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LABetik atera berria 
(elkarrizketa, ez elkarrizketatua).

«Middle class
horretan gero eta

white trash 
gehiago gara»

Eraiki dezagun langileon Euskal Herria, ados;
baina alferrokin zer egin?
Lafargueren Le droit à la paresse irakurri dute-
nekin egin zenezake taldetxoa. Beste batzuok,
marxista-leninista on-zintzo-koadrikulatu
moduan, “lanak gizakia duintzen duela” pen-
tsatzen dugu. Era berean, lanak hiltzen duela
esaten dugu. Ederra kontraesana! 

Baina langilerik badago egun? Ez gara denok
middle class?
Of  course, middle class... Inori ez zaio gustatzen
muturretan kokatzea. Kasu gehiago daude,
tanto vasco como español eta holakoak. Edozelan,
middle class horretan gero eta white trash gehia-
go gara.

Beste modu batean esanda: denok garela lan-
gile, maiatzaren lehenean. 
Txarrena da maiatzaren bigarrenean, hiruga-
rrenean eta oporretan ere langile garela.
Borroka egin ala ez, kontziente izan ala ez,
horixe da gure patu tristea. Ez al zitzaion
horri alienazio edo horrelako zerbait esaten? 

Langile borroka indartu beharko da, hartara;
kasu, “borroka” hitza tentuz ibili behar baita
aro politiko berrian.
Borroka egiteko modu asko daude eta berdin
da zer arotan gauden, borrokarako jaio gare-
nok borrokatzen jarraituko dugu. Beti dago
zer lortu eta zer hobetu. Zuk ez zenituen
gure ponentziak irakurri ezta?

Alternatiba eredu berria eraikitzearena, adibi-
dez? Ez zitzaidan argi geratu zein den alternatiba.
Euskal estatu sozialista. Eta orain galdetuko
didazu ea hori zertan datzan eta erantzungo
dizut hori sobre la martxa zehaztuz joan behar
dela. Estatu independentea zer den errazago
ulertzen da, baina, ufa, hobe ez sartzea XXI.
mendeko sozialismoaren zehaztapenetan.

Ados, eta hori lortzen da Donostian eta Gipuz-
koan eskuzabalago jokatuz...
El Correoko kazetari batek esan zuenez, LAB
izan zen bakarra Gipuzkoan Bilduri zerbitzu
publikoetan greba egin ziona (Gipuzkoan
Bilduri, Bizkaian PNVri, Araban PPri, Nafa-
rroan UPNri eta EAEn PSEri, jakina).

ETB erdal telebista bihurtzen ari dela ozenago
salatzen duzue baina!
No sé por qué lo dices, habladurías de la
gente. Todo el mundo saluda “egunonbue-
nosdías” y además cada vez se oye más
“Donostía”, “Hondarribía”. Hasta el lehen-
dakari está poquito a poquito estudiachen.

Esan behar nizun: LABeko idazkiak atsegina-
go irakurtzen dira komunikazio idazkaria zare-
netik.
Normala, den-denak sartu nituen
ikastaro trinko batean: “Idatzizko
adierazpen teknikak: zelan idatzi
panfleto literario-poetikoak hiru
egunetan”. n

SONIA GONZALEZ

| ARITZ GALARRAGA |

Argazkia: Iñigo Azkona
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Fronte bakarreko gatazka
Thailandia eta Birmania artean kokatua, azken horiekiko independentzia aldarrikatzen du
Karen herriak. Karen gehienak Thailandiako errefuxiatu kanpamentuetan bizi dira, baina

Birmaniako armadaren aurka borrokatzeko muga ezkutuan zeharkatzen dute hainbat
gerrillarik. 2010ean haiekin izandako hartu-emana kontatu du Andoni Lubaki kazetariak.

KAREN HERRIA

| ANDONI LUBAKI |

Testua eta argazkiak

ARRATSALDEA oihanean zelatan pasa genuen,
Thailandiako armadaren beldur ginen. Behin
muga pasatzen hasiz gero, atzera egiteko
aukerarik ez zegoela esan zuten. Thailandia-
ko armadak estraperloan harrapatuz gero,
zigorra gogorra omen da, ez nuen gehiago
galdetu nahi izan. Gurekin generamatzan
trasteak errekaren bestaldera eraman behar
zituzten Nazio Askapenerako Karen Arma-

dako (KNLA) soldaduek, karenak bizi diren
lurraldera. Horretarako ilunabarrari itxaron
behar. 

Mae Sot-etik 40 kilometrora eraman gin-
tuzten ziztu bizian 4x4 batean. Lau karen eto-
rriko ziren nirekin, janaria gerlariei eramateko
asmoz. Errepide malkartsuan, gorabehera
askoren ondoren erreka ikusi genuen mutu-
rren aurrean, supituki. “Beste aldean karenen

Ume soldadu bat, Paa Looko fronte inguruan.
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lurraldea dago, KNLA borrokatzen den
tokia. Orain Thailandiako armadako milita-
rrik ez ote dagoen begira-
tzen ari gara. Gure pasabi-
deak ezin dituzte jakin,
bestela beste batzuen bila
hasi beharko dugu. Erreka
pasatzean ezin dugu irrati-
rik erabili, ezta telefonorik
ere. Etsaiak aurkitu gaitza-
ke bestela”, azaldu zuen
Thee Mun-ek. 

Halako batean, erreka-
ren bestaldean, sastraka
batzuk mugitu ziren eta
denak adi geratu ginen harantz begira. Gizon
txiki gihartsu bat agertu zen eta pasatzeko
keinua egin zigun. Galtzak erantzi, motxilak
buru gainean jarri eta erreka oinez igarotzeari
ekin genion. Lokatzez blai iritsi ginen banbu
enborrez eginiko kanpamentura. Inork ez
zuen hitzik egin lehenbiziko hogei minutue-
tan. Hotzez akabatzen geunden eta berotze-
ko whisky botila bat eskaini ziguten. Ondo-
ren, lotara joan ginen, zelatan geratzea
zegokienak izan ezik. Txakurrei zaunka egin
ez zezaten muturra lotu eta zegoen argi txiki
bakarra itzali zuten.

Hurrengo egunean, Moe Khoo Too deitu-
riko soldadua gerturatu zen gosariarekin. Tea

eta arrozez eginiko ogi
borobila jan genuen denok.
Jakin-mina piztu nien
karen gerrillako soldaduei,
ea zertara etorri nintzen.
Paa Loo frontera joatea
nuela helburu. “Urruti
dago hura, baina nahi
baduzu lagunduko dizut”,
esan zidan Moe Khoo
Took. 
Eguna prestakizunetan

pasatu genuen. Ekipajea
gutxi bazen ere, bidearen nondik norakoak
ondo jakin behar genituen, Birmaniako Jun-
tako soldaduak edonon aurki genitzakeelako.
Karen lurraldea jasaten ari den gerratea, gune
pare batean izan ezik, gerrilla gatazka da.
Segadak, minak, frankotiratzaileak. Edonon
egin dezake batek topo horrelako arriskue-
kin. Oihanean aurkitzen den ur asko gainera
ez da edangarria, eta kontrakoa badirudi ere,
janaria lortzea zaila egiten da. “Txakur bat
eramango dugu gurekin, etsaia usaindu
dezan”, adierazi zuen Moe Khoo Took, irri-
barretsu. Lagun eta bizkartzain izango nuen

“Ume nintzela hasi nintzen gerlan eta
hori baino ez dakit egiten. Ez dut
ezertxo ere ikasi, ez baitut aukerarik
izan. Badakit bihar bertan hil naitekeela
eta hortaz ez dut etorkizunaz asko
pentsatzen”

Moe Khoo Too, karen soldadua

Nazio Askapenerako Karen
Armada (KNLA) munduan dago-
en gerrillarik zaharrena da. 1946.
urtean sortu zen eta 1947az geroz-
tik borrokan dihardu Birmaniako
Junta Militarraren aurka. 2009an
6.500 soldadu inguru zituzten
–zaila da egiaztatzea, baina hori da
erabiltzen den kopurua–. Karen
lurraldearen independentzia alda-
rrikatzen dute, Birmania hegoal-
dean. Lurralde honek Thailandia
eta Birmaniarekin egiten du muga
eta baliabide natural ugariko
zonaldea da, zafiroa, petrolioa,
gasa, egurra eta ikatza tartean. 

Arlo politikoan diharduen talde
bat ere badu, Karen Nazio Batasa-
suna (KNU). Birmaniako diktadu-
ra militarra dela-eta, Thailandiako
Mae Sot herrian egiten ditu agerral-
diak. Hain zuzen, karen tribuko
gehienak Thailandiako errefuxiatu
kanpamentuetan bizi dira –Mae La
eta Nuh Poh kanpamentuetan

gehienbat–. Junta militarraren
aurka borrokatzen diren soldadu
asko ere Thailandian bizi dira,
borrokatzera ezkutuan mugaz bes-
taldera joaten badira ere. Halere,
bada oraindik karen lurraldean bizi
den familiarik. Gatazka baten
erdian bizi diren arren, euren esko-
la eta ospitaleak dituzte.

KNLAk historia gorabehera-
tsua izan du. Ahultasun unerik
handiena 1994ko azaroan jasan
zuen. Urte horretan, KNLAko
kide batzuek Karen Armada
Budista Demokratikoa sortu zuten
(DKBA), gerrilla kristau ebanjelis-
tek gobernatzen zutela argudiatuta
–budista da karen populazioaren
gehiengoa–. Monje budistek gida-
tu zuten gerrilla berria eta sortu
bezain pronto Birmaniako Junta
Militarrarekin su-etena sinatu
zuten. Bizpahiru hilabetetara,
DKBA eta KNLA borrokan hasi
ziren euren artean –DKBA Bir-

maniako Junta Militarraren lagun-
tzaz–. Borroka horiek zirela-eta,
KNLAk kontrolatutako hainbat
oihaneko hiri galdu zituzten, esa-
terako Kawmoora, Imawaddy eta
Myawaddy. Thailandian dauden
errefuxiatu kanpamentuetan ere
liskar ugari jazo zen.

Gaur egungo Birmanian hain-
bat etnia bizi dira, Kachin, Karen-
ni eta Shan-ak kasu. Talde etniko
bakoitzak du bere talde armatua.
2010. urteaz geroztik, gerrilla
horietako gehienak batu egin dira
Fronte Komuna deritzon taldean
–baita DKBA eta KNLA ere–.
Fronte Komun horretako liderre-
tako bat da Moe Thee Zun. Gaur
egun, ia egunero batzen edo irte-
ten da gerrilla bat Fronte Naziona-
lera, eta talde disidenteak ere ia
egunero sortzen dira. Horrek
buruzagi politikoak adosteko eta
ildo politiko jakinak bateratzeko
zailtasunak ekartzen ditu.

Munduko gerrillarik zaharrena
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gerlariari galdetu nion ea zenbat urte zerama-
tzan gatazkan. “Dagoeneko ez dakit, gaztea
naizen arren oraindik! 34 urte besterik ez
ditut eta ume nintzela hasi nintzen gerlan,
nire aita eta aitona bezala. Besterik egiten ez
dakit. Nire aitona-amonek bazekiten lurra
landatzen, aitak ordea ez, eta nik are gutxia-
go”. “Eta gerra hau amaitzean zer egingo
duzu?”, berriro nik. Isilune baten ostean,
ondoan zuen Zum Khiy soldaduari zerbait
esan zion. “Ez dakit. Gerra egiten bakarrik
dakit. Ez dut ezertxo ere ikasi, ez baitut auke-
rarik izan. Gerra egiteagatik ordaintzen dida-
te zertxobait, aitari bezala. Badakit gainera
hiltzeko arriskua dudala, bihar agian! Hortaz,
ez naiz etorkizunaz asko pentsatzen duen
horietakoa. Hemen ez dut uste etorkizunean
inork pentsatzen duenik. Baina borrokan

jarraitu beharra dugu, etorkizun bat izan
dezaten gure seme-alabek”.

Abiatzeko unean berriro ere ilunabarra da.
Oihanean lo egingo genuen, zehazki non
aurreikusi gabe.“Gerrilla gatazka da hemen
inguruan erabiltzen den borrokarako modua,
hortaz ezer finkorik ez”, azaldu zidan Thee
Munek. Lan neketsu eta gogorra da oihanean
ibiltzea, kosta egiten zitzaigun metro bakarra
ibiltzea ere. “Distantziari erreparatzen badio-
zu, ez dago urruti Paa Looko frontea. Baina
oihanak bidea zaildu egiten du”, jakinarazi
zidan Thee Munek. Hori esan bezain pronto
guregana zetozen tiro hotsak entzun geni-
tuen. Moe Khoo Took lurrera bota ninduen
babesteko asmoz eta beste gerlariak tiro egi-
ten hasi ziren. Hamar minutu igaro ondoren,
azkar batean jaiki eta korrika egiteari ekin

Thee Mun oihanean, Paa Loorako bidean etsaiei tiro egiten.
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Birmaniako Junta Militarraren
aurka borrokatzen den Fronte
Komuneko gerrilletako bat da Ikas-
le Demokratikoena, 1988. urtean
sortua. Liderrarekin mintzatu gara.

Zein helbururekin sortu da Fronte
Komuna, Birmaniako gerrillen bata-
suna?
Gerrilla bakoitzak bere kabuz baino
ez badu borrokatzen, ez da garaipe-
nik lortuko. Hamabi bat gerrilla
batu dira momentuz eta helburu
bat baino gehiago ditu Fronteak:
batetik, Birmaniako Junta Milita-
rrak bake prozesua onartzea; eta
bestetik, diktadurarik ez dagoenean,
Birmania nazio federalista izateko
oinarriak jartzea, etnia bakoitzaren
kultura errespetatuko duen batasu-
na eraikitzea, alegia. 

Zer nolako estrategia erabiliko
duzue Birmaniako Junta Militarrak
bake prozesua onartu dezan?
Hiru ildo jarraituko ditugu. Lehen-
bizikoa da Birmaniako diktadura
pairatzen ari den herria Juntaren

aurka mobilizatzea. Bigarrena,
nazioartean ere kanpaina indartsua
egitea diktaduraren aurka. Aung San
Suu Kiy askatuta, nazioartean ere
oihartzuna izango dugu, bera baita
gure pertsonaiarik ezagunena eta
mediatikoena. Eta azkenik, borroka
armatuan jarraitzea, hainbat lurral-
detan baina helburu berarekin: bake
prozesua abian jartzea. Horretarako,
borroka armatuaz ari naiz, estrategia
ere aldatu behar dugu. Fronteak
ahaztu behar ditugu eta gerrilla
gatazka hasi, hau da, eraso eta ospa
egin. Ez bakarrik landa inguruan,
baita hirietan ere, beti zibilen biziak
errespetatuz, noski! Kontuan izan
behar dugu gu baino soldadu gehia-
go dituela Birmaniako armadak.
Bake prozesua hiru urteren buruan
lortzeko gaitasuna dugula iruditzen
zait, gauzak ondo eginez gero.

Estatu federal bat aipatu duzunez,
nola antolatu beharko litzateke Bir-
mania diktadurarik gabe?
Etnia bakoitzaren autonomia erres-
petatuko duen Estatua izan behar-

ko du, hau da, estatu federala. Esta-
tu osorako konstituzio bakarra
egongo litzateke, baina estatu
bakoitzak (adibidez Karen Esta-
tuak) autonomia propioa izango
luke, bere legeak, beti ere Birma-
niako konstituzioa aintzat hartuta.
Goiko eta beheko ganberak egon-
go lirateke. Beheko ganberako par-
taideak “pertsona bat, boto bat”
printzipioa jarraituta aukeratu
beharko lirateke eta goiko ganbe-
ran lurralde bakoitzak pertsona
kopuru berbera izango luke. Eko-
nomia arloan, konstituzioan ager-
tuko lirateke erreforma guztiak.
Momentuz hori da gure artean hitz
egin duguna baina laburbilduz esan
dezaket landa erreforma bat behar
dela, lurrak nekazariei eman behar
zaizkie eta horiek Estatuaren lagun-
tzaz landu. Merkatu librea ere
egongo litzateke, Estatuak kontro-
latua. Ongizatea izango litzateke
helburu nagusia eta horretarako
barne merkatu bat sortu beharko
litzateke, gaur egun esportazioeki-
ko dagoen menpekotasuna eteteko.

MOE THEE ZUN
IKASLE DEMOKRATIKOEN FRONTEKO BURUA

«Bake prozesua hiru urteren buruan lortzeko 
gaitasuna dugula iruditzen zait»



genion oihanean. Gaua arbola artean ezkuta-
tuta egin ondoren, hurrengo goizean iritsi
ginen Paa Looko frontera.

Paa Loo, minaz jositako frontea
Karen Armada Budista Demokratikoak
(DKBA) eta Nazio Askapenerako Karen
Armadak 2010. urtean su-etena sinatu ostean,
bat eginik borrokatzen dute
Paa Loo fronteko zonal-
dean, Birmaniako Junta
Militarraren aurka. Minaz
josia dago eta frankotira-
tzaileak edonon daude.
Han ezagutu nuen Moe
Thee Zum, Birmaniako
Ikasle Demokratikoen
Fronteko buruzagia
–1988ko Rangooneko lis-
karren ondoren sortutako
gerrilla–: “Gerra hau oso ankerra da. Hildako
asko jasan ditugu zonaldean, azken urteotan.
Nire anaia bat hemen hil zuten, bere gorpua
lurperatzeko tokirik ere ez dugu eta erre egin
behar ditugu toki segururen batean. Hilobi
batzuk badauzkagu, baina etsaia iritsi bezain
pronto suntsitu egiten dituzte eta barruan
dauden gorpuak bistaratu. DKBA gerrillako-
ek ere hori egiten zuten, orain aldiz lagunak
ditugu, baina ez naiz haiez fio. Ni budista
naiz, baina ez naiz inoiz DKBAkoa izango,

interes propioengatik bakarrik egiten dute
borroka, ez karen tribukoen interesen alde”.

Fronte batean gosaltzea gauza zaila da.
Bake unea izaten da normalean gosaltzeko
momentua, han aldiz, ezin genuen burua
lurretik asko altxatu, frankotiratzaileek ikus
ez gintzaten. “Gutun hau emango dizut,
gure hizkuntzan idatzi dut. Inoiz gure lurral-

dean arazorik baduzu era-
kutsi eta laguna zarela iku-
siko dute. Ea beste batean
ikusteko aukerarik
dugun”, agurtu ninduen
Moe Khoo Took, oiha-
nean bizkartzain izan
nuen soldaduak. Gainean
neraman metalezko lepo-
ko merkea oparitu nion,
ez bainuen ezer gehiago-
rik nire esker ona adieraz-

teko, eta oihaneko bere postura itzuli zen.
Handik hilabetera, Euskal Herrian, ordena-
gailua piztu eta Phee Twee karenaren mezua
ikusi nuen postontzian: “Junta militarraren
soldaduek Moe Khoo Too erail zuten pasa
den astean. Erreta agertu zen gorpua. Zuk
oparitutako lepokoa zuelako eza-
gutu ahal izan genuen. Mila esker
gure gatazka ezagutarazteko egin
duzun lanagatik. Zure lagun Phee
Twe”. n

Karen Armada Budista Demokratikoak
eta Nazio Askapenerako Karen
Armadak bat eginik borrokatzen dute
Paa Loo frontean, Birmaniako Junta
Militarraren aurka. Minaz josia dago
eta frankotiratzaileak edonon daude

Atzean dagoena Moe Khoo Thoo da, gerora hil zuten karen gerrillaria.
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Euskal Herriarekin ukan duzun topaketa mira-
ria omen.
Frantses eskolan eta frantses kulturan mur-
gildua zarenean, euskalduna zarela jakin
gabe bizi zara. 50eko hamarkadan, Frantzia
munduko inperio handienetarikoa zen, eta
bere kulturaren ospe eta aurrerakoitasuna
azkarki barnatuak genituen. Alabaina, denek
dugu historia pertsonal bat, eta nik Espai-
niako gerla zibila errepublikarren begietatik
kontatzen zuen Frédéric Rossif-en Mourir à
Madrid filma ikusi nuen. Harrigarria zen,
lizeoan egona nintzen, irakasle ezkertiar
batzuk ukanak nituen, baina sekula ez nuen
kritika bakar bat entzun frankismoaren eta
faxismoaren kontra. Alemaniarren ankerke-
ria ikusten genuen, espainolena ez. Filmean
ikurrina bat ageri zen, Euskal Herri erresis-
tente bat, euskara, Gernika... Gaitzeko txo-
kea izan zen enetzat, emozio ikaragarria.
Ondoko urtean, Paueko fakultatean nintze-
la, Jean Louis Maitiaren eskutik deskubritu
nuen bazela euskal kultura borrokalari bat,
bizi nahi zuena, eta gurutzamen bat izan zen
ene nortasun naturalaren eta nortasun poli-
tikoaren artean. Orduan konprenitu nuen
gezurrean atxikiak izan ginela, ez genuela
gakorik egiazki zer pasatzen zen konpreni-
tzeko. Euskaraz mintzo zirenak mespretxa-
tuak eta hutsaren pare tratatuak ikusteak
haserre ikaragarria pizten zidan, eta denbora
berean, poliziaren lehen ostiko eta atxilo-
tzeak bizi izan nituen Christiane Etxaluz
askatzeko kanpaina kari. Horrek konbikzio-
ak errotik indartu zizkidan. Batzuek erranen
dute maitasunez ari direla euskararekin, ni
kolera gorriak ekarri ninduen. Horregatik,
ene iraultza egiteko moldea euskara landu
eta hobetzea izan da.   

