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ASTEKO GAIA

SENDAGAIEN BERRORDAINKETA

Pentsiodun behartsuenak
zigortzeko artea
“Hainbesteko zurrunbiloa hilean sei kafe adina euro ordaindu behar direlako?”.
Zer da bada hilean 8 euro ordaintzea 600 bat euroko pentsioa duenarentzat?
Nafarroan pentsiodunen %40 inguruk 650 euro baino gutxiago jasotzen dute.
Euskal Autonomia Erkidegoan 1.000 eurotik beherako pentsioa dauka %73ak.
| ONINTZA IRURETA AZKUNE |
NAFARROAKO GOBERNUAK 2012ko uztailaren
tako jubilatuak badira. 400 euro jasotzen
1etik botiken berrordainketa indarrean
dituenak jan egingo duen, neguan berogailua
dauka. Eusko Jaurlaritzak, helegitea tarteko,
piztuko duen ala botikak erosiko dituen era2013ko uztailaren 1a arte ez du ezarri. Bi
baki behar du. Eman dezagun 80 urteko
administrazioek erantzun diferentea eman
amona hiru tratamendu egiten ari dela eta
diote Espainiako Gobernuaren dekretuari:
hamar botika hartzen dituela egunean. FarNafarroako Gobernuak agindua bete beste
mazian esan diote 15 euro balio dutela. Amoerremediorik ez dagoela argudiatu du, eta
nak dena ordaindu beharko du eta hiru hilabere horretan onartu du herritarrek %5
beteko tartean Nafarroako Gobernuak 8
baino %10 ordaintzea sendagaiak erosterakoeuro arteko aldea itzuliko dio. Alegia, hilabete
an. Eusko Jaurlaritzak aldiz, dekretua onartu
bukaerara iristeko lanak dituenak dirua aurredu joan den astean eta horri esker 18 milioi
ratu behar du. Botiketako langileak honelako
euroko diru-laguntzak banatuko ditu berrorgalderak entzuten ohitu dira: “Zein botika da
dainketak gogorren jotako herritarren artean.
inportanteagoa, hartzen ari naizen hau ala
400.000 herritarri eragingo dio Jaurlaritzaren
beste hau?”, “kolesterolaren sendagaiak utzierabakiak: urtean 18.000 euro
ko ditut ala tentsioarenak?”.
baino gutxiago jasotzen duten
Hilean 400 euroko pentsioa
Botika ez da kontsumo
pentsiodunei, laguntza ekonoproduktua
mikorik ez duten langabetuei,
duenak jan egingo duen,
eta osasun sisteman ez dauden
neguan berogailua piztuko duen Angel Garay Gipuzkoako Senetorkinei. Uztailaren 1etik egindagaigileen Elkarteko lehendaala botikak erosiko dituen
dako ordainketak eskuratzeko
karia da. Berrordainketa delaerabaki behar du
aukera ere izango dute kalteeta lan handia izan dute
tuek. Jaurlaritzaren helburua
farmazia sareko sistema inforosasunean berdintasuna bermamatikoa aldatzen. Izan ere,
tzea eta gehien behar dutenei gizarte laguntza
Eusko Jaurlaritzak hileko gehienekoa baino
ematea da.
gehiago kobratu eta hurrengo hilabeteetan
Ondoko lerroetan, hainbat pertsonak
herritarrari dirua itzultzen ibiltzerik ez zuen
Espainiako Estatuaren dekretua baloratu du,
nahi. Sare informatikoa moldatuta, bezeroek
eta kontuan hartu haiek ez zutela orain Jaurdagokien gehienekoa baino gehiago ez dute
laritzak hartutako neurriaren berri.
ordaintzen. Beraz, lehen aipatu dugun amona
Batez ere pentsiorik kaskarrenak dituztenafarra Gipuzkoan biziko balitz, hilean kolnak ari dira berrordainketaren ondorioak
pera 15 euro aurreratu beharrean 8 ordaindujasaten. Zeren, esan dezagun, pentsiodunen
ko luke eta kito. Sendagaigileen Elkartea ez
giza taldea ez da nabarmentzen hain justu,
dago ados Espainiatik ezarri duten berrorhileroko soldata bikainagatik. Medikuak agindainketarekin eta derrigortuta daudenez ahal
dutako sendagaiak farmazian jasotzeari utziduten neurririk onenak hartuko dituzte.
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SENDAGAIEN BERRORDAINKETA
Garayren ustez, botikaren egitekoa azpimarratu behar da: “Sendagaia ez da kontsumo produktua, eta
hala balitz bezala ekitea hanka-sartze handia da. Egia da botika inbertsioa dela, eta administrazioak euro
bakoitzeko efizientzia kalkulatu
behar du. Botikak ez dira ez gehiegi
ez gutxiegi erabili behar, eta bietarik
gertatzen da. Alor ekonomikoa dago
batetik, eta bestetik gizartearen eta
biztanle bakoitzaren osasuna. Bezeroek zer kontsumitzen duten milimetrora neurtuta daukagu EAEn.
Datuok edukitzea ona da, baina ba
al dakigu inbertsio horrek gizartearen eta biztanle bakoitzaren osasuna
hobetzeko balio izan al duen?”.
Hiru hilabeteko datua aterata dago:
herritarrek botika %5 ordaindu
zutenean, hiru hilabetean 750.000
euro inguru bildu ziren, %10ekoa
ezarrita 1.712.170 euro.
Gehien behar dutenak
ezkutuan daude
Jose Mari Agirresarobe Duintasuna
elkarte gipuzkoarreko kidea da. Pentsiodunak biltzen dira eta hainbat
ekimenetan hartzen dute parte.
Berrordainketarekin ez daude ados,
horren lekuko dira bi hilabetean
jasotako 28.000 sinadurak. Bizkaian
eta Araban ere sinadura bilketak
egin zituzten bertako elkarteek.
Duintasuna elkarteak ez bezala, hiriburuei jarri zieten arreta berezia.
Gipuzkoako sinadura kopurutik
urrun geratu ziren. Agirresaroberen
ustez, EAEtik zenbat eta gehiago
urrundu berrordainketaren kontrako mugimendua are eta ahulagoa da, “pentsiodunen
soldatarik handienak EAEn daude eta mugimendurik indartsuena ere bai”. Behar larririk
ez dutenak dabiltza nonbait botikak gutxiago
ordaintzeko borrokan. Eta hilaren bukaerara
iristen ez dena non dago? “Behar gutxiena
dutenak ari dira lanean. Gaizki daudenei aurpegia jarri nahi diegu, baina ez dira guregana
etortzen. Ezkutatzea hainbesterainokoa da
non elkartean bertan ere bai baitakigu zenbait
pertsona beharrean daudela eta laguntza
eskaini eta ez dute onartzen, ‘nik ez dut dirurik nahi’. Justizia sozial kontua da, baina
lotsatuta, konplexuz beteta daude, limosna
emango balitzaie bezala. Kultura horrek zanpatuta dauka jendea, ez du agertu nahi.
Immigranteek ez dute horrela bizi eta gehiago baliatzen dituzte guk geuk ere baditugun
eskubideak”.

Paperezko errezeta
hilzorian da. Txartel
elektronikoaren
bidez sendagai
kontsumoa gehiago
kontrolatuko da.
Txartelak ordea,
ez gaitu libratuko
berrordainketaren
ondorioz botikak
gehiago
ordaintzetik.

Sebastian Rosino Sasoia elkarteko kidea da.
Iruñerrian, Sakanan eta Burlatan ari dira
lanean duela zazpi bat urtez geroztik. Elkarteko kide gehienak hilabete bukaerara iristeko
moduan izaten dira, “pentsio baxuenak ez dira
ikusten”. Rosinoren ustez, badira hiru arrazoi
ezkutukoenen jarrera ulertzeko. Lehenik,
batzuk beldurtuta bizi dira oraindik eta horren
adierazgarri da elkarte kide bati kalean gertatutakoa. Berrordainketaren aurkako propaganda
banatzen ari zen eta emakume bat gerturatu
zitzaion: “Ez dut inork ikusterik nahi, bestela
agian pentsioa kenduko didate”. Hilean 400
euro baino gutxiago patrikaratzen zituen
andreak, “Francoren herentzia bizirik dago”.
Bigarrenik, norberak bere burua erruduntzat
hartzera jotzen du. Ez dela iristen esateak lotsa
emango dio, sinetsita dauka nahiz eta bizitza
osoan lan asko egin, zerbaitegatik ez direla hil
bukaerara iristen, zeren albokoak iristen dira.
2013 KO
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SENDAGAIEN BERRORDAINKETA

Nola eragin die nafar pentsiodunei berrordainketak
Nafarroako Pentsionistak Martxan elkarteak, hainbat sendagile eta farmazialariren laguntzaz, azterketa egin zuten 2013ko
otsailean. Espainiako Gobernuak ezarritako berrordainketa farmazeutikoaren eta gizarte-segurantzatik ateratako 417 sendagairen ondorio ekonomikoak neurtu nahi zituzten. Pentsiodunek usu izaten dituzte hiru gaixotasun eta haientzako tratamenduak hartu zituzten kontuan. Hona bi ekarri ditugu: alzheimerra eta bronkitisa (biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa).
Ondoko lerroetan dituzue Pentsionistak Martxanekoek egindako kabalak:

Bronkitisa
(BGBK Biriketako
Gaixotasun Buxatzaile
Kronikoa)

Botika

Prezioa

Berrordainketa (%10)

Losartan
Indapamida
Formoterol
Budesonida
Terbasmin

8,34 €
3,12 €
23,01 €
3,12 €
7,79 €

0,83 €
0,31 €
2,30 €
2,31 €
0,78 €

Ordaindu eta itzuliko ez den dirua: 4,53 €

Botika

Alzheimerra

Rivastigmina
Axura
Sertralina
Lorazepan
Risperidona

Prezioa

Berrordainketa (%10)

184,89 €
208,71 €
11,68 €
1,72 €
98,54 €

18,49 €
20,87 €
1,17 €
0,17 €
9,85 €

Aurreratu beharreko dirua: 49,50 €
Poltsikotik ordaindu eta gero, Osasunbideak gehiena itzuliko die.
Errenta 18.000 eurotik behera izanda, hilean 8 euro ordainduko dute
gehienez; 18.000 eurotik gora izanda, 18 euro.

AZTERTURIKO 3 PENTSIODUN MOTA
ETA BAKOITZAK BERE ERRENTATIK
ERABILI BEHAR DUEN PROPORTZIOA

Alarguna
(650 €)

Bikotea
(1.048 €)

Bikotea
(1.700 €)

%0,69

%0,43

%0,26

AZTERTURIKO 3 PENTSIODUN MOTA
ETA BAKOITZAK BERE ERRENTATIK
ERABILI BEHAR DUEN PROPORTZIOA

Alarguna
(650 €)

Bikotea
(1.048 €)

Bikotea
(1.700 €)

%7,61

%4,69

%2,91

8€

8€

18 €

%1,23

%0,76

%1,05

À Zenbait argibide
] Errenta kaskarrenak dituztenek, proportzioan, ahalegin handiagoa egin behar dute botikak ordaintzeko
] 650 euro jasotzen dituen alargunak 1.700 euro jasotzen dituenak baino 2,8 aldiz ahalegin handiagoa egiten du botiketan
] Nafarroan batez besteko pentsioa 964,84 eurokoa da. %70ak 1.000 eurotik beherako errenta du; %40ak 650 eurotik beherakoa
] Pentsiodun berak gaixotasun bat baino gehiago izan ditzake eta bikotekideak ere botika beharra izan dezake

Iturria: Pentsionistak Martxan, kazetariak ARGIArako egokituak.

Hirugarrenik, egoera larriek eraginda arazo
psikologikoak ugaldu dira. Gainera, familia ere
mantendu behar duten kasuetan akituta eta
estututa daude.
Aurpegirik ez dutenen artean emakumeen
egoera azpimarratu nahi du Agirresarobek,
eta ez derrigorrez emakume alargunena.
1.000 eurotik gora jasotzen dutenak gutxiengoa dira. Lan asko egin arren, apenas kotizatu
duten, ondorioz pentsioak oso baxuak dira.
Emakume alargunek, senar zenaren pentsioaren arabera, pentsio hobexeagoa izan dezakete, nahiz eta erdiarekin geratu. Esate baterako, senarrak 1.600 euroko pentsioa bazuen
alargunak 800 euro jasoko ditu hilero.
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Beste kontu bat da azken urteotan pentsio
asko zati bi, hiru eta lau egin behar direla.
Agirresarobek ezagutzen du ezaugarri horietako familia bat: senarrak 1.200 euroko pentsioa du, emazteak soldatarik gabe egiten du
lan etxeko negozioan eta bi seme-alabek
urteak daramatzate langabezian. “Zatiketa
egiten baduzu bakoitza 300 eurorekin bizi da.
Halaxe bizi dira”.
Duintasuna elkarteak aldarrikapen garbia
du, pentsiodun guztiek gutxienez 1.000 euro
bil ditzatela, “EAEko batez bestekoa, 1.200
euro, engainagarria da, 630.000 pentsiodunetatik 500.000ak 1.000tik behera jasotzen duelako. Ez dugu uste gaur egungo ekonomiaren

SENDAGAIEN BERRORDAINKETA

Botiken prezio igoera,
gizarte-segurantzatik atera ondoren
Sendagaia

Lehen

Orain

Diferentzia

Voltarén

3,12 €

4,95 €

%36,96

Duphalac

5,09 €

5,60 €

%9,1

Almax

4,65 €

6,95 €

%33,09

Iturria: Pentsionistak Martxan, kazetariak ARGIArako egokituak.

Sendagaiak erosteari utzi diote Madrilen
Madrilgo Osasun Publikoaren Aldeko elkarteak 2012ko hondarrean 992 pentsioduni
inkesta egin zien. Berrordainketa ezarri eta errezetako euro bat agindua iritsi baino
lehen egin zen inkesta.
] Adina (batez beste)
] Erabilitako sendagai kopurua (batez beste)
] Hilero berrordainketa (batez beste)
] Errenta (batez beste)
] Senide guztien artean etxean dauden diru-sarrerak (batez beste)

74,81 urte
6,88
11,18 €
901,19 €
1.026,77 €

] Agindutako botikak hartzeari utzi diotenak

%16,83

] 417ko zerrendatik kanpora geratu diren sendagaiak hartzen zituztenak

%60,08

] Hartzen jarraitzen dutenak
] Hilero ordaintzen dutena

%25
7,06 €

] Botikak hartzeari utzi dioten pentsiodunak errentaren arabera
 400 euro baino gutxiago

%27,29

 400-800 euro

%13,69

 800 eurotik gora

barruan pertsona batek bizitza duina izan
dezakeenik 1.000 eurotik behera jasota”.
Helburua ez da murriztea,
pribatizatzea baizik
Krisia du aitzakia Espainiako Gobernuak
osasun zerbitzuetan ere murrizketak ezartzeko. Dirua aurreztu behar dela diote. Rosinoren iritziz, sakoneko helburua ez da hori, osasun zerbitzuak pribatizatzea eta industria
farmazeutikoek gehiago irabaztea baizik.
“Krisian gaudela eta gizarteak diru asko
xahutu duela esaten digute, eta horregatik
ordaindu behar ditugula gehiago botikak, eta
anbulantzia eta protesiak ere gure kontura

%1,5

izango direla. Osasun zerbitzuak esku pribatuek kudeatzea nahi dute eta sistema publikoan ondo dabilena bide okerrean jartzeko gai
ere badira”. Rosinok, nafarra izaki, Iruñeko
erietxeko janari zerbitzua ekarri du hizpide.
Janariaren kudeaketa esku pribatuetan geratu
denetik etengabe daude protestak zerbitzua
kaskarra delako. Rosinoren ustez, ez dute pribatizatu dirua aurrezteko eta eraginkorragoa
izateko, baizik eta herritarrek ospitale publikoa utzi (zein gaizki ematen duten jaten!) eta
pribatura hanka egiteko. “Zentzugabea da
pentsatzea pribatua merkeago ateratzen dela
publikoa baino. Publikoak ez du dirurik irabazi behar, pribatuak bai. Ezinezkoa da pri2013 KO

ABENDUAREN

1A



7

SENDAGAIEN BERRORDAINKETA
batua merkeagoa izatea, baldin eta kalitatea
mantendu nahi bada”.
Bronkitisa baino katarroa sendatzea ez ote
da hobe?
Berrordainketa sosak aurrezteko egin dutela
esan zaigu, baina orain arte erreportaje honetan hitz egin duten guztiek uste dute aurreztea
oso zalantzazkoa dela. Ezinbestekoa denean
sendagaiak ez hartzeak ondorioak ditu. Gaixo
kronikoen adibideak erakusten du hori.
Batzuetan mila arrazoi tarteko sendagaiak hartzeari uzten diote edo behar ez den moduan
hartzen dituzte, eta despiste horiek zuzeneko
ondorioak dituzte haien osasunean. Gaixo
kronikoa alde batera utzi eta har dezagun katarro txoroa harrapatu duen jubilatua. Medikuak
agindutako errezeta ez erabiltzea erabaki du,
hotzaldian berogailua piztea nahiago duelako.
Burutik beherakoa bronkitisa bihur daiteke eta
estuasunean larrialdietara joateko ez du ezer
behar. Garestiagoa da bronkitisa sendatzea
katarroa kentzea baino, eta garestiagoa da
larrialdietako medikua familia sendagilea
baino. Adibide horixe erabili du Itziar Irazabalek berrordainketaren baliogabetasuna azaltzeko. Irazabalek pertsona guztiei osasun eskubidea bermatzearen aldeko foroaren izenean
hitz egin digu, baina antzematen zaio Mundu-
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ko Medikuak elkarteko kidea dela. Berrordainketa dirua aurrezteko baino oinarrizko eskubide baten urraketa dela iritzi dio, eta osasun
arretarako eskubidearen urraketan berrordainketa adibide bat baino ez dela. Esate baterako,
osasun txartelaren bidez, baldintzak betetzen
ez dituzten hainbat herritar zerbitzu publikotik kanpo geratu dira. Immigranteak ditu
gogoan, “aberatsen eta pobreen arteko jokoa
dago, ordaintzeko badaukazu osasun zerbitzu
onetara joko duzu, eta ez badaukazu ez duzu
izango. Hiltzen bazara ere berdin da, pobrea
zara”. Berrordainketak bere indartxoa izan du
batez ere pentsiodunen protestetan, “denok
goaz botikara, edonori egokitu dakioke, eta
horregatik du sona. Aldiz, osasun sisteman
nor sartzen den eta nor ez, horrek ez du halako hedapenik izan”.
Irazabal gehien beldurtzen duena ez da
berrordainketa, Espainiako Gobernua osasunean, hezkuntzan... hartzen ari den traza baizik: baldin badaukazu ondo biziko zara eta ez
badaukazu ez. Bere ustez, urte luzez izan da
eredugarria orain gainbehera datorren Espainiako Estatuko osasun zerbitzua.
Eusko Jaurlaritzak ere Osakidetza ikur gisa izan duela iritzi dio,
eta hala mantentzeko ahaleginetan dabilela. n

PERTSONAIA

MATTIN LARZABAL

«Ez dela desertuan bizi
konbentzitu behar da
euskalduna»
Irratia piztu eta...
| SUSTRAI COLINA |
Argazkiak: Dani Blanco

Berri saila zure haurtzaroarekin hasiko balitz...
Ahierrako laborari familia batekoa naiz, zazpigarrena eta azkena. Etxean osoki euskaraz
bizi ginen eta ez zen arratseko otoitzik falta.
Euskaldun fededun giroa zen nagusi. Ahierran bizi ginenen %80 laborantzan ari ginen
eta frantses elebakarrek katiximan ikasten

zuten euskaraz. Ohitura soziologiko esplikagaitz bat genuen, alta. Adin bertsuko neskak
neskekin eta mutilak mutilekin ibiltzen ziren,
eta familia eta soziologia berekoak izan arren,
mutilek euskara ematen zuten, nesken 10etik
9 frantsesera pasatzen zirelarik. Alabaina, 9
urterekin Uztaritzeko seminario ttipian sartu
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harrapatu ninduen 1968ko Maiatzak, eta
aurrez gogoan nituen xedeak aitzina eraman
baditut ere, anitz kanbiatu ninduen, ez nintzen lehengoa.

