritasunak lagundu egin du basur
deen populazioak gora egin dezan. Ba
surdeek, ugaltzeko baldintza egokiak ez
badituzte, euren kumaldiak gutxitu egi
ten dituzte. Argi dago nekazal-guneen
utzierak zerikusia izan duela animalia
horren ugalketan, gune horietan basur
deak gustura mugitzen dira eta». Hori
dela eta, hiriguneetatik gero eta hurbi
lago ikus daitezke basurdeak, oreinak,
orkatzak… Gipuzkoako Ehiza Federa
zioko koordinatzaileak dioenez, gizakiok
bezala, espazioa behar dute animalia ho
riek ere, «haien territorioa. Gipuzkoako
lurraldea gainpopulatuta dago, eta ba
surdea talkan sartzen da gizakiarekin,
zeinek bere territorioa zaintzeko. Hori
gertatzen da jatekoa erraz aurkitzen
duelako. Basurdeekin dagoen arazoa
gehiagora joan da eroso dagoelako eremu
honetan, eta populazioa handitzeko bal
dintza egokiak ditu».
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Sarritan kritikak jaso arren, ehiztariek uste
dute uxaldiak egiteko modua egokia dela.
Gaur egun araututako ehiza da praktika
tzen dena hiru herrialdeetan. Faunarekiko
eta ingurumenarekiko errespetua bul
tzatzen du, biodibertsitatea babestu eta
mantendu asmoz. Hala ere, ehiztarien
federazioko koordinatzaileak dio arazoa
datorrela administrazioak uxaldi horiek
egiteko murrizketa gehiegi ezartzen di
tuenean, arrazoi bat edo beste dela me
dio. Eta zurrunbilo horren baitan, ehiza
ez den irtenbide egokirik ez dute ikusten:

Garikoitz Plazaola
(Eguzkiko kidea)

Gure bitarteko guztiak gizakiaren menpe
jarri ohi ditugula dio Eguzkiko Garikoitz
Plazaolak; Xabier Leteren hitzetan, Gizo
nak badu inguru latz bat menperatzeko
premia. Eta Plazaolak dio hori gertatzen
dela animaliekin, baita basa animaliekin
ere: «menperatzeko, kontrolatzeko behar
horretan oinarrituta eta usadioaren ize
nean, inongo premiarik gabe, elikatze
ko adibidez, akabatu egiten dira. Beraz,
denbora pasa edo doako heriotzaren in
guruko hobby hutsa den heinean, ehiza
ezin onar daiteke».
Baserritarrek ehizaren beharra ikusten
dute, baina, Plazaolak dioenez, «denoi
ematen digu mina geure lanaz egindako
edo erositako zerbaitek kalte bat jasaten
duenean; berdin dio kotxea, etxea, alda
tutako porruak edo belardia izatea. Bai
na norberak bere arriskuak baloratzen
ere jakin behar du, eta garbi dago basa
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ101

«Ez ditugu begi onez ikusten animaliak
antzutzea produktu kimikoen bitartez.
Beste hainbat lekutan erabili dute, probak
egiten ari dira. Baina, gure ustez, herio
tza prozesu naturala da. Prozesu natura
len eraldaketak ekar ditzakeen ondorioak
zeintzuk diren ez dakigu, eta beste es
pezieengan ere eragina izan dezakete.»
Bitartean, baina, nekazariak eta ekolo
gistak, denak kexu dira. Basurde, orkatz,
azeri edota otsoek egiten dituzten kal
teei aurre egiteko diru laguntzak ere
eman izan ditu administrazioak. Baina,

nekazariek bezala, ehiztariek ere argi
dute hori ez dela irtenbidea. «Laguntza
ekonomikoak ez dira nahikoak basur
deek edo beste animali batzuek sortzen
dituzten kalteei aurre egiteko. Gainera,
arazoari ezin dakioke irtenbidea eman
kalte-ordainen bidez. Kalteei eta galerei
aurre egiteko baliagarriak izan daitezke,
baina diruak ezingo ditu baserritarraren
ilusioa, lana eta esfortzua konpentsatu.
Horregatik da hain garrantzitsua oreka
bilatzea», diote.

animalien erasoak eta arriskuak ez dire
la desagertuko, baldin eta basa faunarik
bada». Hartara, ez dute uste ehiza denik
irtenbidea, «eta horren adibide da azken
hamarkadan inoiz baino animalia gehia
go ehizatu dela, eta, hala ere, arazoak hor
jarraitzen duela, kasu batzuetan alarma
gorria pizteraino».
Bestalde, aipatu du aldundiek ez dutela
garbi jokatzen. «Zailtasunak jartzen di
tuzte edo ez dute daturik ematen: zein
basurde-populazio dagoen, adin edo
familia-egituraketa, eskualde bakoitzak
zenbat basurde talde eutsi dezakeen, ba
surdeak sortutako kalteen zenbatekoa...
Era berean, espezie belarjaleek beren
funtzio ekologikoa dutela habitat natu
raletan».
Ehiztariei egiten zaizkien kritika horiek
ekologisten argudioa indartu baino ez
dute egiten, Plazaolaren esanetan: «Ehiza
ez da basa animaliek baserri eta nekazal
lurretan egiten dituzten kalteen irtenbi
dea. Ardura, garbi esan behar da, insti
tuzioena eta, nagusiki, aldundiena da,
eskumen hori duten erakunde publiko
diren heinean. Gainera, aitortza badu
te Aldundiaren eta erakunde publikoen
eskutik: lankidetza hitzarmenak, mi
laka eurotako diru publikoaren sarrera
zuzenak urtero, ikerketen finantzaketa,
kartara eskainitako lege aldaketak, legez
kanpoko ehiza lerro eta postuen onarpe
na... Zer gehiago nahi dute? Bioanizta
sunaren galerari dagokionez, esan be
har da faktore eragileen artean daudela
klima-aldaketa, espezie inbaditzaileak,
habitat naturalen suntsiketa eta es

pezieen gehiegizko ustiapena (ehiza bar
ne). Mundu mailan adibide asko daude
esateko espezie horien desagerpenaren
arduradun nagusia ehiza-jarduera dela.
Asko aztertu ondoren, ez dugu sumatzen
ehizaren inongo onurarik bioaniztasuna
ren kontserbazioarekiko».
Bitartean, gero eta basurde gehiago dago
inguruan, eta hiriguneetatik hurbil. «Ba
surdeen izaera orojale eta oportunista
kontuan hartuta, gizakiarengandik hur
bil janaria errazago lortuz gero, bertara
joko du. Alaskan eta Kanadan hartzekin
ere gertatzen da. Bestetik, etsai natura
lik ez izateak ematen dion mugitzeko
erraztasunak, bolada batean etxaldeetan
hazi izanak, gizakiaren presentziarik ga
beko ia lekurik ez egoteak, eta abarrek
egin dute basurdea gizakiarengandik
hurbil egoten ohitzea. Basurdeen joka
moldea baldintzatzen ari garelakoan
nago».
Ehiza ez den irtenbiderik bada, zientzian
eta ikerketan oinarrituta izan beharko
duela dio Eguzkiko kideak: «Lehenik ze
haztu beharko da gure ingurune naturalak
zenbat basurde mantendu ditzakeen, zein
neurri hartu behar diren horien bizi-irau
pena ziurtatzeko eta zein tresnaz balia gai
tezkeen gizakia eta basurdearen elkarbizi
tza arazoak konpontzeko. Adibide zehatz
bat jartzeagatik, Bizkaian onak izan dira
basurdeekin gertatzen ziren kotxe istri
puak murrizteko otsoen txiza edo minda
erabiliz lortutako emaitzak».
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Aditz-isiltzearen fabore
Juan Garzia
Idazlea

H

izkuntzaren
–edozeinen–
jarraibide
orokorretariko
bat da
alferrikako erredundantziak
saihestea. Esate baterako,
ingelesez, adizki bakoitzak
nahitaez behar du ondoan bere
subjektua, hura gabe aditzaren
formak berak ez baitu (gehiengehienetan) adierazten zein den,
eta, gaztelaniaz, aldiz, isildu
egiten da subjektua gehienetan,
garbi uzten duelarik adizkiak:
we saw / (nosotros) vemos.
Kontrakoa gertatzen da, berriz,
ingelesez to partikula erabiltzen
delarik segidako perpausa
isildurik doala adierazteko:
I would prefer not to / Preferiría
no hacerlo.
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Adibide horiek oinarrizko gramatika
ri dagozkio, eta hizkuntza bakoitzaren
morfologia eta sintaxiak ematen dituen
aukera bereziez baliatzen dira. Euska
raren kasuan, adizkien morfologia abe
ratsari esker, ez bakarrik subjektua baizik
objektua eta datiboa ere isildurik joan
daitezke perpausean, eta sarritan edo
gehienetan joaten dira, adizkiak soilik
markatzen dituelarik: you gave it to me /
(zuk hori niri) eman didazu.
Azken adibide horretan, didazu eta gisa
ko geure adizki aberatsak famatu ditugu,
perpauseko hiru argumentu nagusiak
isildurik joateko aukera ematen dutela
eta (gogoan izan bedi hori, arren, eus
kal aditz-sistemaren «zailtasun bihurria»
aipatu aurretik). Gure sistema horren
beste ezaugarri bat ez da, hala ere, hain
ekonomikoa: gehienetan, aditz perifras
tikoa darabilgu; alegia, bi osagai dituena:
eman aditz lexikoa (nagusia) eta didazu
adizki jokatua (laguntzailea).
Trukean (edo desabantaila hori kon
pentsatuz), horrek berak ematen digu
aukera, auzo-erdaretan ez bezala, aditz
perifrastikoaren osagai jokatua (adizkia)
isiltzeko, hala –elementu hori aurreztu
rik– perpausa arinduz eta, berehala bis
taratuko den bezala, beste onura batzuk
ere lortuz, ez soilik sintaktiko baizik es
tilistiko.
Tamalgarri da, esan dezagun hasieratik,
hain gure eta hain baliagarri den aukera
hori bazterrean geratu izana hala grama
tiketan eta estilo-liburuetan nola asko

ren idazmoldean. Areago, izen txarra ere
jarri dio zenbaitek prozedura hori prosa
landuan eta zainduan erabiltzeari, arlote
keria iritzita inondik ere. Ez da Sherlock
Holmes izan beharrik usnatzeko nondik
datozen ajeok: erdaraz ez da halakorik,
eta gu, zozoen errege, erdarak gaitu belezuritzen noski. Bestela esanda: erdarak
homologatzen ez diguna simaur dugu, ez
ongarri.
Prozeduren azalpen zehatzean sartu au
rretik, badaezpada, komeni da gogora
raztea hasieran esandakoa: hizkuntzaren
ekonomia zuhurki zaintzea dute eginki
zuna halako baliabideek; kontua ez da,
beraz, hemen egiten ari garen propagan
da irakurrita hor hastea ahalik eta aditzisiltze gehienak egiten, baizik aukera hori
ere kontuan hartzea, eta norberak eraba
kitzea noiz den abantaila hartara jotzea.
Oreka izaten dugu eskas herri maizegi
mutur-zale honetan (ez, noski, grama
tika-kontuetan bakarrik).
Zehazki, aditz laguntzailearen isiltzea
dugu hemen hizpide nagusi. Kontua,
iradoki dugun moduan, zera da: ea, hura
ezabaturik, nondik jasoko dugun gero
bestela adizkiak ematen digun informa
zioa (jasotzerik ez badago, beharrezkoa
izango da adizkia, ez erredundantea).
Informazio horretatik, subjektua zein
den dugu lehenik eta behin ulertu behar,
hura gabe ez dagoelako osaturik per
pausa. Ezin errazago da, hala ere, kon
tua, hori baita lehenbiziko araua elipsia
aplika dadin:
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•

•

Perpaus koordinatuetako adizki
guztiak isildu daitezke, bat izan ezik,
baldin eta subjektu bera badute per
pausok.
Hor labur bildurik eman duguna,
hala ere, zabalago xehekatzea kome
ni da:

behar baitu adizki isilduarenak (sub
jektuarekin gertatzen den bezala):
8.	Hurbildu (*nintzaion), eta zerbait
esan diot.
•

Koordinaturik egon behar dute ha
lako sekuentzian elkartzen diren
perpausok. Koordinagailua, aditzisiltzearen kasuan, ezin da izan zero
[Ø] (alborakuntza):

9.	Elur-malutak mardultzen ziren, eta
laster zuritzen zelaia.
10.	Elurra malutak marduldu, eta laster
zuritzen zuten zelaia.