Alta, ikasketak bururatu eta irakasle lanetan
aritu ondoren, Parisen kasik hamar urte pasa
zenituen. 
Parisen ere Euskal Herritik hurbil nintzen,
astean bi egun pasatzen bainituen hemen.
Gainera, Parisko euskal etxean beste euskal
mundu bat eta beste galdera batzuk topatu
nituen: “Zer da euskal nortasuna?”, “zer da
Euskal Herria?”, “zer balore ematen diogu
gure kulturari besteentzat ere baliagarria izan
dadin?”. Gogoeta zailak ziren enetako, baina
anitz aitzinarazi ninduen euskaldunak ez
ziren lagunekin Euskal Herriaz mintzatzeak.
Libertate gogo hori sentitu nuen, etxean
nagusi izateko grina, denak akort eta apart
baina elkarrekin bizitzeko nahia. Estetika
mailako gogoetak ere ukan nituen eta Oteiza-
ren Quosque Tandemek erakutsi zidan gauza
ttipietan arrazoi anitz zeudela Euskal Herria
maitatzeko. Ez dugu inperiorik sortu, kantu
batzuk baizik ez, borobilean kokatutako harri
batzuk, harpeetako irudiei errespetuz begira-
tu diegu, urari balioa eman... Jainko handieta-
tik urrun, arima erantsi diegu gauzei. Bestal-
de, lanaren fisionomia eta ergonomia

«Libertatea beti da 
behin-behinekoa»

“Maite ditut maite gure bazterrak...”.

LUZIEN ETXEZAHARRETA

| SUSTRAI COLINA |

Argazkiak: Dani Blanco

1946ko abenduaren 14an sortu zen Hazparnen. Fisikan
lizentziatua Paueko unibertsitatean, Maiatz literatur elkar-
teko sortzaile eta koordinatzailea da hastapenetik gaur
arte. Gure Irratiaren sorreran ere parte hartu zuen, bertako
langilea izan da urte luzez, eta egun 2012ko ARGIA Saria
jaso duen Gure Bazterrak emankizunaren arduraduna da.
Euskaldunon Egunkariako hastapenetan Baionako erredak-
zioan egin zuen lan, eta Inter Porcos: kronika aberezaleak
liburuaren egilea ere bada, euskal prentsako ohiko kolabo-
ratzaile izateaz gain. 

NORTASUN AGIRIA

PERTSONAIA
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aztertzen zituen laborategi batean egiten
nuen lan, eta komunista eta sozialistez osatu-
tako mundu sindikalean bizi nintzen. Langile
mundura hurbilduz ohartu nintzen jakintza
eta jakitatea zenbateraino diren garrantzi-
tsuak norbere nortasunarentzat, norbere
buruaren defentsarentzat, eta mundua langi-
learen begietatik ikusi behar zela, ez enpresa-
riarenetatik. Gauzen ulertzeko, mundu bakoi-
tza mundu horretako protagonisten
begietatik aztertu behar da. 

Teoria horiek oro Gure Irratiaren sorreran eta
zure kazetari lanean ezarri dituzu praktikan? 
80ko hamarkada hastapena irrati libreen
garaia zen. Parisen ezagutuak nituen irrati
klandestino batzuk atseginak zitzaizkidanak,
eta orduko borrokek erakusten zuten jendeak
bildu eta zerbait nahi zuelarik, bereziki hitza
hartzea, lortzen zuela eta horrek mundua
erroz gora aldatzen zuela. Irratigintzan hitza
hartzeko parada eta gure mundua kontatzeko
bidea topatu nituen. 1981 bukaeran Parisko
lana utzi eta irratian hasi nintzen. Jauzi handia
zen baina sekulako amets batean nintzen,
jende baten hitza hartu eta beste jende bati
ezagutaraztea amesgarria baitzen enetzat.
Garai hartan, inon ez zen euskal kantu bat
irratian entzuten ahal, eta jendeak musika
entzun nahi zuen, asteburuetako kantaldieta-
ko kantuak. Guk uste genuen politika eta
eztabaida emankizunak zirela inportanteenak,
eta gure buruari galdetzen genion ea merezi
zuen sorkuntzetan eta programa aberatsetan
hainbeste indar xahutzea jendeak gauza sin-
pleak nahi zituelarik. Nik beti pentsatu dut
euskaraz produktu landuenak, onenak eta
ederrenak eskaini behar genituzkeela, eta
horretarako kazetari jantzienak behar ditugu-
la. Euskara ez da arazo gramatikal bat, ez da
komunikazio problema tekniko bat, kultura,
jakitate eta transmisio bide bat da. Horregatik
egin ditugu operak euskaraz, literatura eman-
kizun konplikatuak, formatu berritzaileak...
Kalitateak dakar unibertsaltasuna eta euskal
kulturaren azkartzeak finkatuko du geroari
buruzko euskararen irauteko ahala. 

Horregatik lantzen duzu gure herrietako berri
ematen duen Gure Bazterrak emankizuna jen-
dea asteburu pasa Paris, Berlin edo Bartzelo-
nara doan garaiotan?

Batzuetan, ene amari zer berri den galdetu
eta telebistan entzun duen albiste batekin
ihardesten dit. Hori kondizionamenduaren
ondorioa da, baina jendeek beren mundua
dakite. Langileak du gaitasun gehiena lan
munduaz mintzatzeko, euskaldunak euskal
munduaz mintzatzeko... Konfiantza inuzen-
tea da beharbada, baina ni hori sinetsita bizi
naiz. Pertsona bere buruaz eta munduaz min-
tzatzeko libro sentitzen delarik gai biziki inte-
resgarriak aipatzen dira, eta batez ere, bizitze-
ko gogoa agertzen da. Astakeria iduri du
baina egungo mendean bizitzeko nahikeria
behar duzu. Intelektualen boterea, medikue-
na, irakasleena, abokatuena, zanpatzailea da:
dena dakite eta zuk ez dakizu deus. Gaur
egun, sekula baino tresna gehiago ditugu
libro izateko, baina zer egiten dugu libertate
horrekin? Norbere iritziak sendotzeko balia-
tu behar genuke, kritikatzeko ala garatzeko,
eta geroari jakitatez buru egiteko. Victor
Hugok mundua jakitateak aldatuko zuela
zioen, eskola bat irekitzea kartzela bat ixtea
zela, eta horretan gara. Hainbeste mundu ari
dira gure inguruan borrokan Egipton, Sirian,
Palestinan... Ez ote dira guregandik hurbilago
Michèle Alliot Mariek galdu duen bataila
baino?

Distantziak distantzia, kostatzen da jendea
mintzaraztea? 
Zaila da, sinestarazten digutelako nortasuna,
kultura edo eskola ez daudela gure esku, guk
ez dakigula deus, eta dakitenek eginen digute-
la argi. Adineko jendea gutxietsia izan da nor-
tasunean. Laborantzako teknikariek zozotzat
harrarazi dituzte betiko moldeetan ari zirela-
ko, eta gauzak zer diren, orain molde horiek
dira balioberritzen ari. Gurean, jende anitz
umiliatua izan da, eta oraindik ere frantsesek
ez dute onartzen haien harrotasun eta mes-
pretxuarekin ihardokipen bortitzak pizten
ahal dituen jarrera kolonialistak dituztela.
Frantzian kexu dira amerikarrek frantses kul-
tura kolonizatzen dutelako, baina zer erran
behar dugu guk? Horrek euskaldunak debate
gogorren aitzinean ezartzen gaitu. Adibidez,
elebitasuna edo kultura landu eta aitzina era-
mateko molde zenbait ez ote dira kolonizazio
horren lagungarri? Debateak debate, jendea-
ren hitza dugu eskas, Euskal Herrian jendeak
bere nortasunaren kontzientzia handia duela
eta errespetuz tratatzen duzularik errespetuz

“Hainbeste mundu ari dira gure inguruan
borrokan Egipton, Sirian, Palestinan... 
Ez ote dira guregandik hurbilago Michèle
Alliot Mariek galdu duen bataila baino?”

“Euskalgintzako arlo gehiegi 
uzten ari gara instituzioek

kontrolatzen duten sarean”



hartzen zaituela jakinik. Nik, gazterik ala
zaharturik, norbere ideia beti agertu behar
dela uste dut, eta horretarako lekurik ez bada,
denen onbeharrez sortu beharko ditugu gune
berriak. Beti dago besteengandik zer ikasia.  

Elebitasunaz eta debateez ari garela, balio du
euskararen ofizialtasuna frantsesez aldarrika-
tzeak? 
Erramun Baxokek zioen errealitatea eraiki
behar genuela, legeak errealitatea onartu
beste erremediorik ez zuelako. Euskaraz
indartsu agertzen bagara, onartu beharko gai-
tuzte. Bestela zer da ikusten duguna? Maitia
eta Brissonen adierazpen ederrak, euskaltza-

leen oihuak, aholku batzordeak... Ados, ofi-
zialtasuna galdegin behar da, baina uste dut
ikastolen urratsa ukan behar dugula gogoan.
Gauzak gure gain hartu behar ditugu. Eskola,
osasuna, ekonomia, denak gure gain hartzea
da gure buruaren jabe izateko bide nagusia.
Baiona-Angelu-Biarritzen %5ak bozkatzen
du abertzale, baina horrek ez du erran nahi
beste %95a euskaraz futitzen denik. Zer egi-
ten dugu alta, euskara biziarazteko? Parisen
beha egon behar dugu gure hizkuntza ikasi
eta mintzatzeko? Uste dut aurtengoa lehen
kanpaina izan dela non ez den hitzik ere
erran herri hizkuntzei buruz. Ni ez naiz sobe-
ra politikoa, eta goitik etor litekeenari baino
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gehiago begiratzen diot gure errealitatea
indartzeko egin genezakeenari. Txepetxek
zioen gisan, euskara baliatzeko guneak sortu
behar ditugu, euskarari erakargarritasuna
eman. Zergatik eta zertarako ikasiko dute
jendeek euskara? Zein dira motibazioak? Nik
ez dut soluziorik, baina ez dut uste gehiegi
higatu behar dugunik gramatikan edo hiz-
kuntzalaritzan. Ez da aski hizkuntza ikertzea,
errealitatearekin torratu, zikindu behar da.
Sartrek zioen giristinoek esku zikinak ez ukai-
teagatik ez dutela eskurik, eta guregatik hori
erran ez dezaten, sar gaitezen saltsan, gure
gustuko eremuetan egin ditzagun ekarpenak
euskaraz.

Filosofia horretan kokatzen da 82tik hona koor-
dinatzen duzun Maiatz aldizkari eta argitale-
txea?
80ko hamarkada hastapenean, ezkerra bote-
rera heltzearekin bat, euskararen jardunal-
diak izan ziren eta harritu nintzen tar-tar-tar
handietan nola erortzen ginen ikusita. Ez
ginen auspez galdetzen ari, baina bai sine-
tsiak dena gainetik etorriko zela. Nik uste

dut jendeak baduela bildu eta gauzak aitzina-
razteko ahala, hori dela gure salbazioa. Ez
dut sinesten proiektuak diru-laguntzetatik
abiatuta pentsatu behar direnik. Zerbait egi-
ten duzularik heldu laguntzak. Egun sekula
baino errazagoa da liburu bat egitea, zergatik
ez baliatu askatasun hori? Frantzian bertan,
ezaguna ez den norbaiten liburua 500eko
tirada batean ateratzen da, eta ez da deus
gertatzen. Zertarako da liburu bat? Guk
badugu jende multzo bat haien munduari lan
bat eskaini nahi diotenak, ez dea ongi hori?
Liburuaren funtsa ez dea ingurukoei zerbait
eskaintzea? Ni harritzen naiz hain argitara-
tzeko gogo txikia ikusiz. Hori ere ez dea jen-
dea biltzeko manera bat?

Maiatzek eta Gure Irratiak 30 urte bete dituzte,
Euskaldunon Egunkaria/Berriak 22. Ohartzen
gara egindako bideaz? 
Ez dut uste, baina badakizu, libertatea beti da
behin-behinekoa, beti bada mehatxatuko
duen norbait, eta etengabe gure askatasun eta
eskubideak defendatzera behartuak gara. Bizi
dugun krisi honen erdian, nork pentsa dezake
euskararen aldeko laguntzak ez direla apaldu-
ko? Nola sinetsi dezakegu egungo diru-
laguntzek iraungo dutela? Gauzak gure gain
hartu behar ditugu, ezin dugu pentsatu iner-
tziaz iraunen dugula, sekula baino beharrez-
koagoa da elkartasuna. Euskal prentsan zein
irratigintzan ezin gara funtzionario bilakatu,
eskolatze etengabeko bat behar dugu, iraku-
rri, kultur ekitaldietara joan... Ezin gara bila-
katu zeresanik ez duten irrati eta kazetak.
Libertatearen eta jendeari hitza ematearen
espiritua elikatu behar dugu, hori da gure
indar bakarra. Jendeak hitza hartzen duen
momentutik gogoetatzen du, biltzen da, eta
etorkizuna eraikitzen du. Horretarako liber-
tatea atxiki behar dugu, inoren meneko ez
diren talde independenteak sortu. Euskalgin-
tzako arlo gehiegi uzten ari gara instituzioek
kontrolatzen duten sarean. Zerk aitzinarazten
gaitu? Zerk digu pizten gauzen egiteko
gogoa? Kultura zabal baten beharra dugu. Ez
ote dira sare unibertsal batzuk ehundu behar
sare dominanteen informazioaz gaindi pasa-
tzeko? Ttipioi beti erranen digute gure mun-
dua ezdeusa dela, hertsia, ez duela perspekti-
barik, baina gezurra da, munduari so gaude,
eta agian handiek baino hobeki urra ditzake-
gu etorkizuneko zenbait bide. Elkar ezagu-
tzeak, elkar estimatzeak, eta konfliktoen apal-
tzeak euskaldun izateaz pozik bizitzeko ahala
emango digute, gure mundua ez
baita bukatuko euskaldun kopu-
ruaren portzentaje ñimiñoan,
euskarari esker egiten ditugun ate
irekitzeen kalitatean baizik. n

Amesgarria
“Ttipitatik izan dut irratigintzaren miresmena.
Gogoan dut 4-5 urte nituela, irrati xahar bat
genuela, eta berriak entzuten genituela gure
etxe-xokotik, gauez, negu beltzean. Izigarria
zen enetako gure zulot ik munduarekin
kontaktuan jartze hori, amesgarria zinez”.
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Elkarrekin eta elkarlanean, oztopoak gaindituz proiektu bera eraikitzen doan komunitatea
erakusten du Eskola bizia, herri bizia dokumentalak, ordubete pasatxoan. Gipuzkoako

eskola txikiek 25 urte bete dituztela-eta, bertako ikasle, irakasle, guraso eta udal-ordezkarien
bizipenak dotore jaso ditu Iñaki Alcalde zuzendariak.

ZIENTZIA GAIAK JORRATZEKO,
taldekako proiektu bati ekin
diote Berrobiko eskola txikian.
Bateria, kableak eta gainerakoak
eskuratu eta motor elektrikoa
egin behar dute lehenik. Irakas-
leek beraiek ikasi dute bidean:
“Ez dakigu oso ondo ibilbidea
nolakoa izango den, baina bate-
ra joaten gara bide egiten, bakoi-
tza bere ekarpenekin. Norbere
abiapuntutik denek aurrera egi-
tea da helburua, eta proiektu baten bidez eta
adin aniztasuna duen gela batean, aukera han-
diagoa du bakoitzak bere mailan arrakasta lor-
tzeko”. Ingeniaria den herriko guraso bat izan
dute aholkulari irakasleek. “Maisu-maistrak
asko inplikatzen dira gure seme-alabekin, gu
ez gara gutxiago izango”, dio dokumentalean.
Donostiako Zientzia Museora ere egin dute
bisita, galderez eta jakin-minez beteta. Eta
azkenerako, jostailuen tamainako auto elektri-
koak egitea lortu dute haurrek. Festa handi
batean probatu dituzte, jolas artean.

Abaltzisketa, Larraul, Zerain, Itziar eta
beste hainbat herritako eskolen esperientzia
ere bildu du Alcaldek. Talde txiki eta anitze-
kin funtzionatzen dute guztiek ere, eta horrek
egiten ditu hain aberasgarri. “Adin aniztasu-

narekin nola jokatzen dugun?
Eki ez da 5 urteko haurra, Eki
da, eta hura Maider, Galder,
Edurne… Pertsonak dira eta
ume bakoitzaren ezaugarri eta
erritmora moldatzen gara, talde
txikiek hori ahalbidetzen dute-
lako”, dio irakasle batek. Txi-
kiek handien bidez ikasten
dute, eta helduagoek ere, gazte-
txoenei irakatsiz, hobeto bar-
neratzen dituzte edukiak.

Guraso inplikatuei ere ematen die hitza fil-
mak, herriak berak herriarentzat ereiten duen
hazia baita eskola. “Herri handietan baino
parte-hartze handiagoa eskatzen digu, baina
oso inbertsio emankorra da, eta gainera
komunitatea, herria bizi mantentzen du
horrek”, dio gurasoetako batek. Areago,
pedagogikoki aldarrikatzen den ikas-komuni-
tatearen adibide dira eskola txikiak, sektore
eta eremu ugaritako lagunek hartzen dutelako
parte haurraren heziketan: “Mundu osoa
eskolan integratzea eskatzen du ikas-komuni-
tateak, herri oso bat behar da haur bat hezte-
ko, eta herri txikietan modu naturalean egin
daiteke hori, herri osoa sar daiteke eskolan”.

Dena ez da arrosa kolorekoa, ordea. Zen-
bakiak eta gastua hizpide, Administrazioak tra-
bak jartzen ditu maiz, eta ixtekotan izan da
eskola bat baino gehiago, ikasle kopuru gutxie-
nekoa ez betetzeagatik. Etorkizuneko ikuspe-
giarekin jokatu behar dela diote protagonistek,
gaurko inbertsioa biharko fruitua delako, kali-
tate oneko hezkuntza jasotzen duten haurrak
hobeto moldatuko direlako ondorengo ikaske-
tetan, eta handiagoa delako gizarteari egin die-
zaioketen ekarpena. Bide horretan, batuta eta
indartsu ageri dira Gipuzkoako 27
eskola txikiak, 800 familiak, 1.200
ikasleak eta 175 irakasleak, Iñaki
Alcaldek filmatutako erretratu
ederrean. n

ESKOLA BIZIA, HERRI BIZIA

Txikien lan oparoa

Être eta avoir
Nicolas Philibert zuzendari frantziarraren Être et avoir
dokumentala (2002) dakarkigu gogora Alcalderen lanak,
ezinbestean. Film horrek ere, 4 urtetik 10era bitarteko haurrak
ikasgela bakarrean hezten dituen eskola txikia du ardatz,
Frantzian, Auverniako herrixka batean. Pazientzia handia duen
Georges López irakasleak ikasketetan, baina batez ere bizitzan
aurrera egiten lagunduko ditu umeak. Milioi eta erdi ikusle bildu
zituen Europako zinema-aretoetan eta nazioarteko hamabost sari
eman zizkioten. Biak ere, lan gomendagarriak dira ikaskuntza-
irakaskuntza prozesu konplexuan eredu bila dabiltzanentzat.

Berrobiko eskolan,
motor elektrikoa
martxan jartzeko
saiakeretan.

| MIKEL GARCIA IDIAKEZ |



EDUARDO APODAKA

Filosofian lizentziaduna eta Soziologian doktore dugu Eduardo Apodaka (Deusto, 1965).
1999. urtetik Psikologia Sozialeko irakaslea da EHUn.

Iaz, Juan Zelaia XI. Saiakeraren Saria eskuratu zuen Norberaren autonomia krisian lanari
esker. Pamiela argitaletxeak argitaratu berri dio.