eta bakantzetara baizik ez nintzen jiten etxera. Biziki gustukoa nuen herriko erretorea eta
ttipitatik erran nion bera bezalakoa izan nahi
nuela. Gu bordariak ginen ordea, ahal ekonomiko urrikoak, eta erretoreak inguruko laborari aberatsagoei dirua galdegiten zien ene
pentsioa ordaindu ahal izateko. Horri esker
egin nuen aitzina.
16 urterekin deskubritu zenuen abertzaletasuna.
Orduan ez ziren batere lotuak euskaldun eta
abertzale izateak. Euskalduna izatea halabeharrekoa zen enetzat, hala nintzen eta kito, ez
nuen gogoetatzen horren erranahiaz, hizkuntza hautuaz edo euskararen gibelean den bizitzeko maneraz. Uztaritzen nintzela, ikaskide
batek Enbataren kaierak lortu eta banatu zizkigun, eta ideia zipitzik ez izan arren, ale ekonomikoak mugimendua eragin zuen ene baitan. Biziki argi agertzen zituzten
Hegoaldearen ezagutza, bere pisu ekonomikoa, eta hango zein hemengo ekonomiak
lotzeko proposamenak. Hori izan zen lehen
su-pindarra, eta hortik landa, anitz gogoetatuta eraiki dut ene nortasun abertzalea.
Gogoeta horren zirimolan, 18 urterekin,

10
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Horregatik utzi zenuen seminarioa?
Uztaritzetik Akizeko seminario handira joan
eta beste bi urte egin nituen. Hor esplikatu
ziguten apezek “osoki gizon” izan behar
genuela, haurrak izateko gaitasun fisiko, psikologiko eta mental guztien jabe izan, eta aldi
berean, hori gainditu eta emazte batekin
harremanik gabeko bizitza asumitu. Nahiz
eta neskekin biziki diskretua eta herabea izan,
nire bizitasuna sentitzen nuen, ordurako.
Hala, denbora bat eman nuen horren inguruko pentsaketan, eta bizi guzian hola bizitzeko
gai ez nintzela deliberaturik, apezen bide
zuzena utzi eta zuzenbidea ikastera joan nintzen Pauera. Erabat berria zen enetzat, baina
zerbait plazaratzean ideia egokiekin argumentatu behar zela iruditzen zitzaidan, gorpuztu gabeko iritziak ez zuela balio. Hala ere,
unibertsitateko Mende Berri elkartean burubelarri sartua nintzenez, ez nien ikasketei erabateko lehentasuna ematen. Arras gustuko
nuen gazteekin euskal kulturaren formakuntza lantzea, euskara kurtsoak ematea, edo
gelaz gela konbentzitzen saiatzen ginen ikasleekin kafe bat hartuz Euskal Herria aipatzea.
Ia Frantzia osoan eragina izan zuen Burgosko auzia iragan berria zen, euskal problematika errazki identifikatzen zen, eta sentimendu
eta gogoeta anitz pizten zizkiguten Pantxoa
eta Peio eta abarren kantuek.
Zer sentimendu piztu zitzaizun, 1981eko Eguberrietan, Luzien Etxezaharretak euskara
hutsezko irrati bat abiatzekoak zirela erran zizunean?
Irratia sortu zen egunean bertan, Luzien
gurutzatu, eta “euskarazko irratia hasiko duk
sarri!” bota zidan. Ez nuen sinesten, ez nuen
euskara hutsezko irrati bat posible zenik uste.
“Badea hemen egun osoan euskaraz ariko den
irrati bat egiteko aski indar eta ahalmen?” galdetzen nuen ene baitan. Egunean hiru orenez
hasiko zirela argitu zidaten eta pixkanaka emi-

NORTASUN AGIRIA
Mattin Larzabal 1950ean sortu zen Ahierran.
Zuzenbidean lizentziatua Pauen (Okzitania), 1982an hasi
zen boluntario Gure Irratian, urtebete berantago
profesionalki murgildu eta erretiroa hartu arteko 30 urteko
ibilbide oparo bat egin du. Iparraldeko kazetaritzan
ezinbesteko erreferentzia, 2012ko Ohorezko Rikardo Arregi
Saria eskuratu zuen.

MATTIN LARZABAL
sio orduak emendatzea zutela asmoa. Handik
gutira, lanik gabe gelditu eta ene hitz jario traketsarekin boluntario hasi nintzen disko zenbait aurkezten. Hor jabetu nintzen ene hitz
jarioa makurra zela, ez zitzaidala naturalki
heldu, eta irratian hizlari atsegina izatea biziki
inportantea dela. Horregatik, nire aurkezpen
guztiak aitzinetik idazten nituen, eta horrek
lasaitzeko eta hobetzeko balio zidala sentitzen
nuen. Hilabete batzuk berantago, atxikimendu kanpaina handi bati esker oinarri ekonomiko minimoa lortu zen, eta langile beharra
zutenez, profesionalki hasi nintzen.
Oso garai politiko muturreko eta nahasia zen.
Ulala! 1983tik 1988ra artekoak biziki urte
gogor eta bortitzak izan ziren. Pentsa orain
denboraren perspektibatik dena analizatu
dezakezula, baina orduan dena ortzia bezala
erortzen zen, han edo hemen atentatu bat
izan zela abisatzen zizuten eta ez zenekien
nondik hasi. Atentatu guneetan egun osoak
lekukotasun bila iraganda ere biziki zaila zen
kazetaritza fidagarria egitea. ETAren aurkako
borroka bere gorrienean zegoen, baina IKren
kontrakoa ere ez zen atzean gelditzen. Pentsa, EMA mugimendu politikoaren ordezkari
bati urtebetean 70 aldiz zulatu izan dizkiote
autoko errotak! Giro horretan bete-betean
murgildurik ginela atera zen irrati libreen
legea, eta xantza ukan genuen, erraten genuena konprenitu gabe ere konfiantza eman eta
sistema horretan integratu gintuztelako.
1988tik landa, urak baretzen hasi ziren, GAL
isildu zen, Mitterrandek eta Rocardek mugimendu estrategikoak abiatu zituzten, Euskal
Kultur Erakundea sortu zen, Seaskarekin ofizialki hitz egiten hasi ziren, eta guretzat aro
samurragoa hasi zen.
Kazetari batentzat samurra da bere fidagarritasuna eta libertatea zaintzea?
Jendeak proiektua eskuz eta hauspoz sostengatzen duelarik, etxean bezala sentitzen da

Gure Irratia bezalako egituretan, eta ahobilorik gabe erraten dizu zer eta nola pasarazi
behar zenukeen. Nik askotan sentitu dut
lagunarteko presioa analisi interesatu zenbait
plazaratzeko. Egia da Gure Irratiaren gisako
tresna batek bestelako mezu batzuen hedatzeko balio duela, baina ez dugu kazetari
lanean ari garela ahantzi behar. Horri gehitzen badiozu gauzak ez direla nehoiz zuk
nahi duzunean eta nahi duzun bezala gertatzen, eta berri saila hasteko hamar minutu
eskas direnean halako berrirekin hasi behar
zarela ulerrarazten dizutenean, kriki-krakak
izaten dira. Adibidez, arratsalderako manifestazio bat deitua baldin bada, goizeko berri
sail guziak berri horrekin hasi behar direa?
Jakina da antolatzaileak euskal mundukoak
direla, Irratiarengandik aski hurbilekoak,
baina horrek sistematikoki lehentasuna ematea justifikatzen du? Anitzetan pentsatu dut
aktualitatea ez zela hori bakarrik eta beste gai
batzuek ere merezi zutela aipamena. Hasten
bazara gertakariak, erreakzioak, horren
ondoriozko protesta ekintzak eta protesta
ekintzen inguruko erreakzio guziak aipatzen,
berri sail monografikoa ateratzen zaizu!
Non gelditu da ikerketa kazetaritza, kazetaritza
pausatuagoa?
Ez naiz Twitter eta Facebooken aditua, baina
horietatik jiten diren berrietan, non dago gertakaria eta iritziaren arteko muga? Ziber
zabalkunde handiak bihurtzen du zerbait
albiste? Txio batean ageri dena besterik gabe
da fidagarria? Ni haserretzen naiz erreakzioen erreakzioek zenbateko garrantzia hartzen
duten ikusita. Ezta munduaren akabantza
ekarriko balute ere! Era berean, ez naiz
Mediapart eta abarren zale itsua. Enetzat
deklarazio bat ez da gertakari bat. Ez dakit
zer elkarteren bulegoko bilkuran sasi-grabaketa bat egin, testuinguruz kanpo ateratako
hiru esaldi kazetarien esku utzi, eta saltsa sortzeko publikatzea kazetaritza da? Nehori ez
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dio arazo moralik sortzen? Kazetaritzaren
urrezko araua erraten duzun oro egiaztatua
eta egiaztagarria izatea da, ez negozio-eredu
bat bultzatzea. Masifikazioak itsutu gaitu, eta
berri batek inoiz ez bezalako bolumena eta
intentsitatea hartzen du erro sendorik gabe.
Ni ez naiz deus gordezalea, baina berri zenbaiti garrantzi gehiegi ematen zaie.
Masifikazio horrek urruneko albisteak etxepekoak baino errazago zabaltzea dakar?
Jakina, horregatik nik nire buruari beti exijitu
diot euskal munduko gaietan tope-topean
egotea, erreferentzia izatea, eta ematen nuen
berri bakoitzean hari mutur oro lotuak izatea.
Zure munduaz mintzo zarenean eredugarritasuna zor duzu, guti gorabeherakoak ez du
balio, eta argiki eta fidagarriki agertu behar
zara. Anitzetan ikusten dut, alta, euskal mundutik datozen berriak, adibidez Sud-Ouesten,
argitaratzen direla lehenik. Hor arazo bat
daukagu. Usu gertatu zait euskal elkarte
baten inguruko berri konprometitu bat izan
eta zalantzetan itotzea. Nik badakit berriak
ematea dela nire arrazoia, baina ni ere mundu
horretakoa naiz, nik ere badut jendetasun
pertsonala, eta azkenean... kaka zaharra!
Euskal munduaz ari gareno, nola bizi duzu euskararen egoera?

12
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Kurioski baikorra naiz. Iparraldean, gaia konplikatua da, baina ikastolak lan handia egiten
ari dira, eta eskola elebidunak ere, nahiz eta
bertan oro har euskara behar bezain ongi
ikasi ez eta etxean ez praktikatu, abiapuntua
dira berantago euskarara itzuli nahi duenarentzat. Hazi horrek fruituak eman ditzake,
ez berehala, baina sinesten dut jende horrek
euskaraz mintzatzeko eta bizitzeko bide eta
motiboak xerkatuko dituela. Ikerketa soziolinguistikoek, beste hizkuntzetan eginagatik,
euskararen alde den oro baliatu behar dugula
diote. Hala, euskara ez menperatu arren euskararekiko axola duen jendea ezinbestekoa
da. Ez dela desertuan bizi konbentzitu behar
da euskalduna.
Oasien aurka ari da Paris.
Administrazio estatalaren itzulerak susmo
txarrak pizten dizkit, ezin da parte onekoa
izan. Seaskaren aurkako auzia biziki mingarria zait. Arrazoi praktiko bat baizik ez dut
ikusten horren gibelean: han eta hemen euskaraz ikasten dutenen haur kopuruaren
emendatze etengabea errotik moztu nahi izatea.
Lurralde elkargoari dagokionez, ez dakit
zer gertatuko den, baina hazia hor dago. Hastapenean, Estatuak ez dio segidarik emanen,
baina joera politiko ezberdinek bat egin izana

MATTIN LARZABAL
AZKEN HITZA
Erdaldunak euskarazko irratietan
“Konplikatua da. Aldi bereko helburu kontrajarriak dituzu. Aktualitatea lehen lerrotik segi nahi duzu baina aktualitatearen hamar eragiletik bederatzik ez dakite euskaraz. 30 urte hauetan denetik egiten
saiatu naiz, estrategia ezberdinak baliatu ditut, baina hau da beti
airean gelditzen den galdera: nola izan fidagarri eta sinesgarri euskara traizionatu gabe?”.
dutenak. Hori hala, biziki nekeza da jende
horrengana heltzea, euskaldun eta euskal jendarteko partaide sentiaraztea. Horri gehienak
BAB eskualdean masifikatzen direla eta Iparraldeko erabakigune guztiak praktikan hor
daudela gehitzen badiozu... uf! Nik ez dut ez
Facebookik, ez Twitterik, ez mirakuluzko
tresnarik horri erantzuten dionik.

ez da hutsean dabilen haizea. Gero batzuek
posturak bigundu eta besteek pazientzia galduko dutela? Segur aski, baina goiz ala berant,
hazi horrek fruituak emanen ditu, eta zerbait
aterako da. Litekeena da aldarrikapenarekin
bat datozen hiper-abertzaleentzat deus guti
izatea, eta errepublikano sutsuenentzat
mundu bat, baina zerbait etorriko da. Hori
bai, batek daki noiz.
Noiz eta nola helduko gara gure herrian, gure
ondoan, bizi den eta gutaz deus ez dakien erdal
komunitate horrengana?
Zur eta lur gelditzen naiz fisikoki elkarrengandik zein hurbil eta errealitatez elkarrengandik zein urrun gauden ohartzean. Frantsesen artean bi tendentzia daude: euskal
kutsua duen oro mespretxatzen eta gaitzesten
dutenak, eta euskara edo euskal nortasuna
maila folkloriko eta testimonialean onartzen

Eta Gure Irratiaren geroari zer erantzunen
zenioke?
Kazetari euskaldun batek ezkorra izatea leporatu zidan behin, Euskal Irratiek entzule gazteak erakartzeko arazo handiak dituztela erraten nuelako. Nik 25 urteko semea dut,
telebistarik, irratirik eta kazetarik gabe bizi
dena, eta aktualitatearen oihartzun bakarrak
internetetik jasotzen dituena. Hori da errealitatea, hortik abiatuta pentsatu behar dira
asmoak. Bistan da, jende helduak belarriak
goxatzeko irratia lagun duela, jende horrekiko
lotura azkarra atxiki behar dugula, baina gazterik erakarri ezean, aski izanen dea? Bestalde,
telebista TNTra pasa berri den gisan, irratiak
RTNra iraganen dira laster, eta frekuentzia
bat lortzeko arazo franko izanen direla aurreikusten dut. Dena den, aktualitatea usnatzeko
tresna bat da irratia, eta kazetariek
heien lana ongi egiten duteno irratiak funtzio bat ukanen du, eta beti
izanen da iraun eta aitzina egiteko
esperantza. n
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Txapapoteak
justizia ito du
Ez du inork ordainduko. Prestigeren epaiak erantzukizunetik salbuetsi du Espainiako
Estatua, eta Apostolos Mangouras ontziko kapitaina besterik ez du zigortu,
“desobedientziagatik”. Eztabaida bizia piztu duen sententziak ez du
hondamendiagatiko kalte-ordainik ere ezarri.
| RODRI SUAREZ / SERMOS GALIZA |
aurrekaririk gabeko mobilizazioa eragin
zuena bere kontra. Beharbada orduan gertatutako guztia ilusio hutsa izan zen, inork ez
baitu erantzukizunik hartuko bere gain. Ezer
gertatuko ez balitz bezala. Berriz ere.
Prestigeren epaiak atzera mahai gainean
jarri du krisi garaiotan zabaldu den ondoeza.
Hasierako harridura laster bihurtu da haserre,
eta epaiketa, bestela ere berandu eta arduradun politiko gehiagoren faltagatik herren iritsi zena, noraezeko bidaia bihurtu da. Auzitegiko presidenteak, Juan Luis Píak, ordu eta
X URXO L OBATO

P RESTIGERI azken marea beltza geratzen
zitzaion. Kasu honetan, epaia idazteko erabilitako tinta beltzak egin du txapapotearena;
hamarkada bat iraun duen instrukzioaren eta
urtebeteko epaiketaren ostean, A Coruñako
Auzitegi Probintzialak erabaki du Justizia
pikutara bidaltzea. Hiru akusatuak absolbitu
dituzte, tartean administrazioko kide bakarra;
gertakarien unean zein orain, PPren esku
zegoen administrazio hori, petroliontziaren
hondoratzearen ostean agintea bere gain
hartu eta hartutako erabakiekin Galizian
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laurden eman zuen epaia irakurtzen. Hiru
salatu zeuden: Merkataritzako Ontzidiaren
zuzendari nagusi ohia, José Luis López Sors;
ontziko kapitaina, Apostolos Mangouras; eta
makina-burua, Nikolaos Arg yropoulos.
Hirurak asketsi dituzte “ingurumenaren aurkako delituez”. Hondamendi honetan zerbaiten errua eduki duen bakarra, Auzitegiaren
arabera, Mangouras da. Bederatzi hilabeteko
espetxealdiaz zigortu dute “agintzaritzari
larriki desobeditzeagatik”, ontzia mugitzeari
uko egin ziola eta. Ez da kartzelan sartuko.
500 milioi euro publikoko hondamendia,
zero euroko kalte-ordaina
Ez dago errudunik. Ez akusatuak, ez gertakaria kudeatu zuten gobernuak, ez petrolioaren
eta –Prestigek bezala– hura garraiatzen duten
ontzien atzean dagoen enpresa-egitura iluna.
Erantzule zibilik ez denez izendatu, ez da
kalte-ordainik izango. Haatik, momentuz
zigorrik gabe geratuko dela dirudienaren
zifrak ikaragarriak dira. Magistratuen esanetan, Prestigek 170.000 tona hondakin eragin
zuen. Halaber, “isurien eragina jasan zuten
itsasertzeko 2.980 kilometrok, 1.137 hondartza kutsatuak izan ziren, 450.000 metro koadro haitz txapapotez zikinduta geratu ziren,
562,3 tona fuel plataforma kontinentalaren
hondora joan ziren, eta estimazioen arabera
115.000 eta 230.000 itsas hegazti hil ziren”.
Diru publikoaz den bezainbatean, Auzitegi
Probintzialak dio hondamendiak 513 milioi
euroko gastua eragin zuela, 368 inguru Gobernu Zentralaren aldetik eta 145 Xuntarenetik.
Horiei, Frantziak xahututako 67 milioiak gehitu behar zaizkie. Baina ez da ordainik izango.
Galdutako dirua. Fiskaltzak eskatu zituen
milaka milioien arrastorik ez. Deus ez. Areago, aseguratzaileak berak ere fidantzarako
ipini zituen 22 milioiak berreskuratu ditzake.
PP eta ingurukoak baizik ez dira poztu
epaiarekin. Nunca Máis plataformak Auzitegi
Gorenean helegitea aurkeztu ala ez aztertuko
du. Baita ere mobilizazioak deitzea, “politiko-

Ezkerreko
argazkian,
Prestige auziko
hiru akusatuak:
Merkataritzako
Ontzidiaren
zuzendari nagusi
ohia, José Luis
López Sors;
ontziko kapitaina,
Apostolos
Mangouras; eta
makina-burua,
Nikolaos
Argyropoulos.
Eskuman, berriz,
Nunca Máis
plataformaren
protesta
epaitegiko ate
aurrean.

tzat” jo duten eta eskatutako kalte-ordain mardulak ezerezean utzi dituen erabaki judizial
zigorgabetzailearen aurka. Ez dago inolako
erantzukizunik, kapitainak gobernuen aginduei
emandako ukotik harago. Aseguru-konpainiak
berak ere berreskuratu ahal izango ditu fidantza modura ipinitako 22 milioi euroak. Hondamendi naturalak eragindako milioitako galerak
inork ez ditu konpentsatuko. Hori ere ez.
Auzitegiaren konklusioak doinu ezkorreko
txosten luze baten amaieran iritsi dira. Tarteka
etsipenez, tarteka kontraesankor, txostenak ez
du egiten ez aurrera eta ez atzera; batzuetan
inplikatuen kontrako kritikak agertzen dira,
handik gutxira ezerezean bukatzen dutenak,
non ez Gobernuak hartutako erabakien defentsan, sarritan guztiz kontrakoa iradokitzen
zuen baieztapen baten ostean.
Ontzia urruntzeari onespena
Gauzarik deigarriena izan da epaileek ontzia
urruntzeko erabakiari emandako babes inplizitua, horra iristeko egin zuten gertakarien kontakizuna bihurgunetsu samarra izan bada ere.
Epaiaren arabera, “agerikoa da, ikuspuntu logiko batetik, erabaki horren [Prestige galiziar itsasertzetik aldentzearen] ondorioz isuriengatik
kaltetutako eremua bereziki zabala izan zela, eta
ontzia edozein galiziar portu edo itsasadarretan
gorderik egon balitz biziki murriztuko zatekeela kaltetutako inguruaren tamaina; lehen begiratuan aztertuta, logikaz ontzia gordetzea zen
erabaki zuzenena, zalantzarik gabe. Baina
xeheago aztertuz gero, argudio hori ahuldu egi-