1.	Hurbildu (naiz), eta hizketan hasi
naiz.
2.	*Hurbildu; hizketan hasi naiz.

11.	
Abiatuko da, gora egin(go), atmosferatik aldendu(ko), eta polikipoliki hasi(ko) da bere bidea egiten
espazioan.

3.	
Hurbildu; hizketan hasi, eta/baina
laster damutu naiz.
•

Ez dio axola zer kasutan dagoen sub
jektu bakoitza (eta, beraz, nolakoa
den aditzaren erregimena); errefe
rente berekoa izatea da kontua:

12.	
Abiatu(?ko), gora egin(?go), atmosferatik aldendu(?ko), eta polikipoliki hasiko da bere bidea egiten
espazioan.

4.	Hurbildu (naiz [ni]), eta zerbait esan
diot [nik].
•

Adizkia isildurik partizipio burutua
uzten denean aurreko perpausean,
ematen du, hain zuzen ere, buru
turik dagoela jada hark adierazten
duen gertakaria segidakoa datorre
nerako. Ñabardura bat baino ez da,
baina halakoz oratua da estilo fina.

Hizkera bakoitzaren joera gorabe
hera, lehen zein azken adizkia isildu
daiteke:
5. H
 urbildu, eta zerbait esan diot.
6.	Hurbildu natzaio, eta zerbait esan.

•

Aurreko adibideek erakusten duten
moduan, zaindu behar da adizkia isil
tzeak ez dezan ezaba behar den infor
mazioaren bat; ezabatzen dela ikusiz
gero, edo ez isildu aditza, edo galera
konpentsatu. Kasu horretan, [hari]:
7.	
Hurbildu naiz, eta zerbait esan
(diot). ≠ Hurbildu natzaio [hari], eta
zerbait esan.

•

Adizkiak adierazten duen beste infor
mazio bat, denborari (tempus grama
tikalari) dagokiona, ez da inoiz gal
tzen, adizki isildu gabearena bera izan
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Aspektua, berriz, aditz nagusiak
adierazten du, eta ez da zertan gal
du, beraz, adizkia isiltzeagatik. Hala
ere, gehienetan ezabatzen da, isiltzea
lehen perpausean aplikatzen denean
behintzat:

•

Lehen adizkia isildu gabe uzteak
baditu zenbait abantaila, bai argi
tasunari dagokionez (besteak beste,
atzeratu gabe ematen da, adizkiare
kin, beharrezko zaigun informazioa)
eta bai estiloaren aldetik (besteak
beste, partizipioen errepikatze mo
notonoa hausteko aukera, eta baria
zioak egitekoa):

•

Subjektua esplizitua denean ere,
nahasbide gutxiagokoa da segidan
etortzea subjektua eta perpaus osoa
(hots, aditza isildu gabea):
15. E
 skua luzatu, eta patxadan hasi
zaio hura hizketan.
16. H
 ura, eskua luzatu, eta patxadan
hasi zaio hizketan.
17.	#Hark eskua luzatu, eta patxadan
hasi zaio hizketan.
18. E
 skua luzatu dio hark, eta patxadan
hasi hizketan.
19. H
 ark eskua luzatu dio, eta patxadan hasi hizketan.

Izan ere adizkia isildua ez duen perpau
sak proiektatzen du bere subjektua aditza
isildua duenera (perpaus nagusiak haren
mendekora bezala), eta ez alderantziz:
Aditz-isiltzez
20. A
 nek
eskua luzatu dio, eta
[ Ane] patxadan hasi hizketan.
21. A
 ne [Anek ] eskua luzatu, eta
patxadan hasi zaio hizketan.
22. A
 nek eskua luzatu, eta (hura/Mikel)
patxadan hasi zaio hizketan [Aneri
edo beste norbaiti].
23. H
 ark/Mikelek eskua luzatu dio, eta
patxadan hasi da hizketan [hura/
Ane].

Menderakuntzaz
24. A
 nek eskua luzatu dio, [ Ane]
patxadan hasirik hizketan.
25. A
 ne , [Anek ] eskua luzaturik,
patxadan hasi zaio hizketan.

13. G
 erturatu, eskua luzatu, eta patxadan hasi natzaio hizketan.

26. A
 nek eskua luzaturik, (hura/Mikel)
patxadan hasi zaio hizketan [Aneri
edo beste norbaiti].

14. G
 erturatu natzaio, eskua luzatu,
eta patxadan hasi hizketan.

27. A
 nek eskua luzatu dio, eta patxadan hasi da hizketan (hura/Mikel].
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gramatika

Hona gure Laphitz handiaren adibide bat:
Ximixtaren pare iragaiten da zaldidun bat Iruñako karriketan,
eta gobernadorearen etxean sartzen.
P
mintzagai

GALDEGAI

ø

KoordS
K1

K2

P
nolaS

AS
Anagusi

Ximixtaren pare

P
subjektu

nonS

Koord

AS

nonP

Anagusi

Alaguntzaile

iragaiten

da

zaldidun bat Iruñako karriketan

Alaguntzaile

eta gobernadorearen etxean sartzen

( da)

Eta beste moldean esaldiak lukeen itxura eta egitura:
Zaldidun bat, ximixtaren pare iragan Iruñako karriketan,
eta gobernadorearen etxean sartzen da.
P
mintzagai

GALDEGAI

subjektu

KoordS
K2

K1
Zaldidun bat

nolaS

partizipioP

P

Apartizipio

nonS

Koord

AS

nonS
Anagusi

ximixtaren pare

iragan

Iruñako karriketan

Bistan da puntuazioak ere baduela ze
resan ez txikia aditz-isiltzezko joskerak
egoki antolatzeko orduan, eta ia bista
nago, noski, beste ezer baino are bide
galduago dabilela gramatiketako alaba
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eta

gobernadorearen etxean sartzen

ahantzi hori gure prosan; oro har, eta,
bereziki, erdaraz baliokide zuzenik –bai,
ordea, bestelakorik: sasimenderakuntza
batik bat– ez duen gure sintaxi molde
horretan, hain baliagarri izanik berez.

Alaguntzaile
da

Esan gabe geratzen zaizkigunetatik ba
tzuk garatuxe ditut, besteak beste, ho
nako hauetan: Esaldiak josten (Testu
gilearen Eskuliburua II. UPV/EHU);
Puntuazioa… [EIMA].
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ101

Ariketak101
1.	
Aukera ezazu hitz egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz.
1.	
Ameriketako Estatu Batuetako Garraio Sailak identifikatzeko kode
bat esleitzen dio pneumatiko bakoitzari.
a) alfazenbaki
b) alfanumeriko
2.	
Kalean bizitzea zer den kontatu digute Amine gazte
dominikarrak eta Abad marokoarrak.
a) aljeriarrak
b) algeriarrak
3.	
Emaztea hil zitzaionetik, tipia zen aitonaren
a) ahalgoa
b) algoa

, Sasha

.

4.	
dira herri edo hiri bateko ur zikin eta euri-urak jasotzeko
lurpeko kanal edo hodiak.
a) Alkantarilak
b) Estoldak
5.	
Euskal Herriko kostaldera
baldeko haizeak.
a) galipot
b) alkitran

gehiago ekarri du ipar-mende-

6.	
Sexu gehiegikeriagatik jarritako salaketak,
bere buruaz beste egiten dutenenak ugaritu egin dira.
a) alkoholismo
b) alkoholzalekeria

kasuak eta

7.	
Arropak ondo
ateratzen zituzten gure gurasoek gaztetan;
gaur egun, ordea, lisatu gabekoak ere sarri ateratzen ditugu.
a) almidoiztatuta
b) almidoituta
8.	
Jokinek, leihotik begira ari zela, ama ikusi zuen negar batean etxetik atera
tzen eta
korrika joaten.
a) alsisturantz
b) aletegirantz
9.	
Ikerlan honen xedea, geografia irakatsi eta ikasteko
diseinatzea izan zen.
a) programa alternatibo
b) ordezko programa
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bat

Ariketak 101

10.	
, atletismoko beste edozein frogatan bezala, naturaren indarrak –kasu honetan, grabitatearena– garaitu behar dira, eta altuera batera
dagoen barra horizontala gainditu behar da.
a) Altuera-jauzian
b) Gorako jauzian
11.	
Maldan gora hasi, eta
zen elurra mara-mara.
a) goratasun
b) altutasun

pixka bat hartu genuenerako hasi

12.	
Iluntzean piztuko dute festen hasierako
, eta kalejiran
jaitsiko dira herriko plaza nagusira fanfarre eta txistularien musikak alaituta.
a) altxaferoa
b) suziria

2.	«Aditz-isiltzearen fabore» artikuluan planteatzen denaren ildotik, saia zaitez hurrengo esaldietan aditzen bat edo batzuk ezabatzen:

1.	
Prestakuntza-ikastaroan parte hartzeko, eskabidea bete behar duzu, eta
NANaren kopiarekin batera bidali behar duzu.
2.	
Eskatzaileak Landa Garapenerako Programaren lehen ezarpenerako laguntza
emateko aldeko espediente bat izan behar du, edo, bestela, nekazaritzarako
nahikoa gaitasun-maila duela egiaztatu behar du.
3.	
Kasu horretan, ordezkariak uko egiteko agiria bete du, eta ordezkaritza bertan behera utzi du.
4.	
Aukeratu ezazu inprimakia, eta zure datuekin bete ezazu.
5.	
Programa abiarazteko, instalatzeko CDa eduki behar duzu, edo fabrikatzailearen webgunetik kontrolagailua deskargatu behar duzu.
6.	
https://euskadi.eus helbidean sartzean, nabigatzaileak ohar bat erakutsiko
dizu, eta egoitzaren ziurtagiria egiaztatzeko aukera emango dizu.
7.	
Horrelako premia berriei aurre egiteko, lanpostuak berratxikitzen dira,
langileak berrizendatzen dira, edo giza baliabideak arrazionalizatzeko eta
antolatzeko bestelako aukerak erabiltzen dira.
8.	
Ondoren, pantaila bat irekiko da, eta nabigatzailearen aukera ezberdinak
bistaratuko dira.
9.	
Birfinantzamendu-eragiketekin, banakako enpresari eta profesional autonomoek epe laburreko zorra berritu egiten dute, epe ertain eta luzerako zor
gisa egokitzen dute, eta, hala dagokionean, inbertsio-planak azeleratzeko
finantza-arloko jarduketak gauzatzen dituzte.
10.	
Aukeratutako lagapen mota jakinarazteko epea azaroaren 1ean hasiko da,
eta hurrengo urteko maiatzaren 31n amaituko da.
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3.	
Lotu itzazu zerrendako hitzak taulako aditzekin.
hartu
konpondu

egin
jo

bilakatu

jarri
izan

ikusi

aitortu

behea
mugak
neurriak
aurre
emaitzak
arazoak
eskumena

Ariketak 101
lortu
jokatu
eragin

egin

beharra
arazo
kalteak
eskubideak
eraso
arduraz

4.	
Bete itzazu esaldietako hutsuneak taulako hitzekin.
irizkide

jorratu
galera

auzipetu
hizpide

helegite

izurrite

 lima aldaketa izango da
K
datozen egunotan munduko ekonomia handienak batuko dituen goi bileran.
Aurtengo Gipuzkoa Encounter-ean 3.000 lagun inguru bildu dira, eta gai oso
anitzak
dituzte.
Bizitza ulertzeko moduan
tzen gara normalean.

diren pertsonekin ondo molda

4,6 galdu du Dow Jones Industrialen indizeak; ehun urteko historian izan duen
handiena da.
Arabako nekazariei uzten
dien webgune bat jarri dute martxan.

eta gaixotasunen berri eskaintzen

Duela bi aste egindako epaiketan, fiskalak zazpi urteko zigorra eskatu zuen
bakoitzarentzat leporatutako desordena publikoengatik.
EAEko Auzitegi Nagusiak onartu egin du kasuaren aurka jarritako
bakarra.
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Soluzioak101
1.

2.

3.

4.