Bilboko aurkezpenean, liburua zure bizitzaren
gaineko hausnarketatik jaioa dela esan
zenuen. 
Esan daiteke hausnarketa edota bidegurutze
bat dela. Bide bi, arlo bi nahasten dira nola-
bait, edo nik nahastu ditut: batetik, nire jardu-
nean irakurri behar izan ditudan liburuak, eta
bestetik, gure bizitzan –kasu honetan nirean–
gertatutakoak. Alde horretatik, idatzi dudan
asko nire bizimodua eta nire parekoen bizi-
modua kritikatuz osatu dut. Nire buruari egi-
ten diodan kritika ere bada, baina azken
finean, bizimodu bat ezartzen digutelako eta
neurri batean bat egiten dugulako
horrekin. Batez ere pribatizazioaz
eta sozializazio ezaz aritu naiz, maila
horretako kontzeptuez kritikak, teo-
riak eta ikerketak irakurtzen dituda-
netan nire inguruan gertatzen ari
diren gauza asko ikusten ditudalako.

Zer da autonomia zuretzat?
Autonomia bi modutara ulertzen
da. Aurkezpenetan esan ohi dut
autonomia modan dagoela orain, norbere
buruaz bakarrik arduratzearen zentzuan.
Nork bere buruaren ardura osoa hartu behar
du eta gizartea, jendartea, ingurukoak, harre-
manak eta gainerakoak ahaztu behar ditu.
Garai honetako lelo ideologikoetako bat da
hori: zure buruaz ardura zaitez eta ahaztu
ingurukoa. Nik beste zentzu batean erabili
dut, alderantzizkoan hain zuzen. 

Cornellius Castoriadis filosofo frantziarra-
ren obratik hartu nuen kontzeptua – hitza eta
gainerakoa –. Autonomia heteronomiaren
kontrakoa dela defendatzen zuen hark. Gure
bizitza besteren batek arautuko duela pentsa-

tzea da heteronomia, besteren batek aginduko
duela. Nork bere bizitza antolatu behar duela
defendatzen zuen. Zein zentzutan? Gure
legeak, gure arauak eta gure buruaren gober-
nua geure eskuetan behar ditugu, eta horretan
datza Mendebaldeko politika tradizioa. 

Herriari boza, eskumena eta boterea beza-
lako aldarrikapenak egiten direnean esaten
zaigu aldarrikapen horien kontra mugituko
dena izango dela geure bizitza arautuko edo
antolatuko duena. Beti mugitzen baita lege-
ren bat, izan sakratua, naturala edo, gaur ger-
tatzen ari den lez, makroekonomikoa. Tradi-

zio autonomo horretatik jasotzen
dena justu kontrakoa da: autonomia
da benetan politikaren muina.
Geure burua antolatzeko arauak
guk geuk sortu behar ditugu; per-
tsonen arteko eztabaidetan sortu
behar dira, eta nork bere burua
gobernatu behar du. Baina nor hori
ez da gizabanako isolatua, politika-
rako jaio den jendea baizik.

Liburuaren arabera, jenderik edota kolektiborik
gabe autonomia ezinezkoa da, ulertezina. Hau
da, kolektibo edo gizarte testuinguruan sortzen
da ezinbestean.
Bai. Nik esango nuke norberaren autonomia
jendartean sortzen den kapitala dela. Jendar-
terik ez baduzu, autonomiarik ere ez duzu
izango. Ikuspegi kritiko batetik onartu behar-
ko genuke honakoa: nire egoera gizarte egitu-
raren emaitza da eta alde horretatik handik
hartzen dut nik izan dezakedan autonomia.
Bestalde, autonomia kolektiboa autonomia
indibidual horietatik sortzen da: gure bizitza
antolatu nahi baldin badugu, eta lege hetero-

| ALVARO HILARIO PÉREZ DE SAN ROMÁN |

Argazkia: Jon Hernaez / Argazki Press

«Geure burua antolatzeko arauak
guk geuk sortu behar ditugu»

“Lege abstrakturen baten
izenean debekatu nahi

izaten zaio beti jendeari
mugimendua, aldaketa
eta, azken batean, bere

bizitzaren ardura”
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nomoen kontra mugitzen baldin bagara, ber-
din zait lege hori zer-nolakoa den (tradizioz-
koa, kanpo politika batekoa, ekonomiak eza-
rritakoa edo jainko batena, esaterako); horren
kontra zerbait egin nahi eta mugitzen hasten
baldin bagara, orduan, autonomia kolektibo
hori handitzen eta areagotzen hasi gara.
Kolektibo batzuetan hori debekatu egiten da. 

Hemen inguruan, diktadura eta totalitaris-
mo asko dago. Lege abstrakturen baten ize-
nean debekatu nahi izaten zaio beti jendeari
mugimendua, aldaketa eta, azken batean,
bere bizitzaren ardura.

Duela hogei bat urte, behin baino gehiagotan
entzun genuen jarrera pertsonal guztiak zile-
giak direla baina ez politikoak; hots, jarrera
batek politikari adina norbanako behar zituen,
adostasuna funtsezkoa zen. Intsumisioan nork
bere abiapuntua zuen baina denok genuen,
aldi berean, xede komun bat.
Zentzu klasiko zaharrean, politika denon-
tzako espazioa sortzea dela esango nuke.
Eta, aurrerago, espazio komun hori kudea-
tzea. Espazio komuna pertsonen arteko
botere-gunea da, botere partekatu hori nola
antolatuko dugun eztabaidatzeko gunea.
Argi dago elkarbizitza horretan eztabaida
asko izan direla eta izango direla. Liberalis-
moan eta postmodernismoan nagusitu zai-
gun ikuspegian, espazio komun horretatik
kanpo badago zerbait, adibidez pertsonaren,
norberaren espazio autonomoa. Nik ez dut
horren kontra egin, baina azpimarratu nahi
izan dut espazio politikoan ezartzen denak
baldintzatzen duela espazio autonomoan,

espazio pertsonalean gertatzen dena, eta
alderantziz. 

Intsumisioaren kasuan, oso ondo ikusten
da hasiera batean arazo pertsonaltzat jotzen
genuen hori –soldadu joan behar dut, hau
ezbeharra– politizatu egin zela une batean.

“Zergatik joan behar dugu?” esaten hasi
ginen, eta kritikak espazio komun hori zabal-
du zuen: “Hau guztioi gertatzen zaigu, baina
alda dezakegu, eta aldatu egin behar dugu”.
Lehenengo eta behin, kritika batetik abiatu
zen. Eta kritika eginez, atzealdean dagoena
(armada, Estatua) aldatzeari ekin zitzaion.

Egungo Euskal Herriko egoera politikoaz zer
esango zenuke?
Bada, antzeko zerbait. Nik uste dut, Euskal
Herrian espazio komun hori definitzen dabi-
len jendea gaur egun ia-ia alde bateko jendea
dela, gehienbat. Eta besteek definitu eta gai-
nera inposatu nahi duten espazio politiko
aldebakarra nolabait status quoaren estatusa
da eta Estatua bera da. Esaten digute Euskal
Herririk ez dela eta ezin dela izan, Estaturik
ez daukagulako. Baina guk esaten dugu espa-
zio politikoa zabaltzen dela Estatua baino
lehenago eta nik uste dut espazio politikoa
zabaldu genuela aspaldi: Euskal Herria bada
politikoki zerbait, eta kasu horretan autono-
mia da bere buruaren gobernua. Jabetza lor-
tzea espazio politiko komun hori gogortzea-
rekin etorriko da. Alde horretatik,
kanpora begiratu beharrean, geure
buruari, espazio politiko komun
horri begiratu beharko genioke
gehienbat. n

Liburuaren
aurkezpenean,
ezker-eskuin:
Eduardo
Apodaka, Joseba
Intxausti
Kulturaren Aldeko
Euskal
Fundazioko kidea,
eta Aingeru
Irigarai idazlea.

EDUARDO APODAKA
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ARGIA.COM sostengatzeko aukera
izango dute erabiltzaileek

Interneten ARGIA aldizkariko eduki denak eta propio ARGIA.COMerako sortuak jartzen ditugu
denen eskura, doan. Baina ez da debaldeko lana, astekariko harpidedunei esker mantentzen

da. Irailaren 17tik aurrera, Interneteko erabiltzaileek aukera dute ARGIA proiektua diruz
sostengatzeko.

1997AN heldu zion ARGIAk Interneteko
apustuari, eta geroztik hona edukiz aberastu
da ARGIA.COM webgunea. Astekaria, Larrun
eta Euskal Kulturaren Urtekaria daude esku-
ra, baina horrez gain, sareko komunikabide
multimedia ere bada: etengabeko informazio
eguneratua aurkituko duzu bertan, anitz
komunikabide berezituetatik ekarritako arti-
kuluak, hazten doan blog komunitatea,
Beranduegi web telebista saioa, astero doku-
mental berri bat, film laburrak, hitzaldi osoak
bideoan, sare sozialak, kanal espezializatuak,
zure iritzia zabaltzeko bideak, diaporamak,
Euskal Herriko lehen turismo webgune inte-
raktiboa eta beste hamaika zerbitzu.

Berrikuntza nagusi bat ere bada: Azarora-
ko webgunea berrituko dugu eta eduki guz-
tiak Creative Commons lizentziapean jarriko
ditugu, euskarazko eduki hauek edonork
nahieran erabil ditzan.

Gure lan taldeko hamaika kazetarietatik
lau ia erabat ari dira ARGIA.COM-en, eta pape-
raren eta Interneten arteko lotura da gure
helburua, horregatik lantalde osoak idazten
du astekarirako zein ARGIA.COM-erako.

CIESen datuen arabera, 57.000 lagunek
irakurtzen dute ARGIA astekaria Hego Euskal
Herrian eta 5.000k ARGIA.COM egunero.

Harpidedunei esker mantentzen da webgunea
Euskarazko edukiak Interneten garatzea gil-
tzarri da hizkuntzaren etorkizunerako eta
ARGIAk ere bere alea jartzen jarraitu nahi du.

Gero eta publizitate gehiago jartzen dute
ARGIA.COMen, baina oraindik ez bere gastuak

errentagarri egiteko adina. Astekariko harpi-
dedunek ahalbideratzen dute ARGIA proiek-
tua Interneten ere garatzea. Irailaren 17tik
aurrera, ordea, ARGIA.COMeko erabiltzaile
direnek izango dute aukera ARGIA proiektua
diruz babesteko.

Diru ekarpena egiteko modua
Nork bere ahalaren eta gogoen arabera auke-
ratuko du zein neurritan eta zein maiztasunez
(kolpe bakarrean, hilero, urtean) lagundu esti-
matzen duen proiektua.

Erabiltzaileak proiektua sostengatzearen
garrantziaz jabetzeko, datozen asteetan
ARGIA.COMek Interneten orain
arte eskaini dituen eduki eta zerbi-
tzuak bistaraziko ditu, eta etorkizu-
nerako prestatzen ari garen proiek-
tuak ere aurreratuko zaizkizue. �

| ESTITXU EIZAGIRRE KEREJETA|

Astekariko
harpidedunei
esker mantentzen
da ARGIA.COM. 

Azarorako webgunea
berrituko dugu eta eduki
guztiak Creative Commons
lizentziapean jarriko ditugu
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NORK EZ DITU MAITE Pussy Riot (PR)
taldeko neskak? Ikuspegi kritikoa duen
edonork seguru atsegin dituela. Protesta
urratzaile eta baketsua da beraiena eta
gainera, ez esan punk feminista hauen
dantzek ez dutela antzekotasunik japo-
niar marrazki bizidunek egiten dituzten
mugimenduen mekanikarekin? Horiei
erantsi jantzi koloretsuak eta hortxe ditu-
gu XXI. mendeko heroi berriak. Egia
esan ez oso konprenituak errusiarren
artean, baina maitatuak “munduan”
(munduan=mendebaldean, nazioarteko
politikan, sinonimoak baitira). 

Nire lagun errusiar gehienek ez dute
begi onez ikusi PRk erabilitako protesta
modua, halere, badut bat aldeko jarrera
irmoa duena. Berak, haserre, onartzen
zuen gaiak kezka handiagoa sortu duela
bere atzerriko lagunen artean etxekoen
artean baino. Nik ere, nire punk talde
gogoenak bezala, azkar jarri nuen nire
Facebook-eko horman PRren argazkia
“Punk rock is not a crime! Free Pussy Riot!”
esaldiarekin.

Halere, ez dira punk, libertario eta
ezker erradikalekoek bere elkartasuna eta
epaiketaren aurkako kritikak ozenen
helarazi dituztenak munduko txoko des-
berdinetara; ez, lan hori mendebaldeko
hedabideek egin dute. Beraiek berria
behin eta berriro errepikatu ahala, PRren
aldeko milaka elkartasun adierazpen eto-
rri dira. Bitxia izan da ikustea erabateko
adostasuna zentro-ezkerreko hedabidee-
tatik eskuin muturrekoetara, salbuespe-
nak salbuespen. Izan ere, erraza izaten
da beste herrialdeetako injustiziak sala-
tzea, are gehiago horrekin zurea demo-

kratikoa eta askeago egingo duenaren
ilusioa sortuko badu. Horregatik, PRren
aurkako epaiketa salatu dutenen artean
gutxi dira beraien herrialdeetako adieraz-
pen askatasunaren kontrako urraketak
salatzen dituztenak. Askok, ordea, argi
eta garbi jarrera hipokrita mantendu
dute.

Baina hitz egin dezagun elizez, norbai-
tek imajina ditzake Varsovia, Vilnius edo
Sevillako katedraletan antzeko protestak
musu truk? Nekez. Adibidez, PRren aur-
kako epaia jakin ostean, Kolonian hiru
pertsona katedralean sartu eta istant
batean atera zituzten. Orain hiru urteko
kartzela zigor eskaerari aurre egin behar-
ko diote epaiketan, baina mundu komu-
nikatiboari bost axola. Ez da gauza berria
isiltasun hori, esate baterako, Espainiako
Estatuan raperoak atxilotzea edota itaun-
tzea azkeneko modetako bat da, eta pun-
kiez ari garela, orain hilabete batzuk
Indonesian kontzertu batean 65 punk
atxilotu zituzten beraien itxura eta gustu
musikalengatik. Ondoren ilea moztu zie-
ten eta kontzentrazio-esparru (“Polizia
akademia”) baten antzeko zerbaitetan
sartu zituzten beraien portaerak “berbi-
deratzeko”, baina ez dira berrien artean
mainstream izan munduan. 

Nazioarteko politika sinplea eta mise-
rablea da. Garrantzitsuena ez da berria,
baizik eta non gertatu den eta zein diren
mendebaldeak  bertan dituen interesak.
Horren arabera osatzen da agenda
mediatikoa eta kontakizuna. Jakina da
eskubide urraketa berberak ez daukala
atentzio mediatiko berdina Errusian edo
AEBetan gertatu bada, Kolonbian edo
Venezuelan, Saudi Arabian edo Sirian,
Dominikar Errepublikan edo Kuban,
eta abar.  Horregatik,  mendebaldar
zaleentzat PRren aurkako epaiketa auke-
ra polita izan da Errusiako sistema poli-
tikoa jipoitzeko. Atzetik ez dago inolako
interes altruistarik adierazpen askatasu-
naren alde edo Errusia demo-
kratikoago bat eraikitzearen
alde. Atzetik betikoa dago,
etsaiaren legitimitatea ahul-
tzea baino ez. n

Pussy Riot eta nazioarteko
politikaren miseriakIÑ
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Nazioarteko politika sinplea eta
miserablea da. Garrantzitsuena ez da
berria, baizik eta non gertatu den eta zein
diren Mendebaldeak  bertan dituen
interesak. Horren arabera osatzen da
agenda mediatikoa eta kontakizuna
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ZALANTZA UXATUA DA.
Urriaren 21ean izango da
hitzordua, aparteko ezauga-
rriak dituena. Aro politiko
berrian Euskadi mailako
lehenengo hauteskundeak
izango dira. Gainera, gauzak
argituz doaz azkeneko den-
boran, nahitaez, batzuen
elastikoak mugak ezagutu
dituela. Egia da apartheid
aurretik sentsibilitate politi-
ko guztiek zeukatela hautes-
kundeetan parte hartzeko
aukera; baina egoera guztiz
berria da, aroan arokoa,
ezkerreko subiranistak bil-
duta aurkeztea esparru
horretako hitzordura, iazko
maiatzean hasitako hitzor-
duen sekuentziari bide estra-
tegikoan beharrezko segida
emateko. Funtsezkoa zait
gogoratzea Euskal Her ria
Zutik ebazpenarekin gauzatu
zela ezinbesteko inflexioa.
Politika ulertu eta egiteko
bestelako moduaz jabetzeaz
gain, aldaketak eragiteko
hiru esparru zehaztu ziren
han, instituzionala, mobiliza-
zioena eta ideologikoa; hiru,
eta hirurak, uztarrian. Ezin
ahaztuzkoa da hori, oraingo-
an urriko hitzorduaz aritu
arren.

Euskal Herrian aldaketak
behar ditugu, asko eta asko-
tarikoak, marko politikoan
eta sozio-ekonomikoan, bie-
tan aldi berean, nahiz eta
bide-orrian tarteko helmuga
diferenteak izan espazioan
eta denboran. Baina hau da,
nire ustez, aro berria bultza-
tzean ikasitako ikasgai han-

dia, aldaketek trantsizioa
behar dute, eta trantsizioak
aldeko baldintzak. Hortaz,
aldeko baldintza berriak
sortu eta lehendik zirenak
sendotu behar ditu EH Bil-
duk, pedagogiaz eta sinesga-
rritasunaz, ikuspegi politiko-
teknikoan beraz, eta
sortze-sendotze horretan
urriko hitzordua funtsezkoa
da. Markoak aldatzeko bal-
dintzak berez ditugula pen-
tsatzeak, are gehiago, histori-
koak direla usteak, esparru
ideologikoaren beharra area-
gotu egiten du, falazietan
jausiko ez bagara, behintzat.

Kontua ez da urriko
horretan zikloz aldatzea,
norabideaz aldatzea baizik.
Honetara dator baldintzena,
hitzordu horrek Euskal
Herri osoan urtetako eremu
sozio-politikoa markatuko
duelako, eta ez naiz ikuspegi
instituzional hutsetik begira-
tzen ari. Norabide berritik
fronteen eskema zaharkitu
interesatua gainditu beharra
dago, gizartearen sektore
zabaletan aldeko baldintza
berriak sortze aldera. Eske-
ma horren aurrean, konfron-
tazioan, ereduen eskema
jarri behar da, marko politi-
koan eta sozio-ekonomikoan
eragin nahi ditugun aldake-
ten eremua aulkitik ez ezik
kaletik eta burutik defenda-
tuz. Burujabetza gehiengo
baten behar gisa
aurkeztu behar
dugu, boterearen
gertutasuna lehe-
netsiz. n
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Urriko 
hitzorduaren harira

Donostiako Zinemaldia
badator gogoz betea
baina desio zitekeen beste
ez du zabaldu atea,
bi ordezkari gabe gelditu
baita euskaldun artea,
justu gatazkaz dabiltzan film bi...
A zer kasualitatea!
Zeinen zaila den leihoa baino,
ispilua izatea.

“Gazta zati bat”, izan nahi duten
herri biren arazoa; 
eta “Barrura begiratzeko
leihoak”, presoei soa;
halako zerbait erakustea
izango zen kolapsoa,
beraz, hobe da omititzea
euskal gizarte osoa,
ezerk ez dezan hondatu gero
krispeten usain gozoa.

Zinemaldiak film bientzako
marko bikaina zekarren,
baina ez omen dute mailarik
ez kanpo eta ez barren;
baina motibo politikorik
ez dela azaldu arren,
herri zahar honen mesederako
jar zitzaketen pozarren,
problema ez baita desagertuko
pantailan ez jartzearren. n

Ezin-emanaldia

Xabi Paya
�
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Doinua: Bogart eta Bilintx
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1. Def. Formak, tamainak eta kokalekuek
bat egiten ez dutenean. 2. Gerr. Gerrak
asimetrikoak dira. Jakina da politikaren
jarraipena dela gerra, beste bitartekari
batzuk erabiliz. Inoiz izan den gerrarik
laburrena Britainia Handia eta Zanziba-
rren artean eman zen, 38 minutukoa. 3.
Etn. Amaginarreba terminoan arreba
agertzeak asimetria bat sortzen du, eta
hori argitu beharrak hainbat buruhauste
eman die ikertzaileei. 4. Hizk. Asime-
trian bizi gara, gizarte elebidun asimetri-
ko bat, eta asimetria hori bai geografikoa
eta baita funtzionala izango da ere, beraz
politikoa. 5. Har. Harremanak asimetri-

koak dira. Batek esan zion besteari:
badakit gure adiskidetasuna asimetrikoa
dela, eta ez dugula zereginik nik zuri zuk
niri baino gehiago behar zaitudalako. 6.
Mus. Neneh Cherryren tunika beltza eta
lepoko asimetrikoak haizearekin mugi-
tzen ziren Trinitate Plazako kontzertuan
joan den uztailean. 