Deigarria izan da epaileek ontzia urruntzeko
erabakiari emandako babesa: “Espero zen
urperatzeak isuria geldiaraztea, fuela
izozteagatik ez bazen ere, bai behintzat
isuriaren kopurua eta intentsitatea
mugatuz. (...) Urruntzea azalduta eta hein
batean justifikatuta gelditzen da”.
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PRESTIGE

Estatuaren helegitea, hipokrisia ariketa hutsa
E PAIA EZAGUTU eta bost egunera, azaroaren 18an,
Alberto Núñez Feijóo Galiziako presidenteak iragarri
zuen Estatuko Abokatuak haren aurkako helegitea
jarriko duela Espainiako Auzitegi Gorenean. Antza,
Estatuko Abokatuak uste du epaiak erantzukizun zibila eta ondorioz kalte-ordainak ezarri beharko lituzkeela. Halaber, Galiziako Gobernuko buruak esan zuen
aztertu egingo dutela demanda zibila aurkeztea, “norbaitek ordaindu behar ditu-eta hondamendiak eragin
dituen gastuak”.
Nunca Máis-en ez dira fio. Plataformako bozeramaile Xaquín Rubidok Sermos Galiza astekariari adierazi
dionez, “Gobernuaren jarduna zuritzea eta epaiak arduradun politikorik adierazi ez izana estaltzea da helegitearen helburua”. Núñez Feijóok ordaina eskatzea jarrera
kontraesankorra eta hipokrita dela salatu du Rubidok:

“Espainiako eta Galiziako gobernuen erruz eman da
eman den epaia, bidea oztopoz bete baitzuten”. Zehazki, Nunca Máiseko eledunak gogorarazi du Estatuko
Abokatua bera izan zela, hain zuzen, ABS sailkatzeenpresa akusatuen artean egon ez zedin porrokatu zena.
ABSk eman zion onespena Prestige itsasoratzeari, zazpi
aldiz errebisioa egin eta gero. A Coruñako Auzitegiak
emandako epaiak dio, orain, estatubatuar enpresa dela
hondamendiaren errudunetako bat.
Nunca Máisek berak ere helegitea aurkeztuko du
Espainiako Auzitegi Gorenean; adierazi dutenez, auzia
Estrasburgoko Epaitegira iristeko asmoa dute. Bestalde, abenduaren 1erako manifestazioak deitu dituzte
Galiziako zazpi hiri nagusietan.
Unai Brea

ten dute bestelako ñabardura batzuek, aipatutaostean, erabaki eztabaidagarri baina hein
koak bezain logikoak (…) Ia aditu guztiek bat
batean eraginkorra hartu zen, guztiz logikoa eta
egin dute hasiera batean ontzia urruntzeko harzeharo zuhurra”.
tutako erabakia zuzena izan zela, baina behin
Harrigarria da epaiak protokolo eza aipatu
petroliontziaren atoia egonkortuta, eta kostaleta Estatua ez zigortzea huts horregatik, edo
dearen talka egiteko berehalako arriskurik ez
nolabaiteko mespretxuz jardutea argudio tekzela, logikoena, zuhurrena eta teknikoki zuzenikoekin Prestigeren urruntzearen aurkako
nena ontzia portu edo itsasadar batean babesarrazoiak agertu zituzten aditu ugariez. Nunca
tea zen, haren zama beste ontzi batera eramateMáisek dioenez, epaiketan frogatuta gelditu da
ko, edo itsas zabaleko ur lasaietara eramatea,
erabakia hondoratzetik ordubetera hartu zela,
xede berarekin. (…) Beraz, Prestige noraezean
eta beraz ezinezkoa dela arduradun politikoek
erabili zutela eta harekin zer egin garbi ez zekibehar bezalako aholkularitza eskatu eta jaso
tela dioten alegazioak ez dira sendoak, frogatu
izana. Izan ere, ondorioetara iritsi aurretik
baita urruntzearen helburua izan zela isuriak
epaiak dio artean Gobernuko ordezkaria
gure kostaldea modu zabal eta larrian
zenak, Arsenio Fernández de Mesak,
kaltetzea eragoztea, eta gainera espero
“koordinazio-funtzio lauso eta nahazen urperatzeak isuria geldiaraztea, Harrigarria da epaiak
sia bete zuela, bai operazioak zuzenfuela izozteagatik ez bazen ere –eta ez protokolo eza aipatu eta
duko zituen organismo bat eratzeko
zen hala gertatu [puntu honetan “arin- Estatua ez zigortzea
orduan, bai egitura burokratiko eta
keriatzat” jo dute Gobernuak emandapertsonen arretarako egiturak eskura
huts horregatik
ko zenbait informazio, akaso Rajoyren
jartzekoan; egitura horiek agintariei
“haritxoez” ari dira]–, bai behintzat
informazioa eman eta ontziari lagunisuriaren kopurua eta intentsitatea
du ziezaioketen, hondamenezko fuel
mugatuz; era horretan ontziaren hondakinetaisuri bat eragotzi zezaketen, eta ontzia berrestik fuela berreskuratzea ahalbidetuko zatekeen,
kuratzen saia zitezkeen, haren matxurak
eta halaxe gertatu zen (…) Beraz, urruntzea
larriak izanik ere”.
azalduta eta hein batean justifikatuta gelditzen
Kontraesanak daude epaian, baita hutsuneak
da (…) Espainiar agintaritzak, gainera, aholkuere. Hondoratzea eragin zuten arrazoiei dagolaritza tekniko egokia eta nahikoa zeukan, nahiz
kienez, esaterako. Magistratuen arabera, “inork
eta, mota horretako edozein aholkularitza
ez daki zehazki zein izan zen gertatutakoaren
bezala, huts egitetik libre ez egon. Orain arte ez
zergatia, ez eta ere zein zen erantzun egokiena
da inoiz esan zein izango zatekeen erabaki
Prestigeren matxurak eragindako larrialdian,
zuzena, ezta jarraitu beharreko protokoloa ere
baina inork ezin du ukatu huts estrukturala, eta
(…) eta oraingoan ere inor ez da gai izan zer
inork ezin izan du epaiketan
egin behar zen adierazteko, alde batera utzita
demostratu non eta zergatik gertazenbait iritzi partikular eta gutxi-asko tekniko.
tu zen zehazki”. Azken batean,
(…) Besterik gabe, larrialdi egoera batean, eta
hamaika urte “ez daki, ez du zigoraholkularitza tekniko zorrotz eta egokiena jaso
tzen” erantzunez amaitzeko. n
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AUZOLAN ESPERIENTZIAK

Putzuzulo berritzen,
amesten jarraitzeko
Zortzi urte bete dira Zarauzko Lizundia oihal lantegi zaharra Putzuzulo Amets Fabrika
bilakatu zutenetik. Ordutik, Xakela Asanblada arduratu da kudeatzeaz. Gaztetxeei buruzko
aurreiritziak gainditu nahian, Amets Fabrika terminoa hautatu zuten eraikin okupatu berriaren
izaera izendatzeko, nahiz eta gaur egun herritar gehienek ‘gaztetxe’ hitza erabiltzen duten.
| MARTIN VICIOSO |
INGURUKO HEZETASUNARI eta Zarauzko hondartzan sortzen diren hondar putzuei egiten
die erreferentzia Putzuzulo izenak. Eraikina
berritzeko asmotan auzolanerako deia egin
zuten joan den irailean, okupatu eta ondorengo lanez geroztik obrarik egin gabe baitziren.
Asanbladako kideek adierazi dutenez, duela
zortzi urteko lanak gaztetxeko ekintzak abiatzea zuten helburu. Gaur egun, ordea, egoera
egonkorragoa bizi dutenez, Putzuzulo txukuntzeko garai egokia zela erabaki dute.
Dena den, Xakelako Amaia Alberdik eta
Hodei Estebanek azaldu dute bazutela beste
arrazoi garrantzitsu bat auzolanerako gonbitea luzatzeko. Asanbladara jende berria gerturatzeko aitzakia ona zela pentsatu zuten.
Aitortu dute azken urtean nahi baino gutxiago elkartu direla. Haien ustez, orain arte
Putzuzulon parte hartzen ez zuten herritarrak berritze lanetan aritzeak proiektua gertuago sentitzea eragin lezake.
Alberdik eta Estebanek oso balorazio
positiboa egin dute orain artekoaz. Larunbatetan eta asteartetan egin dituzten auzolanetan uste baino jende gehiagok hartu du
parte. Batez ere gazteenen inplikazioa azpimarratu dute. Izan ere, belaunaldi berriak
gaztetxearekin zerikusia duten bestelako
ekintzetan aritu izan dira, baina berritze
lanak direla-eta asanbladetara joaten ere hasi
dira. Alberdiren ustez, auzolanak eragin du
berriek eraikina bere sentitzea. Halaber,
kideek azpimarratu dute gero eta emakume
gehiago gerturatzen eta parte hartzen ari
direla eta bereziki pozgarria izan da, parekidetasunari garrantzia eman diotelako hasieratik. Helburua bete dute momentuz, herritarren inplikazioa areagotzea. Hala ere,

Herritar ugarik
erantzun zion
berritze
lanetan
laguntzeko
deialdiari.

egoera honek erronka berria sortu du: partehartze kopuru onari eustea.
Herriari lotuta
Zarauzko beste hainbat eragilerekin harreman
estua du Putzuzulok. Gaztetxean bertan hainbat ekimen sortu dira, Arraio irratia kasu. Beste
batzuek berriz, eraikina baliatu dute ekintza
zehatzetarako. Kideen arabera, garrantzitsua
da herrian bertako eragileen arteko elkarlana
bultzatzea. Azaldu dute auzolanerako kontzientzia pixkanaka sustatzen ari dela, krisiak
behartuta bada ere. Udalarekin, ordea, erlazioa
txarra ez den arren hobea izan zitekeela nabarmendu dute. Asanbladak Putzuzuloren aldeko
apustua egiten du eta Udalak beste eraikin
batera mugitu nahi ditu. Horrekin lotuta identifikatu dute hurrengo urteei begirako erronka nagusia: gaztetxearen
egonkortasuna luzaroan bermatzea, bertan geratzeko kontratua
urtero berritu behar ez izateko. n
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IRITZIAREN LEIHOA

Transexualitatearen
irakaspenak
June
Fernández
!

K A Z E TA R I A

FEMINISTA batek kontatu dit bere lagun
bat genero trantsizio prozesuan murgildu
dela. Jaiotzean neskatxoa zela esan zuten
medikuek, baina berak onartu du gizon
sentitzen dela. Testosterona hartu ala
bularrak kenduko ote dituen erabaki behar
du. Nire ezagunak aitortu dit asko kostatzen ari zaiola lagunaren prozesua ulertzea: berak aukeratutako gizon izena erabiltzea, berari buruz hitz egitean genero
maskulinoa erabiltzea, kortse baten bidez
titiak disimulatzearen beharra ulertzea.
Ulertu, ulertu, ulertu... Hori da gehien
erabiltzen duen aditza. Baina zer dela eta
beste pertsona baten bizipenak ulertze
behar hori? Ez dugu ezer ulertu behar,
errespetatu baizik. Gizon bezala identifikatzen da, beraz, identitate hori garatu
nahi du eta gizarteak gizon bezala identifikatu dezan gorputza aldatzeko beharra
ikusten du. Guri ez dagokigu bere prozesua onestea. Ez luke estatuaren esku-sartzerik ere egon behar, baina hala da. Jaiotzez María banaiz baina Miren izena
nahiago badut, nortasun-agirian izena
aldatzeko aukera izango dut eta gutxi
izango dira nire erabakia kolokan jarriko
dutenak. Miren ordez Peru bada nire nortasunarekin bat datorren izena, legearen

Jaiotzez María banaiz baina Miren izena
nahiago badut, nortasun-agirian izena
aldatzeko aukera izango dut eta gutxi
izango dira nire erabakia kolokan jarriko
dutenak. Miren ordez Peru bada nire
nortasunarekin bat datorren izena,
legearen arabera, bi urtez hormonazio
eta terapia prozesu bat pasa beharko dut
arabera, bi urtez hormonazio eta terapia
prozesu bat pasa beharko dut, eta psikiatrak baieztatu beharko du ni transexuala
naizela –askotan estereotipo sexisten arabera–. Sistemaren exijentzia horrekin bat
egiten du jendartearen jarrerak. Guztion
iritzia eta epaia entzun behar dituzte pertsona transexualek eta transgeneroek.
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Feminismo klasikoan gainera, askotan
transexualitate maskulinoa traizio bezala
ikusten da nolabait. Gizon transexualak
antifeministak omen dira: “etsaien” taldera pasatu dira, hartara gizonen pribilegioak eskuratuz. Baina aurreiritzi horren
kontra, gizon transexualek eta pertsona
transgeneroek maskulinitate eredu alternatiboak eraikitzen dihardute.
Beste jarrera ohiko bat pertsona transexualak lagundu behar ditugunaren pentsaera paternalista da, eta ez naiz acompañar adieran ari, ayudar zentzuan baizik.
“Ez dakit zer aholku eman”, esaten zidan
ezagun horrek. Modu ahalik eta diplomatikoenean erantzun nion: “Agian aholkatu
baino, zure lagunaren esperientziatik zer
edo zer ikas dezakezu”.
Generoa eraikuntza soziala dela defendatzen du teoria feministak. Txikitatik
“gizon” eta “emakume” kategorietan giltzaperatzen gaituztela eta gure genitalen
arabera rol, betebehar, gaitasun eta hainbat jarrera inposatzen dizkigutela salatzen
du (hierarkizatuak gainera, hala ordena
patriarkala mantenduz). Sexu biologikoaren eta generoaren arteko lotura hori
naturaltzat aurkezten du gizarte sexistak,
eta pertsona transexual, transgenero eta
intersexualek naturalizazio horrekin apurtzen dute. Egunero genero diktaduraren
bortizkeriarekin topo egiten dute. Nahiz
eta eraso transfoboak etengabe bizi, euren
identitatearen eta gorputzaren inguruan
erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen
dute. “Gorputz okerrean jaio nintzen”
transexualitatearen diskurtso klasikotik
“gizarte sexista da oker dagoena” mezua
hedatzera pasatu dira asko, hala, pertsona
guztion askatasuna mugatzen duen binarismoa kritikatuz.
Horregatik trans-identitateen despatologizazioaren aldeko borrokak feminismoarekin lotura zuzena dauka. Generoen
artean mugitzen diren pertsonak ulertu
eta lagundu nahi baditugu, hobe dugu
lehendabizi euren prozesuek
sortzen dizkiguten ezinegona
eta aurreiritzi transfoboak
–eta ondorioz, sexistak–
landu. n

GORA PRO NOBIS - IRITZIAREN LEIHOA
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Oier Araolaza
DANTZARIA

!

DANI B LANCO

IRITZIAREN LEIHOA

Likinkeriaren bitsa

DANI B LANCO

BARTOLOME MADARIAGAk honela deskribatu zigun kin, noiz alboekin” elkar ukitu eta jotzen, “bai neska
dantzaldia: “Kazuelan erlea legez, mordo batean gizon eta mutil, keinu lizun eta lotsagarriak galdetu gabe
eta andreak nahasian”. Areago, “mutilak eta neskak, egiten dizkiotela elkarri”.
guztiak, zintzotasuna galtzeko prest” joaten zirela fesDantzaldia bukatuta, garrasi, txilio eta birao artean,
tara. Mutilak neskaren aurrean “mila keinu indezente” neska-mutilak elkarri oratuta “doaz plazatik etxera, aldi
egiten zituzten “hezi gabekoak, asto basatiak” ziren. batean nahasian eta mordoan oihuka, deiadarka, barrez
Neskak “bularrak berariaz jasota, edo armatuta, edo eta oratuta, lizunkeriaren festa eta hatsa dariela”. Plazapaparra agerian” agertzen zirela dantzara. Haien tik ateratzean “neskak, halakoak izan arren, askotan
aurrean “zenbat eta indezentzia gehiago” egin, hainbat koloreak gorrituta” zetozela zioen Madariagak: “Euren
pozago izaten zirela, “labainkeriaiduneko zapiak askatuta eta bururen eta likinkeriaren bitsa” zeriela.
koak okertuta, ikusi gabe sinetsi
Bartolome Madariagak
Bartolomek esaera gaiztoaz definiezin daitekeen moduan”.
tzen zituen: “Ez zaio beleari usoa
Ohikoak omen ziren “irteera
esaera gaiztoaz
esaten, ez bada belea”.
zikin horretan neska eta mutilen
definitzen zituen neska
Dantzaldia hasi eta “nahi dueartean, nork nori asko ez dakiela
eta mutil dantzariak:
nak nahi duena egiteko ordua da”
nahasian, zirri ukitze lohiak, ora“Ez zaio beleari usoa
irakurrita ir udimena hegan.
tze lizunak, eskuka likitsak, bekaesaten, ez bada belea”.
“Lizunkeriaren sua eta kea da
turako gonbiteak eta beste lizunnahaste horretan entzuten eta
keria asmoak”. “Horra hemen
ikusten den guztia”. Ni zur eta lur.
nola egiten diren plazetako festak”
“Begirada eta jarrera likitsak. Musu emateko keinu eta dio Bartolome Madariagak. “Ez dut ezer esan gehituoratze lohiak. Gorputzarekin elkar jotze lizunak. Eta ta. Bai asko gutxituta, zatarkeria lizun guztiak papehori guzti hori, dantza bakoitzean, geratu gabe, nes- rean ez jartzearren”.
kak mutilari eta mutilak neskari”.
Orain bi mende idatzi zituen hitzok Frai BartoloJuergasmoaren gailurrean bi dantza bereizi zituen mek. Soka-dantza, fandango eta arin-arin-ei
Madariagak. Lehenengoan, “dantza arinean, oin biak buruz idatzi zituen. Nik begiratzen diot fanlabain eginda, plazaren erdian jausita geratzen dira dangoari, begiratzen diot arin-arinari eta ez
andrazkoak”. Jendea “begira, txaloka”. Bigarren dan- dakit zer pentsatu. Ez dakit beleak ala usoak,
tzan “noiz aurpegiarekin, noiz besoekin, noiz sabele- baina bietako batek kuku egin digu! n

Katalogoak

Edu
Zelaieta
!

IDAZLEA
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ABISU emanka hasia da kutxa ergela: gero
eta hurbilago ditugu Eguberriak. Argi
esekien jantzia estreinatzeari ekin diote
erdialdeko kaleek, argion egokitasuna
defendatzen eta kritikatzen duten ahotsen artean. Jostailu zaharrak biltzeko
kanpaina baten berri izan duzu seme-alaben eskolaren bitartez: Saharako kostaldeko herri batera bidali nahi dira abenduaren 19ra arte jasoko diren jostailu
guztiak.
Zer jostailu diren eramangarri eztabaidatzen ari zara alaba txikiarekin, haren
gelan. Alaba zaharrena, bitartean, Eguberrietako jostailuen katalogoak begiratzen
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ari da egongelan. Izan ere, horretarako
arrazoi zehatza zein den ez badakizu ere,
aurten inoiz baino katalogo gehiago jaso
dituzuela etxean esango zenuke.
Egongelara joan zara eta, nola ez, bertan ikusi duzunak harritu egin zaitu: egongelako egurrezko mahai gainean diren jostailuen katalogoei erditsua falta zaie;
oraindik nabari da guraize dorpe samar
batzuen lana orrialde ertzetan. “Baina zer
egin duzu, Enara?”. “Mutikoen
gauzak kendu. Urdina kanpora!”. Bi koloreko diktadurak
margotuko du berriz ere abendua. n

DANI B LANCO

IRITZIAREN LEIHOA
BERTSO BERRIAK
Aingeru Epaltza
!