1 . b

5. a

9. b

2. a

6. a

10. b

3. a

7. b

11. a

4. b

8. b

12. b

1.	Prestakuntza-ikastaroan parte hartzeko, eskabidea bete behar duzu, eta NANaren kopiarekin
batera bidali.
2.	Eskatzaileak Landa Garapenerako Programaren lehen ezarpenerako laguntza emateko
aldeko espediente bat izan behar du, edo, bestela, nekazaritzarako nahikoa gaitasun-maila
duela egiaztatu.
3.	Kasu horretan, ordezkariak uko egiteko agiria bete du, eta ordezkaritza bertan behera utzi.
4.	Aukeratu ezazu inprimakia, eta zure datuekin bete.
5.	Programa abiarazteko, instalatzeko CDa eduki behar duzu, edo fabrikatzailearen webgunetik
kontrolagailua deskargatu.
6.	https://euskadi.eus helbidean sartzean, nabigatzaileak ohar bat erakutsiko dizu, eta
egoitzaren ziurtagiria egiaztatzeko aukera emango.
7.	Horrelako premia berriei aurre egiteko, lanpostuak berratxikitzen dira, langileak
berrizendatzen, edo giza baliabideak arrazionalizatzeko eta antolatzeko bestelako aukerak
erabiltzen.
8.	Ondoren, pantaila bat irekiko da, eta nabigatzailearen aukera ezberdinak bistaratuko.
9.	Birfinantzamendu-eragiketekin, banakako enpresari eta profesional autonomoek epe
laburreko zorra berritu egiten dute, epe ertain eta luzerako zor gisa egokitzen, eta, hala
dagokionean, inbertsio-planak azeleratzeko finantza-arloko jarduketak gauzatzen.
10.	Aukeratutako lagapen mota jakinarazteko epea azaroaren 1ean hasiko da, eta hurrengo
urteko maiatzaren 31n amaituko.

b
 ehea jo
mugak jarri
neurriak hartu
aurre egin
emaitzak lortu
arazoak konpondu
eskumena izan
beharra ikusi
arazo bilakatu
kalteak eragin
eskubideak aitortu
eraso egin
arduraz jokatu

 lima aldaketa izango da hizpide datozen egunotan munduko ekonomia handienak batuko
K
dituen goi bileran.
Aurtengo Gipuzkoa Encounter-ean 3.000 lagun inguru bildu dira, eta gai oso anitzak jorratu
dituzte.
Bizitza ulertzeko moduan irizkide diren pertsonekin ondo moldatzen gara normalean.
4,6 galdu du Dow Jones Industrialen indizeak; ehun urteko historian izan duen galera
handiena da.
Arabako nekazariei uzten izurrite eta gaixotasunen berri eskaintzen dien webgune bat jarri
dute martxan.
Duela bi aste egindako epaiketan, fiskalak zazpi urteko zigorra eskatu zuen auzipetu
bakoitzarentzat leporatutako desordena publikoengatik.
EAEko Auzitegi Nagusiak onartu egin du kasuaren aurka jarritako helegite bakarra.
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Adierazpena, delitu
Maite Orue
Kazetaria

I

noren eta inolako oztoporik gabe nork bere
pentsaera, ideiak edo iritziak adierazteko askatasuna
aitortu eta babestu behar dela jasotzen du Espainiako
Konstituzioaren 20. artikuluak, horiek adierazteko
modua edozein dela ere. Halaber, emaitza eta sortze
literario, artistiko, zientifiko eta teknikorako askatasuna
bermatu behar dela dio, eta baita katedra askatasuna
eta edozein hedabidetatik libreki egiazko informazioa
komunikatu edo jasotzeko askatasuna ere. Horrez gain,
1978. urtean onartutako lege testuak gaineratzen du
adierazpen eskubidea ezin daitekeela murriztu ezelako
aurretiazko zentsuraren bidez.
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«Norberaren askatasuna ondokoarena
hasten den lekuan amaitzen» dela esan
zuen Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
suitzar idazle, musikagile eta filosofoak,
eta ez ditugu gutxitan entzun Ilustra
zioko pentsalari hark esandako hitzak.
Muga horrek non beharko zukeen edota,
are gehiago, inon beharko zukeen era
bakitzerakoan sortzen dira eztabaidak,
azken boladan indar handiz biziberritu
direnak. Izan ere, Herritarren Segurta
sunaren Babesari buruzko martxoaren
30eko 4/2015 Lege Organikoak hautsak
harrotu ditu, ez baita txikia lege horrek
ezarritakoa haustea egotzita auzipetutako
edo zigortutako lagun kopurua. Askoren
tzat adierazpen hutsa dena delitu bihurtu
du lege horrek, eta herritarren askatasunen
mugak lausotu.
Mozal legea edo Hiritar Segurtasunaren
Babeserako Lege Organikoa PPk onartu
zuen 2015ean, zeukan gehiengo absolu
tuaz baliatuta. Indarrean sartu orduko
sortu zuen polemika legeak, gizartearen
parte handi bati oso murriztailea iru
ditzen baitzitzaion. Espainiako estatuko
mugak ere gainditu zituzten legearen
aurkako iritziek. Esaterako, The New
York Times egunkariak esan zuen Mozal
legeak «Francoren erregimenaren egunik
txarrenak oroitarazten» zituela eta «nazio
demokratiko batekin bat ez» zetorrela.
Edonola ere, aurten hiru urte bete ditu
aipatutako lege horrek.

Hiru urte, hainbat zigor
Zigor Kodean 2015ean egindako erre
forma horrek estutu egin ditu umorea
ren, kritikaren edo iritzi askearen mu
gak, eta errealitateak erakusten du azken
hiru urteetan nabarmen egin duela gora
zigortutakoen zenbatekoak iritzi bat
agertzeagatik, txiste bat kontatzeagatik
edo iruzkin sarkastikoak egiteagatik.
Pertsona horien gehiengoari terroris
moa goratzea edo biktimekiko mezu
iraingarriak idaztea edo esatea leporatu
diete, baina baita mehatxuak eta irainak
20

egitea, kalumniatzea, Espainiako koroa
ren aurka egitea, sentimendu erlijiosoen
aurka egitea, eta abar.
Adibideetara joanda, Pablo Hasél eta Val
tonyc rap abeslarien kasuek behin baino
gehiagotan bete dituzte hedabideetako
lerroak, biak zigortu baitituzte euren
abestietako hitzengatik. Josep Miquel
Arenas Beltran, Valtonyci, esaterako, Es
painiako Auzitegi Gorenak hiru urte eta
erdiko zigorra ezarri zion, eta kartzelan
sartzeko agindua zeukan joan den maia
tzean. Alabaina, Europara babes bila alde
egin zuen Mallorcako abeslariak, handik
adierazpen askatasunaren alde lan egingo
zuela azalduta.
Pablo Rivadulla Duró, Pablo Haséli,
aurtengo martxoan bertan, bi urteko
espetxe zigorra eta 24.300 euroko isuna
ezarri zion Espainiako Auzitegi Naziona
lak, terrorismoari gorazarre egitea eta Es
painiako koroari irainak egitea egotzita.
Hark, aldiz, epaiketa adierazpen askata
sunaren aurkako kolpea zela salatu zuen.
Helegitea aurkeztu zuen rap abeslariak,
baina, epaitegiek epaia berretsiz gero,
kartzelan sartu beharko du, aurretik eza
rrita zeukan zigor bati batuko baitzaio
aurtengoa.
Aktoreak ere jomugan izan dituzte epai
leek, esaterako, Guillermo Toledo ma
drildarra. Euskal Herrira etorrita, Euskal
Aktoreen Batasuna (EAB) «haserre eta
kezkatuta» agertu zen iazko maiatzean,
haien iritzi politikoak direla-eta zenbait
euskal aktoreren aurkako boikota eskatu
izanagatik. Izan ere, La casa de papel te
lesailari boikota egiteko eskatu zuten iaz
sare sozialetan Ituñok euskal preso poli
tikoen alde egindako adierazpenengatik.
Urte berean, Miren Gaztañaga izan zen
beste boikot kanpaina baten jomuga.
ETBko Euskalduna naiz, eta zu? saioan
espainiarrak iraintzen zirela argudiatuta
haren film bati boikota egiteko eskatu
baitzuten askok. Kasu bi horien ostean,
EABk esan zuen gogor salatuko duela
«beren pentsatzeko askatasuna erabiliz,

legearen barruan dauden edozein eki
men sozial, politiko edo kulturaletan
parte hartu, edota berauek babesteagatik
jasan dezaketen edozein eraso».
2016an Argiako Axier Lopez kazetaria
zigortu zuten Mozal legea aplikatuta,
eta 601 euroko isuna ezarri zioten «bai
menik gabe» polizia operazio baten iru
diak sareratzeagatik. Alabaina, handik
urtebetera, epaiketa baino egun batzuk
lehenago, isuna kentzea erabaki zuen Es
painiako Gobernuak Euskal Autonomia
Erkidegoan duen ordezkariak. Zigorra
ezartzerakoan «forma okerra» erabili zu
tela esan zuen Espainiako Gobernuko
ordezkariak, baina Argiak salatu zuenez,
«forma arazoak argudiatuz, isunaren
edukiaz hitz egitea saihestu» zuten.
Sare sozialak nork bere iritzia plazara
tzeko gune izan dira sortu zirenetik,
baina ez daude balizko zigorrez salbu.
Azken urteetan, beste askoren artean,
entzutetsuak izan dira Cassandra Vera
ren edota Alfredo Remirez amurriarra
ren kasuak. Lehenengoarentzat bi urte
eta sei hilabeteko kartzela zigorra eskatu
zuen fiskalak, Twitterren argitaratuta
ko zenbait txistetan terrorismoa goratu
eta biktimak umiliatu izana leporatuta.
Auzitegi Nazionalak urtebeteko zigorra
ezarri zion, baina, gerora, Auzitegi Gore
nak absolbitu egin zuen.
Bestelakoa izan da Alfredo Remirezen
kasua, 2017ko azaroaren 4an sartu bai
tzuten amurriarra kartzelan, urtebete
rako. Izan ere, 2005ean Amurrioko fes
tetan euskal preso bat irudikatzen zuen
panpina bat ateratzeagatik urtebeteko
zigorra ezarri zion Espainiako Auzitegi
Nazionalak, eta, gerora, 2017an, Twi
tterren «terrorismoa goratzea» egotzita
auzipetu zuen, eta urte eta erdiko kar
tzela zigorra eta hamalau urte eta erdiko
inhabilitazioa ezarri.
Aipatutakoena lagin txiki bat baino ez
da, asko eta askotarikoak izan baitira az
ken urteetan haien iritzia eman izanaga
tik zigortutakoak: Def Con Dos musika
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taldeko abeslari Cesar Strawberry, Kana
ria Handietako inauterietan mozorrotu
eta sentimendu erlijiosoei irain egitea
gatik auzipetutako Borja Casillas, Dani
Mateo eta Facu Diaz umoristak, Mongo
lia eta El Jueves argitalpenak, Andeka Ju
rado birtxiokatze hutsagatik auzipetuta
ko lehenengo bizilaguna… Berriagoa da,
bestalde, Madrilgo Arco azokatik Santia
go Sierra artistaren Preso politikoak gaur
egungo Espainian erakusketa erretiratu
izana edota Nacho Carretero kazetariak
idatzitako Fariña liburuaren bahiketa.

Estrasburgoren epaia
Kasu guztiak ez dira Europara iritsiko;
bai, ordea, gutxi batzuk. Oraintsu,
martxoan bertan, Europako Giza Esku
bideen Auzitegiak kargu hartu dio Es
painiako estatuari, Espainiako Auzitegi
Nazionalak errege etxea iraintzea lepo
ratuta zigortu baitzituen Enric Stern eta
Jaume Roura, 2007an Gironan izandako
protesta batean errege-erreginaren argaz
kiak erretzeagatik. Estrasburgok eman
dako epaiaren arabera, ordea, argazki
haiek erretzea ez da delitua, adierazpide
politiko askea baizik; hau da, ebatzi du
talka egiten edo iraintzen duten ideien
gainetik dagoela adierazpen askatasuna,
indarkeriarik erabiltzen ez bada.
Gauzak horrela, herri mugimenduaz
gain asko izan dira adierazpen askata
sunaren alde ahotsa altxatu dutenak:
kazetaritzako profesionalak, abokatuak,
Greenpeace, Human Rights Watch…
Amnesty Internationalek ere behin bai
no gehiagotan egin du Espainiako es
tatuaren aurka. Azken urteetako joera
kritikatu, eta gobernuz kanpoko era
kundeak uste du adierazpen askatasuna
«mehatxupean» dagoela. Besteak beste,
Mozal legearen aurkako kanpainan la
nean dihardu Amnesty Internationalek.
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Carlos Escaño

(Amnesty International):

«Arrazoi asko ditugu gure eskubide
eta askatasunak urratuko dituen mozalik
nahi ez dugula exijitzeko»
Hiritar Segurtasunaren Babeserako Lege
Organikoaren (Mozal legea) inguruko analisia aurkeztu zuen AIk 2017an.
Zeintzuk izan ziren ondorio nagusiak?
Ondorio garrantzitsuena izan zen giza es
kubideak urratzen dituen lege bat hain
bat arinen aldatzeko premia dagoela, eta
bazegoela aukera, Kongresuko gehien
goaren bidez, giza eskubideen alorrean
berme gehiago eskainiko dituen lege bat
aurrera ateratzeko, nazioarteko estanda
rrekin bat datorrena, eta Nazio Batuen

