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Kalifikazioaren zergatia

Ez gaiDakizuen bezala, Iruñean zehar bizikletaz mugitzeko zailtasun handiak 
ditugu txirrina maite dugun guztiok. Garraio garbi eta merkea da, baina gure 
alkate andreari hori inporta ez zaiola dirudi.

Ni Antsoaingoa naiz eta Barañainen lan egiten dut. Kotxez lanera joatea oso 
desatsegina da. Egunero auto *hilarak jasan behar izateak eta lanera iristean autoa 
non utzi ez izateak, oso gogaikarria da. Etxetik ateratzen naizenetik lanpostura 
iritsi arte, egunero berrogeita hamar *minuto galtzen ditut. Hori gehiegizkoa da. 
Bertara eramaten nauen autobus lineak ere, badu non hobetu. Autobusak goizero 
jendez gainezka egoten dira eta hauen igarotze maiztasuna nahiko eskasa 
iruditzen zait. Zerbitzu hobea eman beharko ligukete ordaintzen diegun 
dirutzarengatik.

Hori dela eta, lanera azkar joateko eta aparkatzeko arazorik ez izateko, 
bizikleta soluzio paregabea da. Nik hori horrela zela uste nuen, denbora pasa ahala 
ordea, ez dut hain garbi hori horrela denik. Duela urte bat, lanera joateko txirrina 
erabiltzen hasi nintzen. Hor hasi ziren nire komeriak. Hasieran espaloitik joaten 
nintzen. Hala ere, udaltzainek argi utzi zidaten errepidetik ibili behar nintzela 
isun bati esker. Ondoren, errepidetik joatea erabaki nuen. Beldur handia sentitzen 
nuen autoak hain hurbil sumatzeagatik eta nahiko deseroso ibiltzen nintzen. 
Beraz, argi dago txirrindularientzat dena arazoak direla. 

Hala eta guztiz ere, gure alkatesak zorioneko ideia bat izan du arazoarekin 
bukatzeko: bidegorriak jartzea. Ideia *hona da baina ez plazaratzeko modua. 
Ezertarako balio ez dutela uste dut. Espaloietan margotu dituzte gehienbat bideak 
benetako bidegorriak egin beharrean. Oinezkoekin hainbat arazo izaten ditugu 
eta hori gutxi *balitz, askotan bat-batean amaitzen dira bidegorriak, jarraipenik 
izan gabe eta hauen diseinatzaileen logika eskasa erakutsiz.

Beraz, argi eta garbi ikus dezakegu gure politikoei ezer gutxi inporta zaiela 
garraiobide garbien alde egitea, eta *hori horrela jarraitzen duen bitartean, 
txirrindulariok arazoak izaten jarraituko dugu.

Gorka Larraza

Egitekoa: bete du, gaiari heldu dio, baina ez du 
erakutsi maila honetan eskatzen den hizkuntza-
gaitasunik.

Egokitasuna: ez du jakin blog batek eskatzen duen 
erregistroari egokitzen, ez baitu aipatu ere egin, eta 
hartzaileengandik oso urrun agertzen da testugilea. 
Testuaren hasieran egin dio aipamena hartzaileari, 
baina batere zehaztu gabe.  

Diskurtsoaren antolaketa: paragrafoka egituratu du 
testua, baina ideia nagusiak eta bigarren mailakoak ez 
ditu modu koherentean eta argian lotu. Iritziak eta 
argudioak eman ditu bere ikuspegiari eusteko. Dena 
den, ideien lotura eta ordena faltak traba egiten dio 
irakurleari, askotan informazioa osatzeko behar diren 
elementuen elipsia egin duelako; esaterako: “Ni 
Antsoaingoa naiz eta Barañainen lan egiten dut. Kotxez 
lanera joatea oso desatsegina da”. Kohesioan ere huts 
egin du, eta horrek koherentzia eza areagotu du: 
puntuazio-markak gaizki erabili ditu, batez ere komak, 
subjektuaren eta aditzaren artean tartekatu baititu –
autoa non utzi ez izateak, oso gogaikarria da–…

Aberastasuna: oso joskera pobrea erabili du; perpaus 
bakun gehiegi baliatu ditu. Lexikoari dagokionez, ez du 
erakutsi maila honek eskatzen dituen aberastasuna eta 
zehaztasuna.

Zuzentasuna: zuzentasun gramatikala dela eta, ez du 
akats morfosintaktiko larri askorik egin: ergatiboa 
absolutiboaren ordez erabili du (*hilarak jasan behar 
*izateak eta lanera iristean autoa non utzi ez *izateak, 

oso gogaikarria  da; *hori horrela jarraitzen duen 

bitartean –horrek horrela jarraitzen duen bitartean–). 
Perpausetan: gutxi *balitz –gutxi balitz bezala–. 
Ortografiaren kontrola handiagoa izan beharko litzateke 
maila honetan, erakutsikoa baino (*hilarak, *minuto, 
ideia *hona). 
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Gai
Kaixo, blogkide maiteak:

Azken bolada *hontan ez dut idatzirik plazaratu eta barkamena eskatzen dizuet 

horregatik, baina jakin ezazue Amsterdamen egon naizela proiektu bat burutzen eta ez 

dudala betarik izan ezer idazteko.