ID A Z L E A

Gure izaeraren neurriko
ESPAINOLEN tertulien eta frantsesen salonsen ondorengo, irakurle
taldeak ez dira gure asmakizuna.
Irakurketa bakartia eta harreman
sozialak uztartzen dituen sistema
hau, alabaina, ederki ezkontzen
da gure “saldo” izaerarekin. Taldean gauzatu ohi dira ekintzarik
miresgarri eta arriskutsuenak.
Jende mordo bat bere kabuz
sekula santan erosi eta irakurriko
ez lituzkeen liburuei adorez hurbiltzen zaie ekimena sailean sortuz gero.
Ohartua nintzen lehenago
–beharko ohartu– irakurle taldeek gure sistema literario txipian
hartu duten garrantziaz. Astero,
bi minutuko azterketa sozio-literarioak egiten ditut Susa argitaletxeak nire e-postara igortzen
duen emailu bakoitzarekin. Lehengo urriaren 30ekoak, ordea, aho
bete hortz utzi ninduen alde guztietatik. Zenbat eta hogeita hiru
irakurle talde agertzen ziren,
egun horretan, Euskal Herriko
bazter gehienetan barreiatuak.
Beharbada egun apartekoa izanen zen hura, halabeharrak ekitaldi pila bat metatutakoa. Aste
honetako emailuan ez ditugu, seguru aski, hogeita hiru irakurle talde
atzemanen. Fenomenoari benetako neurria harrapatzeko, aise ere
lan serioagoa beharko litzateke
bertze zereginik gabeko so-egile
diletante honek begi-kolpe bakar
batetik ateratzen ahal dituen
ondorio arinak baino. Hori guztia
egia izanagatik ere, ez diot datuari
sintomaren balioa kendu nahi.
Kopuru hutsa ez ezik, taldeen
banaketa ere deigarria zen herrialdez herrialde, joan den urriaren
30ean: hamar Bizkaian, zazpi
Gipuzkoan, lau Nafarroan eta bi
Araban. Nonbait, irakurketa

kolektiboaren premia gutiago du
euskal irakurle gehien dituen probintziak.
Horren aldean, ez nau hainbertze harritu talde horiek hautatutako idazlanetan nobelak duen erabateko nagusitasunak. Hogeita
hiru idazlanetarik hamazazpi
genero horretakoak ziren. Aise ere
gibelatago heldu ziren ipuin liburuak, lau alerekin. Gainerako biek
poesiaren eta hara!, antzerkiaren
artean egiten zuten erdibana.
Bertze sorpresa bat. Jatorrizko
liburuen aldean itzulpenek izaten
duten harrera eskasaz ozenki
penatu izan gara euskal literatur-

Astero, bi minutuko
azterketa sozioliterarioak egiten ditut
Susa argitaletxeak
nire e-postara igortzen
duen emailu
bakoitzarekin.
Lehengo urriaren
30ekoak, ordea, aho
bete hortz utzi ninduen
alde guztietatik
zaleok. Ez zen halakorik ageri
delako emailuaren laginean.
Hogeita hiru liburuetarik erdiak
baino gehiago –hamalau– bertze
hizkuntzetatik bihurtuak ziren.
Merezi bezalako arreta, azkenik,
euskarara ekartzen ditugun
lanek? Edo irakurle taldeetan
jarrera militantea dago itzulpenen
aldera?
Izanen da nork
argitua. Agian, bidean
daude hori guztia
aztertuko
duten
Torrealdai berriak. n

Ainhoa
Agirreazaldegi
Rekondo
!

Doinua: ETAren
su-etenetik.

Zaintza
partekatua
Epaileen eskutara
heldu da zenbait eskari
gaiak mami zabala du
zauriak ere ugari.
Legeak erantzun behar
dio kasu bakoitzari:
zein zaintza eman dioten
bi gurasoek haurrari.
Legegile ez garenok
hel dezaiogun gaiari
izebergari osoki
ta ez bakarrik puntari:
dibortzioen aurreko
zaintza partekatuari.
Haurtxo bat sortu orduko
hasten da eginkizuna:
gauetako esnaldiak,
negarren zurruntasuna,
paseoak, jatorduak,
etxeko garbitasuna,
ipuinak, kantak, jolasak,
gaixo dagoen eguna,
eskoletako bilerak,
euri-egunen astuna…
Guraso batek bestea
behar du bidelaguna
has gaitezen behingoz lantzen
erantzunkidetasuna.
Hau ez da sokatira bat
batzuek besteen kontra
hau bizitzaren plaza da
eguneroko errota.
Berdintasuna lantzeko
premia latza dago-ta
zein bidetatik lan egin
hor dago galdera sorta.
Gaia epaitegitara
heldu denez ate joka
atea zabaldu digu
eskutan jarri erronka:
gizarte osasuntsu bat
eraikitzeko borroka. n
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KEU AGIRRETXEA

«Teknikari batek ikusiko balu
nola grabatzen dudan,
sekulakoak botako lizkidake»
Ibilbide oparo bezain anitza du Keu Agirretxea musikariak.
Beste hamaika lan egin bitartean sortutako ideiak etxean bertan grabatu eta
Behe presioaren erdigunean disko akustikoan bildu berri ditu.
| LANDER ARRETXEA |
Diskoa lehenengoz entzun eta pop-folk doinuak
direla esan liteke. Baina bigarren entzunaldian,
beste hainbat estilotatik edaten duzula ere igartzen da. Zure ibilbideari erreparatuta, zaila da zu
etiketatzea.
Benetako abestiak egitea izan dut asmoa.
Kantu umil batzuk egin nahi izan ditut, transmititzeko gai direnak, estiloari gehiegi erreparatu gabe. Goxotasunez egin ditut. Egia da,
sarritan, disko akustikoa dela entzun eta
abesti astun edo goibelekin lotzen dugula. Ez
nuen hori nahi, eta nolabaiteko oreka lortzen
ahalegindu naiz.
Kolaborazioen ekarpena garrantzitsua izan da horretan?
Dudarik gabe. Nik abestiak
defendatu ditzaket gitarra eta
ahotsarekin, baina kolaborazioek
beste ukitu bat ematen diete, eta
beste musikarien ikuspuntua eta
nortasuna erantsi diote diskoari.
Koloreztatu egin dute.

Gitarra, slide gitarra, ahotsa… Perkusioaz ere
zu zeu arduratu zara.
Nire musika-tresna gitarra da. Abestu ere egiten dut, eta nire mugen barruan, gero eta erosoago sentitzen naiz, gauza arrarorik egiten
saiatu gabe. Baxua jotzen dut, edo jo dezaket
behintzat, eta berdin bateria ere.
Perkusio aldetik ikusi nuen errit“Sarritan, disko akustikoa
moaz arduratu nintekeela, eta
dela entzun eta abesti astun
piano akorde batzuk ere sartu
ditut neronek.
edo goibelekin lotzen dugu.

Ez nuen hori nahi, eta
nolabaiteko oreka lortzen
ahalegindu naiz”

Etxean eta zure kabuz grabatu dituzu abestiak.
Horrek askatasun handiagoa ematen dizu lana
nahieran moldatu ahal izateko?
Etxean grabatu dudan laugarren diskoa da.
UEK, Fjord, Etsaiak edo Governors bezalako
proiektuetan aritu naizenean esaterako, ezin
nuen halakorik egin, baina proiektu akustiko
honekin gai sentitzen naiz horretarako. Gainera, nahieran grabatzeko aukera ematen dizu
horrek. Teknikari batek ikusiko balu nola grabatzen dudan, sekulakoak botako lizkidake
agian, baina nik horrela egin nahi dut, soinuarekin esperimentatuz. Askotan, estudio batera
joan eta ez zara ausartzen buruan duzuna esa-

22



2013 KO

ABENDUAREN

1A

ten; edo proposatzen duzu eta aurpegi txarra
jartzen dizute, eta asmo hori galdu egiten da.
Alde horretatik, askatasuna nahi nuen. Bestalde, merkeagoa ere bada, eta gainera, nire bizitza pieza askoko puzzlea denez, ez nuen denborarik hilabetez estudioan aritzeko.

Eta nola eraman daiteke hori guztia zuzenekoetara?
2010ean hasitako laukotea aritzen gara: Iñaki Jaio baterian,
Isusko Ramón saxoarekin, Mikel
Arakistain baxuan eta ni neu. Uste dut zuzenekoan abestiek irabazi egiten dutela, baliabide
asko dituzten musikariak dira eta. Nik diskorako baterian egin dudana, asko hobetzen du
Iñakik, adibidez; saxoa ere, ia abesti guztietan
sartu dugu; Mikelek eta biok aldiz, hogeita bat
urte daramatzagu batera hainbat proiektutan,
eta oso ondo ulertzen dugu elkar.
Gaurko musikariak gaitasun tekniko handia bai,
baina esateko ezer ez omen du hainbaten ustez.
Zer da zure abestiek kontatu nahi dutena?
Abestiak, hitza eta musikaren arteko fusioa
dira, eta nik bien arteko oreka bilatu dut. Ez

L ANDER A RRETXEA

“Askotan, estudio
batera joan eta ez
zara ausartzen
buruan duzuna
esaten; edo
proposatzen duzu eta
aurpegi txarra jartzen
dizute, eta asmo hori
Mikel Etxabururen hitzekin osatutako Zubia galdu egiten da.
abestiarekin, Ondarroako Herri Harresia ekarri Alde horretatik,
nahi izan duzu gogora?
askatasuna nahi
Horrela atera zaigu, ez da neurtutako hautua nuen”.
izan. Hilabete batzuk igaro dira jada, baina guk
oso gertutik bizitu genuen, Urtza, Mikel eta
hiruok lagun minak baikara. Ez duzu negar
egitea erabakitzen, malkoak nahigabe ateratzen zaizkizu; bada, berdin gertatu zaigu guri
abesti honekin. Egun horretan sentitu genuenaren ondorioa izan da.

dut demostrazio tekniko bat egin nahi izan.
Horregatik nahi izan ditut kolaborazioak
hitzetan ere. Leire Bilbao, Aiert Goenaga eta
Mikel Etxabururen hitzak irakurri eta zerbait
pizten zait barruan. Musikarekin efektu hori
pertsona gehiagorengana helaraztea da nire
helburua. Horrekin konformatzen naiz.

Musika irakasle ere bazarenez, musika duzu
ogibide.
Euskaraz abesten baduzu, ez da erraza horrekin bizitzeko adina ateratzea. Etsaiak taldean
nintzenean, hamabi urtez, ez nuen besterik
egiten. Baina beste egoera bat zen: kontzertu
asko eskaintzen genituen, disko asko saldu…
Gaur egun, eskertuko nuke zuzeneko gehiago
izan eta musikari lanari denbora gehiago eskaini ahal izatea. Baina hala ere, ez dut uste irakasle lana utziko nukeenik. Nire diskoko kolaboratzaile gehienak eskolan ezagutu ditut eta
gainera izugarri ikasten da eskolak ematen.

ERDIKO KAIERA
eta horrek ere oso ondo funtzionatu
zuen. Baina, orokorrean, harritu egiten nau euskal talde interesgarriak
entzun eta urtean bost kontzertu besterik ematen ez dituztela ikusteak.
Aldiz, Betagarrik hasitako bide beretik
doazen ehunka talde sortzen badira
ere, plaza guztiak betetzen dituzte.
Egia da gauza berriak proposatzen
dituzten batzuk bidea egin dutela:
Napoka Iria, Mursego edo Joseba Irazokik adibidez. Merezi dute. Orokorrean, sorpresa asko eraman ditut.

Etsaiak edo Governors zaleak harritu
egiten dira zu kontzertu akustikoak
ematen ikusita?
Askotan esaten didate: “Nola aldatu
duzun estiloa, ezta?”. Ez dakite
1997an Zain izeneko proiektu akustiko bat izan nuela eta hiru disko instrumental argitaratu ditudala. Pentsatzen
dute beti musika gogorra jotzen aritu naizela,
eta bat-batean, gitarra akustiko bat erosi eta
honekin hasi naizela, hego haizeak jota edo.
Urteak daramatzazu honetan, baina euskal musikari hasiberriak badu aurrera egiteko modurik?
Egoera sozial eta ekonomikoa aldatu egin da,
baita antolatzeko modua ere. Lehen astero
frontoietan ematen nituen kontzertuak. Orain
arraroa da hori. Badaude kontzertuak ematen
hasteko tokiak, baina jendeak ez du lehen
bezala erantzuten. Talde ezezaguna ikustera ez
gara joaten, oro har. Ez dakit ez ote garen
Youtuben ikusitakoarekin konformatzen.
Sare sozialak direla eta, hasierako pauso
horiek emateko modua aldatu da. Lehen kontzertu pila eskaini behar zenituen zure taldearen izena ahoz aho zabal zedin.
Orain irudimen pixka batekin eta
bideo batzuk eginda, ezagun egin
zaitezke zuzeneko bakar bat ere
eskaini gabe. n

Proiektu ugaritan aritu zara. Zure esperientziatik, zein da gurean arrakasta erdiesteko gakoa?
Nire ibilbidean, arrakasta handiena lortu
duena Etsaiak izan da. Fjord egin genuen gero,
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ZEA MAYS

Iluntasunean ikusgarriago
“Agian ilunetan, hobeto ikusten da”. Aiora Renteriaren hitzak dira, Da disko berritik
hartutakoak. Zazpigarrena dute, hamasei urteko ibilbide luzearen azken emaitza.
Abeslariaren ahotsa, presentzia eta hitzak bere betiko taldekideek lagunduta datoz:
Asier Basabe (bateria), Ruben Gonzalez (baxua) eta Iñaki Imaz Tipi (gitarra).
Dave M. Allen ekoizle britainarra ere bidaide izan dute.
| MYRIAM GARZIA |
“LAGUNAK, Barreak, Era, Dena, Elektrizitatea, Bidea, Handia, Musika, Haskundea,
Behar izana, Asetasuna, Sinismena, Birikiak,
Fedea, Bihotza, Bizitza, Zintzoa, Poza, Askatasuna, Familia, Maitasuna, Eskola, Hezkuntza, Lurraldea, Lana, Sustraiak, Sorkuntza,
Taldea, Plazerra, Konexioa, Armonia, Irria,
Ardura, Haserrea, Gora, Ateak, Adiskidetasuna, Koloreak, Itxaropena, Adorea, Desioa,
Positiboa, Arnasa, Guda, Konpromisoa,
Borroka, Beharra, Ihesbidea, Elikagaia, Eboluzioa, Ikasketa, Garena Da”. Horrela definitu dute Zea Mayseko lagunek autoekotzitako
azken diskoa, Da. Zea Maysen izaera ezin
baita hitz bakar batez definitu; ezin baitu
gauza bakarra izan, gauza askoren lotura baizik. Basabek, Gonzalezek, Imazek eta Renteriak elkarrekin daramatzaten Hamasei urteak
ez baitira huskeria: zazpi disko eta 500etik
gora kontzertu.
Ohiko soinua ageri den arren, geruza ugari
ditu disko berri honek, taldeko musikari bakoitzak bere baitan duen onena eman baitu.
Ohiko musika tresnez gain, hau da, gitarra,
bateria, gitarra apala eta ahotsa, beste baliabide
batzuk ere ageri dira. Perkusio tresna bereziak,
sintetizadoreak, programaketak, eta pianoak
edo txeloak ere tokia dute diskoan. Horretarako, beste zenbait lagun musikarik ere kolaborazio bereziak egin dituzte, hala nola Ekaitz Hernandez Split 77ko baxu-jotzaileak, Aritz
Aranburuk eta Jose Lastrak (sintetizadoreak
eta programaketak), eta Dave Allenek (pianoa).
Dave Allen britainiarra ekoizle artistiko
gisa aritu da. “Ekoizpena aparta izan da, normalean ez baitugu ekoizle artistikorik izaten”,
azaldu digu Aiora Renteriak. “2012ko abuztuan, disko berriari ekin genionean, ekoizlearen figurari heltzea erabaki genuen. Zenbait
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buelta eman genizkion, Espainiako Estatuko
ekoizleak kontaktatzeko. Baina, orduan
David Allen ezagutu genuen Lekeition, aspaldiko lagun baten bidez. Dave The Cure eta
Depeche Mode bezalako taldeen ekoizlea
izan da. Lekeitioko jaietan jo genuen eta bera
bertan zen, oporretan. Pila bat jende zegoen
kontzertuan, baina guk Dave Allenentzat jo
genuen. Esperientzia berria, emozionantea
eta aberasgarria izan da berarekin lan egitea,
ez baita erraza horrelako pertsonengana heltzea”, adierazi du Renteriak. Allenek 10 hazbeteko diskoa egin nahi zuen, hori baita Allenen ustez disko batek izan behar duen
neurria. Hala ere, Zea Maysek Hamalau abesti osatu zituen disko berrirako. “Azkenean,
hamahiru abesti doaz” dio Zea Mayseko
abeslariak, “kantok nahastuta entzun eta
gero, itzelak iruditu zitzaizkigun, eta hamahiruak sartzeko konbentzitu genuen Allen”.
Allen, ekoizle artistiko eta lagun
Abuztuan, Urdulizeko Tio Pete estudioan
grabatu zuten diskoa, Jose Lastra, Zea Maysen betiko teknikariaren laguntzaz. “Allen
ekoizle artistikoa izan da, eta Jose Lastra
ondo ezagutzen duen estudioko mahaian
eseri da” argitu digu Ruben Gonzalez baxujotzaileak. Grabazioa hasi baino lehen, bost
egunez entseguan aritu ziren Allenekin batera. Konponketa batzuk egin ostean, grabazioa etorri zen. “Oso intentsoa izan da grabaketa lana”, dio Renteriak, “azkenean lagun on
bat bihurtu da Allen”.
Tio Peten grabatutako diskoa Londresera
eraman zuen Allenek, han, Club Ralph estudioan nahasteko asmoz. “Fran Ferdinand
musika talde ingelesak bertan nahastu du
azken diskoa, beraz, uste genuen bezala, Allen

M ARISOL R AMIREZ / A RGAZKI P RESS

ZEA MAYS - ERDIKO KAIERA

Aiora
Renteria
aurrean eta
David Allen
ispiluan,
abuztuan
diskoa
grabatzen
aritu zirenean.

aukera onena izan da guretzat” dio iñaki Imazek. Bera eta Aiora Renteria Londresera joan
ziren gero, nahasketa eta masterizazio prozesuaren berri jasotzera, eta txundituta geratu
ziren emaitzarekin. Diskoaren diseinua David
Gonzalezek –Berri Txarrak eta Cobra taldeetako baxu-jotzaileak– egin du.
Une gozoa bizi du Zea Maysek. 2007an
Morphina diskoa grabatu zutenetik autoekoizpenera jo dute euren lan guztietan eta ondo
helduta dituzte taldearen uhalak. Hori gutxi
balitz, euren enpresa sortu dute, Zea Mays
Rock SL, diskoa sortzea bezain garrantzitsua
baita banaketa eta promozio lana, eta azken
hau ere, euren gain daramate. Hori dela eta,
diskoa ez da oraingoz dendetan salduko,
www.zea-mays.com helbidean baizik.

“Gure webgunean euskarri digitalean eros
daiteke diskoa, eta baita fisikoki ere. Baina
disko fisikoa erosten denean, digitala ere
bidaltzen zaio erosleari” azaldu du Aiora
Renteriak. Durangoko Azokan standa izango
dute eta bertan ipiniko dira diskoak salgai, bai
azken hau, baita aurrekoak ere. Abenduaren
9ra arte ez da saltokietara helduko, ez dendetara ezta plataforma digitaletara ere.
Aurkezpen kontzertuak Hego Euskal
Herriko lau hiriburuetan eskainiko dituzte
oraingoz: abenduaren 14an Totem aretoan
(Atarrabia); abenduaren 19an
Gazteszenan (Donostia); abenduaren 26an Bilboko Kafe Antzokian, eta urtarrilaren 5ean Gasteizeko Jimmy Jazz aretoan. n
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BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA

Finalerako ate irekien eguna
Finalaurrekoen bigarren itzulia. Finalaren atarira salto egin,
edo BECeko ateak nola ixten diren ikusteko eguna. Lehenengo saioa, Elizondon. Frontoiko
harmailetan tokirik apenas hasi baino ordubete lehenago, eta kanpoan aparkalekuaren
atzeko alderaino iristen den jende ilara.