Erakundetik eta Europatik datozen go
mendioak jarraituko dituena.
Izan ere, Amnesty Internationalek uste
du Mozal legeak murriztu egiten ditue
la adierazpen askatasuna, baita biltzekoa
eta informatzekoa ere; modu ez legiti
moan eta neurrigabean, gainera. Hala
ber, neurrigabekeriak saihestuko dituen
kontrol mekanismorik gabe, gehitu egi
ten ditu estatuko segurtasun indarrek
hiritar segurtasunaren inguruan dituzten
ahalmenak.
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Mozal legea tarteko ezarritako isunen
edo zabaldutako prozeduren inguruko
daturik ba al daukazue? Lege hori indarrean sartu zenetik gora egin du kopuruak?
Gure datuen arabera, 2016an 34.000
isun inguru ezarri zituzten; hain zuzen,
modu baketsuan biltzeko, adierazteko
eta informatzeko eskubideak gauzatu
izanagatik. 12.000tik gora ezarri zituz
ten haien funtzioak egikaritzen ari zirela
autoritateari edo agenteei desobedientzia
edo erresistentzia agertzeagatik, identi
fikatzeari uko egiteagatik edo identifika
tzeko eskatzerakoan datu faltsuak ema
teagatik. Horiek 36.6 artikuluak 30.000
eurora arteko isunekin zigortzen ditu.
Beste alde batetik, 2016an ia 19.500 isun
ezarri zituzten segurtasun indarren kide
ren bati errespetua galtzeagatik. Kontuan
izan behar da, batetik, errespetu falta
horien balorazioa subjektiboa dela; eta,
bestetik, polizia funtzionarioen esku gel
ditzen dela horiek interpretatzeko ahal
mena. Azkenik, 2017ko urritik 2018ko
martxora bitartean, gutxienez 40 lagun
kanporatu zituzten legez kontra, tortu
ra eta tratu txarrak pairatzeko arriskuan
jarriz.
Beste herrialde batzuekin alderatuz
gero, Espainiako estatuan nola dago
egoera adierazpen askatasunari dagokionez?
Eraso zuzen eta etengabe bati jaza
rria dago adierazpen askatasuna, eta ez
bakarrik terrorismoaren kontrako le
geak ezartzeagatik auzipetutakoengatik.
2015ean, austeritate neurrien aurkako
protesta jendetsuen ostean, Espainiako
Parlamentuak aldatu egin zuen Hiritar
Segurtasunaren Babeserako Legea, eta
protestei muga berriak ezarri zizkien.
Mozal legeak manifestazioak egiteko
leku eta uneei mugak jartzen dizkie, eta
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isun gehigarriak ezarri eraikin publiko
en aurreko bat-bateko manifestazioetan
parte hartzen dutenei. Lege-hauste beza
la tipifikatu zuen polizien irudien zabal
kundea. Ordutik, hamarnaka mila isun
jarri dituzte adierazpen askatasunak eta
modu baketsuan biltzeko askatasunak
babestutako jardueretan aritzeagatik.
Segurtasun nazionalaren argudioa balia
tuta, Europa guztian era ezberdinetako
adierazpideak ari dira murrizten, Interne
tekoak barne. Terrorismoa goratzea edo
terrorismoari gorazarre egitea zigortzen
duten legeak daude Frantzian eta Erresu
ma Batuan, eta horretarako proposame
nak jaso dituzte Belgikak eta Herbehe
reek ere. Zentzu horretan, terrorismoaren
aurkako borrokaren inguruko Europako
Batzordeko zuzentarau bat dago, zeinak
terrorismo delitu bat egiteko probokazio
publikoaren lege-haustea modu zehaztu
gabean barne hartzen duen. Horrek bide
ematen die estatuei gisa honetako legeak
ezartzeko, eta apologia zigor daitekeen
adierazpide legez ulertzen dute.
Espainiaren kasuan, 2015ean 578. ar
tikuluari egindako aldaketen bidez, au
rretik ere nahikoa zehaztugabea zen xe
dapen horren aplikazio-eremua handitu
zuten. Zilegi diren adierazpenak zigor
tzeko xedapenak baliatuta, Espainiako
autoritateek ez dituzte betetzen giza es
kubideen alorreko nazioarteko lege eta
arauak. Pertsonentzat guztiz suntsitzailea
da 578. artikulua, isun handiak, eremu
publikotik baztertzea edota kartzela zi
gorrak baitakartza.
Azken hilabeteetan asko izan dira hedabideetan oihartzun handia izan duten kasuak. Pablo Hasél eta Valtonyc
abeslariei ezarritako zigorrak, Alfredo
Remirez txiolariaren kasua, aktoreak,
kazetariak… Atzerapausoak ari dira

ematen Espainiako estatuan adierazpen
askatasunari dagokionean?
Atzerapausoak ematen baino, adierazpen
askatasuna mehatxupean dagoela esan
go genuke. Adibidez, artisten kasuak
bereziki kezkagarriak dira, terrorismoa
goratzea eta biktimak umiliatzea lepora
tzen dietelako soilik haien letren edukia
dela-eta. Gerta daiteke haien abestien
letrak iskanbilatsuak, desatseginak edo
iraingarriak izatea zenbaitzuentzat, baina
hori ez da auzipetzeko arrazoi nahikoa.
Bestalde, Hiritar Segurtasunaren Babese
rako Legea aplikatuta, isuna jaso duten
lagun kopurua baino askoz gehiago isi
larazi dute. Askok adierazi digute gaur
egun zailagoa dela kalera atera eta esku
bideak aldarrikatzea. 2018. urtean ezin
dezakegu esan askatasun osoa daukagu
nik bat-bateko protesta batean biltzeko
edo sare sozialetan politikoki proboka
tzailea den txiste bat egiteko.
Aipatutako abeslari, txiolari eta abarren
kasuan, ba al daukate oinarririk ezarritako zigorrek ala uste duzue gehiegiz
koak direla?
Nazioarteko zuzenbideak aukera ematen
die gobernuei biolentzia akuilatzen dute
nak zigortzeko, baina soilik testuinguru
zehatz batzuetan. Esaterako, beste ba
tzuk delitu bat egitera animatzea helbu
ru duen adierazpen zuzena egiterakoan;
betiere, delitu hori egiteko probabilitate
dezente dagoenean eta adierazpenaren
eta delituaren arteko harreman argia da
goenean. Gure erakundeak Txiokatu…
Ausartzen baldin bazara txostenean do
kumentatutako kasuetan, ez dira bete
tzen baldintza horiek.
Zein da, Amnesty Internationalen ustez, mota horretako zigorren helburua?
Terrorismoa goratzea eta biktimak umi
liatzea oinarri hartutakoen kasuan, auto
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ritateek Zigor Kodearen 578. artikulua
erabili dute izaera politikoa duten adie
razpenak erreprimitzeko, batez ere sare
sozialetan eta komunitate artistikoaren
baitan. Hori da, hain zuzen, aspektu
bereziki kezkagarrietako bat. Gainera,
ondorio zuzen bat dauka: autozentsura
giroa sortzea. Izan ere, gaur egun, letra
zehatz bat, txiste konkretu bat… idaz
tea bi aldiz pentsatzen dute askok, hain
zuzen, ekintza horrek ondorio larriak
izan ditzakeelako.
Berdin neurtzen dira pentsaera ezberdina duten pertsonen edo taldeen ekin
tzak, hitzak, eta abar?
Amnesty Internationalek 2011tik te
rrorismoa goratzeagatik edo biktimak
umiliatzeagatik eratorritako auzien sen
tentziak ikuskatu ditu, eta zigortuta
ko lagun askorekin bildu da. Nahiz eta
edonork daukan 578. artikulua tarteko
zigortua izateko arriskua, egiaztatu dugu
gehiengoak profil konkretu bat daukala;
hain zuzen, autoritateek antisistema (ko
munistak, anarkistak…) gisa kalifikatzen
duten pentsaera daukaten pertsonak di
rela eta, kontrara, ez dutela loturarik eze
lako talde armaturekin.
Pertsonaia publikoak jomugan al daude?
Murrizketek eta austeritate neurriek ge
roz eta antolatuago zegoen erantzun pu
blikoa eragin zuten; protestak eta haien
eskubideak bortxatzen dituztela uste
dutenen erresistentzia ekintzak eragin
zituzten. 2011 eta 2014. urteen artean,
protesten gehiengoaren buruan mugi
mendu sozialak egon ziren; hala nola,
15M mugimendua, mareak edo etxega
betzeen aurkako plataforma. Gobernuak
onartutako murrizketen eta austeritate
neurrien aurka egindako manifestazioen
ostean, pertsona asko atxilotu zituzten
gehiegizko indarkeria erabili zuten poli
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zia operazioetan. Prozesu judizial baten
ostean absolbitutakoek uste dute Zigor
Kodean eta Hiritar Segurtasunaren Ba
beserako Legean egindako aldaketek
eragin desmobilizatzailea izan dutela ak
tibista izan diren lagun askorengan.
2017an baieztatu egin genuen jomugan
daudela aktibista sozialak eta informa
zio eskubidea, eta berretsi egin genituen
gure kezkak. Eman genituen datuek argi
utzi zuten gaur egun zailagoa dela kalera
ateratzea protesta egitera edota eskubi
deak aldarrikatzera.
Amnesty Internationalen arabera, zein
tzuk dira adierazpen askatasunaren
mugak?
Nazioarteko zuzenbideak modu bake
tsuan batzeko askatasuna, asoziazio aska
tasuna eta adierazpen askatasuna zenbait
murrizketaren objektu izan daitezkeela
baimentzen duen arren, murrizketak gau
zatzeko irizpide zehatz batzuk eman behar
dira. Hala ere, murrizketa horiek ezin de
zakete inoiz eskubidearen egikaritzea arris
kuan jarri. Herritarrek eskubidea daukate
gai publikoen norabidean parte hartzeko,
eztabaida publikoaren bidez eraginez.
Nola egin aurre egungo egoerari?
Gertatzen ari dena ezin da errepikatu.
Gure gaitzespena agertzeko garaia da, eta
orain arte baino indar gehiagoz presioa
egitekoa, giza eskubideak askatasunez
egikaritzeko bermea izan dezagun.
Iazko martxoan, beste ehun erakunde
eta mugimendu sozialekin batera, mo
zala kentzeko deialdian parte hartu ge
nuen. Espainiako estatuko 30 hiri baino
gehiagotan mobilizatu ginen, eta batzue
tan parte hartzea oso jendetsua izan zen.
Madrilen, adibidez, 40.000 pertsonatik
gora bildu genituen.
Aurten hiru urte beteko dira Hiritar
Segurtasunaren Babeserako Legea eta

Zigor Kodearen erreformak onartu zi
tuztenetik, eta gobernuari aipatutakoak
aldatzeko eskatzen duten 100.000 lagu
nen sinadurak helaraziko dizkiogu. Ha
laber, talde parlamentarioekin egiten du
gun lanean sakonduko dugu, eta, berriro
ere, gure kezka nagusiak gizarteratuko
ditugu.
Zigor Kodearen 578. artikulua indargabetzeko eskatzen duzue.
«Edozein adierazpide edo hedabide pu
blikoren bidez terrorismoa goratzea» eta
«terrorismo-delituetako biktimen edo
haien senideen izen ona zikintzea edo
beraiek gutxiestea edo umiliatzea» de
bekatzen du artikulu horrek. Ez du kon
tuan hartzen adierazpen horrek modu
zuzenean biolentziara bultzatzen duen
ala ez. Hortaz, giza eskubideen alorrean
nazioarteko zuzenbideak ezartzen duena
baino harago doa lege xedapen hau. Hori
dela eta, gure aholkua da Espainiako Go
bernuak 578. artikulua indargabetzea,
eta berma dezala beste ezein xedapenek
ez duela adierazpen askatasunaren esku
bidea urratuko.
Zein beste eskaera egiten duzue gaiaren
inguruan?
Bermatu behar da 578. artikulua ezarrita
ez dela inor atxilotuko, ikertuko, auzipe
tuko eta kartzelatuko, eta artikulu hori
ezarrita auzipetutakoen aurkako karguak
erretiratuko direla eta aske utziko dituz
tela adierazpen askatasunaren eskubidea
egikaritu izanagatik kartzelatutakoak.
Azkenik, ezinbestekoa da terrorismoa
ren biktimek atentatuen egileen aurkako
demanda zibilak jartzea erraztuko duten
lege eta prozedura eraginkorrak onar
tzea.
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Diseinuaren garrantzia
komunikazio elektronikoan
Irene Fernandez Maiztegi
Hizkuntza normalkuntzako teknikaria (IVAP)

Web-orri bat irekitzen dugunean, orriaren inpresio orokor bat jasotzen dugu
ezer irakurri aurretik: orriaren diseinuari
erreparatzen diogu. Web-orri bat egoki
diseinatuta badago, errazagoa izango da
nahi duguna topatzea, bai eta aurkitutako informazioa ulertzea ere.
Ikuspegi bisualak berebiziko garrantzia
du web diseinuan, eta kontzeptu hori
zaintzeko elementu batzuk arretaz lan
tzea komeni da. Ikus ditzagun bananbanan.

Marjinak
Marjinek irakurketa gunea definitzen
dute: testua nabigazio elementuetatik
eta interfazeko elementu grafikoetatik bereizten dute. Webgunea bisualki
erakargarriagoa egiten dute, eta espazio
positiboaren (testua eta grafikoak) eta
espazio negatiboaren (zuriuneak) arteko
kontrastea indartzen.
Komeni da marjinak webgune osoan
uniformeki erabiltzea, orriari nolabaiteko batasun bisuala emateko.