Gaurkoan, bizikletaren erabileraz arituko natzaizue. Amsterdamen, jakina denez, 

hiritar guztien garraio baliabidea txirrindula da. Bizikletaria naiz eta badakit Iruñean *hori 

erabiltzeko oztopoak ugariak direla, betidanik jakin izan dut hori, baina orain askoz ere 

akats gehiago ikusten dizkiot; izan ere, Amsterdamgo egoerarekin *aldaratuz, historiaurrean 

bizi garela ematen du.

Lehenik eta behin, esan beharra dago Iruñea hiri txikia dela eta bizikletaz mugitzeko 

aukera handiak ematen dituela, arazoa da udalak ez duela gure hiriak duen abantaila hori 

aprobetxatzen. Duela gutxi arte ez genuen bidegorririk eta gaur egun daukaguna edozein 

tokitan *moztu *egiten da eta gero gorriak eta bi ikusten ditugu jarraipena aurkitzeko.

Bestetik, aipatu nahiko nuke bidegorria sarritan espaloitik barrena doala, eta hori 

onargaitza iruditzen zait, izan ere, oinezkoak eta bizikletariak hain gertu egoteak istripuak 

gertatzeko aukerak handitzen ditu, batez ere, haur txikien kasuan.

Azkenik, bidegorriari aurkitzen diodan beste arazo bat aipatuko dut: oso normala da 

bidegorrian zoazela, ibilbide erdian zuhaitzak eta farolak *sahiestu behar izatea. *Hortaz 

aparte, oinezkoak ere sarritan ibiltzen dira ibilbidean barrena molestatzen dutela jabetu 

gabe. Egoera hauek askotan bizikleta erabiltzen dugunoi txirrindula etxean uzteko gogoa 

ematen digute, beldur baikara istripu bat izateko. Benetan penagarria iruditzen zait 

horrelakoak gertatzea, izan ere, ez dago eskubiderik bidegorriak eskaintzen duen zerbitzu 

okerragatik jendeak autoa erabili behar izatea.

Hori guztia dela eta, uste dut guk, Iruñeko hiritarrok, gogor borrokatu behar dugula 

bidegorri duin *bat izateko. Ezin gara ezer egin gabe gelditu, beharrezkoa dugu udala 

kontzientziatzea bidegorri berri bat izateko dugun premiaz. Nire ustez, gure hiriak dituen 

gabeziak agerian uzteko biderik aproposena Amsterdamgo bizikleta bide sarea erakustea 

izango litzateke, ez baitago munduan bizikletaz ibiltzeko leku aproposagorik.

Honekin amaitu dut gaurko idazketa, baliagarria izanen zaizuelakoan eta zuen 

atentzioagatik eskerrak emanez, hurrengora arte agurtzen zaituztet.

Marina Elizalde

Egitekoa: eskatutakoa bete du. Informazio ongi eman 
du. Arazoa ongi azaldu du, eta bere iritzia ere ongi 
argudiatu du. Bere ikuspegia ongi adieraztea lortu du.

Egokitasuna: neutroaren eta informalaren artekoa. 
Erregistro egokia blog baterako; estiloa naturala eta 
sinesgarria da, hartzaileari ongi egokituta.

Diskurtsoaren antolaketa: testu argia eta ongi 
egituratua da, izan ere, arazoaren planteamendua, 
arrazoiak zein proposamenak ongi garatuta daude 
-errealitateko datuetan oinarriturik-, eta paragrafoen 
banaketa egokia da. Ideiak ongi lotu ditu eta hariari 
oso erraz jarraitzen zaio. Antolatzaileak eta lokailuak 
ongi erabili ditu. Puntuazioan, berriz, gabezia batzuk 
erakutsi ditu (esaterako, hirugarren paragrafoan, 
puntuazio-marka gehiago behar dira: puntu eta koma, 
komak).

Aberastasuna: hizkuntza malgua eta eraginkorra 
baliatu du. Errepertorio lexikal nahiko zabala du, baina, 
batzuetan, hitz batzuek zehaztasun eza dute. Baliabide 
sintaktikoak adierazkorrak dira, eta egoki erabiltzen 
ditu, nahiz eta oso egitura konplexurik ez erabili. 

Zuzentasuna: Akats txikiak ditu, ortografian eta 
lexikoan, batez ere (*hontan –honetan-, *aldaratuz –
alderatuz–, *moztu –bukatu-, *jarraipena aurkitzeko –
bideak non segitzen duen ikusteko-, *sahiestu –
saihestu-, *Hortaz aparte –Horretaz aparte-. Galdegaia 
gaizki:  *moztu egiten da –bukatzen da-. Hobeki 
adierazi ahal diren batzuk: “molestatzen dutela jabetu 
gabe  >ohartu ere egin gabe. Kalkoa: *bidegorri duin 
bat >bidegorri duina. Dena den, zuzentasun gramatikal 
nahikoa erakutsi du.
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OngiKaixo, blogeko irakurle maiteok:

Bueltan naiz berriz ere, zuekin guztiekin nire ideiak konpartitu eta denon gozagarri 

diren eztabaidatxoekin segitzeko prest.