Honaino, datorren uztaila bitartean ida-
tziko dudan glosarioa, hurrenez hurren,
honelako hitzekin osatuko da,
aldaketa asimetrikoak tarteko:
dramaturgia, epikoa, fade out,
mamua, natura, eta abar,
hamaika hitz osatu artean. n

ARMAIRU BATEN maneran irudikatzen dut neure gor-
putza, kaxoi ezberdinez osatua. Kaxoi batzuk altuak
eta zabalak dira, beste batzuk txikiak eta kurbatsuak,
denetarik badago nire gorputz honetan. Batean, nire
desioak gorde ditut. Beste batean nire gezur txikiak
eta nire azken zigarroak. Azken kaxoi batean urtean
zehar amestutako muxu guztiak ditut pilatuta, laztan
sotil batzuekin batera. 

Azken urtean agenda eta erlojuaren orratzen ara-
bera bizi izan naiz, arnasa hartzeko
tarte gutxi gordeta. Eta urte osoko
martxaren ondoren astun sentitu
dut gorputza, enbor zahar baten
modura. Kaxoietatik tiraka aritu
naiz, baina alferrik. Ez etxean eta
ez kalean, indarrik ez dut bildu
ahal izan deus ere irekitzeko. 

Eta orduan oporrak iritsi dira,
eta karabana baten modura gurpilak
jarri dizkiot nire armairu zaharki-
tuari. Paseatzera eraman dut armai-
rua bizilagunaren herrira, Xiberoko
mendi punta batera, hain zuzen ere.
Eta han non isilunea zinez isilunea
den, zinez eijerra, zinez geldia, han
non distantziak ez diren nabari, ez baitago inongo
presarik inora iristeko, han aspaldi itxitako kaxoiak
mugitzen hasi zaizkit. 

Ohartu gabe, goiz batean, usainen kaxoia ireki zait.
Belarrak, beroak eta behien gorotzak nire barruko

hainbat ate ireki dizkit, eta errekan ikusi dut neure
burua, haurra bezala, harri batetik bestera saltoka.
Xiberoko hitz goxoak nire belarrietara ailegatu dira
ondoren, eta aspaldian blindatutako barnebideak
zabaldu dizkidate. Azkenik, nire amaren adina izango
zuen andre baten eskutik pasodobleak dantzatu ditut
Mauleko taberna zahar batean, eta hor bai, pelbisean
blokeatutako azken kaxoiak ere askatu zaizkit.  

Uda irekia eman dut Xiberoan, eta jende anitz eta
askotarikoa ezagutzeko aukera
eijerki baliatu dut gorputza aire
freskoaz bustitzeko. Xiberoan ez
da jende asko ikusten kalean, baina
bizitza bertan da, edozein etxearen
atzeko atarian. Bizimodu propioa
bilatzen eta eraikitzen ari den jen-
dea ezagutu dut, eta begirada
bakoitzarekin kaxoietan gordetako
ilusioa eta sentsualitatea piztu zait.
Xiberoan jendea barreiatuta bizi
da, ni mendi punta honetan, zu
beste hartan, baina plan irekiak
egiten dira, jendeak elkar gonbida-
tzen du, eta gaualdi horietan beti
bada sorpresarik. Han non hiririk

ez den, han sentitu ditut gertuen besteen
ametsak. Ez da autobiarik behar bizitza-
ren abiadura sentitzeko. Irekia da mun-
dua, mugimenduan dagoen jendea dago-
en bitartean. n

Uda irekia

Clara Wolfram
KAZETAR IA �

Uda irekia eman dut
Xiberoan, eta jende
anitza ezagutzeko
aukera eijerki baliatu
dut gorputza aire
freskoaz bustitzeko.
Xiberoan ez da jende
asko ikusten kalean,
baina bizitza bertan da,
edozein etxearen atzeko
atarian
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Udan irakurritakoen artean, badago liburu bat aten-
tzioa eman didana eta lagun artean franko aipatu
duguna. CT o la Cultura de la Transición. Crítica a 35 años
de cultura española du izenburu eta saiakera bat da,
hainbat autorek osatu artikulu bilduma. Ez da maisu-
lan bat, ez da ziur aski XXI. mendeko saiakera gore-
nen artean kokatuko, aski gorabeheratsua da, zabarra
izatera ere ailega daiteke momenturen batean, opor-
tunista ere bai autoreren bati dagokionez (Ignacio
Echevarria), haatik, indar kritiko handia du. Laburki
esatearren, Espainiako kultura hegemonikori eman-
dako zuzeneko ukaldia da.

Espainian frankismo ondorenean gorpuztutako
kulturari deitzen diote CTa eta azalpen-eredu bikaina
dela ohartzen da irakurlea liburuarekin hasi bezain
pronto. Esan gabe doa, ez da erraza CT delakoa zer
den definitzea orokorkeriatan erori gabe, baina uste
dut azken urteotan Espainiako kultura jarrai-
tu duen edonork susma dezakeela, senez
edo, zer izan daitekeen. Prisa tal-
deak hegemonia mediatikoa
eduki duen gisara, hark sustatu
kultura litzateke CTa neurri
handi batean. Demagun,
Victor Manuel, Ana
Belén musikan, Luis
García Montero, Anto-
nio Muñoz Molina litera-
turan, itun eta kontsen-
tsuaren kultura,
bipartidismoa, Gregorio
Peces-Barba intelektual
gisa, Moncloako Itunak
ekonomian, SGAE lobby
gisa, Almodovar zine-
man. Besteak beste, jaki-
na. Gehiago ere bada-eta,
izan ere. Amador Fernán-
dez-Savaterek dio CTa
funtsean arazoei eta ezta-
baidari itzuri egiten dion
kultura dela, balizko
kontsentsuan mozorro-
tzen bada ere. Despoliti-
zatze moduko bat, non
parametro oso estu batean
kokatzen diren diskurtso-
ak (Trantsizioa, merka-
tu-ekonomia, monar-
kia, eta abar)

onartzen diren soilik, halako aire neutral-apolitikoare-
kin onartu ere. Eta noski, borroka antiterroristaren
matraka beti prest lerrotik irteten den ezein eztabaida
berehalakoan amaitzeko. Nago ezagun egingo zaigula
gehienoi.

Neurri batean, belaunaldi-ebaketa bat irudika-
tzen du liburuak. Trantsizioarekin berarekin eta
haren kulturarekin sakonki kritikoa den belaunaldi
berri bat aurkezten du, zeinak M15aren mugimen-
duan azalarazi duen bere asebetea. 

Ñabardurak ñabardura, meritu handiko ariketa
autokritikoa iruditzen zait liburua. Aski errotikoa
den kritika du mahaigaineratzen, eta dakigunez,
modu horretan baizik ezin du ezein kulturak aurre-
ra egin. Alta, ezin izan dut ekidin pentsatzea nola
jasoko litzatekeen gurean tamainako (auto)kritika
saioa –besteren behaztopa norbere herrena baino

errazago atzematen baita eskuarki–. Alegia, nola
erantzungo genukeen euskal kultura hege-

monikoaren sakoneko kritika egingo
bagenu. Eta badago egon, zer kriti-

katu. Oro har, inpresioa dut
gurean ere gero eta bide estua-
goetatik ibili garela 1980etatik
aurrera. Beti dagoela ideolo-
gia abertzaleki zuzena ildotik
irteten dena birbideratzeko
gertu. Eta gu ere kontent
txintik esan gabe arrastoan
sar gaitezen ametitzeko. Ez
da ordea beti  hala izan.
Berriki topo egin dudan
artikulu bat jarriko dut adi-
bide soiltzat. 1977an agertu
zen aldizkari honetan ber-
tan, Baietz astea gaizki bukatu
atalean, Koldo Izagirrek eta
Ramon Saizarbitoriak sinatu-
rik. Haren izenburua, ezin
esanguratsuagoa: “Oteizak

txorradak esateko makina
inbentatu du”. Soberan
da gogoraraztea Oteiza
zela garai har tan gure
intelektual gorenetako.
Zaila zait
ima j ina tzen
gaur egun
h a l a k o a r e n

parekorik. n

Beñat Sarasola
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Eta gure CTa?

Antton Olariaga
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Horra zure margolanak Donostian ikusgai, Bar-
balotak –intsektuak–, izenpean.
Bai, hor dira. Ilusio handia dut erakusketa
honetan. Fedea badut Arteko galeriako ardu-
radun honetan, Kristina. Erlea aldizkarian
duela bi urte egindako ilustrazioak ikusi
zituelarik, maite ukan zituen, eta iaz harrema-
netan jarri ginen. Honat jin zen Virginiarekin,
Vicente Ameztoiren alargunarekin, eta era-
kusketaz mintzo ari ginen laster. Horrela.

Obra berria dakarkiguzu. Lan berriak, ezinbes-
tean?
Erakusketa den aldiro artistak ez du obra
berria erakutsi behar. Ez bortxaz. Baina era-
kusketa beti da motibazioa, obraren lantzeko.
Erakusketa honetan badira zenbait gauza
duela urte bat eginik nituenak. Gehienak,
hala ere, urtean zehar egin ditut. Dena den,
ene kasuan jarraikitze bat ikusten dut obra
hauetan. Ber egurra, ber enborra da beti,
baina bertze adar bat. Horretarako da interes-
garria erakusketa, ene ustez. Helburuak ukai-
tea zinez gauza inportantea da, erakusketa
halako lekuan izanen dela jakitea, halako egu-
nean. Horrek obra prestatu behar dela erran
nahi du. Hori gabe, bada flotatzen ibiltzeko
arriskua, galtzeko perila. Bertzenaz, behar
duzu ukan diziplina bat alimalekoa, eta nik ez
dut! Lanerako bai, badut, baina erakusketa
baten egiteko, behar dut ukan obrak galeriari
emateko muga-eguna. 

Erakusketa ezarria du Donostiako Arteko galerian agorril eta irailean. Barkoxen bizi den
artista bilbotarrak hogeita bost margolan erakutsi ditu, tamaina handikoak batzuk, txikiak
bestetzuk. Ohi duenez, ez du muga iragan –Mendikotako atelierrean hartu gaitu–, baina

baditu enbaxadoreak: Jose Julian Bakedano, erakusketaren aurkezpen testua egin baitio, eta
Joseba Sarrionandia, Ez gara geure baitakoak liburuan behinola egin zion pieza ederrean.

GONZALO ETXEBARRIA

«Ez konprenitzea ere 
ene proposamenaren aitzinean

erreakzio bat izatea da»

| MIEL A. ELUSTONDO |

Argazkiak: Zaldi Ero
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Ez duzu zure margoen gaineko sobera esplika-
ziorik eman nahi izaten…
Ez dut maite. 

“Erran ahal bada, zertako margotu?” Baconen
aipua egin zenidan behin.
Eta horretan naiz oraino. Gauza eta elementu
errekurrenteak erabiltzen ditut ene lanean:
espazioa, paisaia –Zuberoako paisaia, beti– eta
espazio horretan gertatzen diren gauzak.
Horrela da beti ene lana. Bestalde, paketa
maite baitut aleman bat Thomas Helbig, bat
egin dut harekin, maite baitu arrazionalismoa,
eta horrekin batera, kaosa. Biak ageri dira
haren obran, eta hori nahi dut ene margoetan
ere. Maite dut alemanen metafisika hori, arra-
zionalismoa batetik, eta kaosa bertzetik, biak
batean. Ez dut pitokeriarik erran nahi, baina,

enetako, euskaldunok badugu
harremana, lotura azkarra, Ale-
maniako espresionismoarekin. 

Arrazionalismoa, eta kaosa. 
Horren egiten saiatzen naiz ni.
Ene lanetan beti da zerua eta
lurra, Zuberoa, eta kaosa. Eta
azarea, eta borroka, gestazioa,
apokalipsia… Hori da ene inten-
tzioa. Ene margoetan gero eta
haboro hori gertatzen dela kon-
turatzen naiz. Hori da ene mar-

goetan ikusten dudan mundua.

Sasoi batean, enteak ere ageri ziren zure mar-
goetan.
Pertsonak dira, edo gauzak, eta espazio
horretan ageri dira, bai. Enteok badute ikus-
tekorik ene ibilbidearekin, bai eta bizitza poli-
tikoarekin ere. Deus ez da halabeharrez ger-
tatzen, beti bada arrazoirik, gordea bada ere.
Ez dut introspekzioa maite, ez zait interesa-
tzen batere, baina konturatzen naiz Zubero-
an bizitzeak, Hegoaldetik ihesi jinak, baduela
ikustekorik ene lanean, eta, segur aski, konta-
tzen saiatzen naizela. 

“Zuberoan bizitzeak, Hegoaldetik ihesi jinak.”
Zango bat hemen, zango bat han bizi zara?
Gero eta gehiago ari naiz zuberotartzen.

Pintorea bere gela hertsitik larrera irten zen hegaztien kolorea ezagutzera.
Hegazti bat ikusi zuen laster, kolore zurikoa.
Geroxeago, kolore beltzeko beste hegazti bat ikusi zuen.
Bere gelara itzuli eta, koadroan, hegazti gorria pintatu zuen.

Ez gara geure baitakoak. Joseba Sarrionandia

Pintorea
(Gonzalo Etxebarriari)
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Aitzinako errana duzu hori…
Bai, horretan naiz oraino! Gogo izugarria dut
Hegoaldera joateko, eta badut, halaber, beldur
alimalekoa, hara joan eta zer ikusiko ote
dudan. Estresaturik ikusten ditut artista anitz.
Erakusketa ezarri beharra, Alemaniara joan
beharra honetako edo hartako… Hori da nik
kanpotik ikusten dudana, ez diot ene buruari
permititzen inor juzkatzea, inork zer egin
behar duen inori erratea. Nik badut ene bidea,
espresionismoa, baina behar dut ikusi bertze
artisten proposamenak zein diren. Belaunaldi
zaharrak eta berriak, denak ikusten ditut, pro-
posamen interesgarriak eta ez hain interesga-
rriak. Eta Venezian, Berlinen egiten dena
ikustera joaten naiz, ahal delarik. Eta beti
badira han eta hemen proposamen batzuk
zinez hurbil sentitzen ditudanak. Horietarik
batzuek ene ideiak sendotzen dituzte, bertze
batzuek, aldiz, desorekatzen naute. Beharrez-
koa da. Margolari batek behar du lan egin, eta
so egin, anitz behar du bietarik.

Oteizak ere erran zuen hori.
Bai. Ez da posible atelierrean sarturik bizi-
tzea, munduan zer ari diren batere jakin gabe.

“Maite dut alemanen metafisika hori:
arrazionalismoa batetik, 

eta kaosa bertzetik, biak batean”
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Behin erran zidan artista batek ez zuela
horren beharrik, baina ez nion sinetsi. Ezin
zara itsu izan, itsu bizi. So egin beharra duzu,
ikusi. Europako iparraldeko joera, haien
metafisika, espresionismo basa hori, gogoko
dut. Bada korronte bat, ez dakit sistematiza-
tzen ahal den ere, baina denok ere badugu
familia bat Pinturaren historian. Ni, hasteko,
erromantikoa naiz. Hor da Goya ere! Behin
honat jin zen Jose Julian Bakedano, eta horixe
erran zuen: “Margolari erromantikoa zara”,
Baietz erran nion. 

Formatu handiko lanak, ertainak eta
ttipiak baliatu dituzu erakusketan.
Lan egiteko manera ezberdinak
dituzu. Ttipian, lan xeheak egiten
ahal ditut, anekdota, detailea,
xehetasuna da nagusi haietan.
Handian, gestuala da margoa,
espazioa okupatzeko gogoa senti-
tzen dut horietan, ene gorputzaren
jarraikimena da ageri han. Zenbait
aldiz formatu handian egiten dut
lan, eta ttipian bertzeetan. Batzue-
tan, handian ari eta konturatzen
naiz ez dela obra nik nahi bezala
heltzen, eta aldiz ttipian bai. Edo
alderantziz. Bada bide bat batetik
bertzera.

Kolorea deigarri da zure margoan.
Zenbait urtez zuri-beltzez egin
nuen lan, baina orain kolorez jiten
zait margoa, behar dut. Beltzetik,
guti. 

Eleak ere sobera. Titulurik ere ez
zure lanek, erakusketari izena ema-
ten diona ezik.
Barbalotak. Ene pinturari izen bat
emateko modua… Baina titulurik
ez dute ene lanek, ezta Joseba
Sarrionandiaren olerkiek ere, edo
Georges Batailleren harako Histoi-
re de l’Oeil [Begiaren historia] lanak,
adibidez. Ez dut batere maite titu-
luak ezartzen. Nekezia badut titu-
luak ezartzeko. Zenbait aldiz, ez
du zentzurik. Oro har, ene margo-
ak egiteko guti erabili ditut tes-
tuak. Aldiz, noiztenka, atmosfera
baten atzemateko bada, hartzen
dut liburu bat edo bertze. Ez naiz,
hala ere, sobera liburuzalea, baina
Borges maite dut paketa. Zenbait
aldiz, hartu haren ipuinak eta
maite dut han ageri den anbiguo-
tasuna, errealitatearen eta fantasia-
ren artean dagoen zera hori. Maite
dut ene margoetan ere aztarnak

ematea, errealitatea erakustea, baina giltza
osoki eman gabe. Adibidez, zinez sinesten
dut polisemian. Hori da, azkenean, ene lana,
polisemia baliatzea. Ikusleari irakurketa anitz
eskaintzea da ene gogoa, ber irudiari zentzu
eta interpretazio ezberdinak eman ahal izate-
ko berak.

Polisemia duzularik lehen asmoetarik bat, eta
interpretazio ezberdinak hor direlarik ere, ez
ote da ikusleak zure margoan deus ez ikusteko
arriskua, deus ez konprenitzeko?

Estiloa
“Zenbait artista plastikok estilorik gabe nahi dute beren lana egin.
Errespetatzen dut joera hori. ‘Ez dut estilorik. Hori da ene estiloa!’. Egiten
delarik serio, lan gaitza da. Errespetagarri zait, zinez, baina nik ezin dut
horrelakorik egin. Enetako, arteak badu hizkuntza, egitura bat, eta behar
dut gramatika hori, bertzenaz galdua naiz. Egia da ere behar dudala,
ondoan, gramatika hori baztertu, hautsi… Zenbait aldiz, margolana egin
eta konturatzen naiz duela lau urte ere egina dudala ber gauza! Eta horren
kontra ez da deus egiten ahal! Hormaren kontra jotzea bezala da! Edo
jenioa izan behar da, ordu arte eginikoarekin hautsi eta berriz hasteko!
Momentu honetan ez naiz hor, hori segur!”.
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Bai, baina hori bera ere bada erreakzio bat.
Txarrena ez ikustea da: galeriara joan, margo-
en aitzinetik turrustan iragan eta deus ez iku-
sirik irtetea. Ez konprenitzea ere ene propo-
samenaren aitzinean erreakzio bat izatea da.
Ez konprenitu arren, badira bertze konduktu
batzuk, emozioak, adibidez, eta horiek ere
balio dute. Margolanean xuxen zer gertatzen
ari den konprenitu gabe sortzen ahal da emo-
zioa.Margolanak emozioa sortu behar du
nahitaez, ene ustez. Badira margolana inte-
lektualki konprenitu nahi dutenak. Ez naiz
horien mundukoa. Lan egiteko garaian badut
ene metodoa, baina anitz gauza intuitiboak
dira, gauzek nihaur harritu nazaten nahi dut.
Maite dut hori… Minimalistak, adibidez,
interesgarri dira, konbentzioak hautsi baiti-
tuzte. Ez da ene mundua. Oteizak erran
zuen: “Cezanne edo Duchamp!”. Nik uste
bien artean badela bidea. Ni ez naiz Cezanne-
ago Duchamp-ago baino… Horiek pitoke-
riak dira! Gero eta gutiago maite ditut sailka-
penak: “Hauek, espresionista dira; horiek

inpresionista; haiek…”. Eta joan eta espre-
sionisten artean ere bada orotarik. Baina his-
torialariek behar dituzte egin beren sailkape-
nak. Eta gero eta gutiago eramaten ditut
horrelako gauzak. “Hau kontzeptuala da!”.
Menturaz bai, menturaz ez. Menturaz, badu
kontzeptualetik, baina emozioa ere ageri da
haren margoetan. Historialariak, finean,
artxiborako ari dira lanean. 

Ortiz de Elgeak erran zidan, han ari omen
zitzaion kritikaria eta: “Ez dakit non sailkatu
zure obra!” erran omen zion…
Hori da, bai. Obra egitea, eta sekulan ez kon-
tent izatea.