Espazio zuriak
Espazio zuriek elementuak nabarmen
tzeko balio dute, eta antzekoak diren
osagaiei hurbiltasun sentsazioa ematen
diete. Gainera, edukiak ondo antolatzen
laguntzen dute, eta haien artean hierarkia sortzen dute.
Testuari «arnasa» ematen
diote espazio zuriek. Edukiak ez baditugu espazio
zuriz hornitzen, diseinua ito
egingo da, eta informazioa ez
dugu behar bezala helaraziko:
informazio larregi pilatzen
badugu, tartean espazio zuririk utzi gabe, edukiak ez dira
ondo ikusiko lehenengo begi
kolpean.
Beraz, web-orri baten
diseinuan espazio zuriek
irudiek zein bideoek besteko
garrantzia izango dute.

Lerrokatzea
Testuak aurkezteko hiru modu ditugun
arren (ezkerretara lerrokatuta, zentratuta

Espazio zuriak ondo
erabili dituen testu
baten adibidea

24

edo eskuinetara lerrokatuta), webguneko
testuen kasuan, komeni da eduki guztiak
ezkerretara lerrokatzea: paragrafo bateko
lerro guztiak ezkerrean eta leku berean
hastea, eta lerroa hitzak bukatzen diren
lekuan amaitzea.
Testuak eskuinetara lerrokatzen baditugu, hitzen arteko hutsuneak sortuko dira,
eta horrek irakurketa zailtzen du. Zentratutako testuak, aldiz, oso nekagarriak
dira irakurtzeko, gure begiek ez baitakite
noraino egin behar duten atzera hurrengo lerroa irakurtzeko. Gainera, azaleko
irakurketa edo eskaneatzea zailtzen dute.
Ez da komeni, hortaz, webguneetako gure
testuak batera zein bestera lerrokatzea.

Komeni da marjinak webgune
osoan uniformeki erabiltzea

Zentratutako
testu baten
adibidea
(desegokia)
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Letra larria
Web-orrietan ez da komeni testuak letra
larriz idaztea. Larriz idatzitako testuek
xehez idatzitakoek baino % 30 bat gehia
go okupatzen dute. Gainera, nekagarria
da letra mota horrekin idatzitako testuak
irakurtzea, eta irakurketa abiada % 15
geldotzen da. Horrez gain, letra larriek
haserrea eta garrasiak adierazten dituzte
komunikazio elektronikoan; beraz, hobe
ez erabiltzea (benetan haserrea adierazi
nahi ez badugu, behintzat).
Azpimarra
Komunikazio elektronikoaren garaian, ez
da egokia azpimarra erabiltzea testu zatiak
nabarmentzeko: irakurleak pentsa dezake
azpimarratutakoa esteka dela. Beraz, zer
bait nabarmendu nahi izanez gero, hobe
da beste baliabide batzuk erabiltzea eta az
pimarra esteketarako bakarrik uztea.
Etzana
Letra etzanez idatzitako testuak irakur
tzea erabat nekagarria da; hortaz, saihes
tu testu osoak etzanez idaztea, eta soilik
erabili ortotipografia-gomendioek zehaz
tutakoak emateko.
Lodia
Letra lodia berebiziko baliabidea da hitz
garrantzitsuak nabarmendu eta eska
neatzea errazteko. Baina ez da komeni
testu luzeetan dena lodiz idaztea, irakur
keta nekagarria bilakatzen baitu.
Letra lodia tituluetan eta testuko hitzak
nabarmentzeko erabiliko dugu, eta titulu
maila bat baino gehiago dagoenean, neu
rriarekin eta kolorearekin jokatuko dugu
hierarkia markatzeko.
Kolorea
Gure web-orrietako koloreak aukeratze
rakoan, gogoan izan behar ditugu bisitari
posible guztiak. Kolore batzuk uniber
tsalak dira (semaforoetakoak, adibidez),
baina beste batzuek kulturaren arabera
esanahi desberdina daukate. Kontuz ibili
behar dugu, beraz, koloreen hautua egi
ten dugunean.
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Horrez gain, kontuan izan behar dugu
badirela koloreak ikusten ez dituzten
pertsonak ere. Hortaz, ez da komeni ko
lorea ezaugarri edo funtzio baten adieraz
le bakarra izatea.
Irakurgarritasunari begira, testuaren eta
hondoaren artean kontrastea bilatzea
komeni da: testua iluna bada, hondoa
argia, eta alderantziz. Irudidun hondoak
erabiltzeak edo kolore asko konbinatzeak
irakurketa zailtzen du. Irakurketa egoki
baterako onena letra beltza eta hondo
zuria edo argi-argia erabiltzea da.

Zerrendak
Gure web-orrietako informazioa ulerte
rrazagoa bilakatzeko modu bat dira ze
rrendak. Espazio zuria dute item bakoi
tzaren inguruan, eta horrek eskaneatzea
errazten du. Irakurleak begi kolpe batean
ikus dezake zenbat item dauden, eta item
zehatz bat bilatzeko asko laguntzen dute.
Zerrendetako itemetan buletak erabil
tzea komeni da (sinbolo, ikono edo ilus
trazio txikiak erabil daitezke; ez dago
zertan beti borobil beltzak erabili). Aldiz,
zenbakiak erabiliko ditugu irakurleari
ekintza bat burutzeko zein pauso jarraitu
behar dituen adierazteko.
Zerrendak eraginkorrak badira ere, neu
rriz erabiliko ditugu (eraginkortasuna
galtzea nahi ez badugu), eta gomendio
hauek kontuan hartuta:
• Erabili zerrenda laburrak: 5-10 item
artekoak.
• Eman egitura paraleloa zerrendako
esaldiei.
• Idatzi zerrendako esaldiak nominatiboan (nor kasuan) ulergarriagoak
izan daitezen.
Eman zerrendei formatu egokia: ez utzi
espazio zuri gehiegi sarreraren eta ze
rrendaren artean; item luzeen artean es
pazio zuri bat utzi, eta bigarren lerrotik
aurrerako testuaren hasiera idatzi goiko
lerroko testuaren parean, ez buletaren
parean; ez utzi tarte handiegirik buleta
ren eta testuaren artean.

Taulak
Esan beharrekoa hitz gutxitan esateko
modua eskaintzen dute taulek, eta horrek
informazioa erraz bilatzen laguntzen du.
Erabilgarriak dira kasu hauetan, adibi
dez: zenbakiak konparatzeko, esaldietan
errepikatzen diren egiturak eta informa
zioa saihesteko edo galderei erantzuteko.
Tauletan ezinbestekoa den informazioa
baino ez dugu emango, datuak ahalik
eta gehien sinplifikatuta. Webguneetan,
bi zutabeko taulak dira egokienak: taula
pantailan osorik ikustea komeni da, scroll
horizontala erabili gabe.
Taulen formatuari dagokionez, ez da ko
meni marra lodia erabiltzea zutabe edo
lerroen artean. Eta tauletako testua zen
tratuta ematea ere ez, eskaneatzea zail
tzen baitu.

Argi dago web-orrien ikuspegi bisualak
berebiziko garrantzia daukala komu
nikazio elektronikoan: web-orriak ego
ki diseinatzea funtsezkoa da irakurleek
webgunearen inpresio ona jaso dezaten.
Zaindu dezagun, bada.

GAIARI BURUZKO EDUKI GEHIAGO
Komunikazio elektronikoa. IVAPen
gomendioak web-orriak idazteko
liburuan (PDF, 6,07 MB).
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giza baliabideak

Mugikorra erabiltzeak giza
harremanetan dituen ondorioak

Gure eskuetan egon dadila. Urratsak emanez, humanitate handiago baterantz
Arantxa Sainz de Murieta
komunikatik.com

Asier Gallastegi Fullaondo
korapilatzen.com

10 urte baino ez lehen
smartphonetik
«Noizean behin, produktu iraultzaile
bat sortzen da, dena aldatzen duena».
Hitz horien bidez aurkeztu zuen Steve
Jobsek lehenengo telefono adimenduna
edo smartphonea, 2007ko urtarrilean;
gailu horrek goitik behera aldatu ditu gure
bizitzak, eraldaketa horren gako handie
netariko batekin batera: konektibitatea.
Telefónica Fundazioaren Sociedad Digital en España 2017 izeneko txostena
ren arabera, smartphonea sortu eta 10
urte geroago, munduan konektatutako
gailuen kopurua % 30 gehitu zen, eta
erabiltzaileak 8.500 milioitik gora zi
ren. Dagoeneko, planeta osoan dauden
biztanle baino linea mugikor gehiago
dago: 103,5 linea 100 biztanleko.
Smartphoneak agertu ondoren, termi
no batzuk sortu ziren gailu mugikorrak
erabiltzeak eragiten duen inpaktu per
tsonala izendatzeko: adibidez, phubbing-a
(phone + snubbing), mugikorrera begira
egoteagatik norbaiti ezikusiarena egitea,
edo nomofobia, mugikorrik gabe egotea
ren beldur izatea.
Txosten horren arabera, smartphonea
batez beste 150 bat aldiz aztertzen dugu
egunean; espainiarren % 87k alboan
izaten dute egunaren 24 orduetan, eta
% 80k aitortzen du telefonoari begira
tzea dela itzartzerakoan egiten duen
lehen gauza. Kalkulu zorrotzegiak egin
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gabe, esan dezakegu gure bizitzetan sar
tuta geratu direla nola phubbinga hala
nomofobia, zelan sartu diren oso ondo
jakin gabe.

Digitalizazioa, egokitzapena
eta dopamina
Azken urteetan, erronka berriei aurre
egin ahal izateko, erantzun berriak topa
tu behar izan ditugu; eta, erantzun horiek
topatzeko, teknologia berrietara jo behar
izan dugu. Teknologia berriek eboluzio
natzen jarraitzen dute, egokitzen, eta au
rreko garaietako aurrerabideek bete gabe
utzi dituzten lekuak betetzen; izan ere,
daukaguna ebazten dugun artean, eran
tzun beharreko premia berriak agertzen
dira, eta, horiekin batera, premia horiei
erantzutea errazten dituzten teknologia
berriak.
Hori ez da berria Historian. Gizadia ko
munikatzeko gaitasunean edo teknolo
gian jauzi kualitatibo bat egiteko gauza
izan den bakoitzean, aroa aldatu da. Hala
gertatu zen Gutenbergen inprentarekin:
liburuak ikaragarri azkar kopiatu zi
tezkeen, sekula ez bezala. Haren inpaktua
izugarria izan zen, eta jakintza inoiz ez
bezala zabaldu zen. Orain, telefono adi
mendunak dira aldaketa sakonak eragin
dituztenak. Eta aldaketa orok proba- eta
egokitzapen-fase bat behar izaten du, eta
jende guztiak ez du modu berean eta den
bora-tarte berean gainditzen fase hori.