Azken bolada honetan odola irakinarazten didan gai batez solastuko naiz gaur: 

bizikleten erabileraz. Izan ere, ni bizikletaria naiz, baina, askotan, gaizkilea izango 

banintz bezala sentitzen naiz Iruñeko kaleetan zehar bizikletaz ibiltzen naizenean.

Hasteko, bizikletariok ez dugu nahikoa baliabide gure hirian zehar lasai ibiltzeko. Eta 

hori zergatik? Bada, ez dagoelako behar adina bidegorririk, eta daudenak oso egoera 

txarrean daudelako. Egin ezazue proba, lagunok, eta irten zaitezte bizikletaz Iruñean 

barna ibiltzera. Konturatuko zarete, orduan, zertaz ari natzaizuen: zuhaitzak, farolak, 

oinezkoak… saihesten ibili behar izaten dugu bizikletariok, espaloietan bertan egin 

baitituzte bidegorri batzuk. 

Horrelako baliabide kaskarrak izanik, bizikleta utzi eta autoa hartzeko gogoa ematen 

du. Baina hori da, hain zuzen ere, guztion artean aldatzen saiatu behar duguna: autoaren 

gehiegizko erabilera. Hori lortzeko, beste biderik ez zaigu gelditzen: bidegorri egokien 

aldeko borroka egitera animatzen zaituztet!

Hala ere, bidegorriak ez dira bizikletarien arazo bakarra, bizikletak modu seguruan 

aparkatzea ezinezkoa baita Iruñean. Benetan lotsagarria da Udalak bizikletak 

aparkatzeko leku gehiagorik ez eskaintzea! Zuek, irakurleok, zer uste duzue? Ez al zaizue 

iruditzen Gobernuak, hiri bizigarri baten aldeko kanpaina ugari egin ondoren, eta autoa 

alde batera uzteko horrenbeste arrazoi eman ondoren, oztopoak jartzen segitzen duela 

ideia horiek aurrera eramateko? Nik argi dut: agintariek egiten dituzten kanpainekin 

kontrajartzen dira beren ekintzak!

Proposamen batekin amaitu nahi nuke: irten gaitezen Iruñeko bizikletari guztiok gure 

eskubideen alde protesta egitera! Azken finean, badirudi hori dela gauzak lortzeko modu 

bakarra eta eraginkorrena, nahiz eta hori esan behar izatea oso tristea den.

Lagunok, espero dut nire gaurko eguneratzea gustatu izana. Zuen iritzien zain 

gelditzen naiz, betiko moduan.

Agur bero bat.

Goizeder 

Edukia: egiteko eskatu zaion guztia ongi bete du. Ongi 
azaldu du arazoa zertan den, eta horren gaineko iritzia 
eta proposamenak ere ongi adierazi ditu. 

Egokitasuna: helburuari estu lotu zaio. Hizkuntza 
malgutasunez eta eraginkortasunez erabili du: haserrea 
adierazteko gai izan da. Erregistro informal samarra 
erabili du, eta bere tonua egokia da, blog batean 
espero daitekeena, alegia. Idazlan osoan erabilitako 
erregistroak hurbiltasuna adierazten du, eta hartzaileari 
dei zuzena egiten dio behin baino gehiagotan. 

Diskurtsoaren antolaketa: ideien garapen ona egin 
du, jarraipen onekoa, eta paragrafoen banaketa ere 
egokia da. Lehenengo paragrafoan agurra egin du, oso 
modu naturalean eta egokian blog pertsonal baterako, 
hartzailearekiko hurbiltasuna adierazi du-eta, tonu 
kolokialean. Bigarrenean, gaiari heldu eta bere 
sentimendua zein den oso modu eraginkorrean azaldu 
du. Koherentziaren aldetik, hirugarren eta bosgarren 
paragrafoetan egileak argudioak eta iritziak bildu ditu, 
baina laugarren paragrafoan adierazi duen 
proposamena eta bukaerakoa guztiz lotuta daude; hori 
dela eta, elkarren jarraian egon beharko lukete 
laugarrenak eta seigarrenak. Kohesioari dagokionez, 
oso ongi erabili ditu antolatzaileak, lokailuak eta 
puntuazio-markak.

Aberastasuna: esamolde egokiak eta adierazkorrak 
erabili ditu, eta hizkuntza-baliabideen ezagutza maila 
ona erakutsi du. Zehaztasunez eman ditu ideiak.

Zuzentasuna: zuzentasun handiz jardun du. Baliabide 
sintaktikoen kontrol handia du, baina erabili dituen 
egitura sintaktikoak ez dira oso konplexuak eta 
aberatsak.