Hori bai nekezia!
Baina horrek balio du, zuhaurren lanarekin
konforme ez izatea. Interesgarria da kritika,
nork bere burua kritikatzea, eta jendearen
kritika ere. “Zure lanak hunkitzen nau” da
enetako kritikarik ederrena. Edo “ez nuen lan
hau ezagutzen. Ber gauza da, baina bertze
manera bat!”. Jendea datorrela, berehala kon-
turatzen zara jende interesgarria den edo
nolakoa den. Nik zerbait sentitzen duen jen-
dea maite dut, margoak hunkitzen duelarik,
ez dakit buruan edo bihotzean, baina hunki-
tzen! “Honek halako pentsarazten dit!”.
Maite dut hori, edo ikuslearen ametsen eta
margoen arteko erlazioa. Batek dio: “Zaldia
ikusten dut hor” eta baliteke ezinago urrun
izatea zure asmoa, baina ikusleak egiten duen
proiekzioak ere hainbat balio du. Ene ustez.
Bertzenaz, hemen gaindi badugu kolekzio-
nista bat, Jauregiberri, eta ari da zenbait
gauza egiten, erakusketak. Ene lanak maite
ditu, eta beti erraten dit zerbait, ene margoen
gainean, bistan da. Problema, sobera positi-
boak dira haren kritikak... Kritika
negatiboa ere behar dut, motiba-
tzen nau. Behar dut, bortxaz.
Ene burua zafratzeko balio du,
eta ez da gaizki egina. n

“Nik badut ene bidea, espresionismoa, baina behar dut ikusi bertze
artisten proposamenak zein diren”.
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HAUXE DA John (edo Jon) Anduezaren gazte literatu-
rako lehen lana, eta azalean ageri den Lander Aylló-
nen irudian ikus daitekeen bezala, gaur egungo gazte
modernoen edo gazte tribuen inguruko istorioa dela
esan genezake. Aipu bat dugu izenburua, eta bi para-
testu horiek, azaleko irudiak eta izenburuak irakurlea
erakartzeko eginak daudela ematen dute. Barneko
orrietan murgiltzean, berriz, gazte horien mundua
islatzeko apustua ikusten da; gazte hizkera, beren
eguneroko istorioak, mundua beren ikuspegitik kon-
tatu nahi izatea… hots, irakurle gaztea identifikatua
senti dadin eginiko lana.

Anduezaren lehen lan honek ikasturte hasiera
batekin ekiten dio kontakizunari: “Irailak zazpi. Goi-
zeko bederatziak laurden gutxi. Xato autobusetik jai-
tsi da, erdi lotan, aharrausika. Aitor Bergaretxe dei-
tzen da, baina jaioberritan amamak sententzia
harrigarria bota zion: 

“Itsusi amorratua zara! Satorra ematen duzu!”.
Eta ikus daitekeen bezala politikoki zuzenetik ihes

eginez ekiten dio egileak narrazioari. Xato dugu,
beraz, istorioaren protagonista nagusia, eta bere egu-
nerokoan jazotzen direnak biltzen dira nobelan
zehar, eta horien guztien artean nabarmentzeko
modukoa da neska eder batekin eta ezkutuan eginiko
grabazio baten ondorioz gertatutakoekin erlaziona-
turikoak. Horrek, Nereak jasandako erasoak, marka-

tuko du neurri handi batean liburuaren bigarren
zatia. Lehena egunerokoak kontatzera eta egoeren
deskribapenera mugatzen den neurrian, liburuak
bestelako erritmoa eta jakin-mina sorrarazten ditu
nesken dutxan eginiko grabazioaren ondorioz, eta
Xatok bi neskarekin, Pipi eta Nerearekin mantentzen
duen harremana dela eta.

Larunbatean Bukowskin nobela honek gorabehera
handiak ditu, gazteen hizkera eta egunerokoa islatzen
du eta kapituluen egiturak, ugari eta laburrak, lagun-
tzen du irakurketa azkarra egiten; gazteen interesak
eta kontuak azaltzen ditu eta narrazioan elkarrizke-
tak pisu handia du, bizitasun handia emanez testuari,
eta hori kapituluen izenburuetan ere ikus daiteke:
“Esaiozu euriari”, “Marraketx fuxion”, “Gros and
roll”, “Xato’s song”,…; baina, bestalde, argumentua
nahiko sinplea da, aurreikus daitekeena: pertsonaien
garapen urria, ez da ikusten nobelak aurrera egin
ahala aldaketarik hauengan; eta amaiera, zoriontsua,
ez dagokio –nire ustez– nobelaren tonuari.

Edozein modutan azkar eta di-da batean irakur-
tzen den nobela entretenigarria dugu Anduezaren
lan hau, ongi idatzia eta irakurle gazteek gustura ira-
kurriko dutena. n

Xabier Etxaniz Erle

Rock and love

Larunbatean Bukowskin. 
John Andueza.

Elkar, 2012. 
214 orrialde.

Gazte literatura 

Pamiela argitaletxeak,

Kulturaren aldeko Euskal Fundazioaren babesarekin

JUAN ZELAIA
XII. Saiakera saria

2012

antolatzen du, euskaraz idatzitako edozein gairi buruzko saiakerak 
edota iritzi lanak zabaldu eta sustatzeko asmoz.

Lanak bidaltzeko: Pamiela etxea (Juan Zelaia Saria), 

Agustindarren industrialdea-Soltxate. G kalea - 31013 Iruñea

� 948 326 535 · soltxate@pamiela.com · Arauak: www.pamiela.com

Saria: 9.000 € · Bidaltzeko epea: irailaren 30a arte



Broadway gauaren paradisua bada,
zeren paradisua da Euskal Herria?
Kresal usain gozoarena baliteke,
ondo jatearena, herritar jatorrena,
mendi ederrena? Egunez polita-
goa da gure herria.

Orain arteko lanak autoekoiztu ditu-
zue. Hauxe, aldiz, diskoetxearekin
atera da.
Aurreko lanak EPak izan dira,
“Faktore Komunak”, berriz, luzea
da. Lehenengo pausoak guk kon-
trolatzeko autoekoiztu genituen
lan laburrak, gure ibilbidearen jabe
izateko. Baina jabetu ginen iaz
izandako oihartzunaz bakarrik
ezin genuela aurrera egin.

“Zure ahotik ihesi doazen garrasien
jabea nauzu”. Bazen ordua Gatibuz
gain, beste batzuek ere kantetan
poesia erotikoa idazteko.
Oso Gatibu zaleak gara! Eta bali-
teke oharkabean pentsatzen
genuena baino gehiago eragin
izana gugan. Gure bizitzako
momentu jakin batean idatzitako
letra da, sentimendu handiz egina.
Ez dugu aldez aurretik pentsatzen
zertaz idatziko dugun.

“Bizi bizitza... ez begiratu atzera”.
Gaurkotasun handiko hitzak.
Bai, krisi puta hau guztion etxeeta-

ra heldu da eta Enkorek inoiz
baino gertuago bizi izan du azken
boladan. Negar eginez, deprimi-
tuz, galdu dugunaz ohartuz ez
gara zulotik irtengo. 

Zer lortuko zenukete “beti gazte”
izanda?
Daukagun bizitzeko gogoa betiko
mantendu. Hil arte, egunero jaiki-
tzeko gogoa izan nahi dugu, maite
dugunagatik borrokatzeko inda-
rraz. Hobe hil beti gazte ez izan
baino!

Hainbat lehiaketa irabazi eta taldea
zabaltzeko sare sozial dezente era-

biltzen dituzue. Zerk eman du tal-
dea ezagutzera?
Lehiaketek ate asko zabaldu dizki-
gute. Gaur egun sare sozialak ezin-
bestekoak dira jarraitzaileekin
kontaktuan egoteko. Kontzertue-
tara joaten direnei faborea bueltan
emateko bada ere.

Zeintzuk dira taldekideon “faktore
komunak”?
Adiskidetasuna, gaztetasuna, musi-
karekiko obsesioa,
aurrera egin nahia,
indarra, m.k.t., Z.K.H.,
Zer Garen? Enkore,
Errekaldetik. n

Faktore komunak
Enkore.

Baga-Biga. 
Iraupena: 33’01’’.
11 euro. 

Gutxinaka baina beti gehituz
AZKEN URTEOTAN Bilboko Errekalde
auzoa oso ezaguna egin da hainbat
arrazoiengatik; horien artean Kukutza
Gaztetxe enblematikoa han zegoelako
eta Euskal Herriko hainbat eta hainbat
musika lehiaketa irabazi dituen taldea,
hauxe, bertakoa delako. Enkorek disko
txikiak kaleratu izan ditu orain arte,
portzioka erakutsi dizkigu emaitzak;
eta orain bai, disko luzea atera du bere
ibilbideko eta gaur egungo kantuen
bilduma osatuz. Hardcore melodikoa

edo punk-popa, hau da, abiadura,
indarra (gaztetasuna) eta melodia
borobilak oso presente daude, baina
post-hardcorearen intentsitatea, U2
edo Ken 7ren pop-rocka eta doinu
dantzagarriagoak zein metalaren arras-
toa ere aurki daitezke. Eta horien
artean Aitor Uriartek (zeinek bestela?)
apaindutako balada ederra. Diseinua,
soila eta oso dotorea. n

www.myspace.com/enkore09

ENKORE

«Hobe hil, beti gazte ez izan baino»
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Bonberenea Sutan jaialdiak
Tolosako gaztetxeak irautea

aldarrikatuko du

BONBERENEA SUTAN musika jaialdia
egingo da hirugarrenez irailaren
15ean Tolosan. Glaukoma, Matxu-
ra, Berri Txarrak (argazkian, Gorka
Urbizu), Gas Drummers eta Gose
taldeak Bonbereneako futbol zelai-
ko eszenatokian arituko dira, eta
Olarius & Brothers rock Dj-ak gaz-
tetxe barruan. Jaialdia “etorkizuna-
ren aldarrikapena” dela diote gazte-

txeko kideek: “Etxeari etorkizun
egonkorra bermatuko dion egoera
aldarrikatzen da, garaian garaiko
Udalaren erabaki politikoetatik at
egongo den egoera”. Bereziki musi-
karen inguruko kultur ekintzak
antolatzen dituzte Bonberenea
proiektuko kideek. Bonberenea
Sutan egitasmoa 2007an abiatu
zuten, eta hizpide dugun jaialdia bi
urtez behin antolatzen dute. “Talde
guztiek Bonberenearen sormen
librearen ideia defendatzen dute eta
honekiko konpromiso trinkoa adie-
razten. Jaialdian ateratako dirua gaz-
tetxearen proiektuak finantzatzeko
erabiltzen dute. Sarrerak 15 eurotan
daude salgai. Egitarauari eta sarrera
salmentari buruzko informazioa:
www.bonberenea.com n

Lur azpiko paisaiak

ALBERTO CORDERO, Javier Casado
eta Iñaki Gonzalez espeleologoek
Photo&Speleo argazki erakusketa
paratu dute BlackBoxBilbao izene-
ko aretoan. Lur azpian eginiko pai-
saiak urriaren 31ra arte izango dira
ikusgai. Erakusketaren harira libu-
rua ere plazaratuko dute. Euren
webgunean argazki galeriak ikusi
eta kobazulo bat birtualki bisitatze-
ko aukera eskaintzen dute, espeleo-
logiari buruzko informazioa bil-
tzeaz gain: Photoandspeleo.com n



OROIMENAREN ORAINA. Paradoxa
ote Benito Lertxundiren azken dis-
koaren titulua? Esamesek haren
oroimenaren galera zabaldu baitzu-
ten iraganean. Oroimenaren oraina
lanak oraina lehenesten du. Esanak
haizeak daramatza, lanak ordea,
present dira betiko. Lan honetan,
oroimenaren orainean dakusa bere
burua Orioko bardoak.

Azken lan hau harlauza distira-
garria da bere harbide luzean. Ler-
txundik bere obra-musikala euskal
partikulartasunetik abiatu zuen, eta
bere partikulartasunera egin du
bide –utikan, munduko unibertsal-
tasunerantza bidean beste harlauza
berri bat jarri duen topikoa!–.
Bideko lekukotasun eta erakusle
dira bere kanten hitzak, baita musi-
ka ere. Kanta bakoitzaren hitzak
–poemak– paregabeak dira ere
oraingoan. Ez dira bidenabarrean
hautatuak, ez kantatuak. Kantariak
badie zer eskertu Fernando Pes-
soa, Jon Maia, Jose Ramon Uriarte,
Kirmen Uribe eta Pako Aristi poe-
tei. Halaber, laketuak ere senti dai-
tezke eurak, beren hitzak bardoa-
ren musikan entzundakoan
–Pessoa berpizturik barren!–. Bar-
doa diot, honen letrek ere berezko
tokia hartzen baitute Oroimenaren
orainaren bidean. Ez dira horiek
oda sinfoniko honen hitz-emaile
bakarrak. Olatz Zugastiren poema
eder entzungarria duzu. Poema
bakar batek ez du gozakaizten sin-
fonia paregabe hau. 

Berriz eta askotan, erromesen
legean abiatu naiz harbidean, har-
zuri distiratu hau bizkar-zorroan
hartuta; ene diskurtsoa funtsez
moldatu aldera abiatu ere:

“Ez dut nihaur gogoratu, ez
ezagutu nahi. Alferrik nago, naize-
nari begira banago. Orainak ez
beste ezerk nau ezagutzen. Nor da
erromesa, funtsezko gogoan dabi-
lena ez bada? Nik ere laket dut
itsasadarra, Bidasoaren halabeha-
rra, suaren, uraren eta maitasuna-
ren bila abiatu ziren haiek bezala.
Alabaina, utzidazu etxera itzultzen,
utzidazu zure etxera sartzen, utzi-
dazu zure ahora bota nituen aran-
tzak erauzten, maitasunak karirik
ez duela ikasi baitut. Gugan dago
zuhaitzen denbora, elkar maitatu
ondoren, ohean lo. Azken muxu
bat behar dut gau luze honetan,
lokartu ezinean bainago. Basarte
honetako burrunba artean galtzen
naiz eta bakardadean dut pentsa-
tzen... Irail tristean”.

Horra ene poema-plagioa. Bar-
katu ausardia. Idatz dezadan musi-
kaz, horretaz ere arras ezjakina
naizen arren. Diskoz disko, harlau-
zarik harlauza, sortzaile honek

geroz eta samurrago –errazago–
uztartzen ditu hitzak eta musika.
Areago eta samurrago uztartzen
dituzte ere “haren” musikariek
beren instrumentuak. Laket dut
Pello Ramirezen eskusoinuaren eta
Olatz Zugastiren harparen arteko
harmonia. Maite ditut Otxoa de
Eriberen arrabita eta Juantxo
Zeberioren pianoa soinubaka-
rrean, baita Cajaraville, Bikuña eta
Unzuren arteko jardun bateratua.
Maite eta laket ditut Lertxundiren
eta Zugastiren aho bateko eta aldi
bereko jarduna. Utikan “sortzaile
honen atzean bertze sortzaile
handi bat dagoen topikoa ere!”.
Nago baina, Benito Lertxundiren
obran gero eta arrasto sakonagoa
eta nabarmenagoa duela Olatz
Zugastik. Oda eder honi eskaini
diodan oda lotsagabea duzu enea.
Hitzok iragan dira, goza eta bizi
dezagun Oroimenaren
oraina. n

Mikel
Asurmendi

Oda eder bati ene plagio ausarta
Oroimenaren oraina. 

Benito Lertxundi

Elkarlanean S. L. 
2011ko udaberrian

argitaratua.
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Senarrak emazteari:

– Eta gaur arratsaldean
beste jarreraren bat probatu-
ko bagenu?

– Ados! Zuk arropa lisatu
eta afaria prestatu, eta nik
telebista ikusiko dut garagar-
do bat edaten dudan bitar-
tean!

Hitz gezidunak
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MIGRAINAK zerk sortzen dituen
jakitea ezinbestekoa da ezgaitzailea
den buruko min berezi hori saihes-
teko. Migrainak izaten dituztenek
ondotxo dakite ez dela buruko min
sinplea. Badira gorakoekin hasi eta
zorabiatzera iristen direnak; beste
batzuek inurridura-sentsazioa izaten
dute gorputz-adarretan eta mihian,
hitz egiteko zailtasunekin; beste
batzuei ikusmena lausotu egiten
zaie, eta begia argi distiratsu txiki eta
arraroz betetzen zaie. Eta badira
sintoma horiek guztiak batera jasa-
ten dituzten pertsonak ere,
buruko edozein mugimen-
durekin, edo argiaren
aurrean besterik gabe, mina
areagotzen zaiena. Horre-
gatik, gela ilun batean
ohean etzatea izaten da gai-
xoarentzat “atakea” pasatu
arte irtenbiderik egokiena,
eta ia bakarra.

Zerk eragiten du migrai-
na?
Adituek diotenez, trastorno
horrek oinarri genetikoa
du: badira migraina jasateko
aurrejoerarekin jaiotzen diren per-
tsonak, eta ez dago horren kontrako
antidotorik. Baina posible da
migraina atakeak denboran zehar
bakandu eta berandutzea, esperien-
tziak egiaztatutako faktore abiaraz-
leak baztertuz.

Eta apnea balitz benetako 
arrazoia? 
Horixe gertatzen omen zaie beren
atakeak goizean, ohetik jaiki bezain
laster izaten dituzten gaixo askori.
Neurology aldizkarian argitaratutako
ikerketa batek dioenez, apneak era-

gindako oxigenazio eskasak –gaixoa
lo dagoen bitartean arnasketa geratu
egiten da, edo oso azalekoa izaten
da segundo edo minutu batzuetan,
hainbat aldiz orduro– buruko mina
ekarriko luke. Kasu horietan, apnea
tratatzen ez bada, migraina atakeak
behin eta berriz errepikatuko dira.

Elikadura-jasanezintasun bat izan
daiteke arazoaren sortzailea
Arrazoi hori susmatu behar da
migraina bazkal edo afalostean ager-
tzen bada. Horrela gertatuz gero,

apunta ezazu zer jan eta edan duzun
horietako kasu bakoitzean. Histami-
nak, adibidez –ardo beltzean, gazta
eta platanoetan dagoena, besteak
beste– edo kafeinak berak ere
erreakzio mingarri hori eragin deza-
kete.

Lasaitasuna, ezinbestekoa
Agian estresaren ondorioa besterik
ez da. Migraina gertakariak batez
ere gauez agertzen badira, buruko
min tentsionaltzat hartu beharko
lirateke horiek agian, migraina baino
gehiago zentzu hertsian. Kasu

horietan, antsietatearen eta estresa-
ren ondorioz, lepoko, matrailezu-
rreko edo baita buruko ile-larruko
muskuluen zurruntasunak eragingo
lukete migraina. Begi-bistakoa den
bezala, erlaxatzeko teknika eta pro-
zedurek arazoa konpontzen lagun-
duko dute.

Menstruazioarekin ere jasaten da
Hiru emakumetik bati gertatzen
zaio. Obulazioaren aurretik estroge-
noen maila jaisten bada, odol-
hodiak inflamatzen dituzten protei-

na batzuk aktibatzen dira;
nerbioen sentiberatasuna
areagotu egiten da eta mina
agertzen da. Horrelakorik
gertatzen bazaizu, esaiozu
medikuari, diagnostikoa egi-
terakoan eta tratamendua
agintzerakoan kontuan har
dezan.

Mina arintzeko formulak
Pertsona askorentzat oso
lagungarriak izaten diren
hainbat teknika daude, mina
arintzen dutenak. Horietako
bat masajeak dira. Erpurua-

rekin eta hatz erakuslearekin sakatu
sudur gaina; ondoren eman masajea
bekainetan, horien berezko formari
jarraituz, eta amaitzeko egin lokie-
tan zirkulu modukoak, hatzekin
presionatuz.

Tentsioa gutxitzea da beste bide
bat. Itxi eta ireki begiak, sakatu eta
bultza mihia aho-sabaiaren kontra,
egizu irribarre aurpegiko muskuluak
ahalik eta gehien behar-
tuz. Era horretan aurpe-
gia destentsatu egingo
da, migraina bera ere
arinduz. n
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Migrainaren ezkutuko arrazoiak
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AZUKREA emendatzen ari da.
Goza eta goza ari dira fruituak
landareetan: sagarrak, udareak,
gaztainak, mahatsak, intsusaleak,
zuhandorraleak, udarelatxak,
maaltzaleak, maspilak, basakara-
nak, arantzaleak, gurbitzak.. .
Beren haziak sakabanatuko dituz-
ten animalien aho-sabairako, guti-
zia tentagarri izateraino ondu
behar dira fruituak, eta azukrea
da kakoa. Azukreak bere bidea
egiten ari dira, ontzen, hobetzen,
gozatzen... Azukre findegiak dira
fruituak. Fruitu heldu horiek
emango duten muztioan azukreak
hartzituz ardoak egingo ditugu.
Azukreok ahoaren ortzia kitzika-
tuko duten lurrin konplexuenak,
sotilenak, ederrenak bihurtuko
dira.  