Gaur egungo testuinguruan, produktu
fisikoen lekua hartzen ari dira informazioproduktuak, eta telefono mugikorra gure
luzapen moduko bat bihurtu da; izan
ere, elementu horrek, hazbete gutxitan,
aukera zabala eskaintzen digu: deiak egin,
argazki bat egin, bideo bat grabatu, Inter
neten kontsulta bat egin, txateatu, posta
elektroniko bat bidali, musika en
tzun,
munduarekin konektatu, jakintza lortu,
erosi, harremanetan hasi, agenda aztertu
edo leku galduetara jo. Eta ez da bakarrik
proaktibotasunaren kontua; zail da alde
batera uztea presentzia hori, zeinak mila
modutara gogorarazten baitigu arreta ja
rri behar dugula, badagoelako zerbait edo
norbait gure erantzunaren zain dagoena.
Eta erantzuten ez badugu, FOMO (Fear
of missing out) deitzen den horretan ero
riko gara, hau da, konektaturik egon
ezean zerbait galtzeko beldurrean.
Sari edo ordainen bat espero dugulako be
giratzen dugu mugikorrera. Hala erakutsi
zuten, 2004an, California Irvine Uniber
tsitateko Informatika Saileko titularra den
Gloria Mark irakaslearen azterlanek. Plus
hori lortzeko espektaktiba soila nahikoa
da haren bila joateko behin eta berriz.
Mugikorraren bitartez kontsumitzen di
tugun informazio-pilula horiek, Marken
hitzetan, dopamina-deskargak sortzen
dituzte, gure garunak musu bat ematen
digutenean jasotzen dituenak bezalakoak.
Eta horregatik aztertzen dugu mugikorra
etengabe, sari digital berrien bila.
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giza baliabideak
(Des)Konektatuak, espazioa eta
denbora medio
Egun, partekatzea ugaritasunaren sinoni
mo da; edukitzea, berriz, urritasunarena.
Minuturo, eduki berriko 300 ordu bai
no gehiago partekatzen dira YouTuben,
300.000 txio baino gehiago bidaltzen
dira eta 30.000 aplikazio mugikor baino
gehiago deskargatzen.
Badago kezka gailu mugikorren erabile
rak giza harremanetan izan ditzakeen on
dorioen inguruan. Bat-bateko mezulari
tza-aplikazioek edo sare sozialek aldatu
egin digute komunikatzeko modua, hiz
ketan aritzeko gaitasuna eta aurrez au
rreko harremanak izateko modua, gogoa
eta interesa galarazteraino, teknologiaren
indar hipnotizatzailearen ondorioz.
Esan genezake gailu mugikorrek ematen
duten hiperkonektibitateak, ba
tzuetan,
aurrean dugun pertsonarekiko arreta
oztopatzen eta galarazten duela; elkarriz
ketak eten egiten dira aldi berean sortzen
diren beste elkarrizketa batzuengatik,
eta, ondorioz, galdu egiten da haria.
Metroan, kalean, itxarongeletan, inor
ez da konturatzen pertsonez, ez ditugu
ikusten, ez digute arretarik pizten (ez
gure mugikorrak eragin dezakeena baino
gehiago), eta, piztuta ere, mugikorra
ren bitartez begiratzen dugu, askotan.
Etxean ere, gure familiarekin gaudela,
gauza bera gertatzen zaigu: fisikoki zen
timetro gutxik aldentzen gaituzte; gure
munduak, ordea, milioika kilometrotara
daude.
Eta, gainera, zuzeneko eta aurrez aurreko
harremanetik urruntzen gaituela diru
dien interakzio bakoitza elkar topatzeko
esperientzia bat ere bada, diferentea, bai
na trukeen ezaugarri asko dituena, ahal
men handikoa; informazio, ikaskuntza,
sinergia, eta laguntza eta babes emozio
nalaren trukeaz ari gara.
Lana, gure sakelan
Egunerokoan bizi duguna orain urte ba
tzuk deskribatu izan baligute, ez genuen
sinetsiko. Konektibitatea eta smartpho
neak sakelan ditugula, lanarekin dugun
harremana ere aldatu egin da. Ez da
soilik teknologiaren emaitza; gailu mu
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gikorren eztanda krisi ekonomikoaren
garaian gertatu da, eta garai hori jokogune aproposa izan da lan-harremanetan
aldaketak gertatzeko; beste garai batzue
tan, lan-munduaren inbasiotzat hartuko
genuen.
Gaur, edozein ordutan eta munduko
edozein lekutatik sar gaitezke gure lanmunduan. Eta hala egiten dugu. Batbateko mezularitza mail-kate askoren
ordezkoa izaten da askotan, eta erantzun
baten beharra duen zereginaren etenga
beko oroimen bihurtzen da.
Erakunde batean lan egitearena hor
dago, baina horrekin batera, gero eta
profesional autonomo gehiago lotzen
eta deslotzen dira beste profesional ba
tzuekin, ekipo likidoak eratuz. Sareak
dira ekipo horiek: proiektu batzuetan
erabiltzen dute energia, eta proiektu ho
riek, aldi berean, beste sare eta aliantza
batzuekin egindako beste proiektu ba
tzuekin batera daude.
Lan-bizitzan egoteko modu horrek dena
inbaditzen du, edo ia dena. 2017ko ur
tarrilaren 1etik aurrera, Frantziak «des
konexiorako eskubidea» sartu du lankodean.

Telefonoaren etorkizuna,
teknologia berrien inpaktuaren
mende
Bot-ak (pertsona batekiko elkarrizketa
simulatzen duten programa informa
tikoak) enpresa askotan erabiltzen dira,
batez ere bezeroekiko arreta-zerbitzuan,
eta harreman pertsonaletarako jauzia
egiten ari dira. Galdera batzuk makinek
erraz erantzutekoak dira; galdera horie
tatik askatu nahi badugu eta gure ingu
runeak ere berdina egitea erabakitzen
badu, uneren batean robotek robotekin
hitz egingo dute, eta aldatu egingo da
orain arte hizketalditzat hartu izan du
guna.
Gogora dezagun nolakoa zen telefono
bidezko komunikazioa banda zabale
ko datuak gailuetara iritsi baino lehen.
SMSekin jauzi handia eman bagenuen
ere, ez zirudien pertsonen ahotsak tele
fono bidezko komunikazioaren modu
ohikoena izateari utziko zionik, zuzene

ko komunikazio batean. 4G iristearekin
batera, bat-bateko mezularitzak ahotsa
ren erabilera desplazatu du; multimedia
edukia produzitzeko eta transmititzeko
aukerak ere lekua kentzen dio hizketari.
Pentsa dezagun teknologia berriek no
lako inpaktua izan dezaketen telefo
noaren etorkizunean. Gailu gero eta
txikiagoak izango dira, konektatuak
(Gauzen Internet edo IoT), jardueradatuak emango dituztenak. Orduan,
zer komunikazio motak ordeztuko du
mezularitza? Komunikazio modu berri
horrek, ahotsik nahiz mezurik gabe, no
lako inpaktua eragingo du harremanak
izateko daukagun moduan?

Humanitate handiagoko
etorkizun bat
Fenomeno berriak izendatzeak, batzue
tan, badu zerikusirik prozesu konplexuak
izoztuta geratzearekin. Harrapatu egin
nahi ditugu horiek, elkar ulertzeko, eta,
horretarako, ingelesezko hitzak erabil
tzen ditugu batzuetan, gertakaria aipatu
zen lehen aldia berreskuratuz. Agian,
erronka hitz batzuk deseraikitzean da
tza, eta erreflexua dirudien ekintza baten
ondoren hartutako erabaki batekin kon
tzienteago izatean; distantzia txiki bat
hartzean baino ez. Agian, baliagarri izan
dakiguke gailuaren eta horiek erabiltzen
duten pertsonen tamainak konparatzea.
Nork erabiltzen du zer?
Ez da erraza, baina egia da urte batzuk
baino ez direla joan harreman horrekin
hasi ginenetik. Elkar hobeto ezagutu be
har dugu. Digitalizazioaren prozesuan,
batzuetan, hipnotizatu egiten gaitu tres
nak, eta alde batera uzten dugu erabilera
berriek duten ahalmena gure errutinak
berrasmatzeko.
Bestelako etorkizun hurbil batean si
netsi nahi dugu –agian gertatzen ari da
dagoeneko–, non gure energia ez dugun
erabiliko geure buruak defendatzeko,
eta ez dugun utziko sarritan «denbora
ren lapur» diren horiek otzan harrapa
gaitzaten. Etorkizun/orainaldi bat, non
gizatiarrago garen, gailu horien erabilera
zentzudunari esker. Humanitate handia
go bat.
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EUSKARALDIA Eusko Jaurlaritzan
Edurne Ramon
HPSko teknikaria

E

stibaliz Alkorta Barraganek,
Euskara Sustatzeko zuzenda
riak, 2017ko udan hizkuntza
normalkuntza teknikariak
(HNT) bildu zituen 2018ko
azaro-abenduan gauzatuko den aktiba
zio ekimenaren berri emateko. Orduan
izenik gabe bazegoen ere, ekimenaren
helburua argi zegoen: eragitea. Euskara
ezagutu bai, baina ez erabiltzea hautatzen
duen xede taldean eragitea, batez ere.
Euskara eta gaztelaniaren arteko hautua
etengabe egiten dugu. Batzuetan ingu
runeak eraginda, beste batzuetan solas

kideen arteko hizkuntza ohiturek, eta
beste zenbaitetan hizkuntzarekiko moti
bazioak. Euskaraldiaren helburua faktore
hauetan eragitea da.
2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra,
hau da, 11 egunetan, euskaraz hitz egiten
edo ulertzen dugun guztion artean eus
karaz ahalik eta egoera gehienetan jar
dutea da Euskaraldia. Ez da euskararen
aldeko kanpaina bat. Ez da euskararen
aldeko jai bat. Ariketa praktikoa, soziala
eta kolektiboa da.
Ekimenean parte hartzeko ahobizi edo
belarriprest rolak hartu behar dira.

 uskaraz egingo diezu ulertzen duten
E
guztiei. Edonon, edonoiz eta ulertzen duen
edonorekin arituko zara euskaraz.
Ezagutzen ez dituzunekin lehen hitza
euskaraz egingo duzu, eta ulertzen baldin
badute, hortik aurrerakoak ere bai.
Ahobizi izateak ez du euskaraz hitz
egiteko gaitasunarekin zerikusirik,
jokaerarekin baizik!
Ahal duzun guztietan euskara erabiltzeko
prest?

Ahobizi zara!
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Euskal Herri osoan gauzatuko da, hiri,
eskualde, herri edota auzoetan. Herrie
tan, tokian tokiko eragile publiko eta
gizarte eragileen arteko elkarlanerako ba
tzordeak osatzen ari dira, hamaika egun
horietan ariketa gauzatze aldera pres
taketa lanak antolatzeko.
Herrietan bezala, Eusko Jaurlaritzan eta
bestelako herri erakundeetan ere da
goeneko antolaketa lanak hasi dira. Hiz
kuntza Politikarako Sailburuordetzak
(HPS) koordinazio taldea osatzea propo
satu du. Koordinazio taldean hizkuntza
normalkuntzako teknikariak eta sin

 uskaraz dakiten guztiei zuri euskaraz
E
egiteko gonbitea egingo diezu.
Euskara ulertzen duzula adieraziko diezu eta
zurekin euskaraz hitz egin dezatela eskatu.
Zuk euskaraz edo erdaraz erantzungo duzu,
baina zuri euskaraz egiteko eskatuko duzu.
Belarriprest izateak ez du euskaraz hitz
egiteko gaitasunarekin zerikusirik,
jokaerarekin baizik!
Dakienari zuri euskaraz hitz egiteko
gonbitea egin nahi diozu?

Belarriprest zara!
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dikatuak parte hartzera gonbidatu ditu.
Talde horretan, Jaurlaritzan eta herri
erakundeetan antolatzeko proposame
na landuko da. HPSk, oinarri moduan,
herrietan funtzionamendurako egindako
lan banaketa bera hartu eta egokitu nahi
du erakundeetan aritzeko.
Une honetan, egitekoak horrela daude
banatuta:
KRONOGRAMA
Koordinazio orokorra HPS
• Ekimen orokorra diseinatu.
• Baliabide ekonomiko orokorrak.
• Sailetan ekimena aktibatzeko
sustapen-lana egin.
• Sailei kudeaketarako eta
prestakuntzarako baliabideak eskaini.
• Komunikazio-estrategia eta plana
prestatu; euskarri orokorrak diseinatu.
• Izen-emate orokorra koordinatu.
• Ebaluazio orokorra.
Sailak/Erakundeak
• Talde motorra edo batzordea martxan
jarri (HNT+2).
• Ekimena egokitu.
• Hamaikakoak identifikatu.
• Parte-hartzaileentzako prestakuntza,
saioak antolatu.
• Saileko izen-ematea sustatu; txapak
banatu.
• Ekimena ebaluatu.
• Aurrera begirako planteamendua landu.

martxoa:
aktibazio edo abiatze saioa
Martxoaren 22an Kike Amonarriz izan
genuen Lakuan. Jaurlaritzaren lidergoaz,
aitzindaritzaz, eta jauzi kuantitatibo eta
kualitatiboetarako aukeraz aritu zen.
Saioan 180 lankide izan ginen, kargu
politiko zein funtzionarioak.
maiatza:
talde motorra osatzea
Herri batzordeak edo talde motorrak
osatzea da lehen urratsa.
Euskal Herrian, 340tik gora herri ba
tzorde osatu dira. Jaurlaritzan eta herri
erakundeetan ere batzorde horiek osa
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tzen ari dira. Dagoeneko jaurlaritzan 11
eta erakundeetan 7 talde motor osaturik
daude, eta horietan 85 lankidek parte
hartuko dute.
SAILAK
• Lehendakaritza
• Gobernantza
Publikoa eta
Autogobernua
• Ekonomiaren
Garapen eta
Azpiegiturak
• Enplegua eta Gizarte
Gaiak
• Ingurumen, Lurralde
Plangintza eta
Etxebizitza

• Ogasuna eta
Finantzak
• Hezkuntza
• Osasuna
• Kultura eta
Hizkuntza
Politika
• Segurtasuna
• Lana eta Justizia

ERAKUNDEAK
• HAAE-IVAP
• Polizia eta
Larrialdietako
Euskal Akademia
• EMAKUNDE

• OSALAN
• Eusko
Legebiltzarra
• EiTB
• Ura Agentzia

ekaina: prestakuntza jasotzea
Ondoren, talde motorretako kideek
prestakuntza jaso dute. Pello Jauregi,
Magisteritza fakultateko irakaslea, aho
bizi eta belarriprest formularen sortzai
leetako bat, Lakuan izan dugu ekainaren
4an eta 5ean. Pello Jauregi Soziolinguis
tika Klusterrean aritu izan da, Aldahitz
proiektuan, lan munduan euskararen
erabilera sustatzeko metodologia batzuk
prestatzen; horien artean, Eusle dina
mika. Hiru orduko saioetan, talde moto
rretako kideak soziolinguistikari buruzko
oinarrizko edukiez, Euskaraldiaren para
digma berriaren oinarri teorikoez, ahobi
zi eta belarriprest figuren ezaugarriez eta
oro har, Euskaraldian zehar erabiliko den
diskurtsoaz jantzi ditu.
uztaila: Hamaikakoak osatzea
Ondoren, sailetan eta erakundeetan
Hamaikakoak osatuko dira. Euskaral
dia ekimenak norbanakoak ditu oinarri.
Sustatzaile diren entitateen rolak, babesa
eman, baliabideak eskaini eta legitima
zioa ematea dira. Baina, ekimena zabal
du eta herritarrak hizkuntza-ohiturak
aldatzeko aktibatuko badira, Euskaraldia

zabalduko duten pertsonak izango dira
giltzarri.
Apirilean, Euskal Herriko lehen Ha
maikakoa aurkeztu zen, eta herrietan
bezala Jaurlaritzan ere antzeko eredua
baliatzea interesgarria iruditzen zaigu.
Baina, zer da Hamaikakoa?
Euskaraldia ekimenean ahobizi edo bela
rriprest izatea erabaki dute. Horretarako,
gainera, beren inguruko kideei ekimena
ren eta beren erabakiaren berri emango
diete, eta euskara ulertzen duten ha
maika lagun, senide, lankide edo ezagun
parte hartzeko aktibatzen saiatuko dira.