G ARI G ARAIALDE / B ERTSOZALE E LKARTEA

| SAIOA ALKAIZA GUALLAR |
L EHIAKETAREN BOOMA –eta
gure buruari galdetu beharko
genioke zergatik betetzen
diren txapelketako saioak
horrela, baina herriko bertso
afarian 30 lagun baino ez
garen biltzen. Lehiaren morboa, erritualizatutako bertsogintzaren meza nagusia galdu
ezin duen euskalgintza, edo
taldearen inertzia, batek daki–.
Txapelketako saioak leporaino
egotea poz handia da, eta
batutako tropela plazako ikuskizunetara nola lotu beste
kontu bat da.
Agurrak bota dituzte, eta hamarreko handiarekin hasiera eman
diote saio puntuagarriari. Txukun
joan dira ofizioak. Ongi denak.
Dena den, saioak gora egin du denborak aurrera egin ahala eta gainontzeko neurrietan gehiago asmatu
dutelakoan nago.
Azkarra izan da saioa, eta aurreikuspenak betez, magia egin dute
errima eta doinuekin.
Kriterio bakar gisa nire gustuak
hartuz, gehien gozatutako bertsoaldiak gomendatuko ditut; guztiz pertsonala den baremo argirik gabeko
hautaketa.
Zortziko txikian
Gaztelumendi eta Mantxiren lana
izan da ederra. Gaia: Kotxea garbitu behar du Mantxik, eta Beñati
eskatu dio laguntza. Hasi eta ordu
erdi daramate kotxetik gauzak ateratzen. Umoretik jotzeko aukera
ematen du, eta handik tiraka asmatu dute, etengabe elkarri erantzunez. Graziosoa, bizia, entretenigarria. Ona.
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2013ko azaroaren 23an,
Elizondon. Bertsolariak:
Unai Iturriaga (725), Amets
Arzallus (719), Beñat
Gaztelumendi (695,5), Jokin
Uranga (668), Iñigo
Mantzizidor (663,5) eta Julio
Soto (620).
Hamarreko txikian
Iturriagaren eta Gaztelumendiren
artean osatutako elkarrizketa jo dut
begiz. Amatxi-aitatxiren paperean
paratu ditu gai-jartzaileak. Iturriagak biloba mimatu nahi du, eta Gaztelumendik ez. Errealak egin zaizkit
argudioak, gertukoak, benetazkoak,
pertsonaien azalean baileude. Gaztelumendik, bizitzak ez duela biloba
kariñoz hartuko, eta beraz, gogortasun handiagoz hezi beharko luketela; Iturriagaren erantzuna: hezi,
gurasoek hezi beharko luketela, eta
aitatxi-amatxik mimoz jantzi. Eta,
era horretan, goxo bezain zuhur josi
dute bertsoaldia; norgehiagoka
baino, solasaldi izan den lana.

Puntuka
Zortzi bertso puntuka osatzeko txanda heldu zaienean,
Urangak eta Gaztelumendik
botatako aleak gustatu zaizkit.
Diskotekan daude biak eta
jende multzo bat begira dute.
Fandangoa dantzatzen ari direla bozgorailuetatik Shakira aditzen dela eta mendiko botekin
joan direla pistara esan dute,
besteak beste. Ordea, interesgarriena izan da saioko gainontzeko bertsolariei erreferentzia
egiten hasi direnean: adibidez,
Arzallus barran dagoela dantzarik egin gabe, Iturriaga zurrutean
dabilela… Fikzioa eta errealitatea
nahastu eta aurreko lanetan aterako
ideiak berreskuratu dituzte, puntukako jardunari freskotasuna emateko. Hautu bikaina.
Kartzela
Gaia: berriro ez zenuela egingo esan
zenuen, baina berriro egin duzu.
Seitik bostek bide berbera hartu, eta
drogen menpean dagoenaren ahotik
kantatu dute. Errepikakorra izan da.
Halere, denek osatu dituzte fundamentuzko saioak. Iturriagaren eta
Urangaren bertsoaldiek harritu
naute gehien. Arzallusek hartutako
bidea ere eskertzekoa izan da, poto
egin duen bertsolariaren ahotik kantatu du, seguraski gaia beste ildo
batetik landu nahian edo. Arnasa
eman dio kartzelakoari, umore
puntu bat ipiniz.
Orain, Maulekoa
baino ez zaigu geratzen,
porretako pitonisa-saiakerek egitik zer duten
jakiteko. n

G ARI G ARAIALDE / B ERTSOZALE E LKARTEA

BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA - ERDIKO KAIERA

Sailkapen nagusia
Bi saioetako puntuak batuta,
lehen zazpi bertsolariek Maialen
Lujanbio Zugastirekin jokatuko
dute finala.

Barru giro
Igandea. Giro bikaina barrurako. Halaxe bildu ziren Gaska
kiroldegian ia 2.500 lagun, Txapelketa Nagusi honetako
azken-bigarren finalaurrekoaz gozatzera. Oholtzan derbia,
Anoeta ondorako propio jarrita bezala: hiru gipuzkoar eta
hiru bizkaitar. Eta oholtzapean giro bildua eta beroa.
| IÑAKI GURRUTXAGA ZUBIMENDI |
H AMARREKO HANDIKO ARIKETA
zuten lehen lana finalaurrekotako
bigarren itzuli honetan. Gai dezente
konplikatu bati Igor Elortzak eman
zion begiratua ederra izan zen,
entzun genuen lehen bertsoaldian.
Oso zentratuta ikusi genuen Igor
uneoro. Ariketa honetan, gainera,
benetan eskertzen da halako diskurtsoa, jeneralean nahiko gai markatu
eta populismora lerratzeko bidea
irekitzen dutenak izaten baitira.
Zortziko txikikoekin hasi zen
saioa lehertzen pixkanaka. Sarriegiri
ezohiko laprastadatxo bat entzun
genion, bukaera batek ihes eginda,
baina oro har elkarrizketa biziak osatzeko gai izan ziren sei bertsolariak.
Gaiak ere aurreko ariketakoekin kontrajarriak, egoera komiko xamarrak
guztiek abiapuntu. Akaso tonu komiko horretatik gehiegi tira egin eta
uneka behartu antzera ere geratu
ziren, nire irudiko, arrazoi batzuk.
Handik hamarreko txikiko ofiziotara. Berriz ere gai melodramatikoak, tragiko izatera iritsi gabe.
Balantzin tematikoan hara eta hona.
Fredi publikoa poltsikoratzen hasi

2013ko azaroaren 24an,
Donostian. Bertsolariak: Igor
Elortza (703 puntu), Alaia
Martin (674,5), Aitor Sarriegi
(674), Jon Martin (641,5),
Etxahun Lekue (639,5) eta
Fredi Paia (617,5).
zen ariketa honetan, Jon Martinekin
egin zuen ofizio beroan: bere lekua
bilatu zuen saioan, beharbada teknikoki zabar antxean aritu bazen ere
tarteka. Sarriegi hamarreko handiko
ildo diskurtsibo beretsuan, baina
kontundentziaz aritu zen Alaia Martinekin. Alaia pixka bat itzali ote zen
iruditu zitzaidan ariketa honetan,
gero atzera berriz pizteko. Igor eta
Etxahunek elkarrizketa xume, eguneroko bat osatu zuten, eta horrek
berak indarra kendu zion, zoritxarrez, bertsoaldiari. Zein zaila den
aldi berean deigarri eta sinesgarri
egitea, horra adibidea.
Puntuka bizi-bizi, Sarriegi eta
Fredi hasita. Fredi lehengo bidetik
tiraka, ikusgarri bere zentzurik literalenean, akatsak egiteko erreparorik

1. Amets Arzallus: 1.436,5
2. Igor Elortza: 1.425
3. Beñat Gaztelumendi: 1.392,5
4. Unai Iturriaga: 1.374
5. Aitor Sarriegi: 1.362
6. Alaia Martin: 1.341,5
7. Iñigo Mantzizidor: 1.331
8. Jokin Uranga: 1.325,5
9. Etxahun Lekue: 1.288,5
10. Jon Martin Etxebeste: 1.282
11. Fredi Paia : 1.279
12. Julio Soto: 1.259,5
Bigarren saioa jokatzeko zain:
13. Sustrai Colina: 706
14. Aitor Mendiluze: 694,5
15. Unai Agirre: 670,5
16. Jone Uria: 653
17. Agin Laburu: 650
18. Jexux Mari Irazu: 638,5
gabe kolpearen bila. Erritmo apalxeagoan seguruenik gehiago luzituko
zuten biek. Poto festatxoa joan zen,
dena esaten hasita, puntukakoan.
Fredi bera, Jon Martin eta Etxahun
ez ziren libratu. Bestalde, betikoa
gertatu zen gizon-emakume ahotsak
elkartu zirenean puntuka: bakoitza
bere tonuan. Niri krak egiten dit
belarrian, baina soluzio zaila du
horrek txapelketako estuasunean.
Puntukako irristadatxoen gazigozoarekin joan ginen kartzelakora.
Gaia abaniko zabal xamarrekoa iruditu zitzaidan hasieratik eta gero hori
igarri genuen bertsolarien jardunean.
“Nekatuta zaude, baina badakizu ezin
duzula geratu” (zenbat aldiz pentsatu
ote du bertsolariak hori bera askotan
hain luze egiten zaion txapelketako
saioan). Elortzak doinu berria ekarri
zigun, lehen entzunaldian tankera
emateko zaila egin zitzaidana. Oso
metrika eta intonazio berezikoa,
maior-minor jokoekin. Solemnea,
hori bai.
Solemnitate berarekin, azken puntuazioak.
Finaleko txartelak argitzen doaz, Mauleren
zain. Zein barrurako? n
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ERDIKO KAIERA - LITERATURA
Haur eta Gazte Literatura
Euli bat dut bihotzean
Leire Bilbao
Irudiak: Maite Gurrutxaga
Elkar, 2013

Euli bat dut bihotzean
LEIRE BILBAOK proposamen interesgarria eskaintzen digu liburu honetan. Izenburutik bertatik
nabari daiteke fantasia ukitua, testuaren poetikotasuna, istorio ezberdin baten aurrean gaudela.
Baina lehen inpresio hori egiaztatu egiten da orrietan barneratu ahala. Lehen kapitulua, laburra liburuko gehienak bezala, bi hizkik osatua da ia: ZZZZZ
eta sssss, loaren hizkia lehena, bueltaka dabilen euliarena bigarrena. Eta hizki horiekin batera lau esaldi
besterik ez kapitulu osoan, hizki horien artean:
“Dena beltza dago”, “Isiltasuna entzuten da”, “Euli
bat da gauean” eta “Nire belarri inguruan bueltaka,
mundu bolari bueltaka balebil bezala”.
Gorka dugu istorio bitxi honetako narratzailea,
mutiko ezberdina da, eta kapituluetan zehar, hainbat narratzaileren bidez (Gorka bera, haren ama,
hirugarren pertsona) nola sentitzen den, nola bizi
den, egiten duena jakingo dugu ikuspuntu ugaritatik, baina bitxiena, dudarik gabe, Gorkarena berarena da. Euli sentitzen den mutikoa baita Gorka,
euli bizitza duena: “–Ez dago inor ispiluan!!! –egin
du oihu Gorkak–. Ikustezina bihurtu naiz!!! Nola
da posible? (…) hori da ispilu alu honek islatzen
duen guztia. Ene, ez da hori guzti-guztia. Baita euli
txiki beltz bat ere… Neu naiz ispiluak islatzen duen
euli txiki beltz hori. Amaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
–egin du oihu Gorkak”.
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Eta ipuinean aipatzen den Kafkaren Itxura-aldaketa liburuan gertatu bezala, hemen ere intsektu
bilakatzen da protagonista. Gorka euli izango da,
euli sentituko. Eta puntu horretatik abiatuta eulien
inguruko kontakizun laburrak ditugu, euliak baino
familiakoak direla protagonista. Horrela amonaren
heriotzaren ondoren haren bihotza aitonari jarri
ziotela jakingo dugu, eta aitonak sofan lo egitean
ahoa zabaltzen duela, euliak harrapatzeko tranpa
bailitzan; edo euli batek katilua ukitu ondoren Mirenek nola aldatzen dion katilua Gorkari, edo…
Baina kontatzen dituen istoriotxo horiek berez
duten balioa baino gehiago elkarren artean sortzen
duten armiarma sare baten moduko sentsazioa du
irakurleak, giro batean harrapaturik dagoenarena,
harik eta auzoko berriaren etorrerak horrekin guztiarekin hautsi kontakizunaren azken aldean, amaiera irekia eta itxaropentsua eskainiz.
Ederra da istorioa, are ederragoa Maite Gurrutxagaren irudi suabeekin, pastel koloreen bidez eta
espazioekin jolastuz eginiko irudiekin, ohiko estereotipoetatik ateratzen diren protagonistak aurkezten dizkigun ipuin interesgarri eta
gomendagarria, zalantzarik gabe. n
Xabier
Etxaniz Erle

MUSIKA - ERDIKO KAIERA

Begiak eta belarriak zabalduz
Z ORIONAK Glaukoma taldekoei.
Freskotasunik galdu gabe, taldea
heltzen ari da. Vol.1 (Bonberenea
Ekintzak, 2012) aurreko diskoan
erakutsi zuten bideari jarraitzen
diote, baina xehetasun eta ukitu
berriak ipini dizkiete beren kantuei, eta lan borobila, aparta osatu
dute. Soinua aurreko diskokoa
baino indartsuagoa gauzatu dute.
Enbor beretik abiatuta, adar
berri batzuk aurkitu dituzte. Hau
da, reggaea eta rapa Glaukomaren
ardatz nagusiak dira, baina haien
bigarren diskoan jungle, drum &
bass eta dubsteps doinu eta erritmoak ere landu dituzte. Bilakaera
naturala izan da, modu natural
batean bilatutakoa eta aurkitutakoa.
Sangre Bartzelonako taldearen
Lehenengo diskoak izan zuen oihartzuLejos del silencio kantua gaztelaniaz
na eta gero, taldekideak ez dira hor geraegin dute, eta talde horretako
tu, eta beren kantu berriak janzteko
Microbio eta Still Ill kideekin granahiago izan dute bide berriak arakatu,
batu dute. Halaber, Jon Altunak
eta hori txalogarria da.
bere teklatuekin kantuak ederki
Aurreko diskoa egiteko erabili zuten
apaindu ditu grabazio saioetan, eta
diseinu bera baliatu dute bigarren
Karlos Osinagak ere lan handia
lanean. Lehenengo diskoko azala beltz
egin du kantuak grabatzeko, nahaskolorekoa da, eta taldearen izena eta
teko eta masterizatzeko garaian.
Vol.1 izenburua besterik ez dira ageri.
Diskoaren grabazioan aritu diren
Vol.2
Bigarren diskoko azala, berriz, zuria da,
gainerako musikariak Glaukoma taldeGlaukoma
eta taldearen izena eta Vol.2 izenburua
ko kideak beraiek dira: Pablo Rubio
bakarrik irakur daitezke. Bi diskoetan
(bateria), Asier Arandia (baxua), Jokin
Bonberenea Ekintzak,
zazpina kantu entzuten ahal dira. Beraz,
Albisua (gitarra), Iker Pando (gitarra eta
2013
azalean eta mamian, disko bat bestearen
ahotsak) eta Juantxo Arakama (ahotsa).
(CD eta Lp)
jarraipena dela nabarmena da.
Taldekideek beren kantuak jotzen
Glaukoma garden ikusten uzten ez
ederki pasatzen dutela, gozatu egiten
duen sintoma da. Taldekideen ustez, gizartea glaudutela nabarmena da, eta hori kutsatu egiten dute,
komak jota dago, eta gizarteari eragiten dieten gaidiskoa aparatuan ipini eta gorputzaren atalak mugitzak azaleratzen dituzte kantuen bidez. Gizartea
tzen hasten baitzaizkigu, oharkabean. Doinuak trinnola dagoen eta nora doan ikusita, kantuetan beren
koak dira, eta kantuek intentsitate handia transmitiikuspuntua jakinarazten dute. Hona hemen, beren
tzen dute, oso biziak eta indartsuak dira. Melodiek
hitzetatik hartutako esaldi batzuk: “Oker daude
eta erritmoek harrapatu egiten gaituzte eta ezin
industriaren mapan koordenadak, haien helburu
dugu hortik ihes egin.
bakarra diruarena da”; “jarri eskela bat nere barruPozik gaude Glaukomakoek irudimena, etorria eta
ko min hauei”; “ganorak egin du bere buruaz
gatza eta piperra izaten jarraitzen dutelako, eta batere
beste”; “bitartean gizartea iparra galtzen, diru-jabe
beldurrik ez diotelako bide berriak lantzen hasteari.
lotsagabeak kultura saltzen”; “bahituta dute herrien
Gainera, kantu ederrak egiten jarraitzen dute. Kantu
burujabetza, merkatua librea dela dioten momentuhoriek, Euskal Herrian ez ezik, gero eta urrunago
tik”; “itzal beltzak erne dauden gau hauetan, lau
entzuten dituzte –Japonian jotzen aritu
hanketan nabil etsipenen paraje lauetan”.
dira urriaren bukaeran eta azaroaren
Euskara, gaztelania eta ingelesa hitzetan nahashasieran–. Ez da harritzekoa. n
ten jarraitzen dute, baina bigarren disko honetako
Joxi Ubeda
hitz gehienak euskaraz idatzi dituzte. Lágrimas de
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ERDIKO KAIERA - DENBORA-PASAK

| ANA ZAMBRANO |

Hitz gezidunak
LEKAIME,

BIRIKETAKO
TUBERKU-

SERORA

-----------ZOTAL,

USAIMENA

LOSIA

-----------HORRELAXE

MOKIL

ALUMINIOA
-----------ARRESKE

GORA JOAN
-----------MAIZTASUN

USO AR
-----------PERTSONAIA-

LURBURUA
-----------OSO KOPURU

PARTIKULA

REN ABIZENA

HANDIETAN

HIRU
PROPOSIZIOK
OSATUTAKO
ARRAZOIBIDE
----------INTERJEKZIO

PERTSONAIAREN IZENA
-----------KALIFA

ILE HORIXKA
DUENA

-----------BITAMINA

BATEN
AGINTALDI

BAT

ALOR,
EREMU
-----------ODOLTALDEA

Z ALDI E RO

BOKAL
ERREPIKATUA
KOMUNIKA- -----------PERTSOBIDE MOTA
NAIAREN
JAIOTERRIA

ABANTZU,
KASIK

-----------IAIOAK
ARNAS EZAK
HIL

ANITZ

LIRAIN

-----------ARRISKU

MINERALA
-----------ZAREN HORI

-----------AZKEN
BOKALA
-----------BASAMOR-

------------

NEKADURA
-----------ZORNE, GAI
ZORNETSU

TUKO ZELAI

EDARI
ALKOHOLIKO

PILA, MORDO
-----------NOREKIN

-----------ERAIKITZEN

ATZIZKIA

DUENA

UKATZEKO

PRESIOUNITATE

HIDROGENOA
-----------EUSKALTEGI

HITZA

-----------OIHAL FIN

-----------LAWREN-

SAREA

ETA GARDEN

TZIOA

500
-----------AZPI, BEHE
ABERE
EMEAREN
UGATZ

ISKANBILA
-----------UNEAREN

-----------ANPEREA

ARABERAKO

KENKETAREN
SINBOLOAREN IZENA
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-----------BALIOA

ERREPIKATUA

KONTSONAN-TE

militum (Buruzagi militarra).
Ministro hitza berriz,
minister-etik dator, eta hura
minus adjektibotik: (zerbaitek/norbaitek baino) gutxiago, alegia. Minister ziren, esate
baterako, trebetasun edo ezaguera berezirik ez zuten zerbitzariak eta menpekoak.
Latinak argitzen digu,
beraz, zergatik izan daitekeen edozein txoro ministro,
baina ez maisu edo maistra!

U
A
I
S I L O G I
N E
H O R
A L D I
A
A B
I
P E
N
P
E
H
I T Z A I L
E R R
L U
O L A K O

Maisu-maistra hitzak latinezko magister-etik datoz, eta
hura magis adjektibotik.
Magis-ek, berriz, hau esan
nahi du: (zerbaitek/norbaitek
baino) gehiago. Magister,
beraz, honela definitu genezake: bere ezaguerak edo trebetasunak direla medio, besteen gainetik dagoena.
Adibidez, magister equitum
(Erroma zaharreko zalditeriaren burua) edo magister

M
T
Z O H I
J O S U
K A L I F
A A
F A X
M E A
U
Z U
R O N
E R A I K
I S T I
N O I Z N

Maisu-maistrak eta ministroak

Soluzioa
U
P
S MO
A I L
R L O
I A
T O
R I L
E K E
B A R
E
D
A P E
K E N

Kike Amonarrizen umorea

2014ko egutegia
• Zientzia eta teknologia
• Txisteak
• Denboraren makina
• Bertsoak
• Ezagunek esanak
• Euskara “xuxenean”
• Mikro-ipuinak
• Santuak
• Euskal izendegia
• Eguzkia, ilargia eta mareak

EGUTEGIA

9€
EGURREZKO
TAULA

BURNIZKO
EUSKARRIA

50 €

5€

egutegia opari

Salgai dagoeneko!
Eskaerak:  943 371 545 | denda@argia.com

ERDIKO KAIERA - ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA

Hirietako zorupea,
energi iturri naturala

E GUNGO TEKNOLOGIAREKIN
espazioa kolonizatzea oso zaila
izango da gizakiarentzat, gure
gorputza grabitatearekin bizitzeko eginda baitago.
Joan den mendean sateliteak
espazioratzen hasi zirenetik,
milaka animalia bidali izan dira
saiakerak egiteko asmoz.
1991ko ekainean, Columbia
satelitean, 2.478 mar moka
bidali zituzten, polipo eran.
Espazioan jaiotako marmokek ez zuten
Animalia horiek hainbat oinaarazorik eduki espazioan egon ziren
rrizko mugimendu egiten dute
bitartean, bai ordea Lurrera itzultzean.
grabitateari esker, eta haren faltak nola eragingo zien aztertu nahi zuten zientzialariek.
Marmokak jaio, hazi eta ugaldu egin ziren espazioan, eta urte batzuk
geroago 60.000 ale ekarri zituzten espaziotik Lurrera. Espazioan jaiotakoak ongi bizi izan ziren espazioan izan ziren bitartean, baina lurreratzean
anormaltasun ugari izan zituzten grabitatearen eraginez. Zientzialariak ez dira ausartu marmokei gertatutakoa gizakiari
estrapolatzen, baina oso litekeena da guri gauza bera gertatzea
egoera horretan jarriz gero. Zailtasun handia izango litzateke
espazioaren kolonizazio bidean. n

Hirietako –batez ere handietako– lur asfaltatuak, metroa, urbanaketarako tutueriak eta beste
hainbeste azpiegitura beroaren
gordailu dira. Hau da, nolabait
esatearren energia geotermikoa
metatzen dute.