Etxeko mahastitxotik mahas-
tiak itsaso diren lurretara joana
naiz lehengo astean. Animaliak
dabiltza, gabiltza mahats mordo
artean. Geurean azeria dabil, eta
ikusten dudanero, Esopori egoz-
ten zaion eta gero Felix Maria
Samaniego biasteriarrak XVII.
mendean bere erara idatzi zuen
Azeria eta mahatsak alegia datorkit
gogora. Beste animalia batzuk
dabiltza Biasteri aldameneko
Villabuenan, panpanoak, zabalik
hartu nauen mahasti itsasoan.
Untxiak. Eta ehiztariak. Ingurune
lehorrean mahatsondoaren pan-
pano oparoak jaki ederra untxi
belarjalearentzat. Eta mahastizain
ehiztariak ezin untxia bapo ber-
dintzen ikusi. Mahatsaren emana
eskastuko denaren ustearekin ehi-
zarako grina pizten zaio; nola
piztu gainera! Horrek Samaniego-
ren beste alegia bat berritzen dit:
Ehiztaria eta untxiak, La Fontaine-
ren bat iturri duena. Mahastizain-
ehiztari lagunak, hirurogeitamar-
taka urte ditu eta untxi jauzkarien
ehizarako beste animalia baten
laguntza behar du. Ez da, ez, txa-
kurra. Hudoa da. Hudo haragija-
lea untxiaren gordelekuaren labi-
rintoko zuloetan sartu, hura

harrapatu eta aitaren batean jango
du. Untxia hiltze soilak ez du,
ordea, ehiztaria aseko. Hudoak
ez, berak jan nahi du untxia.
Horretarako hudoak untxia izutu
eta uxatu behar du eta zulotik ate-
rarazi, ehiztariak nahierara tiroka-
tzeko. Hortzak ezin erakutsi ditu
hudoak. Ahoa itxirik lan egin
behar du. Zildaia du ahoan. Ez

edonolako zildaia, alajaina! Ehiz-
tari horren ustez, lagun bakar
batek egiten omen ditu hudo-zil-
dai horiek, Kanarietan. Tokitan!
Etxeko ardo paregabeak bustita-
ko ehiztariaren zildai-
rik gabeko ahoak, lasai
asko, harro asko, azal-
tzen dit bere balen-
trien berri. n

Goiko argazkian, hudoa (Mustela furo). Behean, hudo-zildaia.
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TRITTENHEIM (egungo Ale-
mania), 1462ko otsailaren
1a. Johann Heidenberg jaio
zen, jaioterria aitzakia
Johannes Trithemius edo
Tritemio izenez ezagun
egingo zen abade benedita-
rra. Haurra zela hil zitzaion
aita, eta handik zazpi urtera
ama beste gizon batekin
ezkondu zen. Ugazaita hau-
rren hezkuntza akademikoa-
ren aurkakoa zen, eta Johan-
nesek oztopo handiak
gainditu behar izan zituen
ikasteko. Latina, greziera eta
hebreera ezkutuan ikasi
zituen. Eta ezkutukoak eta
misterioak eragin handia
izango zuen haren bizitzan.

17 urterekin etxetik alde
egin zuen, ikasteko grinak
bultzatuta. Besteak beste,
Herbehereetan eta Kolo-
nian izan zen, eta, azkenean,
Heidelbergeko Unibertsita-
tean ikasi zuen. 

1482an, Heidelbergetik jaioterrira zihoala, elur-ekaitz
batek harrapatu eta Sponheimeko abade etxe benedita-
rrean aurkitu zuen babesa. Hantxe geratzea erabaki
zuen. Hurrengo urtean, 21 urte besterik ez zituela,
Sponheimeko abade izendatu zuten. Iritsi zenean abade
etxeko liburutegiak 50 bat ale besterik ez zituen; Trite-
mio abade zela 2.000 alera iritsi zen. 

Abadeak berak ere liburutegitxoa betetzeko adinako
obra mardula utzi zuen. Historia, matematikak, kimika,
lexikografia... landu zituen, baita zientzia ezkutuak ere.
Zenbaitentzat, gaia seriotasunez eta oinarri sendoz

aztertu zuen lehena izan
zelako. 1508an Polygraphiae
lana amaitu zuen, klabe
ezkutuei buruzko lan mar-
dula; guztira, sei liburuki
zeuzkan. Kriptografiaz gain,
Johannesek magia, astrolo-
gia, alkimia... landu zituen.
Baina eliza katolikoaren
itzala ugazaitarena baino
luzeagoa zen eta, kriptogra-
fiari buruzko inoizko lehen
lan inprimatua argitaratu eta
urte batzuetara, magia bel-
tza egitea leporatu eta Poly-
graphiaeren ale guztiak erre
zituzten.   

1506an Sponheim utzi
eta Würzburgeko Done
Jakue abade etxera joan zen.
Hango abade izan zen hil
artean. 

Tritemiori buruzko datu
askorik ez daukagu. Miste-
rioa landu zuen, eta haren
bizitza ere misterioz beteta
dago. 1499an, Steganographia

–mezuen barruan beste mezu batzuk ezkutatzeko tek-
nikez arduratzen den kriptografiaren zatia– izenburuko
trilogia prestatzen hasi zen, mende oso bat geroago
argitaratu zen arren. 1990eko hamarkadan, La Roche
unibertsitateko irakasle Thomas Ernstek eta Jim Reeds
matematikariak, bakoitzak bere aldetik, trilogiaren hiru-
garren liburukiaren eduki guztia enkripta-
tuta dagoela ondorioztatu zuten. Sekretu
gehienak azaldu gabe, klabe eta kodeak
askatzeke joan zen Tritemio. Baina klabe
horiek bere obran bertan egon daitezke. n

Bisita birtuala Mexikoko ondare arkeologikora
GOOGLEK, Mexikoko Antropologia
eta Historia Institutu Nazionalarekin
batera (INAH), “Special Collections
Street View” plataforma abiarazi du,
hau da, Mexikoko 30 gune arkeolo-
gikora 360ºko bisita birtualak egin
ahal izateko aplikazioa. Pixkanaka
aztarnategi gehiago eransteko asmoa

dute, Mexikoko 189 guneak hartu
harte. Oraingoz, besteak beste,
Chichén Itza (argazkian), Palenque,
Bonampak, Tulum, Teotihuacán...
bisita daitezke helbide honetan:
maps.google.com.mx/int l/es-
419/help/maps/streetview/gallery.
html#archaeological-zones. n
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Johannes Trithemius (1462-1516). Bere hilobiko
erliebearen xehetasuna, Neumünster-en (Alemania). 

Tritemio, kriptografo kriptikoa

Arrastoak



TERMOMETROA

EMILIO LOPEZ ADAN BELTZA
ANALISTA POLITIKOA 

«ETAn diziplina baloratu da,
sorkuntzaren gainetik»

(Gasteiz, 1946). ETAko militantea izan zen frankismo pean. ETAren eta Euskal Herriaren
historia berriaren ezagutzaile eta iritzi emaile egokia da. ETAren estrategia armatuaren

historiaz liburua plazaratu berri du Maiatz argitaletxearen eskutik: “Ez da ETAren historia,
egin dugunak zentzua ukan dezan memoria analisia da” erran digu Angeluko bere etxean.  

| MIKEL ASURMENDI |

Argazkiak: Dani Blanco

ETAREN ESTRATEGIA ARMATUAREN
HISTORIAZ liburuaz jabetzeko ego-
kiena berau irakurtzea da. Emilio
Lopez Adanek (Beltza) 1980tik
2011ra idatzitako iritzi-artikuluen
memoria da. 212 ohar berri idatzi
ditu bilduman. Liburura hurbiltzeko
hainbat argibide aurkitu dezakezu
elkarrizketa honetan: “Ez dut ETAk
egindako guztia onartzen, baina

puntu bateraino ETAko kideak
gureak dira. Gure historiak eta gure
ekintzek zentzu bat ukan dezaten
berrosatu dut liburua” diosku
Beltzak. ETAren historiak askorako
ematen du. Elkarrizketa ulertzeko
hona liburuko premisa hau: “ETAri
buruz esaten den guztia ez da egia,
eta egia guztiak ez dira esateko”.
Bada besterik ere: “ETAren estrate-

giaz hitz egitean bi aukera onartzen
dizkizute: apologia edo traizioa”.

“Gure” eta “gureak” zer den argituz
hasi beharko genuke, ezta? ETArekin
identifikatzen zara?
Hori da problema. Identifikatu?
Bai... baina. Gu “independentzia,
sozialismoa eta euskalduntasunare-
kin” identifikatzen garenok gara.
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ETAren helburu politiko
hauek, ETA Zaharraren den-
boran finkatu ziren, V. Biltza-
rrean. Erran nahi baita, ezker
abertzalekook, zentzu zaba-
lean, horiek identifikatzen
gara. Ni helburu horiekin bat
nator. Jarrerekin identifika-
tzea besterik da.

Mintzo gaitezen jarrerez, beraz.
Helburu horiei lotzeko estra-
tegiak kontuan hartu behar
dira: ekintza armatuak. ETAk
erabilitako teknikak denetari-
koak izan dira, eta horiek,
funtsean, gure helburu horiek
lortzeko borondatearekin lotu
behar dira. Teknika desego-
kiak erabili badira ere, horiek
guk partekatzen ditugun hel-
buruak lortzeko erabili dira.
Areago, teknika horiek parte-
katzen ditugun hainbat balore
erabiliz egin dira, eta gure jen-
deak egin du. Guk eginak izan
gabe, guk kritikatu ditugun
horiek ere gureak dira. Ekin-
tza horiek, ados ez ginenon
kritikak eta oposizoak barne,
gure historiaren parte dira. 

Nola arrazoitu ETAk egin duen
guztia, helburuak lortzeko ego-
kitasunaren ikuspegi batetik? 
Bada, horietan guztietan arra-
zionaltasun parte bat egon
badagoelako, arrazionaltasuna hel-
buruetan eta tekniketan,  desegoki-
tasunean ere baitago arrazionalta-
sun puntu bat. Kontua da
arrazoitzea zergatik onartu diren
desegokiak iruditu zaizkigun tekni-
ka armatuak. Analisi arrazional
horren bidez, horri guztiari zentzua
emateko egina dago liburua.  

ETAren estrategia armatuaz ari gara,
protagonista nagusiak miliak izan
direlarik.
Baiki. Estrategia hori 1974 urteal-
dean onartu zen. Hau da, helburuak
lortzeko ekintza militarrak zehaztu
ziren, baita helburua Espainiako
Estatuarekin negoziatzea zela zehaz-
tu ere. ETAk botere faktikoekin
negoziatu nahi zuen hauexek Euskal
Herria ezagutu zezaten. Estatuak
autodeterminazioa eta lurraldetasu-
na onartzea nahi zuen. ETA milita-

rra higadurazko gerla luzerako pres-
tatu zen, egiazko demokrazia ezar-
tzeko. Ondorioz, ETAren ustez,
amnistia berez etorriko zen.   

KAS alternatiba izan zen negoziazioa-
ren funtsa urte luzetan. 
Bai. Alternatiba Demokratikoa bera
ere, 1995ekoa, KASeko eskemare-
kin lotu daiteke. Modu ezberdinez
deklinatuak dira biak, baina afera
nagusia, negoziazioa ETAren eta
botere faktikoen artean egitea zen.
Anoetako Proposamenean hasi zen
hori aldatzen, bi karrilen negozia-
zioa planteatzen da, alabaina, for-
mulazioa ez da garbi azaltzen. 

Kontraesan are handiagoak azaleratu
ziren ezker abertzalean orduan.
Lurraldetasunaren aferaz ari naiz. 
Liburuak puntu hori ere argitzea du
xede, ETAren ikuspegi estatalista

bereziki. Hots, ETAk Euskal
Herria Estatu Batua bihurtze-
ko borondatea zeukan eta
tinko jardun zuen horretan.
Alta bada, euskal nazionalis-
moaren tradizioan badago
jarrera asko: federalista, kon-
federala, baita estatuaren
ideiaren kontrakoa ere. ETA
militarrak Independentzia eta
Estatua lotu eta fronte nagu-
siaren teoria ezarri zuen:
“Borroka leku nagusia Hego-
aldea da, Iparraldearen fun-
tzioa “basea” izatea da, eta
hala funtzionatu behar da
Hegoaldeko lurraldetasuna
ezagutarazi arte”. Une horre-
taz gero, bildutako bulkadare-
kin Iparraldea integratzea
pentsatzen zuen. Formulazio
horren ondorioz sortu zen
Iparretarrak (IK) erakundea. 

Zu kritiko zara izaera estatalis-
tarekin. Kontraesanak kontrae-
san, noiz arte da ETAren estra-
tegia armatua balekoa, eta
zergatik desbideratzen da?
Hor elementu asko dago.
Afera ez da norberaren estra-
tegia aztertzea, hau da, estra-
tegia ez da bakarrik guk pen-
tsatu duguna gauzatzea, baizik
arerioaren eta egoeraren alda-
ketaz ohartzea. Beste aldean
ematen diren aldaketek ele-

mentu berriak sortzen dituztela
konturatzea. Hots, gure estrategia
egokia edo desegokia den ikusteko
errealitatean gertatzen denarekin
ere alderatu behar da. Hitz bitan:
errealitate soziopolitikoa aldatu zen
eta ETAren estrategia ez. 

Diktaduraren ondorioz “ETA eta Eus-
kal Herria sinbiosia” bilakatu zen jen-
dartean. Kaltegarria izan ote zen bien
arteko identifikazio hori?
Frankismoaren bukaeran ETA eta
Euskal Herriaren artean identifika-
ziorik ote zegoen? Bai. Nire formu-
lazioa beste bat da, ordea: Euskal
Herrian zenbat jendek sostengatu
zuen ETA? Gure historia ulertzeko
horrek daukan garrantzia aztertzea
da funtsezkoa. Testuinguru histori-
ko hartan, jende askorentzat biolen-
tzia politikoa haizu, normala eta
positiboa zen, naturala zen.  

“Kontua da arrazoitzea zergatik
onartu diren desegokiak iruditu
zaizkigun teknika armatuak.
Analisi arrazional horren bidez,
horri guztiari zentzua emateko
egina dago liburua”
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Sostengua aldatuz joan zen, ordea.
Eta afera da sostengua zergatik alda-
tzen joan den argitzea. Frankismo
berantiarrean jada, ETA da abertza-
letasunaren ardatza, eta ez bakarrik
arlo militarrean, eguneroko bizitzan,
kulturan, jendartean garrantzia izu-
garria zuen. Trantsizio hasieran ere,
kapitalismoa eta demokrazia ordez-
katzaile hutsaren  bilakaera galarazte-
ko ETA erreferente nagusia da alter-
natiba iraultzaileari eusteko. ETA
Euskal Herriko erresistentziaren
erreferentea bilakatu zen. 

Noiz arte? Tejerok estatu-kolpea jo
arte, agian?  
Hor nonbait. Estatu-kolpeaz gero
ETA marjinazioaren bidean sartzen
hasi zen, baina ez da konturatzen.
Espainia ez da diktadura harrezkero,
Europan normalizatzen ari den
demokrazia baizik. Horrek Estatuak
Euskal Herriko borroka armatuaz
zeukan jarrera aldatu zuen argi eta
zeharo. Anartean, EAJk trantsizio
ondorengo urteetan marjinala iza-
teari utzi eta bere burua altxatu
zuen. Gauzak aldatu ziren EAJn
eta Euskal Herriko egoera ere.
Hau da: ETAren aukera alde bate-
ra, badago normalizazio demo-
kratikoa lortzea, alderdien eta
bozken bidez; Gernikako Estatu-
tuaren bidez. Eta hori ere bada
gurea. Halaber, errepresio moldea
ere aldatu zen: Andrés Cassinelloren
garaian [Guardia Zibilaren eta Zer-
bitzu Sekretuen buru, Tejerazoan
inputatua eta GALen inplikatua],
errepresio modernoa lantzen hasi
ziren Espainian. ETA beste modu
batez jazarria da, GAL tarteko. Jazar-
penak ETA kolpatu zuen eta  ingu-
rua ere bai. Hortik dator arazoa.
1984an ETA konturatzen da nego-
ziatzeko estrategiak ez duela fruitu-
rik emango. 

Konturatzen da? Bada, ez zuen estra-
tegia egokitzen jakin izan.
Hala ere, teknika armatuak aldatu
zituen. 1982-84ra arte graduazio
altuko militarrak, indar polizial
errepresiboak eta txibatoak zituen
helburu. Txibatoen inguruan arazo
bat baino gehiago dago, diskutitze-
koak. ETAk ekintza gogorrak egi-
ten ditu helburu nahiko garbiekin,
“alboko kalte-ondorio” oso gutxi-

rekin, baina estrategiak ez du deus
ematen. ETA horretaz konturatzen
da. ETAko sektore batek beste
estrategi bat sartu zuen: atentatu
masiboak egitea. Hasieran ekintzen
helburua errepresiatzaileak jotzea
zen, ondoren, atentatu masiboak
egitean, jendarte zibila bilakatzen da
helburu. ETAk dio ez dela bere
nahia. “Behartuak gara”, dio nola-
bait. ETAk argudio moralak, etiko-
ak eta politikoak darabiltza: “Ez da
gure erruz. Estatuak behartu gaitu.
Horren adibide nagusia Hiperco-
rreko atentatua izan zen. Masakrea. 

Orduan ematen da lehen lerratzea
estrategia armatuan.
Nik desbiratze terrorista deitzen
dudana. 

Nola arrazoitzen da desbideratzea? 
Efikazia bilatzen du ETAk. 

Baina hori efikazia eza da.
Bai, baina hori gero ikusten da.
Hori erabakitzen dutenek unean-
unean ez dute ikusten. “Estatuaren
puntu gorenetan jotzea ezina bila-
katu zaigu, ez du deus eman gaine-
ra, orduan, espainiar herria meha-
txatuko dugu, horrek behartuko du
Gobernua politikoki amore emate-
ra” da ETAren arrazoinamendua. 

Duda-mudak are gehiago handitzen
dira, haatik.
Noski. Lehenengo atentatu masibo-
ak egiten direnean, populazio zibila
inplikatuz, protestak areagotzen
dira, eta areago ETAk “Estatu”
moduko diziplina ezartzeko asmoa
argi erakusten duelako. Txibatoen
kasua adibidez: kasu askotan ez da
garbi txibatoak ote ziren. Jotzeko
modu hori erabili zuen populazioan
genituen etsaiak beldurrarazteko.
Kontrol soziala inposatzeko nolabai-

teko eskusartzea egin zuen ETAk:
“Herriaren babesleak gu gara” adie-
razten du, nolabait. Zentzugabeko
biktima asko egin zuen ETAk. 

ETA Estatu bilakatu zela esan duzu. 
Bai. Horren agerbide gorena ETAk
Yoyes garbitzean ikusi zen. Popula-
zioa kontrolatzeaz gain “bere popu-
lazioa” kontrolatzeko era autorita-
rio eta bortitza izan zen. Halaber,
garai hartan negoziatzeko lehen
aukera historikoa eman zen: Alje-
rreko negoziazioa. Aljerren soluzio
teknikoa delakoa gauzatzeko posi-
bilitatea bazegoen. ETAren ingu-
ruan aipatua zen soluzio hori:
armak utzi, presoak kalera, hots,
amnistia. ETAk, artean, bazeukan
nahiko indar, propioa, soluzio tek-
nikoa erdiesteko, ez helburuak
inposatzeko, baina bai Estatuak
lasai antzean “ea, bukatu da”, esate-
ko; arindu moduko bat hartzeko.
Baina ETAk ez du hori negoziatu
nahi, ETAk insistitzen du negozia-
zio politikoa gure helburuetan
dagoela, eta ez da konturatzen
talde militar bezala ez duela inda-
rrik hori negoziatzeko. Poli-miliek
izan ez zuten bezala, poli-milien
afera baina, artean, zabalik zegoen
trantsizioan trenkatu zen.  

Baina zein da arrazoia, jarrera hori
nagusitzeko ETAn? Belaunaldien

gorabeherak aipatu izan ohi dira.
Belaunaldi afera ere bada, geroago.
Lehenago ordea, estrategia militarra
milien inguruan ondu zen, besteak
beste, Argala, Txominen inguruan.
Argala hil zuten. Geroago, Txomin
hil zen ere. Jendeak dioenez, erre-
presioaren ondorioz, ETA poli-
milietako Bereziak lehenik eta ETA
VIII. Biltzarrekoak gero nagusitu
ziren ETAn. Militante horiek beste
mentalitate eta borondate bat ekarri
zuten erakundera. Espainiako Esta-
tuari, baita herriari berari ere, irten-
bide iraultzailea inposatzeko inda-
rra zeukatela pentsatu zuten. ETAn
joera estatalista eta autoritarioa guz-
tiz nagusitu zen, antza. 