iraila: izena ematea
Irailaren 22an, izena ematea hasiko da.
Behin baino ez emango dugu izena,
edo herrian edo erakundean. Webgu
nearen bidez, www.euskaraldia.eus, nahiz
auzo, herri, eskualde edo entitateetan
zabalduko diren esku-orrien bidez. Izena
ematean, ekimena gauzatzeko aholkuak
eta prestakuntza eskaintza jasoko dugu
parte-hartzaileok (izen-ematean zehaztu
tako kontaktuaren bidez), eta izen-emate
orokorraren datuak Euskaraldia ekime
naren eragina ikertzeko baliatuko dira.
Ekimenean parte hartzeko txapa bat
jasoko dugu. Ekimena gauzatuko duten
herrien kasuan, batzordeak zehaztuko du
non jaso daitekeen txapa. Herriz gain
diko entitateen edo herriak ekimena gau
zatuko ez duen entitate parte hartzaileen
kasuan, txapak entitatean bertan jaso
ahal izango dituzte parte-hartzaileek.
urrian:
norbanakoen prestakuntza
Norbanakoen prestakuntza helduko da.
Ahobizi eta belarriprest aritzeko oinarriz
ko gakoak jasotzeko saioak eskainiko
dira.
azaroaren 23tik abenduaren 3ra:
Euskaraldia gauzatzea
Ariketa egingo da. Izena eman dugunok
aukeratutako errolaren arabera jokatuko
dugu.
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lanean euskaraz

Sare sozialak hiztegia
Xabier Amatria
Administrazio Hizkera Atala (IVAP)

E

gungo gizartean, etengabeko berrikuntzak eta aldaketak bizitzea tokatzen zaigu.
Arlo dinamikoenetariko bat
teknologiarena da, bereziki
Informazioaren eta Komunikazioaren
Teknologiak (IKT) atala, eta horren barruan Internet, gure egunerokotasunaren
funtsezko elementu bihurtu baita.
Abiadura bizian sortzen ari diren egoera
eta tresna berriak izendatu egin behar
izaten ditugu, eta horixe da, hain zuen
ere, terminologiaren helburuetako bat:
eguneroko jardunean sortzen diren
kontzeptuak izendatzea, bai eta hiztunon
behar komunikatiboak asetzeko tresnak
eskaintzea ere.
Gurean, IKTetan euskararen presentzia
areagotzea hizkuntza politikaren aspalditiko ardatzetako bat denez gero, terminologia landu eta finkatzea euskararen normalizazioaren adar nagusitzat hartu izan
da. Helburu horrekin dihardu Euskararen
Aholku Batzordeak eratutako Terminologia Batzordeak, euskaldunoi lanabesak eskaintzen errealitate berrietara egokitzeko
eta eguneratzeko. Izan ere, euskara gero
eta aberatsagoa izan dadin, bereziki eguneroko beharrei egin behar die aurre.
Zorionez, euskara eta Internet bide paraleloak jorratzen ari dira hasieratik bertatik, eta Sare Sozialak hiztegiak hala
frogatzen du.
Hiztegi honek erdaraz oso ohikoak bihurtu zaizkigun hainbat kontzeptu
euskaraz izendatzeko proposamenak
aurkezten dizkigu. Hortaz, txio, txiokatu, joerako gai, komunitate-kudeatzaile,
iragarki-banda… eta antzeko berbekin
osatu dezakegu gure diskurtsoa, orain
arte erabili ditugun tuit, tuiteatu, trendic topic, community manager, baner, eta
abarren ordez.
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Artikulu honetan sare sozialak ditugu hizpide, komunikazio tresna erabilerrazak eta
masiboak. Horregatik, maiztasunagatik
edo hedapenagatik erabilgarrienak izan

A
a bildu (iz.) (4)
es arroba
fr	
arobase; arrobe; a
comercial
en	
at sign
aitortu (4)
Sin. BY (4)
es	
Atribución; BY
fr	
Paternité; BY
en	
Attribution; BY
aplikazio mugikor (4)
Sin. app (4)
es	
aplicación móvil; app
fr	
application mobile; appli
en	
mobile application; app
atzeko planoko irudi (4)
es	
imagen de fondo
fr	
image d’arrière-plan
en	
background image
autentifikazio (4)
es	
autenticación
fr	
authentification
en	
authentication
avatar (4)
es	
avatar
fr	
avatar
en	
avatar

B
bat-bateko mezularitza (4)
es	
mensajería instantánea
fr	
messagerie instantanée
en	
instant messaging

daitezkeen zenbait hitz aukeratu ditugu. Espero dugu baliagarriak izatea egun
ezinbestekoak bihurtu zaizkigun sare sozialak euskaraz arrakastaz erabiltzeko.

birtxio (4)
Sin. birtuit (4)
es	
retuit
fr	
retweet
en	
retweet
birtxiokatu (4)
Sin. birtuiteatu (4)
es	
retuitear
fr	
retweeter
en	
retweet
blogari (4)
es	
bloguero
fr	
blogueur
en	
blogger
blogosfera (4)
es	
blogosfera
fr	
blogosphère
en	
blogosphere

D
datuak babeste (4)
Sin. datu-babes (4)
es	
protección de datos
fr	
protection des données
en	
data protection

E
eduki ireki (4)
Sin. eduki libre (4)
es	
contenido abierto;
contenido libre
fr	
contenu libre
en	
open content; free content
erabilgarritasun (4)
es	
usabilidad
fr	
usabilité
en	
usability

erabiltzaile (4)
es	
usuario
fr	
utilisateur
en	
user
erabiltzaile-interfaze (4)
es	
interfaz de usuario
fr	
interface utilisateur
en	
user interfac
esteka (4)
es	
enlace; vínculo
fr	
lien
en	
link
estekatu (4)
es	
enlazar; vincular
fr	
lier
en	
link
etiketa (4)
Sin. tag (3)
es	
etiqueta
fr	
étiquette; tag
en	
tag

G
gailu mugikor (4)
es	
dispositivo móvil
fr	
appareil mobile
en	
mobile device
gako-hitz (4)
es	
palabra clave
fr	
mot-clé
en	
key Word
gogoko (4)
es	
favorito
fr	
favori
en	
favorite
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lanean euskaraz
goitizen ( 4)
Sin. nick (3)
es	
nick
fr	
pseudonyme; surnom
en	
nickname; Nick

H
hackeatu (4)
es	
hackear
fr	
bidouiller; fouiner
en	
hacker
hacker (4)
Sin. pirata informatiko (4)
es	
hacker; pirata
informático
fr	
bidouilleur; fouineur;
pirate informatique
en	
hacker
helbide elektroniko (4)
Sin. posta elektronikoko
helbide (4)
es	
dirección de correo
electrónico
fr	
adresse de courrier
électronique
en	
electronic mail
hodei-konputazio (4)
Sin. hodei-informatika (4)
es	
computación en la
nube; informática en la
nube
fr	
informatique en nuage
en	
cloud computing
horma (4)
es	
muro
fr	
mur
en	
Wall

I
iragarki-banda (4)
Sin. banner (4)
es	
pancarta; banner
fr	
bannière publicitaire;
bandeau publicitaire
en	
advertising banner;
banner

J
jakinarazpen (4)
es	
notificación; alerta
fr	
notification
en	
notification

joerako gai (4)
Sin. uneko gai (4)
es	
tendencia del
momento; tema del
momento
fr	
tendance; sujet
tendance
en	
trending topic

K
komunitate-kudeatzaile (4)
Sin. community manager (4)
es	
gestor de
comunidades;
community manager
fr	
gestionnaire de
communauté
en	
community manager
kontu (4)
Sin. erabiltzaile-kontu (4)
es	
cuenta; cuenta de
usuario
fr	
compte; compte
utilisateur
en	
account; user account
kriptodiru (4)
es	
criptomoneda;
criptodivisa
fr	
crypto-monnaie
en	
cryptocurrency

M
marketin biral (4)
es	
marketing viral
fr	
marketing viral
en	
viral marketing
meme (4)
es	
meme
fr	
mème internet
en	
meme

O
ospe digital (4)
es	
reputación digital
fr	
réputation en ligne;
cyberréputation; webréputation
en	
digital reputation;
online reputation
ohar-taula elektroniko (4)
Sin. BBS (4)
es	
tablón de anuncios
electrónico; BBS
fr	
babillard électronique;
BBS
en	
Bulletin Board System;
BBS
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P
posta-zerrenda (4)
Sin. banaketa-zerrenda (4)
es	
lista de correo; lista de
distribución
fr	
liste de diffusion; liste
de distribution
en	
mailing list; distribution
list
posta elektroniko (4)
es	
correo electrónico
fr	
courrier électronique
en	
electronic mail; e-mail
pribatutasun (4)
es	
privacidad
fr	
confidentialité
en	
privacy
prosumitzaile (4)
Oharra: «Produktore» eta
«kontsumitzaile» hitzen
uztarketaz osatutako
terminoa da.
es	
prosumidor
fr	
prosommateur
en	
prosumer
profil (4)
es	
perfil
fr	
profil
en	
profile

S
sare sozial (4)
Sin. gizarte-sare (4)
es	
red social
fr	
réseau social
en	
social network
sarrera (4)
Sin. artikulu (4)
es	
entrada; artículo
fr	
billet
en	
post; entry
spam (4)
es	
spam
fr	
spam; polluriel
en	
spam

T
tableta (4)
es	
tableta
fr	
tablette
en	
tablet

telefono adimendun (4)
Sin. smartphone (4)
es	
teléfono inteligente;
smartphone
fr	
téléphone intelligent;
ordiphone
en	
Smartphone
trackback (4)
Sin. atzeraesteka (4)
es	
trackback; retroenlace
fr	
rétrolien
en	
trackback
traol (4)
es	
almohadilla; hash
fr	
croisillon
en	
hash
traol-hitz (4)
Sin. traol (4); hashtag (3)
es	
etiqueta; hashtag
fr	
mot-dièse; hashtag
en	
hashtag
trol (4)
es	
trol
fr	
troll
en	
troll
troleatu (4)
es	
trolear
fr	
troller
en	
troll
txat (4)
es	
chat
fr	
dialogue en ligne;
bavardage
en	
chat
txateatu (4)
Sin. txatean jardun (4)
es	
chatear
fr	
dialoguer en ligne
en	
chat
txio (4)
Sin. tuit (4)
es	
tuit
fr	
tweet; gazouillis
en	
tweet
txiokatu (4)
Sin. tuiteatu (4)
es	
tuitear
fr	
twitter; gazouiller
en	
tweet
txiolari (4)
Sin. tuitlari (4)
es	
tuitero
fr	
twitteur
en	
twitter

W
web-analitika (4)
es	
analítica web
fr	
analyse Web
en	
Web analytics
webgune (4)
es	
sitio web
fr	
site web
en	
website; site
web-interfaze (4)
es	
interfaz web
fr	
interface web
en	
web interface
web-jario (4)
es	
fuente web
fr	
fil d’actualité
en	
feed; web feed
web-nabigatzaile (4)
Sin. web-arakatzaile (4)
es	
navegador web
fr	
navigateur web
en	
web browser
web-orri (4)
es	
página web
fr	
page web
en	
web page
web-sindikazio (4)
es	
sindicación web
fr	
syndication de contenu
Web
en	
web syndication

Z
zerbitzari (4)
es	
servidor
fr	
serveur
en	
server
ziberjazarpen (4)
Sin. cyberbullying (4)
es	
ciberacoso;
ciberbullying
fr	
cyberharcèlement
en	
cyberbullying

Hiztegi osoa
kontsulta
dezakezu hemen:
Sare sozialak
(PDF, 2,02 MB)
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osasuna