H ECTOR L EON

E LHUYARREK kudeatzen duen
zientzia.net atarian irakurri dugunaren arabera, Zumaiako Jaime
Olaizola mendi-ingeniariak sortu
eta zuzentzen duen ID Forest
enpresak boletusak landatzeko
bidea asmatu du, eta laster komertzializazioari ekingo diote.
Hor retarako faktore ug ari
kontrolatu behar izan dute. Hautaketa genetikoa, zuhaitz egokieBoletus aestivalis espezieko onddoak. nak eta lur mota azido samarrak
omen dira boletusak hazteko
gakoak. Lehen landaketa urtebete barru egitea espero dute;
ba omen dituzte eskaerak Euskal Herrian eta Italian. Hori
bai, ez dugu ezer ere irakurri onddo horiek izango dituzten
zaporeaz eta estetikaz. Perretxikozaleontzat kontu garrantzitsuak, inondik ere. n
Babeslea: iametza Interaktiboa
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Grabitate ezaren ondorioak

Onddoak baratzera bidean

32

| JOXERRA AIZPURUA |

ttiki.com/57345
(Gaztelaniaz)

Karbonozko nanotutuak ordenagailuetan
Karbonozko nano-tutuek silizioak baino 70 aldiz hobeto
garraiatzen dute elektrizitatea,
eta gainera askoz leku gutxiago
betetzen dute. Antza, nanotutuen teknikak zirkuitulaburren arazoa izan du orain arte,
baina AEBetako Stanford Unibertsitatean lortutakoak ordenagailuen teknologia klasikoa
iraul dezake.
ttiki.com/57346
(Frantsesez)

Landareen eragina
karbono dioxidoaren
xurgaketan
AEBetako Princeton unibertsitateko ikerlari talde batek PNAS
zientzi aldizkarian argitara
emandako artikulu batek dio
munduko landarediari esker ia
200.000 milioi tona karbono
dioxido xurgatu direla. Zifrak
garrantzi handia dauka; besteak
beste, lortu den lehen zenbakizko datu errealetako bat delako.
ttiki.com/57347
(Frantsesez)

| JAKOBA ERREKONDO |
mandio@zerain.com

LANDAREAK - ERDIKO KAIERA

Txistaka
SAGAR MUZTIOA sagardotzen ari
den barrikari musika dotorea
dario, eta ozpin-eulizko orfeoiak
borobiltzen du. Ez nolanahi,
ordea. Vivaldiren Lau urtaroak
sonatuko udan agertzen diren
eulitzarren burrunbaren antzekoa
denik ez pentsa, ez; alde ederreko
fina ozpin-euliena.
Esfera
borobilean
mugituz egiten
dute musika,
XVI. mendean
Giovanni
Gabrielik bere
Venezia maiteko San Marko
basilikan lortzen zuen musika espazialaren
a n t z e ko a g o a ,
alegia. Guztizko biribila.
Gure garaiko
Golpes Bajos
taldearen Colecciono moscas abestia
etorri zait gogora. Belarrietara berritu gabe
ezin segi.
Eulitxoek hegoak astintzeko
ikaragarrizko gaitasuna dute. Euli
arrunt batek segundoko berrehunen bat aldiz eragiten die hegoei.
Baina badira hegoak segundoko
mila aldiz airatzeko gai diren eulitxoak ere.

Ozpin-eulitxo hauek ugaltzeko
gaitasun izugarria dute. 25 gradutik gora aste pare bat bizi ohi dira,
hamazortzi gradura bikoitza.
Eme bakoitzak seiehunen bat
arrautza errun ditzake, fruituetan
edo bestelako gai organikoetan
txista eginez. Milimetro erdiko

Drosophila bifurca.

arrautza egun betera zabalduko
da. Jaiotako harra bost egunez
hazten da, fruituan bazkatzen ari
diren mikroorganismoak janez.
Ondoren, pupa antolatu eta,
beste bost eguneko metamorfosiaren ondoren, ozpin-eulia agertuko da. Bi eta lau milimetro arte-

koa da, eta bere pisua izugarri ttikia da: 0,54 miligramo. Neurrietan marka galanta dute. Ozpineuli batek (Drosophila bifurca)
inongo bizidunek egiten dituen
espermatozoide luzeenak sortzen
ditu: 5,8 zentimetro. Gizasemeon
batez bestekoarena baino mila
aldiz handiagoak. Eulitxoaren
espermatozoidearen proportziokoa egingo
bagenu, gure
garaiera baino
hogei
aldiz
luzeagoa litzateke. Eulitxo
hauen ugalketak bitxikeria
gehiago ere
badu. Hainbesterainoko
espermatozoidea sortzen
duen
ar rak
“intseminazio
traumatikoa” deitzen dena praktikatzen
du: emea harrapatu eta
zakilaz soina zulatu eta hazia traktu genitalean sartzen dio. Txista.
Halako musika dotorea egiteko gai diren eulitxo
ttiki horiek ama izango direnei zer egiteko
gai diren... Gezurra
dirudi. n
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ERDIKO KAIERA - DENBORAREN MAKINA

| NAGORE IRAZUSTABARRENA |

Heriotzaren partida
KIEV (UKRAINA), 1942KO ABUZTUAREN 9A. FC Start eta
Flakelf taldeek futbol norgehiagoka jokatu zuten Zenit
estadioan. Dinamo eta Lokomotiv talde ukrainarretan
aritu ondoren alemaniar eremuetan preso zeuden jokalari profesional ohiek osatzen zuten Start taldea; Flakelf, aldiz, Luftwaffeko soldaduen taldea zen. Etxekoek
5-3 irabazi zieten naziei.
Sobietarren bertsioaren arabera, partida giro beldurgarrian jokatu zen. Zelaia soldadu armadunez eta txakurrez inguratuta omen zegoen. Arbitroa SSetako ofiziala
zen, bisitarien aldekoa, beraz; alemaniarren falta basatiei
ez zien jaramonik egin eta ukrainarren legezko hainbat
gol ez zituen ontzat eman. Atsedenaldian, SSetako beste
ofizial batek Starteko jokalariak mehatxatu omen zituen,
nahita gal zezaten. Partidaren ondoren, hainbat jokalari
ukrainar heriotzaraino torturatu edo fusilatu zituzten,
eta bizirik utzi zituztenei hankak hautsi zizkieten berriro
futbolean aritzeko gai izan ez zitezen. Handik aurrera
“heriotzaren partida” esango zioten norgehiagokari.
1981ean John Huston film zuzendaria partida horretan oinarritu zen Escape to victory pelikula egiteko, nahiz
eta bertsio libre samarra egin: filmean, presoen taldea
militar aliatuek osatu zuten, ez ukrainarrek, partida Parisen jokatu zen eta ez Kieven, Pelék gol bat sartu zuen
txilenaz, Silvester Stallonek penalty bat gelditu zuen...
Dirudienez, sobietarrek propagandaren mesedetan
emandako bertsioa ere nahiko librea izan zen. Altzairuzko errezela erori ondoren, historialariak partidaren lekukoen eta protagonisten testigantzak jasotzen hasi eta oso
bestelako bertsioa osatu zuten. Makar Honcharenko
Dinamoko jokalari ohiak esan zuen ez zutela inongo
mehatxurik jaso. Mikhail Putistin erdilariaren seme Vladlenek 8 urte zituen eta baloi-jasotzaile aritu zen partidan;
haren esanetan, zelaian ez omen zegoen ez soldadu
armadunik, ez txakurrik, Hustonek filmean xehetasun
hori jaso arren. Arbitroa neutrala izan zen eta alemaniarrek garbi jokatu zuten lekukoen iritziz. Gainera, ez zen
alemaniarrek ukrainarren aurka galtzen zuten lehen partida. Alemaniarren okupazioak iraun bitartean okupa-

Start taldeko preso ukrainarrak eta Flakelf taldeko soldadu
alemaniarrak partidaren ondoren, “lagunarteko” giroan.

tuen eta okupatzaileen arteko 150 partidaren inguruko
dokumentazioa bildu du Volodymyr Hynda historialariak, eta 111 emaitzaren berri jaso ahal izan du: ukrainarrek 60 partida irabazi, hamabost berdindu eta 36 galdu
zituzten, baina horrenbeste porroten ondoren alemaniarrek ez zuten irabazleen aurkako inolako neurririk hartu.
Egia da partida jokatu eta egun batzuetara Starteko
hainbat jokalari atxilotu zituztela, eta hilabete batzuk
geroago taldeko bost jokalari hil zituztela SSek. Baina
atxilotzeek eta fusilatzeek ez zuten zerikusi zuzenik
partidaren emaitzarekin, futbola ez beste jarduera
batzuekin baizik.
Txapeldunen Ligan Realaren aurkari den Shakhtar
Donetsk taldeari gertatutakoa argigarria da zentzu
horretan. Talde ukrainarrak Stajanovets Stalino izena
zuen 1938an, lehenengoz sobietar ligaren lehen mailan
jokatu zuenean. Gerraren ondoren, egun duen izena
ipini zioten eta taldea berriro biltzen saiatu ziren. Nahiz
eta heriotzaren partidan Shakhtarreko futbolari ohirik ez
zegoen, hiru taldekidek soilik lortu zuten
gerra bizirik amaitzea: Bikezinek, Kuznetsovek eta Yurchenkok. Benetako heriotzaren partidak gudu-zelaietan jokatu ziren, ez
futbol-zelaietan. n

Arrastoak

T HE BULLY P ULPIT

Marcel Prousten maisulana ez zuten argitaratu nahi
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1913KO AZAROAN argitaratu zen lehenengoz Du côté de chez Swann, Marcel
Prousten À la recherche du temps perdu
sailaren lehen zatia. Berez, liburua
1912ko irailean amaitu zuen idazle
frantziarrak, baina Fasquelle eta
Ollendorff argitaratzaileek atzera bota
zioten, baita André Gide idazleak ere.
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1947an literaturako Nobel saria jaso
zuen Gideri ederki damutu zitzaion
hartutako erabakia, eta gutun bat idatzi
zuen barkamena eta damua adierazteko. Orain gutun horren zirriborroa
enkantean salduko dute eta horren
truke 100.000-150.000 euro ordainduko dituztela aurreikusten da. n

TERMOMETROA

JOSE ALBERTO ARRATE

«Eremu elektromagnetikoen
gaian, alarma datuek eurek
sortzen dute»
Eibarren jaio zen 1955ean, elkarrizketa hau egin dugun etxean. Sorlekuan bertan du bulegoa
Jose Alberto Arrate abokatuak, Euskal Herrian eremu elektromagnetikoen kalteengatiko
auziak daramatzan bakarretakoa, bakarra ez bada. Berriki Donostian egindako jardunaldi
batzuetan, gaiari buruzko legediaz jardun zuen, eta hortik abiatu dugu elkarrizketa.
| UNAI BREA |
Argazkiak: Dani Blanco

Donostiako jardunaldietan Europar
Batasunaren 1.815 erresoluzioaz hitz
egin zenuen, eta hura udaletan aplikatzeko moduez. Zer dio erresoluzio
horrek?
Oso aurrerapauso garrantzitsua da
eremu elektromagnetikoen arauketan. 1.815 erresoluzioa Europar
Parlamentuko Batzarraren gomendio bat da, 2011. urtekoa, oinarriz-

ko zenbait alderdi dituena. Bata,
ALARA printzipioaren alde egiten
duela, hau da, eremuekiko esposizioa ahal bezain txikia izan dadila.
Bi, ahulenek (umeek, zaharrek, gaixoek...) erabateko babesa izan dezatela. Eta urrats garrantzitsua:
mikrouhinekiko esposiziorako
gehienezko balio segurua zentimetro koadroko 0,1 mikrowattetan

ezarri du. [1.815 erresoluzioak,
zehazki, eraikin barruetarako ezartzen du balio hori, eta epe laburreko helburu modura betiere; epe
ertainean, muga 0,01 mikrowattera
jaistea proposatzen du].
Espainiako Estatuan gaur egun
indarrean dagoen araudia,
2001ekoa, EBko osasun ministroek
1999an emandako gomendio
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TERMOMETROA - JOSE ALBERTO ARRATE
Azkenik, hori guztia 1.815
erresoluzioan gauzatu da.
Gainera, hura atera eta
denbora gutxira, Osasunaren Mundu Erakundeak,
2B multzoan sailkatu
zituen erradiazio elektromagnetikoak. Hau da,
“baliteke minbizi-eragileak
izatea”.
Hala ere, 1.815 erresoluzioa gomendioa dela diozu.
Beraz, ez da derrigorrezkoa
betetzea.
Ez da loteslea, egia da, ez
du behartzen. Baina
moralki behartu egiten du.
Kontuan izan behar da
estatuek sinatu egin dutela.

batean oinarritzen da. Orduan, 450
mikrowattetan ezarri zuten muga.
Baina handik urte batera zientzialari
talde bat elkartu zen Salzburgon,
eta esan zuten gehienezko kopurua
0,1 izan beharko litzatekeela.
4.500 aldiz gutxiago.
Hala da. Eta azkenean, denbora
luzea pasatzen utzi badu ere, Europar Batasunak arrazoia eman die.
Azpimarratzekoa da Salzburgokoa
eta gero zientzialari biltzar gehiago
izan direla, eta denetan berretsi dela
orduan esandakoa. Bitartean, Europar Parlamentuak, 2008an eta
2009an emandako erresoluzio
bitan, adierazi izan du 1999ko
gomendioa zaharkituta geratu dela.

Bai, baina…
Une honetan hutsune
moduko bat dago. Estatuak Europako gomendioaren araberako araudia
egingo balu, udalen funtzioa hirigintzaren eremukoa baizik ez litzateke izango. Baina hutsunea dagoen
bitartean, eta udalek uste
badute beren interesak
jokoan daudela, eskumenak balia
ditzakete arautzeko, 1.815 erresoluzioa barne. Hori da nik defendatzen
dudana. Betiere kontuan hartuta,
eta hori funtsezkoa da, arautze
horrek ez diola trabarik egin behar
telekomunikazio zerbitzuari, hura
oinarrizkoa baita. Hala esanda
dauka [Espainiako] Auzitegi Gorenak, 2000tik honako hainbat epaitan. Dena den, posible da telekomunikazio sistema bermatzea eta
aldi berean herritarren osasuna
babesteko neurriak hartzea.

Antenak lekuz aldatzeaz ari gara?
Sistema osoa modu arrazoizkoan
egituratzeaz ari gara. Hori planifikazioaren bidez lortzen da, potentzia
mugak ezarriz, eta ahal
bada, distantzia mugak ere
“Eztabaida ez da ea eremu
bai. Espainiako Gaztela
bietan ikusi da udalek, gaia
elektromagnetikoek kaltea
konplexua zela aurreikusieragiten duten ala ez, baizik eta
ta, telefonia konpainiekin
kalteak zenbateko esposiziotik
negoziatu eta antenak
aurrera gertatzen diren”
herrien kanpoko aldean
kokatzeko esan dietela.
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“Posible da
telekomunikazio
sistema bermatzea eta
aldi berean osasuna
babesteko neurriak
hartzea”
Eta ez dago arazorik; ez estaldura
faltarik, ez protesta sozialik. Baina
hori hiri handietan egitea zailago
suertatzen zaie konpainiei, planifikazioa eskatzen duelako, dirua da.
Antenak nahi duten lekuan ipiniz
gero, merkeago ateratzen zaie, eta
halaxe egin zuten hasieratik. Ez dute
berregituratu nahi, ez dute nahi
gaiaz hitz egin dadin ere. Beti esan
dute gai hau estatuaren eskumenekoa dela, eta nahi duten lekuan jar
daitezkeela antenak, oinarrizko zerbitzua ematen ari direlako eta guztiz
segurua delako. Neurtzekotan, neurtu egiten da ea erradiazioa 450
mikrowattera iristen den, eta hori
oso zaila da, antena bat besarkatuz
ere ez zara iristen horretara.
Nolanahi, praktikan urrun gaude
1.815 erresoluzioa aplikatzetik.
Bai. Dena den, dagoeneko leku
askotan ez da gainditzen 0,1 mikrowatteko muga hori, eta estaldura
egon badago.
Donostiako hitzaldian zera esan
zenuen: “Hedabideek mezu lasaigarriak zabaltzen badituzte ere, jendeak
errefusatu egiten du erradiazio horiekiko esposizio ez-boluntarioa”. Bada,
zientzialari bat baino gehiagori irakurri izan diogu kontrakoa dela, alegia,
hedabideok funtsik gabeko alarma
eragiten dugula, besteak beste hau
bezalako elkarrizketak eginez.
Alarma datuek eurek eragiten dute.
Eta badugu hainbat datu berri.
Batetik, Europar Parlamentuak
esan zuen, 2008an eta 2009an,
aurrez ezarritako mugak zaharkituta daudela. Bestetik, azpimarratu
zuen eremu elektromagnetikoak
sortzen dituzten enpresen asegurupolizek ez dituztela bere gain hartzen kutsadura elektromagnetikoagatiko kalteak. OMEk esandakoa
ere hor dago, OME berak baitio
“baliteke minbizi-eragilea izatea”.