Baita ezker abertzalean gorabeherak
areagotu ere.
Bai, eztabaida publikoak azaleratu
ziren “ez gaude ados” esanez. Alje-
rreko saioaren ondoren hautsak

“Lehen atentatu masiboak
egiten direnean, populazio
zibila inplikatuz, protestak
areagotzen dira eta areago
ETAk  ‘Estatuaren’ moduko
diziplina ezartzeko asmoa
argi erakusten duelako”
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harrotu ziren ezker abertzalean.
Ezker abertzalean kritikak agertzen
dira. Iñaki Esnaola baztertua izan
zen. Esnaola ez zen nornahi. HBko
Mahai Nazionaleko kidea, eskuin
muturrak kolpatu zuen Madrilgo
atentatuan. Esnaolak egunen
batean kontatzen badu zer gertatu
zen ETAren eta ezker abertzalea-
ren artean, argipen gehiago izango
dira. Badira bestelako pertsonak
ere. Nik atea irekitzen dut liburua-
ren bidez. 

Zein zen ETAren funtzionamendua? 
Gutxiengo batek hartzen bide ditu
erabakiak. Gero erabakia zabaldua
da mugimendu osoari asanbladen
bidez, eta oinarriek barneratzen
dute goitik datorrena. ETAn dizi-
plina baloratua da sorkuntzaren gai-
netik. Halere, batzuek herria inpli-
katzen duen terrorismoaren
estrategiak ez duela deus emango
pentsatzen dute, eta hortik heldu
zen Alternatiba Demokratikoa.

Sufrimenduaren sozializazioa estra-
tegia areago indartu zen hartara.
Sufrimenduaren sozializazioa deitu
bada ere, termino hori ez da zeha-
tza, eufemismoak sortu ziren
horren inguruan. Ezker abertzaleak
“konfliktoaren ondorioen sozializa-
tzea” erabili zuen. Gatazkaren
ondorioak sozializatu behar omen
ziren, funtsean, etsaiek amore eman
zezaten. ETAk demokraziaren fun-

tzionamenduan diharduen jendea-
ren kontra jotzen du, demokrazia-
ren hautetsiak izan edo gure kontra
iritzia sortzen dutenak izan, hau da,
kazetarien aurka.  

Gatazka egoera zailera iritsi zen,
inoiz irtenbidea lortzekotan. Nolatan?
Arrazionaltasunaz galdetu didazu
arestian. Nahiz eta ETAk ikaraga-
rrizko hanka sartzeak egin dituen
ezker abertzalean beti izan da hare-
kiko enpatia. Zergatik? Azken hel-
buruekin bat egiten dugulako.
ETAk halako erabakiak hartu ditue-
nean –politikoak eta kazetariak gar-
bitzea ETArentzat erabaki arrazio-
nalak dira–, azken helburuak
lortzeko eginak dira, eta horien egi-
leak “gureak” dira. Militanteak gure
haurrak, gure familiakoak edo gure
lagunen haurrak dira. Enpatia hori
tarteko, bigarren arazoa Estatuaren
erantzuna da: ezin da ETAren his-
toria ulertu, Estatuak ETAren kon-
tra egin duena ulertu gabe. Demo-
kratikoak ez diren bitartekoak
erabili ditu: estatu terrorismoa, bere
legeak eta tortura. Estatuak ETA-
ren inguruan zegoen jende asko
inplikatu gaitu, nahiz eta kritikoak
izan. Kritiko izan zaitezke ETAre-
kin, baina Estatuak kartzelara era-
maten zaitu. Ikaragarria da. Jendeak
sentitu du Estatuak ETAren kontra
egitean, euskaldunon kontrako poli-
tika egin duela. Orduan, ETA gure
helburuen partaide izaki, ezker

abertzaleko jendea Estatuaren –eta
ETAren– biktimak bilakatu gara
aldi berean. Horrela sortzen da
enpatia. Enpatia horrek ETAri
lurrartzeko modua prestatzea ekarri
zuen: Lizarra-Garaziko Akordioa
da lehen ahalegina. Abertzale guz-
tiek lurrartze politikoa prestatu zio-
ten ETAri, baina hura ere kareletik
bota zuen ETAk. 

Aldez edo moldez, ETAk Bietan jarrai
lemari atxikia segitzen du tinko.
Gauza asko ezezagun dira, betiere.
Hipotesi bat bota daiteke, halere:
Lizarra-Garazi denboran Herri
Batasuneko jende askok ere ikusten
du argi eta garbi estrategia horrek
ez duela deus emango, baztertu
egin behar dela. Kritika anitz egiten
zaio borroka armatuari, eta argudio
nagusia da: gure gaitasunari indarra
kentzen dio. Garzon epailearen
“dena da ETA” garaitu da egoera
aldatuz. Estatuak estrategia polizia-
la aplikatzen du ETArekin bukatze-
ko, oso gogorra. Batasuneko Mahai
Nazionala 1997an kartzelaratzen
du. Batasunean ere jende askok jada
kritikook pentsatu duguna bere egi-
ten du: estrategia politiko-militarre-
kin bukatu beharra. Hamabi urte
joan dira harrezkero. Eta harrezke-
ro –Loioalako negoziazioak tarte-
ko– astakeria are ulergaitzagoak
ezagutu ditugu. 

Ezker abertzaleko sektore askoren-
tzat ere ulergaitzak. Nola ulertu,
ordea?
Batetik, esan bezala, ETAren senti-
menduak eta ekintzak ulertzeko,
Estatuaren jokaera ulertu behar da.
Jende askok ispiluaren mentalitatea-
rekin funtzionatu du: “Estatuak
egin dituen astakerien aldean guk
egin duguna huskeria da”. Bestetik,
ETAren inguruan ez da pentsamen-
du ideologikoaren eskasiarik, baina
ETAren eta ezker abertzaleko mili-
tanteen formazioan gabeziak izan
dira. Errelatibismo morala hau era-
bili dute: “Irabazteko balio duen

“Jendeak sentitu du Estatuak ETAren
kontra egitean, euskaldunon kontrako
politika egin duela. Orduan, ETA gure
helburuen partaide izaki, ezker
abertzaleko jendea Estatuaren –eta
ETAren– biktimak bilakatu gara.
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guztia ongi dago”. Hori aztertu eta
azaldu behar da, horren erantzuleak
baitaude egon.

Zergatik nagusitzen da estrategia
politiko-militarra?
Estrategia hori mantendu zutenek,
hipotesia baino ez da, Batasuneko
kritikoak ere isilarazteko eta bazter-
tzeko erabili zuten. Galdera hau da:
“Zergatik Resistir es vencer lema man-
tendu da herenegun arte, inolako
autokritikarik gabe? Arazoa, niretzat,
“orain bide demokratiko ordezka-
tzaileetan sartu behar dugu” lema
nagusitu izana da. Zergatik?

Zergatik? Edo zer gertatu da?
Batasuneko kritikoek indarra eta
konfiantza irabazi dituzte herrian
eta ezker abertzalean sostengu gero
eta handiago lortu dute. ETAk sos-
tengua galdu du egoera berezian. 

Zein da egoera berezi hori?
Hipotesiak betiere: ETAren zuzen-
daritza egoera babestu batean egon
da joan den hamabost urteetan, poli-
ziarengandik urrun, ziur aski, Resistir

es vencer delakoan sinesten duten
erregimen autoritarioen babespean.
Orain gauzak aldatu dira, erregimen
horien kontestua aldatu baita. Espai-
niako diplomazia aldatu da, egoera
ekonomikoa ere, eta nonbait, babes-
gune horretan egon den ETAko
buruzagitzari “aski” esan zaio. Adi-
bide baterako, Fidel Castro bitarte-
kari da FARCen eta Kolonbiako
Gobernuaren arteko negoziazioe-
tan. ETAren eta Espainiako Gober-
nuaren arteko negoziaketak ere
horrelako testuinguruan eman zitez-
keela esan ohi da. Hau da, amets
iraultzailea zabaldu zen tokietan.
Horiek hipotesiak dira, halere. Esa-
mesak. Esan dezakegun bakarra da,
ETAren eta Batasunaren arteko
indar harremanak aldatu direla.
Baina hor arazoa ere badago, ETA
urtuz baitoa, artean, oraindik ere
autokritikarik egin gabe.

ETAren estrategia politiko-militarra
bukatu da, alabaina.
ETAren estrategia politiko-militarra
bukatu da, eta porrota da. ETAk
borroka armatua eta 700 preso utzi

ditu, askatzeko negoziazioaren itxa-
ropenik gabe: lurraldetasuna zegoen
puntuan, eta autodeterminazioa
eskubidea –Espainiako Estatuari
dagokionean– zegoen ezagutza mai-
lan utzirik. ETAk ez du helbururik
lortu. Alta, autodeterminazioa, lurral-
detasuna eta amnistia gure helburuak
dira betiere. Batasunak helburuak
salbatu ditu, nolabait. Bira egin du
eta indarra kapitalizatu ere –sostengu
elektoral handiarekin– ezker abertza-
learen helburuei jarraipena emateko,
delirio politiko-militarretik aldentze-
ko gauza izan da. Baina, zer politika
egiteko? Politika sozialdemokrata.
Beraz, ez du politika modu berria
ekarri, fruituak erreformatzaileak
dira, kontrairaultzaileak, mugimen-
duaren sorreraren eta sortzaileen
kontrakoak. Asmo onak ez ditut uka-
tuko, baina politika sozialdemokrata
Batasuneko garai beltzaren ondorioa
da. Agindu eta agintzen dutenek
jarrera piramidala eta
autoritarioa ezarri dute
eta horren erantzuleak
dira. Geratu zaigun pro-
blema handia da. n
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IKASTAROA Carballo herrian izan
zen, A Coruñan. CTNLk (Coordi-
nadora de Traballadores/as de Nor-
malización da Lingua, hango hiz-
kuntza teknikarien elkarteak) eta A
Coruñako unibertsitateak antolatu
zuten, hiru egunetan. Hizkuntza
normalizazioa eta justizia soziala
jarri nahi izan zituzten harremane-
tan. Horretarako, ekologistak, etor-
kinak, ekintzaileak, feministak, les-
bianen eskubideen aldekoak,
gazteak eta abar gonbidatu zituzten
jende aurrera.

Galizieraren alde egitea zuzena
da, bidezkoa da. Eta zuzenak diren
beste aldarrikapenekin bat egin
behar du galizierak. Horixe da jar-
dunaldietan antolatzaileek ateratako
ondorio nagusia. Beste ondorio
batzuk atera ditut nik bederen.
Agian, horiek gure hizkuntza egoe-
rara egokitzeko bide ez oso malkar-
tsua izan dezakete. 

Behin baino gehiagotan aipatu
zuten autokonfiantza hitza hizlariek
eta jardunaldietako partehartzai-
leek, modu horretan zein bestelako-
etan (harrotasuna, boteretzea…).

Galizieraren alde jardun dutenak
orain arte goi mailako funtzioei
begira aritu dira: unibertsitatea,
komunikabideak, irakaskuntza,
administrazioa, justizia… Goi mai-
lako funtzioei begira eta maiz admi-
nistrazioari eskean.

Baina gauzak aldatzen ari dira,
apurka bada ere. Hor
daude azken urtean sortu
diren partaidetza herrita-
rreko komunikabideak
(Sermos , Praza , Dioivo),
partaidetza herritarreko
eskolak (Semente, Galiza
co galego ekimena), inter-
bentzio eredu berriak
(Burela eredua) eta abar.
Eta agian, ziaboga har-

tzeko unea heldu dela adierazi zuten
jardunaldian. Agian, estrategia alda-
tzeko unea heldu dela. Horrek ez
du esan nahi goi mailako funtzioen
aldeko lana bertan behera utzi
behar denik, ez du esan nahi admi-
nistrazioari eskatu behar ez zaionik.
Inola ere ez. Baina lan ildo berriak
lantzeko momentua heldu da akaso.

Hiztuna mimatu
Orain arte, galizieraz egiten duenari
ez zaio behar besteko jaramonik
egin. Ez dira hiztunen jarrerak
sakon landu, ez da leialtasuna modu
zuzenean jorratu. Eta bada garaia
galizieraz egiten dutenak zaintzeko,
bada garaia horiek babesteko,
horiek baitira normalizazioaren

GALIZIERA

Gurean ez da oso ohikoa esaldi berean hizkuntza normalizazioa eta justizia soziala berbak
aurkitzea. Gurean ez da oso ohikoa honen moduko galderak egitea: izan al zaitezke feminista

gaztelaniaz biziz? Hori dela eta, Galizia aldera jotzea erabaki nuen uztailean, 
hango udako ikastaro batera.

Hiztun oro 
normalizatzaile bihurtu

| TXERRA RODRIGUEZ / EMUN |

Hizkuntza teknikarien koordinadorak eta A Coruñako (Galizia)
unibertsitateak antolatutako udako ikastaroetan uztailean.

Galizieraren alde jardun dutenak
orain arte goi mailako funtzioei
begira aritu dira: unibertsitatea,
komunikabideak, irakaskuntza,
administrazioa, justizia … Goi
mailako funtzioei begira eta
maiz administrazioari eskean
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benetako protagonistak, benetako
akuiluak.

Eguneroko praktika ohikoei
garrantzia eman behar zaie, leialta-
sunaren hauspoa puztu. Ezinbeste-
koa da konfiantzaz eta harrotasu-
nez lepo dauden hiztunak izatea.
Komunitate bakoitzak bere burua
jagon egin behar duelako, bere
burua gobernatu. Baina horretara-
ko komunitatean sinisten duten hiz-
tunak behar-beharrezkoak dira.

Komenigarria da oso, beste
mugimenduek –bidezkoak diren
beste aldarriak dituzten mugimen-
duek– erabili dituzten tresnak azter-
tu eta, ahal den neurrian, hizkuntza
normalizazioari egokitzea: adibidez,

feministek erabilitako boteretze-
estrategiak, aurreiritziak zapuzteko
teknikak, administrazioarekin nego-
ziatzeko eta borrokatzeko mol-
deak...

Helburua: eredu izango diren
hiztunak sortzea eta babestea. Gali-
zieraz egiten duen oro, hein batean
bada ere, normalizatzailea da, hiz-
kuntza aldaketaren (edo aldaketa
ezaren) bultzatzailea. Galizieradu-
nek barneratu behar dute normali-
zatzaile direla eta euren hizkuntza
jarrerak aldatzeko bideak hartu.
Horretarako, beharrezkoa da hiztun
horiek mimatzea.

Bestelakoez ere aritu ziren han:
jasangarritasunari buruz, hizkuntza

transmisioaz, arnasguneei
buruz, gertutasunari
buruz, inperialismo lin-
guistikoaz, sare horizon-
talei buruz, Interneti
buruz…
Aldeak alde, eta hizkun-

tzak hizkuntza, jardunal-
dietan bizitakoa ez da
gurean bizi dugunaren
oso ezberdina. Kontu

batzuetan, ia-ia Galizia jartzen den
lekuan Euskal Herria jarri eta emai-
tza berdintsua izan dai-
teke. Hala ere, aberastu
egiten da bat bestelako
errealitateak eta kezkak
jasotakoan. n

Babeslea: Euskal Herriko Unibertsitatea

Helburua eredu izango diren
hiztunak sortzea eta babestea
da. Galizieraz egiten duen oro,
hein batean bada ere,
normalizatzailea da, hizkuntza
aldaketaren (edo aldaketa
ezaren) bultzatzailea

Burela Lugoko A Mariña
eskualdeko herria da, 12.000
biztanle ingurukoa. Orain dela
zazpi urtetik, Burela eredua
izeneko interbentzio soziolin-
guistikoa ari dira egiten. Hiz-
kuntza plan berezia daukate
herri horretan.  

Behetik gora egindako plana
da, institutuko gazteek eta ira-
kasleek bultzatutakoa eta uda-
lak onartua aho batez. Horrez
gain, partehartzailea da. Plana
aurrera eramaten dute herriko
gazteek, irakasleek eta herrita-
rrek. Eredu horretan ez dago
hizkuntza teknikaririk.

Orain arte, urtero gai bat
landu dute: hilerriak, notariak,
merkataritza, eliza, osasungin-
tza, musikagintza… Hiztun
berriei arreta berezia jartzen
diete, baita etorri berriei ere.
Radio Burela irratian Proxecto
Neo irratsaioa egiten dute aste-
ro. Aldi bakoitzean galiziera
nagusitan ikasi duen pertsona
bat edo batzuk gonbidatzen
dituzte euren ikasketa proze-
suari buruz hitz egiteko. Burela
ereduak hainbat sari jaso ditu
Galizian eta Espainian berri-
kuntza pedagogikoengatik.
“Modelo Burela” terminoa
idatzita, eredua azaltzen duen
ordubetetik gorako bideoa aur-
kituko duzue Interneten.
ARGIA.com-en ere multimedia
materiala izango duzue aurki.

Burela eredua

Radio Burela irratian galiziera hiztun berriei eta iritsi berriei 
arreta berezia jartzen diete.
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DAKOTA AMERINDIAR
HERRIA diru-bilketa kan-
paina sutsuan sar tuta
ibili da azken asteetan
noizbait berena izanda-
ko lurra erosi ahal izate-
ko. Dakota edo Lakota
herria, Sioux gisa izen-
datu zuten bertara hel-
dutako europar rek.
1876an kendu zieten
lurra eta ordutik, esku
pribatuetan egon da,
berentzat sakratua den
Pe’ Sla er romesaldi
gunean ibiltzen utzi izan
dieten arren. Hala ere,
jabeak salgai jarri zuen
lur eremua eta etxeak eta
errepideak egingo zituz-
ten beldur ziren dakota-
rrak. Azken aukera gisa,
lurra beraiek erosteko
kanpaina abiatu zuten,
eta azkenean, dolar nahi-
koa lortuta, jabearekin
akordioa lortu dute.

Irailaren 1ean, Hego
Dakotan (AEB) Pe’ Sla
guneak Sioux herriaren-
tzat behar duela defendatzeko
mugimenduko kideek prentsari
jakinarazi zioten tribu hauek 800
hektareako gunea erosi
egingo dutela azkenean.

Hainbat asteren
ostean, Dakota her ria
osatzen duten bederatzi
tr ibuek nahiko dirua
lor tu dute Pe’ Sla-ren

egungo jabeari lurra erosteko. Ez
dute adierazi erosketaren xeheta-
sunik, ez noiz egingo den esku

aldaketa, ezta zenbatean
adostu duten prezioa
ere.
Prentsaurrekoa “Black
Hills ez dago salgai” ira-
kur zitekeen margo
handi baten aur rean
eman zuten, 1851n
AEBek onartu eta bete
ez duten lege bati errefe-
rentzia eginez. Lege
horrek Black Hil ls-en
(Mendi Magal Beltzak)
jabea Dakota herria zela
zioen, baina 1877an alde
bakarreko erabakiaren
bidez bota zuen atzera
AEBetako Kongresuak.
1979. urteaz geroztik,
AEBetako gobernuak
105 milioi dolar eskaini
izan dizkie tribuei kon-
pentsazio gisa,  baina
Dakotar rek uko egin
izan diote beti, aldarrika-
tuz, lur hori  beraiena
dela.  
Last Real Indians elkar-
teak bideratu du Pe’ Sla
salbatzeko diru bilketa,

guztira 300.000 dolar lortuz. Kopu-
ru horri, Rosebud Dakota tribuak
jarri dituen 1,3 milioi dolar gehitu

behar zaizkio, eremua
erosteko nahikoak. Pren-
tsaurrekoan,
tribu guztien
arteko batasu-
na aldarrikatu
zuten. n

DAKOTA HERRIA

1876an lapurtu zietenetik esku pribatuetan egon da Pe’ Sla izeneko gune sakratua. 
Jabeak salgai jarri du 800 hektareako eremua, eta hirigintza operazioetatik salbatzeko 

erosi egin dute dakotarrek. Arbasoen lurra berreskuratu dute euren poltsikotik.

Euren lur sakratua erostea
lortu dute dakotarrek

Dakotarrek beti aldarrikatu izan dituzte Black Hills-eko lurrak. 