Osteoporosia
nola prebenitu
Gotzone Hervás1
Fatima Ruiz-Litago2
Idoia Zarrazquin3

eta % 310 gizonengan. Hala ere, kontuan
hartu beharrekoa da osteoporosia gaixotasun isila dela, eta horrek zaila bilakatzen
duela prebalentzia modu zehatz batean
estimatzea. Maiz, hezur-haustura bat jasan arte ez da beste inolako sintomarik
antzematen, eta horregatik asko dira osteoporosia pairatzen dutela ez dakitenak.
Hezurra haurtzarotik nerabezaroa amaitu arte hasten den ehuna da. Nerabezaro amaieran, 18-20 urterekin, pertsona
bakoitzak bere hezur maila maximoa
lortuko du. Helduaroan, eta, batez ere,

zahartzaro garaian, hezur-birxurgapenaren eta eraketaren arteko oreka galdu,
eta hezur-galera gertatzen da. Horrela,
pertsona bakoitzak bizitzan zehar izango
duen hezur mailak, nerabezaro amaieran
lortutako hezur maila maximoa izango
du abiapuntu. Hori dela eta, gaztaroan
lortutako hezur maila maximo baxua
lortzea da zahartzaroan agertzen den osteoporosiaren jatorriaren oinarri. Hori
kontuan izanda, gaur egungo estrategia
globalen helburua da prebentzioa haur
tzaro eta nerabezarotik bideratzea. Orain

Maila maximoa

Hezur dentsitate minerala

O

steoporosia azken ur
teetan osasun-publikoan
aparteko garrantzia duen
gaixotasuna da. Gaur
egun, Munduko Osasun
Erakundeak honela definitzen du osteoporosia: hezur-masa baxua eta hezurraren
mikro-arkitekturaren narriadura handi
tzearen eraginez, hezur-hausturak izateko
arriskua areagotzen duen gaixotasun sistemikoa. Hezur- hausturak izateko arriskua
adinarekin batera esponentzialki areago
tzen da, eta heldu eta adinduengan erikortasun eta hilkortasun handia eragiten du.
Gero eta bizi-itxaropen handiagoa izateak
eragin zuzena du adinarekin erlazionaturiko gaixotasunak pairatzen dituzten
pertsona kopuruan. Europar Batasunean,
adibidez, urtero osteoporosi hausturekin erlazionaturiko 43.000 heriotza gertatzen dira; eta 50 urtetik gora dituzten
gizon eta emakumeen artean, 2.7 milioi
hezur-haustura gertatzen dira. Nahiz eta
osteoporosia, batik bat, emakumeek pairatzen duten gaixotasuna izan (Europan,
esaterako, 50-84 urte bitarteko 12 milioi
emakumek jasaten dute), gero eta gehiago dira gaixotasun hau duten gizonak.
International Osteoporosis Foundationen
arabera, 2050. urtean, aldaka-hausturak
% 240 areagotuko dira emakumeengan,

Nerabezaroa
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1. Doktoregai ikaslea, Fisiologia saila, Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea UPV/EHU
2. Irakaslea, Fisiologia saila, Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea UPV/EHU
3. Irakaslea, Erizaintza I saila, Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea UPV/EHU
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arteko prebentzioa eraginkorrak izaten
ari ez diren bi estrategia ezberdinetan
oinarritu izan da: zahartzaroan ematen
den hezur-galera murriztera edota helduaroan daukagun hezurra mantentzera
bideratutako esku-hartzeak eta tratamendu farmakologikoak.
Gauzak horrela, egungo ikerketek, hezur maila optimoa lortzeko beste estrategia batzuk diseinatzeko, hezur maila maximoaren hobekuntzan eragiten
duten faktoreak zehazki identifikatzea
eta hezurrarekiko erlazioa zehaztea dute
helburu. Horrela, prebentzio ekintzak
modu egokian eta garaiz bideratu ahal
izateko. Ugariak dira hezurren garapen
eta mantentzean eragina duten faktoreak:
adina, etnia eta genetika aldaezinak diren
faktore mugatzaileak dira. Baina badira
eraldatu daitezkeen beste faktore batzuk,
bizi-ohituretan oinarritzen direnak, hain
zuzen ere. Ariketa fisikoak eta elikaduraohiturek berebiziko garrantzia dute hezurraren mekanismo multifaktorialetan.
Hainbat dira ariketa fisikoaren onurak
hezur-osasunean berretsi dituzten ikerketak. Ikusi da bizitza osoan zehar ariketa fisikoa egiteko ohitura duten pertsonen hezur maila, sedentarioak direnena
baino % 5-8 altuagoa dela. Are gehiago,
gazte aktibo eta ez-aktiboen arteko aldea % 10-20 izatera hel daiteke. Aipatu
bezala, maila maximoa izango da per
tsona guztiok, nahitaez, izango dugun
hezur-galeraren abiapuntu. Horregatik,
nerabezarora arte egindako ariketa fisikoaren eraginak hezur maila altuagoa
lortzen laguntzen dutenez gero, onurak
iraunkorrak izango dira. Hala ere, horrek
ez du esan nahi behin helduarora iritsita ez dagoela zer eginik. Hain zuzen ere,
hezur maila altua lortzea bezain garrantzitsua da berori mantentzea. Hortaz,
beharrezkoa da ariketa fisikoa bizitza
osoan zehar egitea.
Nahiz eta ariketa fisikoa modu erregularrean egitea osasunerako onuragarria
izan, ariketa mota guztiek ez dute era
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ101

berean eragiten hezur-osasunean. Haur,
gazte, heldu eta adinduengan egin diren
ikerketa desberdinetan, ikusi da onurarik
nabarmenena talkadun ariketa fisikoa intentsitate altuan praktikatzean gertatzen
dela. Aldiz, intentsitate baxuan edota
ertainean egiten diren luzaroko jarduera
aerobikoek, ibiltzeak edo igeriketa egiteak, adibidez, nonahiko onurak eragiten dituzte gorputz-sisteman, baina ez
dira nahikoa hezur-osasuna hobetzeko.
Bizitza osoan zehar egin beharreko ariketa fisikoaren preskripzioak zehaztu gabe
dirau oraindik, baina hori ariketa fisiko
motaren, kantitatearen eta intentsitatearen araberakoa izango litzateke. Erresistentzia entrenamenduetan, talkadun
ariketak modu progresiboan lantzeak hezur-osasunean efektu positiboak eragiten
ditu. Gainera, modu honetara giharra ere
landu egiten da, hezur-osasuna zeharka
hobetuz. Bestalde, berebiziko garrantzia du pertsona bakoitzak bere gaitasunei egokituriko ariketa fisikoa egiteak.
Nahiz eta gaztaroan hezur egokitzapenei
helduaroan edota zahartzaroan baino
hobeto erantzun, ariketa fisikoak bizitza
osoan zehar eragiten ditu efektu onuragarriak hezur-osasun eta mantentzean.
Hau guztia kontuan izanda, programa
fisiko osasungarrietan oinarrituriko prebentzio-estrategiak sustatu behar dira,
baina ezin dira edonola bideratu. Azkeneko ikerketen arabera, beharrezkoa da
adin tarte guztietan talkadun intentsitate
altuko ariketa fisikoak egitea sustatzea.
Hala ere, prebentzio neurriak eta eskuhartzeak ezin zaizkie modu berean bideratu gazte, heldu edo adinduei. Alegia,
pertsona bakoitzak aurkezten duen egoera
fisikoa kontuan hartu behar da. Zentzu
horretan, norberaren egoera fisikoa, momentura arte bizitza osoan zehar egindako
ariketa fisikoaren araberakoa izaten da.
Hau oinarritzat hartuta, bizitzaren garai
guztiak dira aproposak inpaktu-ariketak
neurriz ezartzeko, modu progresiboan intentsitatea igoz eta atsedenaldien beharra

errespetatuz. Izan ere, inoiz ez da berandu
ariketa fisikoaren bitartez hezur-osasuna
bermatzeko, ariketa fisikoa ona baita bizitzako garai guztietan.
Beste alde batetik, elikadurak ere badu
eragina hezurretan. Orain arteko ikerketen arabera, elikadurak hezur estrukturan eta metabolismoan eragiten du.
Europar Batasuneko Osasun Agentziak
eta Munduko Osasun Erakundeak egindako azken aipamenetan, kaltzio- eta D
bitamina-ahorakinen garrantzia nabarmendu dute. Kaltzio-ahorakin egokia
erabakigarria da gaztaroan hezur maila maximo altua lortzeko, eta horrela
helduaro eta zahartzaroan hezur-galera
murrizteko. Ahoraturiko kaltziotik,
gorpu
tzak xurgatzen duenak bakarrik
du eragina hezur-osasunean. Horregatik, kaltzio xurgapenean eragin positiboa
duten elikagai eta mantenugaiak ahoratzeak ere berebiziko garrantzia du. D
bitaminak, esaterako, hesteetan ematen
den kaltzio xurgapena sustatu, eta hezur
indar eta estruktura hobetzen ditu. Hori
dela eta, oso garrantzitsua da gomendaturiko kaltzioa ez ezik, D bitamina ere
ahoratzea. Ezaguna da kaltzio- eta D bitamina-ahorakinen aparteko garrantzia,
baina badira hezur-osasunean eragina
duten beste mikromantenugai batzuk
ere. Esaterako, C eta K bitaminek, magnesioak, fosforoak eta fitoestogenoek hezurrean onurak sustatzen dituzte.
Laburbilduz, osteoporosia endekapenezko gaixotasuna izanik, gero eta nabarmenagoa da prebentzio-programen garrantzia. Bizi-ohiturak bizitza osoan zehar
jorratuz gero, bizitza osasuntsuagoa izateko aukera handitzen da. Ariketa fisikoak
eta elikadurak hezurrean onurak nola eragiten dituzten gero eta hobeto ezagutzen
da. Eragin horien oinarria ezagutzeak, hezur-osasunaren sustapenera bideraturiko
esku-hartzeak modu egokian eta garaiz
hartzea ahalbidetzen du. Modu horretan,
biztanleriaren osasun eta bizi-kalitatean
efektu onuragarriak eraginez.
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denbora-pasak
*
IZENA
Zenbaki
berretzaile

Funtsa

Dauzkazu

Apezpikua

Norat
atzizkia

Neska
laguna
Infusio
mota

…egin,
goitik ari

Pl., barazki
mota
Ikusgarriak

Naizen hau

Gas mota

Animalia
haragijalea

Zeukaten

Begira

Radona

Pluralean,
fruta mota

Roentgen

Bizkaieraz,
iratzea

Espainiako
erizaina

Areago

Nafarroako
ibaia
Argi, hitz
elkarketan

*
DEITURA
Musika
tresna

1. Erandio 2. Oreina 3. Orain
4. Arin 5. Ira 6. Dira
7. Draia 8. Ardiak 9. Arditak

A
I

B E T E A K

R R
T A R A

A S K E

I
Z

E G A

A R A N

R A
R

I

B A R A N D I

Z U T E N
E N A
H I

Z

Z E T A

T U
I
E Z T

T M O
I

E

Hitz gezidunak

Goitik behera

9

1. Bizkaiko udalerria.
2. Animalia adarduna.
3. Une honetan.
4. Azkar, laster, bizkor.
5. Bizkaieraz, iratzea,
garoa.
6. Daude.
7. Perdigoia.
8. Aharien emeak.
9. Balio txikiko diru
zaharrak.

so lu z ioak

S O

8

Aurkitu beharreko hitz
bakoitza letra bat gehiago
edo gutxiago duen
aurreko edo ondoko
hitzaren anagrama da.

B

7

Aseak

M E N D O Z A

6

Bokala

T O M A T E A K

5

Boroa

L O G A R

4

Kasik

D

3

Kontso.
bikoitza

M

Libre

2

Goitik behera

Kontsonantea

Ehun
mota
Kongo,
lehen

1
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Gozatu,
ematu

G

Hitz gezidunak

Irungo
auzoa
Gasteizko
auzoa
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2018ko uztaila

ELKARRIZKETA

Joselu Anayak:
«Jendearekiko
lotura da
musikaren esentzia»

ERREPORTAJEA

Adierazpena,
delitu
EZTABAIDA

Ehiza orekatuak
bermatuko ote du
oreka?

Abizenak

Izena

NAN/IFZ/ENA

zure etxean doan jaso nahi baduzu,
idatzi helbide honetara:

GRAMATIKA

Helbidea

Posta-kodea

Herria

Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Mugikorra

Probintzia
e-posta

Interesdunak ematen dituen datuak prozeduran edo ekintzan aurreikusten diren helburuetarako baino ez dira erabiliko, hau da, Administrazioa Euskaraz aldizkaria bidaltzeko eta horren harpidetzak kudeatzeko.
Datu horiek, inolaz ere, ez zaizkie emango beste batzuei, interesdunak horretarako baimenik eman ez badu. 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duena betez, datuak eman dituenak eskubidea du datuak noiznahi
ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko. Horretarako, eskutitz bat bidali beharko zaio IVAPeko zuzendariari honako helbide honetara: Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

OSASUNA

GIZA BALIABIDEAK

Aditz-isiltzearen Osteoporosia nola Mugikorra erabiltzeak
fabore
prebenitu
giza harremanetan dituen
ondorioak
JUAN GARZIA
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ARANTXA SAINZ DE MURIETA
ASIER GALLASTEGI