JOSE ALBERTO ARRATE - TERMOMETROA
Badago, halaber, Italiako Auzitegi
Goreneko sententzia bat, pertsona
batek eduki zuen burmuineko glioma zuzenean lotzen duena eskuko
telefonoa erabiltzearekin. Horiexek
sortzen dute alarma.
Nik ez dut alarma sozial handirik
nabaritzen, dena esatera. Eskuko
telefonoaren erabilera gorantz doa,
wi-fi gabeko taberna bat ez duzu aurkituko... Benetan jendeak honen
axola du?
Gai interesgarria da hori. Tabako
paketeetan irakur daiteke: “Erretzeak hil egiten du”. Eta jendeak
erre egiten du. Tira, horrek hiltzen
ez bagaitu beste zerbaitek hilko
gaitu eta... Baina nik, erretzailea izan
arren, ez nuke onartuko zuk zeure
kea botatzea nire aurpegira, edo nire
seme-alabenera. Nik pentsa dezaket
eskuko telefonoa kaltegarria dela
niretzat, eta hala ere erabili, baina ez
zait gustatzen antena baten erradiazioa nire logelara sartzea. Horra iritsita, balorazio moralak egiten has
gintezke, baina ni ezin naiz horretan
sartu. Kontua da jendeak eskuko
telefonoa darabilela eta aldi berean
antena bere etxean jartzearen aurka
dagoela. Kezka egon badago, eta
erakunde publikoen gaineko presioa
nonahi aurkituko duzu.
Herritar arruntak ez daki zer pentsatu, ordea. Berriki argitaratutako ikerlan batek baztertu egiten du eskuko
telefonoa erabiltzearen eta zenbait
minbiziren artean lotuta dagoenik.
Uste dut eztabaida hori guztiz gaindituta dagoela. Espainiako legeak,
1.066. Dekretuak hain zuzen, eremu
elektromagnetikoek nerbio-siste-

mari eragindako kalteak aipatzen
ditu. Kalteak badaude, egon; eztabaida ez da hori, baizik eta zenbateko esposiziotik aurrera gertatzen
diren. Oraindik bakarren batzuk
saiatzen dira esaten eremu elektomagnetikoak guztiz kaltegabeak
direla, baina uste dut eztabaidaren
muina, gaur egun, kopuruak direla.
Esango nuke ia zientzialari bakar

bat ere ez dela ausartzen, gaudengaudenean, eremu elektromagnetikoak guztiz kaltegabeak direla esatera. Ezagutzen ditut nik hemen
esan dudanaren aurka buru-belarri
diharduten batzuk, eta
beti uzten dute ateren
bat zabalik, “gehiago
ikertu behar da” esanez. n
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TERMOMETROA

MANUEL CHIAPUSO

Beti mugan zen anarkista
Manuel Chiapuso donostiar cenetistaren heriotzaren hamaseigarren urteurrenean,
bere bizitzako hamaika xehetasun berreskuratu eta bere ibilbide libertario zabala
errepasatu dugu senitartekoen bidez.
| AITOR AZURKI |

A RGIA A RTXIBOA /

LOUBET

70eko hamarkada: itzulera
“AZALPEN LUZEENGAN –faliraultzailea
tsuturikoak edo hurrengo
belaunaldiek gainditurikoFrankismo garaian Parisen
ak– interesa jarri eta historia
bizi izandako hamarkadetan,
txikiari trufa egiten dioten
jarduera iraultzaile lausoa
teoria modernoak badiren
izan zuen. Baina 1972 edo
arren, historia txikiak han1973an berriz heldu zion
dian esku hartzen du etenborrokari eta klandestinoki
gabe, eta, askotan, baita
muga pasatzen hasi zen
zehaztu ere”. Fred Bérence
anaia Ignaciorekin, Gipuzidazlearen hitzok Manuel
koa eta Arabako adiskide
Chiapuso iraultzaileak jaso
anarkistei lagundu asmoz.
eta Los anarquistas y la guerra
Hasiera batean, bidaia
en Euskadi liburuaren hasiehoriek euren senitartekoei
ran ipini zituen. Bere bizibisitak egiteko probestu
tzaren epitafio bailitzan,
zituzten.
erreportaje hau ezin hobeki
“Beti Eguberri egunean
deskribatzen duten hitzak
etortzen ziren bera eta Ignadira; memoria historikoaren
cio anaia, eta kafea eta xanesparruan gabiltzanontzat
paina edaten zuten. Solasalgure eginkizuna primeran
dia oso aberasgarria izaten
laburbiltzen duten berbak
zen, beti euren gaiez: anarditugu.
kismoa, politika, iraganean
Historia txikitik gogor
igarotakoa… Udan ere bi
eragin dute Manuel Chiapuanaiak gau askotan izan
soren lanek, eta garaiko
genituen gure artean, eta,
70eko hamarkadan berriz heldu zion Chiapusok
gizartea astindu zuten bere
Gabiriara joan ohi ginen”,
militantzia aktiboari. Goian, 1979ko irudia.
hitzaldiek. Azken horietako
azaldu du Cantabranak.
batetik Miarritzera bueltan zihoala, ninduen! Nire familia politikoa izan
Casilda Hernáez, Casilda miliziaistripu bat izan eta Gurutzetako da, baina Manuel beti haratago na anarkista eurekin azaltzen zen
ospitalean (Bizkaia) zendu zen zihoan. Oso gozoa zen hizketan, frankotan. Casilda eta haren senar
egun gutxira, 1997ko azaroaren baina beti ertzean zegoen; abango- Felix Likiniano anarkista historikoa
29an, hain zuzen ere. Askatasuna- ardia izan zen hil zen arte”, dio Manuelekin bizi izan ziren Miarriren aldeko borroka luzea, bere Norka Chiapusso (Donostia, 1963) tzeko etxe berean: “Likiniano hil
ideia eta gertakarien hamar bat ilobak, egun Donostia Kulturako zenetik, Casilda askotan etortzen
liburu eta makina bat artikulu utzi antzerki-programatzailea dugunak. zen Chiapuso anaiekin –azaldu du
dizkigu.
“Pertsona bikaina zen: kritikoa, Lucíak–. Aragoiko Agustina ziru“Oso gizon sentikorra zen, baina adeitsua, maitekorra, senti- dien, oso borrokalaria, beti txapela
hezia, intelektualki gaitasun handi- mentala, intelektuala… Esaten buruan zuela, garai hartarako oso
koa, mintzatzaile eta hizlari fina. dizudan guztia gutxi da”, gaineratu gizonezko itxuran”.
Bere planteamendu ideologikoetan digu Lucía Cantabranak (Donostia,
Martinez, Armada Errepublikaere oso erradikala zen: beti mugitu 1940), Manuel Chiapusoren lehen- rreko Hegazkineriako kapitain izanizan zen legaltasun eta ilegaltasuna- gusuaren emazte eta Norkaren dakoa ere haiekin joaten zitzaien
ren mugetan… Benetan harritzen amak.
bisitan. Taxista deitzen zioten. “Joe,
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MANUEL CHIAPUSO - TERMOMETROA
zer mugitua zen hura ere bai!
Manuelek biziki maite zuen!
Lagun minak ziren”.
Italiar jatorrikoa
Manuel Chiapusoren aitona Italiatik Donostiara etorri zen
Norteko trenbidea egitera eta
Aieteko emakume batekin
ezkondu zen. Zenbait arrazoirengatik abizena eraldatu zuen
‘s’ bat kenduta, eta, hala mantendu dute orain urtebetera arte:
“Seme-alabekin eta arrebarekin
batera aldatu dut nik, benetako
abizena errekuperatuz. Orain
jatorrizkoa irakurrita ulertzen
da nondik gatozen”, argudiatu
du Chiapussok.
1912ko apirilaren 14an,
Espainiako Errepublika egunean jaioa, gurasoak Parisen
erbesteraturik, Chiapuso gaztea
Zubietako haranean hazi zen,
Urnietako baserri batean, euskaraz. 13 urterekin seminariora
joateko aukera baztertu eta
lanean hasi zen. Antzerki-zaletuen talde bat eratu zuen garai
hartan. 19 urterekin CNT sindikatuan afiliatu eta Gipuzkoako

“Anarkistak eta
internazionalistak
izan arren, Euskadi
bihotzean zuten,
min ematen zien”
Norka Chiapusso,
Manuel Chiapusoren iloba

Gazte Libertarioak sortu zuen;
bertako aurreneko idazkaria
izan zen.
Emakume batekin harremana hasi eta semea izan zuten
elkarrekin, baina “erlazioa ez
zen aurrera joan”, dio Chiapussok. Ondoren, abizena ezezaguna zaigun Maria anarkista aragoarra izan zuen bikotekide hil
arte.
Bizitza osoa borrokan
30eko hamarkadan langile mugimenduen manifestazio eta deialdietan parte hartu zuen Manue-

lek, eta zenbait kartzela ezagutu
zituen, besteak beste, Ondarreta, Alcalá, Ocaña eta San Miguel
de los Reyes. 1936an gerra
lehertu zenean, lehen lerroan
izan zen Donostiako defentsa
antolatzen, baita Loiolako kuartela erasotzen ere. Beste hainbat
ekintzetan ere parte hartu zuen
hilabete erabakigarri horietan:
Aian, San Martzialen, Irunen
eta Puntzan. Gipuzkoako
Defentsa Batzordeko Lan-Ataleko presidenteorde izendatu
zuten eta Donostiako CNTko
presidente ere bai.
1936ko irailaren 13an, frankistek Gipuzkoako hiriburua
eskuratu zutenean, Manuelek
Durangora ospa egin zuen zaurituta. Handik Bilbora. Bertan
propaganda arduradun aritu
zen, lan eskerga eginez: Horizontes aldizkaria eta CNT del Norte
egunkaria sortu zituen. Agirre
lehendakariaren gobernuan
CNT sartzea zen bere asmoa
–berarekin batzartu zen 1937ko
maiatzean-, baina, azkenean,
ezin izan zuen erdietsi.
Bizkaia frankisten esku erori
zenean, Bartzelonara jo zuen
Chiapusok, eta, han, besteak
beste, Lan Ministerioko delegatu anarkista gisa jardun zuen.
Katalunia ere erortzear zela,
Frantziara ihes egin eta hainbat
kontzentrazio esparrutan egon
zen. Ondoren Erresistentziarekin batu zen, harik eta 1944an
Miarritzen etxebizitza erosi
zuen arte. “Bertan antifrankista
eta ezkertiarrentzat beti zegoen
lekua. Bazkariak-eta egiten
zituzten Casildarekin batera.
Eskuzabalak ziren oso”, gogoratu dute senitartekoek.
Naziek alde egin zutenean
CNT berrantolatzen aritu zen,
erbesteratuei laguntzen, Euskal
Kontseilu Kontsultiboko kide
izan zen… Hala pasa zituen
zenbait urte, azkenean Pariseko
kanpoaldeko baserri batera joan
arte. “Aberez inguraturik bizi
ziren; oso sentimentalak ziren”,
azpimarratu du Cantabranak.
Sorbonnen ikasi zuen 1949an
eta hizkuntza eta literatura irakasle aritu zen.
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SENIDEEK UTZIA

SENIDEEK UTZIA

TERMOMETROA - MANUEL CHIAPUSO

Ezker-eskuin: 1995eko udan Miarritzen ateratako argazkia, Chiapusoren senideek duten azkenetakoa; Donostiako
pasealeku batean herritar batzuek egindako ekintza bere oroimena aldarrikatzeko; Los anarquistas y la guerra en Euskadi.
La comuna de San Sebastián liburuaren azala, 1977an Txertoak argitaratua, geroztik hainbat berrargitalpen izan du.

Anaia desagertuaren agerpena
Josetxo Chiapuso anaiak urpeko
minak desaktibatzen igaro zuen
gerratea. Baina behin itsasoan
leherketa bat izan zen eta desagertu
egin zen. Nolanahi ere, ez Manuelek ezta Ignaciok ere, ez zuten sekula uste izan anaia hil zenik, konbentziturik zeuden ez zegoela han
leherketa gertatu zenean. “Urteak
eman zituzten anaiaren bila, Ignacio
Errusiaraino ere joan zen”, esplikatu digu ilobak.
“Ez zuten topatu eta jada Ignacio
hilda, berrogei urteren ondoren,
80ko hamarkadako egun batez,
Donostiako Udaletik Mari Pepa Sanz
prentsa-arduradunaren telefono deia
jaso zuen Cantabranak: “‘Kaixo, Jose
Chiapuso delako bat ezagutzen al
duzue?’. Eta nik beti bere izena
entzun dudanez, baietz esan nuen.
‘Paris eta Euskadiren artean dago,
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Frantziako hegoaldeko herriren
batean’, izan zen erantzuna”.
Manuel korrika batean joan zen
anaia desagertuarengana, baina jada
burua erabat galdurik zuen Josetxok; soilik bere aita eta Donostia
zituen gogoan. “Ospitale psikiatriko batean zegoen. Jaiotze-daturen
bat behar zutenez, Donostiako
Chiapuso guztiei deika topatu gintuzten. Manuel etengabe joan zen
anaia bisitatzera –pena handia eman
zion Ignacio hura ikusi gabe hil
izana–. Sei hilabeteren buruan Josetxo hil zen eta ez zuten inoiz jakin
bere nondik-norakoez…”.
Hitzaldiz hitzaldi heriotzera arte
“Euskadik min ematen zien, Euskadi bizi zuten. Anarkistak eta internazionalistak izan arren, Euskadi
bihotzean zuten, erreferente hori ez
zuten galdu”, dio Chiapussok.

Azken urteetan makina bat hitzaldi
eta ekitaldi politikotan esku hartu
zuen Euskal Herrian Manuelek,
bere adiskide Martinez “taxista”
zuela.
1997an hil zenean Derioko hilerrian erraustu zuten, 20 edo 25
anarkistek lagunduta. Bertan izan
zen Norka Chiapusso, bere aita
zenarekin: “Hunkigarria izan zen.
Anarkismoaren inguruko jendea
bildu zen, gazteagoak denak, ekitaldi xume baina ederra izan zen”.
Manuel Chiapuso eta Donostiako
solasaldi horietan izaten ziren anarkista zaharrak –Ignacio, Martinez eta
Casilda bera– primeran deskribatzen
dituzte Lucía Catanbranaren hitzok:
“Idealistak ziren, helburu politiko argiak zituzten. Eurek bai eramaten
zituztela beren ideiak
azkeneraino!”. n

TERMOMETROA

JASONE ALDEKOA

«Gure hipotesia konfirmatu dugu,
lana zuzen eginda euskararen
erabilerak gora egin du»
Jasone Aldekoa (Bilbo, 1964) Hezkuntzako aholkularitzan ari da egun.
Oraintsu arte Basauri-Galdakao Berritzegunean egin du lan. Hizkuntza normalizaziorako
aholkulari da eta Arratia-Nerbioi eta Nerbioi Garaia eskualdeetako ikastetxeekin aritu da.
Tesia lanbideari zeharo lotua egin du, eta horregatik, aurtengo Eskola Hiztun Bila
Jardunaldietan, emaitzen berri eman du. Alabaina, egindako lanaz ez du singularrean
hitz egiten, hezkuntza komunitate osoak izan baititu ikerketa bidaide.
| ONINTZA IRURETA AZKUNE |
Argazkiak: Dani Blanco

TESIAK honela du izena: Euskararen
normalizaz ioa hezkuntzan (20002010): Ulibarri programa. Euskarri
teorikoa, metodologia eta faktore azalgarriak. Bere lanbideari erabat lotutako gaia aukeratu zuela esan diogu.
Zergatik?: “Lau urtean behin, hizkuntza plangintzak dituen betebehar guztien artean diagnosia egin
eta egindakoaren gaineko hausnarketa egitera animatzen eta behartzen ditut ikastetxeak. Haiek hezkuntza komunitate bateko
hausnarketa egiten dute, niri koherentziaz, eskualde osokoa egitea
dagokit. Aholkulari lanetan koherentzia, hau da, esaten dugunaren
eta egiten dugunaren arteko lotura,
ezinbestekoa da. Gure sinesgarritasuna koherentzia horretatik datorkigu”. Bazuen Aldekoak tesi jakin
hori egiteko beste arrazoi bat: eskoletan hizkuntza normalizazioaren
alde lanean jo eta su ikusten du jendea eta ahalegin horrek gero eragina duela frogatu nahi zuen. Emaitza positiboak azaleratu, gero
eragileak motibatzeko. “Funtsezkoa da egiten dugunak zenbateko
eragina duen jakitea, jakintza horrexek ematen digulako lanari ekiteko
gogoa”.
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TERMOMETROA - JASONE ALDEKOA
Hamar urteko ikerketaren ondoren
zein ondorio atera duzu?
Guretzat balioko duen teoriamarko bat eraiki dugu, agian ezin da
beste leku batzuetara orokortu, hori
beste batzuek esan beharko dute,
baina guretzat gidari izango da. Irakasleek, gurasoek, ikasleek... hezkuntza komunitateko kide guztiek
hartu dute parte tesirako lanketan
eta garrantzitsua zen denok marko
bera adostea: non gauden, nora
goazen eta egiten dugunean denok
bat etortzea. Izan ere, EAEko hizkuntza-politikaren barnean, hezkuntza alorrari dagokion acquisition
planning-aren bilakabidean aurkitutako hizkuntza-arazo bati, erabileraezari hain zuzen ere, erantzuteko
abian jarri den nor malkuntza
proiektuaz gogoeta egiteko metodoa behar genuen.
Bestela esanda, hizkuntza ahularen indarberritze prozesu orokor
eta konplexu baten barruan ikaslejendeari euskara/erdarak irakasteak
derrigorrezkoa duen euskara egiteari buruzko gogoeta ahalbidetuko
duen marko teorikoa landu behar
genuen eragileon artean.
Bestelako ondorioren bat ere atera
nahi izan duzu.
Bai horixe. Hizkuntza normalkuntza proiektuek euskararen erabileran eragiten duten ala ez jakin behar
genuen. Epe laburrean (ikasturte
bat), ertainean (lau-bost ikasturte)
eta luzean (hamar), ikertu dugu,
baita egitasmoek nola eragiten
duten maila indibidualean, instituzio mailan (ikastetxean), eta gizartean ere. Eta gure hipotesia konfirmatu dugu, lana zentzuz, zintzo,
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zorrotz eta zuzen egiten denean
euskararen erabilerak, bai ahozkoak
eta bai idatziak, gora egin du.

“Non ikusten da hemen
zailtasun handiena?
Ikasleetan, bai eskolan,
eta bai eskolaz kanpo.
Eta esaten duzu, zelan
da hori posible? Frakaso
totala da, ezta? Bai zera”
Azterketak ondo egiten direnean
informazio iturri izugarriak izan
daitezke, hausnarketarako eta ekintza planifikatzeko aukera paregabeak. Horregatik, hain zuzen ere,
gure testuinguruan ikasleen erabileran zerk eragiten duen eta zerk ez
ikertu behar genuen. Herri txikia
gara, ez gaude ahalegin antzuetarako, ez daukagu ez giza baliabiderik,
ez baliabide ekonomikorik alferrik
galtzeko. Bestalde, irakasleok ere
premia biologikoa daukagu, egiten
dugunak noraino duen eragina eta
noraino ez jakiteko. Nire lan ibilbidean teknikari batzuk jubilatu egin
dira. Teknikari horiei zer edo zer
esan behar diet. Premia biologikoa
zentzu horretan esaten dut.
Irakasleak eta irakas komunitateak
orokorrean ez al daude nekatuta euskararen erabileraren sustatzaile lanetan?
Bai zera, kontrakoa: ikastetxeetako
irakasleak eta gurasoak izan dira,
hain justu, horren alde lan egindakoak; ikusi besterik ez dago
1990etik aurrera irakas-munduko

zenbat artikulu, zenbat jardunaldi
eta zenbat argitalpen dauden gaiaren inguruan. Irakasle jendeak,
gurasoek, beste hainbat eragilek,
eskatutakoei erantzuteko antolatu
zuen EAEko Hezkuntza Sailak Ulibarri programa 1996-1997 ikasturtean. Ikastetxeetako hezkuntza
komunitateak eskatzen du programan parte hartzea, eurak dira premia detektatu eta borondatez hurbiltzen direnak. Ezin zitekeen
bestela, gainera. Eta zer erakusten
digu horrek? Irakasleak aspaldi
ohartuta zeudela ikastetxeetan euskara irakasteak ez zekarrela berarekin bat-bateko euskararen erabilera.
Ez, behintzat, testuinguru soziolinguistiko guztietan.
Hamar urteko zure ikerketan irakasleen erabileraren emaitzak nolakoak
izan dira?
EAEko irakasleek itzelezko ahalegina egin dute euskal irakaskuntzaren
alde, batetik, euskalduntze-alfabetatzeari dagokionean, eta bestetik, irakaskuntzaren berriztatzeari dagokionean. Diodan hori bertako zein
kanpoko hamaika adituk azpimarratu du. Gure laginean eta hamar
urteko tartean irakasleek oso irmo
eusten diotela erabilerari ikusi dugu.
Eta eutsi diot, zeren dagoeneko
2000. urtean irakasleen gehiengoak
zerabilen euskara eskola giroan.
Harrezkero hizkuntza maila hobetzeko eta sakontzeko ahaleginetan
ibili dira, eta horren datuak ere bilduta ditugu.
Eta gurasoak?
Behin baino gehiagotan esan dut
euskal irakaskuntzak egin duen bide

JASONE ALDEKOA - TERMOMETROA
oparoa egin duela, hein handi
batean, gurasoei esker. Ikusi besterik ez dago ikastereduen bilakaeraren hiru hamarkadetako datuak,
konturatzeko, gurasoek euskal irakaskuntzan jarri duten konfiantza.
Jakina, gurasoen konfiantza hori irakasleen lan zintzoari zor zaio. Gure
lanean eta hamarkada bakarrean
agerian gelditu da gurasoek eskolarekin dituzten harremanetan nabarmen egin duela gora euskararen erabilerak, bai idatziak eta bai
ahozkoak.
Non ikusten da hemen zailtasun
handiena? Ikasleetan, bai eskolan,
eta bai eskolaz kanpo. Eta esaten
duzu, zelan da hori posible? Frakaso
totala da ezta?
Bai zera. Ikasleen eremuan lortutako emaitzak behar bezala ulertzeko hezkuntzaren izaerari eta denboraren lerroari sakonago begiratu
behar zaio.
Alde batetik, badakigu hamar
urteko epean gaur ditugun ikasle
guzti-guztiek aspaldi utzi dutela
ikastetxea. Eta lau edo bost urterik
behin neurketa orokorrak egiten
ditugunean gure aurreko ikasleen %60-70 aldatu egiten zaigula.
Hasierako neurketetan eta
ondorengo proiektuan eta jardunetan parte hartutako ikasleei ez diegu bigarren edo hirugarren neurketarik egin, alegia.
Hortaz, emaitza honek badakizu zer erakusten duen? Eskolak
etengabeko ahaleginetan egon
behar duela lortu duena mantentzeko edo emaitza berdinak
lortzeko. Euskal Eskola Publikoaren Lehen Kongresuan,
orain dela 23 urte, adituek
aurreikusitakoa baieztatu dugu:
eskolak bere kabuz eta bakarrik
ezin du hizkuntza biziberritu,
eskolaumeek ezin dute testuinguruko nagusitasun moldaeratik aldendu hezkuntzaren ahalegin bakarraz. Beste eragile asko
eta askoren arrimuan bizi behar
du eskolak.

agertu zaigu guri ere. Izan ere, ikuspegi inklusibotik, etengabeko ahaleginetan jardutea da eskolaren egitekoa, beraz ondo gabiltza. Gainera,
orain jakin badakigu euskararen
indarberritze ahaleginetan aritu gura
duenari, ez zaiola inoiz zer eginik
faltako.