AEBetako gobernuak 105 milioi dolar
eskaini dizkie tribuei konpentsazio gisa,
baina dakotarrek uko egin diote,
aldarrikatuz, lur hori beraiena dela

| LANDER ARBELAITZ |
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TROIKAK ATENASERA BIDALITAKO
ADITUEN MISIOAK –Europar
Batzordeko, Europako Banku Zen-
traleko eta Nazioarteko Diru Fun-
tseko kideek osatua– Greziako
Gobernuari gomendatu dio lan
merkatua sakon malgutu dezala.
Malgutasun horren barruan sartzen
da kaleratzeko kostuak gutxitzea eta
lan astea bost egunetik sei egunera
luzatzea. Adituen txostenak dio,
hainbat neurri hartu beharko lirate-
keela, hala nola kontratazio kostuak
merkatu eta lan egutegiak malgua-
gotu. Malgutasuna eskatzen dute,
hain zuzen, Atenaseko gobernuare-
kin negoziatzen ari direnean 11.600
milioi euroko aurrezpen plan bat.

Troikak ordezkatutako kapitalis-
moa asegaitza da. Ongizate estatua
desegiten ari dira Grezian eta Por-
tugalen, hemendik aurrera baita
Espainian eta Italian ere. Herrita-
rrak lanaren esklabo bihurtzen
dituzte; babesgabetasun soziala,
prekarietatea eta pobrezia zabaltzen
dute; eta bankuak lotsarik gabe gar-
bitzen dituzte diru publikoz. Gre-
zian gertatzen ari dena, kapitalismo
horrek Espainiako Estatuan egin
nahi duena da. Kapitalismo basati
eta asegaitzaren benetako ikurra
den Merkelek joan den astean
Madrilera egindako bisita, bere
lagun Rajoyren ondoan esandako
hitz hutsaletatik harago, testuinguru
horretan kokatu behar da. Erreska-
teak ez dira egiten herri sektoreei
eragiten dieten ordainik gabe. Eta
bitartean, hazkunde ekonomikoa
sortzeko politikarik ez dugunez,
langabezia ikaragarri handitu da;
pobrezia, prekarietatea eta bazter-
keta sozialaren gisan. Pentsionistei
ere sarrerak murriztuko dizkiete.
Arrazoiak soberan daude kaltetuta-
ko herritarrek, gehiengo sozialak,
gogor erantzun deza-
ten Hego Euskal
Herrian irailaren 26an
egingo den greba oro-
korrarekin. n

Juan Mari Arregi

Kapitalismo
asegaitza

Bea Salaberrik pasiorik gabe hizkuntza politikaz lanean aritzeaz Han eta
Hemen blogean esanak: 

| ONINTZA IRURETA AZKUNE |

Bahea

EUSKO JAURLARITZAK 2012-2013
ikasturterako 19.720.000 euroko
partida onartu du euskaltegi priba-
tuentzako eta zentro homologa-
tuentzako. Iazkoarekin alderatuz
gero, %4,9ko murrizketa izan da.
Kopuru osoa honela banatuko da:
16,6 milioi euro euskaltegira joanez
ematen diren ikastaroetarako; 1,1
milioi euro euskaltegietan norberak

bere kasa ikasteko eskaintzen diren
ikastaroetarako; 620.000 euro bar-
netegietarako; eta milioi bat euro
eta 400.000 euro, hurrenez hurren,
administrazioarekiko hitzarmenen
arabera taldeak eskolatzen dituzten
euskaltegietarako.

Iraila izaki, euskaltegiak hasi
dira matrikulazio kanpainak egiten
ikasturte berrirako. n

19.720.000 euro 
euskaltegi pribatuentzat

“HAINBAT LAN eta hausnarketa burutu dira, usaiako gaiez, lurralde kolektibitatea,
euskara eta abar baina ez betiko jendeen artean. Izan ere, hainbat partaide
lekukoak badira ere, ez dira usaian busti direnak gai horiekin. Oroz gainetik,
aditu batzuk egon dira ere. Euskal Herrikoak ez diren jendeak, eta gai hauekin
ez dutenak deus inplikaziorik ukan orain arte. Inteligentzia bateko kide dira, gai
horiez badakite eta beren lana xuxen eta gardena izan da. Bakar batzuk izen-
datzeko: Massias, lege mailako aditua; Puren, didaktikalaria; Carcassonne
legelaria.

Orain arte hegoaldeko jendearengana itzuli gira naturalki eta kasik esklusiboki.
Beti lagungarria eta argigarria izan zaigu. Baina pasio askorekin gertatzen da,
batetik eta bestetik gure egoerak oso ezberdinak dira. Gure kulturak eta egiteko
moldeak ere...”. n

BAI EUSKARARI Ziurtagiriaren
Elkartearen proiektua da Enpre-
sarean, eta Gipuzkoako Foru
Aldundiarekin eta Donostiako
Udalarekin batera kudeatzen du.
Lehenengo aldiz, azoka antolatu
dute urriaren 2rako, Donostiako
Kursaal Jauregian. Enpresareanen
asmoa, baita azokarena ere, arlo
bereko edo beste arlo batzuetako
enpresak harremanetan jartzea da;
jakintza eta esperientziak truka-
tzeko, hornitzaile berriak aurki-
tzeko, eta azken finean, elkarlana
bultzatzeko. Enpresek baina, ele-
mentu bera elkarbanatu beharko
dute, alegia, euskaraz lan egin eta

euskaraz ekoizten dutenak behar-
ko dute izan. Enpresareanen
bitartez, enpresei negozio aukerak
handitzen lagundu nahi zaie.
Oraindik euskaraz lan egin edo
zerbitzuak euskaraz eskaintzen ez
dituztenek ere ateak zabalik izan-
go dituzte, hain justu haien nahia
euskaraz lan egitea edota zerbai-
tzuak euskaraz eskaintzen hastea
bada. 

Azokan, enpresen ar teko
elkartrukeaz gain, hitzaldiak,
mahai-inguruak eta tai ler rak
izango dira.

Informazio gehiago helbide
honetan: www.enpresarean.org n

‘Enpresarean’ azoka, 
Donostian, urriaren 2an

TALAIAN
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Ezkerretan Okinawako Ryukyus
unibertsitateak zabaldutako iruditetan
Pseudozizeeria maha espezieko bi
tximeleta, goikoa osasunean bizi dena eta
behekoa Fukushiman aurkitutako erietakoa,
hegal txiki ximurrez jaioa. Eskubiko biak
Cornelia Hess-Honeggerrek bere
webgunean erakusten ditu: goiko Panorpa
communis xomorroa Suitzako Reuenthal
herrian jaso zuen 1988an, Leibstadteko
zentral nuklearretik gertu; behekoa Miridae
familiako intsektua da, 1988an Gösgengo
zentral nuklearretik hurbil batua, Suitzan.
Xomorrook hilabete inguruko bizia eduki ohi
dutenez, belaunaldi batetik bestera kalte
genetikoek ematen dutena fite ikertu
daiteke. Fukushiman agertu da sei
hilabeteren ondoren bi halakotu egin dela
mutazio kopurua, alderaturik
hondamendiaren ostean aurkitutakoekin.
Denborak ez du dena sendatzen.

OKINAWA UNIBERTSITATEKO TALDE
batek egin ikerlana Scientific Reports
aldizkari berezituak plazaraturik,
abuztuan mundu osoko hedabideek
eman diote haizea aurkikuntzari.
BBC kate britainiarrak titulatu du:
'Severe abnormalities' found in Fukushi-
ma butterflies (Anormaltasun larriak
idoro dituzte Fukushimako txime-
letetan). Epelenei ere oroitarazi die
urruneko Japonia hartan jendeek
hondamendi nuklearra ezingo dute-
la ahaztu bizi direno.

ARGIAk zorionez baditu irakurle
zorrotzak aztarrika non egin era-
kusten diotenak. Oraingoan Suitza-
tik I.M.k (mila esker, aspaldiko
laguna)  eman digu abisu: Zuriche-
ko irakasle bat aspalditik ari da era-
kusten Europako zentral nuklea-
rren inguruetan ingumek jasaten
dituzten mutazioak irudi eder
bezain zirraragarrietan. Baina Cor-
nelia Hesse-Honegger geroago aur-
keztuko diogu irakurleari.

Scientific Reports kazetak publika-
tua Okinawa uharteko Ryukyus uni-
bertsitateko ikerlari talde baten
emaitza da. Ikerlariek Joji Otaki ira-
kaslea zutela buru 2011ko maia-
tzean Pseudozizeeria maha espezieko
144 txipirrita bildu zituzten Fukus-
hima Dai-ichi zentral inguruetan,
istripua gertatu eta bi hilabetera. Sei
hilabete beranduago berriro itzuli
ziren tximeleta gehiagoren xerka,

eta bi saioetan harrapatutako xomo-
rroetan aurkitutako mutazioak alde-
ratu dituzte. Aldi berean, istripu
lekutik 1.750 kilometrora unibertsi-
tateko laborategian espezie bereko
tximeletei Fukushimako antzeko
erradiazio dosiak eman zitzaizkien,
alderaketak egiteko.

2011ko maiatzean ohartu ziren
Pseudozizeeria adulto batzuek
anormaltasun ertainak zeuzkatela
baina, aldiz, istripuaren ondoren
jaiotako gazteagoek anormaltasun
larriagoak. Irailean berriro gehiago
batzera joanik, are kalte handiagoak
aurkitu zituzten xomorroetan. Han-
dik 1.750 kilometrora laborategian
irradiaturik hazitako Pseudozizee-
rien artean fenomeno berdina aur-
kitu duten.

Ikerlariek aztertu nahi izan dute
zer gertatzen zaion xomorro bati
erradiazio apalez inguraturik bizi
denean. Txernobylgo istripuaz
geroztik, eta lehenago Hiroshima
eta Nagasakiko bonba atomikoen
leherketetatik, inork ez du ukatzen
erradiazioek kopuru handietan kal-
teak eragiten dizkiela izaki bizidu-
nei. Baina oraindik eztabaida han-
diak daude erradiazio txikiagoen
kalteez.

Tximeleta xumea hautatu dute
ugari aurkitzen delako Japonia
osoan eta haren hegalen koloreetan
errez nabarmentzen direlako ingu-

rumenean gertatu aldaketak. Belar-
dietako tximeleta urdinxka lehena-
go ere erabili izan da, arto transge-
nikoaren polenaren arriskuak
neurtzeko, adibidez.

“Demostratu dugu -dio Interne-
tez aise eskuratzen den ikerlanak-
Pseudozizeeria maha populazioa bai
fisiologian eta bai genetikan honda-
tzen ari dela Fukushima inguruetan,
seguruenik zentral nuklearrak isuri-
tako erradiazio artifizialen ondo-
rioz. (.. .) Lehenengo kumeetan
ageri dira anormaltasunak gurasoek
ez zeuzkatenak, eta honek adieraz-
ten du kalte genetikoa pinpilinpau-
xei arrautzatan zeudenean gertatu
zitzaiela”. Gurasoak erdiz erdi
harrapatu zituen martxoko honda-
mendi atomikoak, baina horri gehi-
tu zitzaion hosto kutsatuak jateaga-
tik barneratu partikulen kaltea.

Arrautzan zirenak okerrago
Hedabideek erakutsi dituzten argaz-
kietan ikusgarriak dira Fukushima-
ko tximeleten malformazioak,
hegoetakoak bidenabar. Mutazio
morfologiko ugari aurkitu dituzte,
begietan, antenetan, zangoetan, eta
beste. Baina kalteak nabarmendu
dira ugalketa sisteman ere: eme
antzuak ugaritu dira eta arrautzeta-
tik kumeak jaiotzeko epeak aldatu.

Deigarria da mutazioak hereda-
tu egiten direla belaunaldiz belau-

2012ko abuztuak mustro berria ekarri du Ness aintzirako
mitikoari itzal egitera: Pseudozizeeria maha. Ingelesez pale

grass blue butterfly deitzen duten belardietako tximeleta
urdinxka mutantea bilakatu da Fukushimako kutsadura

erradioaktiboen ondorioen ikur. Horra xomorroa erakusten
gizakiei nolako etorkizunera egokitu beharko duten.

Tximeleta mutanteak
Fukushiman... eta
ziurrenik Garoñan 

| PELLO ZUBIRIA KAMINO |
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naldi. Horrek baizik ezin dezake
esplikatu 2011ko irailean, ingu-
ruan erradioaktibitatea apalagoa
zenean, harrapatutako xomorroe-
tan mutazio gehiago eta gogorra-
goak aurkitzea maiatzekoetan
baino. Pseudozizeeriak hilabeteko
bizia dauka.

Hedabide nagusietan irakurri da,
anekdotatik haratago joan diren
bakanetan, ikerlariak harrituta gera-
tu direla erradiazio apalen kalteekin
xomorroetan, ez zutela horrelako-
rik espero. Gezurra da. The biological
impacts of  the Fukushima nuclear acci-
dent on the pale grass blue butterfly
dokumentuan ikerlariek garbi adie-
razten dute beraiek baino lehenago-
ko azterlanek antzeko ondorioak
iradoki zituztela.

Txernobyl inguruetan honda-
mendiaz geroztik xomorro kopurua
asko urritu dela ondo dokumenta-
tuta dago. Baina ez da istripu atomi-
ko handi bat gertatu zaien parajee-
tako kontua bakarrik. Europan
bertan dauzkagun zentraletatik hur-
bil xomorroek malformazioak
dauzkatela aspaldi erakutsia du
marrazki eder zirraragarriz Cornelia
Hess-Honegger suitzarrak.

Zuricheko unibertsitatearen His-
toria Naturalaren Museoan irudigile
zientifiko den emazte honek Txer-
nobylgo istripuaz geroztik zentral
inguruetan bildutako xomorro
mutatuak marrazki txit politetan aur-
keztu ditu munduan zehar egin era-
kusketetan. Irudiak Heteroptera liburu
eder bezain garestian plazaratu

zituen 2002an. Peter Wallimannekin
batera Malformation of  True Bug (Hete-
roptera): a Phenotype Field Study on the
Possible Influence of  Artificial Low-Level
Radioactivity argitaratu zuen 2002an
Biochemistry & Biodiversity aldizkarian.

Hesse-Honeggerrek dio boka-
zioaren argia ikusi zuela 1986an
Txernobylgo zentral atomikoa
lehertu zenean. Garai hartan aditu
askok uste zuen hango erradioakti-
bitateak eragin txikiak izango zitue-
la xomorroengan. Hala ere, Hesse-
Honeggerrek hauen malformazio
harrigarriak topatu zituen erradia-
zioa erori zen Suediako eskualdee-
tan. Geroztik eten gabe arakatu du
xomorroen anormaltasun morfolo-
gikoetan mundu osoan barrena.

16.000 heteroptero baino gehia-
go -tximeletak xomorroetan beste
orden batekoak dira, lepidopteroak-
kolekzionatu ditu, aztertu eta dauz-
katen malformazioak hauteman.
Horietatik 300dik gora aurkeztu
ditu galerietan irudi ederrez.

Deigarriena, irudietako xomorro
elbarriotako asko ez direla bildu
Txernobylen edo hango erradiazio-
ak eroritako lurraldeetan: Suitzago
(Aargau), Frantziako (La Hague)
eta Alemaniako (Grundremmin-
gen) zentral nuklearren inguruetan
aurkitu dira. Egileak esplikatu due-
nez, “zenbait lekutan ikertutako
xomorroen herenak bazuen matxu-
raren bat, zango zatiak falta, hegoak
malformatuak, simetriarik gabeko
gorputza, zauriak, orbanak, kolore
bitxiak”. Europan.

Garoña inguruko
xomorroen berririk ez
da. Ez da jakin inork
ikertu dituenik. n



JOSU URIBETXEBARRIA askatze-
ko Auzitegi Nazionaleko fiskal-
tzak jarritako helegitea datozen
egun edo asteetan argituko da, eta
logikoena helegitea atzera bota-
tzea bada ere, auziak erakusten du
zein gaitza izango den presoen
gaia eta, batez ere, geldoa izango
dela.

Kontua da kasu mediatikoa
bihurtu dela Uribetxebarriarena,
eta halakoetan –mendeku kira-
tsaz gain– esparru politikoari
dagozkion iritzi aniztasunak
auzian islatzen direla. Baina
gutxieneko enpatia eta huma-
nitatea duenak, eta batez ere,
minbiziak jota gertuko nor-
bait galdu duenak badaki zer
pasatzen ari den Arrasateko
presoa, batez ere bere egoera
klinikoa irakurri badu. Ez da
medikua izan behar hortaz
ohartzeko, ez politologoa fis-
kaltzaren mugimendua PPren eta
Estatuaren barne tentsioen mui-
nean kokatzeko; eta ez jurista,
Auzitegi Nazionalaren ohiko
bidegabekeria juridikoez ohartze-
ko.

Azken finean, helegitea neurri
handi batean Carmen Baena
Auzitegi Nazionaleko mediku
txostenean oinarritu da, eta
honen ustez, Uribetxebarriaren
minbizia espetxean arta daiteke.
Iritzi hau, alabaina, presoa arta-
tzen duten Donostiako Ospita-
learen eta Zaballako espetxearen
txostenen aurka dago. Baina
lar riena da Baenak presoaren
askatasunaren aurkako txosten
hura idatzi zuela presoa bera bisi-
tatu gabe, abuztuaren 17an
orduan espetxe zaintzarako epaile
lanetan ari zen Santiago Pedrazek
hori agindu zion arren (El Pais-ek
hilaren 5ean argitaratu zuen agin-
duaren agiria).

Esperientziak argi erakutsi du

zer gertatzen zaion epailearen
aginduak betetzen ez dituen eus-
kal herritarrari, orain ikusi behar-
ko da zer gertatzen zaion bere
epaileen aginduak betetzen ez
dituen langileari, baina kasuistika
oparoek ez dute zigorrerako tarte-
rik ematen.

Eta mahai gainean dago, hala-
ber, preso egon gabe ere halako
gaitzetan gertatzen dena: nola
informatu behar da pertsonaren

egiazko egoeraz? Familiak, lagu-
nek, bera sostengatzen dutenek
nola eman behar dute bere egoe-
raren berri? Nola uztartu gizartea
bere egoeraz sentsibilizatzeko
behar den informazio maila eta
gaixoak duen duintasunerako
eskubidea, adibidez, geratzen
zaion bizitza denbora barreiatzen
ibili barik?

Nago hobe dela egia esatea, eta
hori da fisikoki oso ahul dagoela,
behintzat egunotan ikusi dutenen
testigantzen arabera. Eta nago,
askatuko ez balute, hobe dela bera
askatzeko bere egiazko egoera
gordina kaleratzea, salatzea eta
presioa egitea, bere askatasuna
Espainiako demokraziaren fun-
tzionamendu arbitrarioen zain utzi
gabe. 

HAU EUSKO AUTONOMI 
ERKIDEGOA DA: PPk sostengua
kendu zion PSEri eta Lopez
lehendakariak hauteskundeak

aurreratu behar izan ditu. Bestela,
nola atera 2013ko aurrekontuak?
Edo nola geratu iritzi publikoaren
aurrean Eusko Legebiltzarreko
politika orokorreko eztabaidan
beste guztiak egurra banatzen ari-
tuz gero?

Hau Nafarroako Foru Erkide-
goa da: PSNk kendu zion sosten-
gua UPNri eta gobernatzen jarrai-
tzen du, oso neurri gogorrak
hartuz gainera. Baina nola gaindi-

tuko du 2013ko aurrekontuen
langa? Noiz aurreratuko ditu
hauteskundeak? Eta erantzu-
nak airean daude, baina argi
dago UPNk ez duela legealdia
agortuko. Eta orduan? Bi
aukera bederen gerta litezke:
lehena da Barcinak ahalik eta
gehien eustea, komeni zaio-
nean hauteskundeak aurreratu
arte, eta bestea oposizioaren
zentsura mozioa.

Oposizioa batzearena kimera
bat zirudien orain dela gutxi arte,
baina euskal politikaren eszena-
toki berrian ez dago baztertzerik
Bildu eta PSN gobernu berean
izatea, edo Bilduk sostengatzea
PSN, Geroa Bai eta Ezkerraren
gobernu bat edo… Ordua da
oposizioak bereganatu dezan
hori ezin dela PSN edo Bildurik
gabe egin. Oposizioko alderdien
arteko harremanak gero eta sen-
doagoak dira eta, krisi latz honen
erdigunean, harreman sendotze
horren ondorio nagusia gobernu
alternatiboa antolatzea izan lite-
ke.

Helburu gaitza, zalantzarik
gabe, baina ahal balitz ere, kome-
niko litzateke orain indarrean jar-
tzea edo eragingarriagoa litzateke
UPN murrizketen
lapikoan egostea,
igela moduan kontu-
ratu barik bertan aki-
tua gelditu arte? n

Kimera bat zirudien orain
dela gutxi arte, baina
euskal politikaren
eszenatoki berrian ez dago
baztertzerik Bildu eta PSN
gobernu berean izatea
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OXabier Letona
� ARGIAKO ZUZENDAR IA

Barcinak ere aurreratuko ditu
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