“Belaunaldi berriekin
eskolak beti zerotik hasi
behar du. Hori zioten
adituek, eta horixe bera
agertu zaigu guri ere”
Haur-gazteen erabileraz zehaztasun
gehiago emango al diguzu?
Ikerketa eremuko herri guztietan,
ikasleen gela barruko eta eskolaz
kanpoko erabilera-indizeak eta
kale-erabilerako neurketa-indizeak
kontuan hartuta, eskolako erabileraren aldeko tartea agertu da, eta
batzuetan handia, gainera. Ikasleen
esparruko erabilerak hamar urtean
ez du esanguratsuki gora egin, epe

luzean ez behintzat, baina epe laburrean eta epe ertainean argi eta
garbi ageri dira lorpenak, bai gela
barruan, bai eskolaz kanpoko jardueretan baita gizarte erabileran
ere.
Nola liteke hori?
Interbentzioak [hizkuntza plangintzaren baitan erabilera sustatzeko
prestatutako ekinaldi zuzenak] egin
direnetan, esaterako, hiru hilabeteko
jolastokiko jarduerak, erabilerak izugarri egin du gora.
Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan esku-hartzeek berehalako emaitzak ematen dituzte, eta zein atsegina den egiten dugunak merezi duela
ikustea. Baina zergatik orduan,
hurrengo ikastetxera [Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara] doazenean berriro zerotik hasi behar? D
ereduan hezkuntza guztia egin
ondoren, zergatik ahazten zaie dena
institutura doazenean? Pantaila
zuria jartzen zaie parean? Ez, ez.
Lortutako komunikazio-gaitasunak
hor dirau, baina nerabezaroak
erronka polita jartzen dio hiztunari.

Beraz, belaunaldi berriak aurrekoen antzeko datoz.
Belaunaldi berriekin eskolak
beti zerotik hasi behar du. Hori
zioten adituek, eta horixe bera
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egiten zuela gora euskararen erabilerak, gela
barruko ikastaldearen
erabilerak. Ikasleen
ahozko erabilera aldagai askoren menpe
dago, eta pozgarria
izan zen lortutako eragina. Ia-ia 400 neraberekin hizkuntzaren erabileraren
gaineko
hausnarketa eta konpromisoa
landu
genuen. Emaitzetan
gainera, argi agertu
zitzaigun ikastaldeen
eskola barruko erabileran nabarmen egin zela
gora. Eta hori lau hilabeteko interbentzioaren ondorioz. Badakizu
zer erakutsi zigun
horrek? Irakasle legez,
norbere eskuetan asko
dagoela egiteko!
Jarreretan eragiteak
badu
ondoriorik,
orduan.
Esperientzia honetan,
galdera ondokoa da:
jar reretan eragiteak
erabileran
eragin
zuzena al du? Erg o
“Jarreraren botoia jo eta zum! erabilerak gora egiten jar reraren botoia jo
eta zum! erabilerak
du? Zalantzan jarri genuen”.
gora egiten du? ZalanBatetik, nerabearentzat funtsezkoa tzan jarri genuen, agian kontrolatu
diren hainbat erregistro, lexiko, gabeko beste hainbat aldagaik eraesaera eta esamolde, garatu ez badi- gin zuten. Arestian aipatu bezala,
ra ezin ditu erabili. Bestetik, nerabe oso zaila da erabilera aldagai bakaelebiduna hizkuntza-hautua egiteko rrean isolatzea. Ezin dugu kausagai da. Izan ere, hautu hori, norta- ondorio arau er razik aurkitu.
suna eraiki ahala, berak egin nahi Hasierako oinarrizko lerroan eta
du. Nekez onartzen du helduak azkeneko emaitzen artean neurtuesandakoa ezbaian jarri gabe. tako jar reretan aldaketa gutxi
Horregatik, hain zuzen ere, nera- zegoela ageri zen, ordea erabileran
beei begira, pentsatzen genuen aldaketa nabarmena. Kasu horreesku-hartzeak ere aldatu behar geni- tan jarrerak baino beste aldagai
tuela, eta agian, haien ekarpenetatik batzuek pisu gehiago izan zutela
eta haien jarreren lanketatik hasi pentsatu genuen. Berbarako, klabehar genuela.
seak emateko metodologiak, ikasleei soziolinguistika-oinarri batzuk
Nerabeen euskararekiko jarrerak lan- emateak, hizkuntza-hautua egiteduz proba bat egin zenuten.
ko ardura nerabeei eurei sorrarazEskualdeko bost institutuetako teak, hizkuntza-baliabideak non
ikasle lagin bat hartu genuen, eta nola aurkitu irakasteak, gazteDBH2. mailakoa, eta lanean hasi hizkerari g elan tokia egiteak,
ginen. Hor ikusi genuen 3-4 hileko horiek ere eragin dezaketela irudiinterbentzioen ondoren izugarri katzen zitzaigun.
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“Bost institututako
ikasle lagin bat hartu
genuen, DBH2koa. Hor
ikusi genuen 3-4 hileko
interbentzioen ondoren
izugarri egiten zuela
gora gela barruko
euskararen erabilerak”

Ikerketaren harira, Pablo Suberbiolak
Berrian zioen zuzenagoa dela datuei
honela begiratzea: ez zenbat jaisten
den erabilera gelatik jolastokira, baizik zein den batez bestekoa gizartean
eta zer plus sortzen duen eskolaren
eraginak.
Hala da, jakin badakigu irakaskuntzak euskara irakatsi, irakatsi egiten
duela, baina ez duela lortzen gaztejendea euskalduntzea. Bestela esanda, hiztun gazteek euskara-gaitasuna lortzen duten arren, euskara ez
dela euren ohiko mintzajarduneko
berezko hizkuntza bihurtu; euskararen ezaguerak ez dakarrela berezko erabilera naturala, alegia. Horregatik, azken bi hamarkadetan eskola
hiztun bila dabilela.
Arrue ikerketaren emaitzek argi
eta garbi adierazten digute, ikaslejendeak nonbait euskaraz egiten
badu eskolan egiten duela, irakasleak
ingurumarian daudenean, behinik
behin. Gure laginak lortutako emaitzen gainean esandakoa hemen ere
agerian gelditu da: irakaskuntzak
azken hiru hamarkadetan asko egin
du, bai euskararen ezaguera bai erabileraren bultzadan. Edonola ere,
eskolaumeek ezin dute testuinguruko nagusitasun moldaeratik aldendu
eta jolastokia, bere berezko izaeragatik, itzulinguruko ezaugarriei gela
baino askoz lotuago dago. Horregatik, hain justu ere, hezkuntza-komunitate osoaren lankidetza behar da
erabileran aurrera egin nahi bada:
irakasleena, langile ez-irakasleena,
ikasleekin harremanetan diharduten
gizarte zerbitzuetakoena, udalerrietako kultur-kirol-aisialdi elkarteena,
eskolarekin hartu-emanak dituzten enpresa eta
hornitzaileena eta, guztien horien aurretik,
familiena. n

TERMOMETROA

JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ

«Hobien mapari bultzada eman
behar zaio, lotsagarria baita»
José Ramón Martínez Sartagudako zinegotzia da, Pueblo de las Viudas elkarteko kidea eta
Memoriaren Parkeko arduradunetako bat. Azaroaren 14an, 1936ko biktimen legea onartu zuen
Nafarroako Parlamentuak, altxamendu militarraren ondorioz hildakoei eta errepresioa jasan
zutenei babesa ematea helburu duena. Horri buruzko hainbat galdera luzatu dizkiogu.
| GARBINE UBEDA GOIKOETXEA |

Lege proposamena onartzen denetik
martxan jartzen den arte aldea dago.
Noiz ikusiko dira lehen emaitzak?
2014. urtean barrena izatea espero
dugu. Ea egia den. Herriko elkartera
hots egin beharko dute Parkearen
mantenuaz hitz egiteko, eta udaletxera ere bai. Erraz konturatuko garamartxan jarri ote diren.

Benetako
aitzinako ogia
& 943 450 966
Ubarburu pasealekua, 113
Astigarraga (Gipuzkoa)

46



2013 KO

ABENDUAREN

1A

gainerakoen izendegia, eta
hobiena, desagertuena, gerra
zibilari buruzko ikerketarena.
Hobien mapari bultzada eman
behar zaio, lotsagarria baita;
urtean 24.000 euroko aurrekontua barregarria da. Horrek,
bakar baten zenbait ordutako
lana besterik ez du ordaintzen.
Bestalde, horretan ariko denak
bere kabuz ikertu beharko
luke, guk dena eginda eman
behar izan gabe; hona etorri
eta behar den tokietan arakatu
beharko luke mapa taxuz osaJosé Ramón Martínez (erdian) Sartagudako
tzeko. Motelegi doa hau. Guk
Memoriaren Parkean.
ere eman genituen SartagudaHerrikoek ordu mordoa eskaintzen ko biztanleen datuak, bi urte pasatu
diozue Parkeari. Zaintzan ez ezik, dira geroztik eta datuak ez dituzte
bisitan heltzen direnei azalpenak basean sartu ere egin.
ematen aritzen zarete egun batean
bai eta hurrengoan ere bai. Zein da Biziagotuko al da prozesua aurreranMemoriaren Parkearen mantenu- tzean?
kostua?
Hala nahi genuke, baina ikusten
Bakarren batek 6.000 euroko kopu- dugunagatik, UPNk –eta PPNk
rua aipatu zuen, baina ez dakit non- berdin, kasu honi dagokionez bat
dik atera den hori. 15.000 eta eta bera baitira– ez du sekula gaia
20.000 artekoa dela esango nuke, aitzinatzeko borondaterik erakutsi.
eta ez da sobera, mantenuan egiten Egonean egon daude, besterik gabe
den lana kontuan hartuta.
denborak aurrera egin dezan.
G.U.G.

1936ko biktimen Legea onartu berri
du Nafarroako Parlamentuak. Ospatuko zenuten Sartagudan.
Guretzat aurrerapauso garrantzitsua izan da, urte mordoa baitaramagu 36ko biktimen aitortza
aldarrikatzen. Memoriaren Parkeari dagokionez ere, esanguratsua izan da, inauguratu zenetik
ari garelako Nafarroako Gobernuak kostua bere gain har dezan
eskatzen, eta beti saihestu dute
ardura, aitzakiak tarteko. Orain
heldu egin beharko diote, eta Parkea mantendu ez ezik, hobetu eta
babestu egin beharko dute.

Lege onartzea hastapena besterik ez
da, nolabait esanda. Zein da hurrengo pausoa?
Ahalegin berezia egin beharko litzateke gorpuak lurpetik ateratzeko.
Senide zuzenenak badoaz apurka,
eta irtenbidea eman behar zaie
albait azkarren, hil aurretik aurkitu
nahiko bailituzkete gorpuzkiak.
Horrez gain, izendapen frankisten
gaia dago, plaza, monumentu eta

Legeak ez al ditu behartuko?
Sobera jakina da Barcinaren gobernuak zer egiten duen Parlamentuko
legeekin: gustuko dituenak aitzinatu eta gustuko ez dituenak aintzakotzat hartu ere ez. Esango nuke,
irakurri ere ez dituztela
egiten. Bost axola zaie,
haiekin hitz egitea
paretarekin hitz egitea
bezalatsu da. n

TERMOMETROA

MONDRAGON TALDEA

Eroskik saltokiak salduko ditu
2.500 milioi euroko zorra berriz finantzatzeko negoziazioa hasi nahi du bankuekin.
| URKO APAOLAZA AVILA |
EROSKIK 22 BANKU hartzekodunei
“birmoldaketa plan erasokorra”
aurkeztu die, Vocentoren egunkarien hitzetan. Hala, Euskal Herrian,
Katalunian, Galizian eta Espainiako
iparraldeko zenbait eskualdetan
egingo du indarra, supermerkatu
txikiagoen alde. Espainiako hegoaldean berriz, saltokiak salduko ditu,
oraindik balizko eroslerik ez duen
arren.
Egun 2.000 saltokitik gora ditu
banaketa kooperatibak eta 38.420
lagun ari dira lanean, ia herena bazkideak dira. Mondragon Taldean
enpleguan pisu handiena duen
enpresa da Elorriokoa.

Krisiaren aurretik higiezinen
operazioetan –merkatalguneak–
inbertsio handia egin zuen eta
horrez gain Kataluniako Caprabo
saltoki katea ere erosi zuen, hortik
datorkio zorraren zati handiena.
Eroskik salmentetan etekinak
dituen arren, diru kopuru handia
ordaindu behar izaten die bankuei
zorragatik –iaz 121 milioi euro
galdu zituen–. Adreiluak ematen
dizkion problemak enpresa berri
batean bildu nahi ditu orain.
Zein dira hartzekodunak?
Vozpópuli webgunean Eroskiren
hartzekodun nagusiak zein diren

zerrendatu dute. Hala, Santanderri
zor dio dir u gehien (450 milioi
euro), gero BBVAri (430 milioi) eta
La Caixari (320 milioi). Bankuekin
hasi beharreko negoziazioek bat
egin dute Fagor Etxetresnen krisiarekin.
Bestalde, ekarpen subordinatuen jabe diren 40.000 lagunei 650
milioi euro zor die Eroskik. Ekarpenek kaltetutakoen plataformak
blogean dio, zor dien dirua beste
finantza produktu
batzuekin kitatzeko
“psikologikoki” prestatu nahi dituela banaketa enpresak. n
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| ONINTZA IRURETA AZKUNE |

EUSKARA ALBISTEAK - TERMOMETROA

‘Mendizalearen Hiztegia’
argitaratu du Ostadar Mendi Taldeak
JONMIKEL INTSAUSTI lazkaotarrak
hiru zaletasun batu ditu lan honetan: mendizaletasuna, informatikari
lanbidea eta euskaltzaletasuna. Sei
urtez jardun du lanean buru-belarri.
Ez da bakarrik aritu, bidelagun izan
ditu Ostadar Mendi Taldeko kideak,
Urretxu-Zumarragako Zintzo Mintzo euskara elkarteko kideak eta
mendiari lotutako hainbat esparrutako adituak.
6.000 termino bildu dituzte hiztegian eta euskaratik gaztelaniara,
eta alderantziz, kontsulta daiteke.
Mendizalearen Hiztegia ez dute paperean argitaratuko, besteak beste
horretarako diru baliabiderik ez
dutelako. Alabaina, sarean dago
www.ostadar.org webgunean.
Intsaustiren esanetan, mendia
Ostadarrekoentzat eremu zabala da
eta horregatik esparru ugari hartu
dituzte kontuan: botanika, eskalada,
goi mendia, geografia, espeleologia
eta abar.

86 tesilariren txioak
ikerkuntza euskaraz
aldarrikatzeko
Jonmikel Intsausti.

Hiztegia elikatzeko hainbat iturritara jo dute, hala nola, Hiztegi
Batua, Elhuyar, UZEI eta Wikipedia. Hala eta guztiz ere, iturririk
aberatsena hogei urtean Ostadar
Mendi Taldeak egindako mendiibilbideez idatzitako dokumentuak
izan dira.
Hiztegia letraz letra kontsulta
daiteke, bilaketa askea ere egin daiteke, eta osorik pdf-formatuan ere
badago.

UEUK joan den asterako egin zuen
deialdia: ea sei txiotan zure tesia
kontatzeko gai zaren. Erronka polita, sakoneko helburua berriz euskaraz egindako ikerkuntza lanak plazara ateratzea.
86 ikerlarik erantzun zioten UEUren deiari. Parte-hartzaileen %35ak
tesia defendatua du eta gainerakoak
tesia egiten ari dira. Jakintza alor
askotako tesiak txiokatu ziren: Kimika, Soziologia, Arkitektura, Hezkuntza, Psikologia, Fisika eta beste. Ekimenak 98.096ko audientzia izan
zuen eta 331.737 aldiz barreiatu zen
#txiotesia traola Twitterren.

EKONOMIAREN TALAIAN - TERMOMETROA

Beste “tartakadak”
YOLANDA BARCINA Nafarroako Gobernuko presidenteari 2011n Okzitaniako Tolosako ekitaldi publiko
batean AHTren kontrako hainbat militantek jaurtitako tartakadak iragan asteko protagonista izan dira.
Balizko lau “erasotzaileak” Espainiako Audientzia
Nazionalean epaitu dituzte eta 5 eta 9 urte arteko kartzela zigorrak eskatu dituzte beraientzat. AHTren
obrak gelditzea eskatzeko egindako ekintza horrek ez
du Frantzian inolako zigor penalik izan. Baina Espainian fiskaltzak “autoritatearen kontrako atentatua”
izan dela esan du, eta Barcinaren arabera “nafar guztien kontrako erasoa”.
Badakigu kode penalak arautzaileek ezartzen dituztela, aldian aldiko gobernuek. Hauek, orokorrean,
kapitalismoa kudeatzen dute eta honen interesak
defendatzen dituzte. Kapitalista gutxi igarotzen da
kartzelatik, eta igarotzen direnak, azkar atera ohi dira.
Gure gizartean badaude beste “tartakada” batzuk,
odoltsuagoak eta biolentoagoak, baina ez dira
Audientzia Nazionalean epaitzen. “Tartakada” itzela
da, hain zuzen, inora ez daraman AHTa herritarrei

inposatzea eztabaidarik gabe, milaka milioi euro ari
baita kostatzen. Nafarroan 45 milioi euro xahutu
behar dituzte, interesak aparte. “Tartakada” horren
ondorioz finantzazioa falta da zerbitzu sozialak bermatzeko: hezkuntza, ongintza, menpekotasuna, langabezia, pentsionistak… CANen egin duten espoliazioa eta kudeatzaile politikoen dietak eta gain soldatak
ere “tartakada” ederra dira. “Tartakada” da Nafarroan 60.000 lagun pobrezian egotea, eta langabezia
larriagotzea: 55.500 laguni eragiten die, herrialdearen
biztanleria aktiboaren %18,2ri. Euskal Herriko batez
bestekoa %15,9 da. “Tartakada” horiek arduradunak
dituzte: gobernuak, multinazionalak, enpresariak,
bankariak, finantza espekulatzaileak… Eta hala ere,
herritarrek pastelezko tartakada baino, langabeziarena, pobreziarena, miseriarena eta heriotzarena jasotzen duten bitartean, horren erantzuleak
lasai asko dabiltza! Ez dira merengezkoak, Barcinak jaso zituen bezalakoak.
Juan Mari Arregi
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Barregura, kezka eta amorrua
ARRASTAKA bada ere, legealdi
amaierara iristeko bereak eta bi
egingo ditu Yolanda Barcina Nafarroako Gobernuko lehendakariak.
Egoera ez da erraza, baina legealdi
hasieratik gaur arte bota duenarekin eutsi badio, badira arrazoi asko
pentsatzeko hala izango dela.
PSNk du giltza eta, egia esan, gaur
egun Barcinak baino beldur handiagoa diete Jimenezek eta bere
jarraitzaileek hautesontziei.
Eskuin espainiar zalea, ordea,
narrasean baino erasoan dago ohituago Nafarroan, aurkaria fisikoki
desagerraraziz, 36ko Gerran
moduan, edo Nafarroa espainiarrarekin bat egiten ez duen ikuspegia ETArenarekin parekatuz,
oraintsu Guardia Zibilak D ereduaren txostenarekin egin duen
legez.
Hemen txostenaren laburpena
ezer ez dakienarentzat. ETAk eta
bere ingurukoek aspaldi erabaki
zuten Nafarroaren konkistari hezkuntzatik ekingo ziotela. Orain D
eredua ere baliatzen ari dira horretarako, eta “ezker bertzaleak”
dagoeneko lortu du infiltratzea
irakasleen %26,7. D eredua
eskaintzen duten 155 zentroetatik
28 aztertu ditu Guardia Zibilak
–ezker abertzaleak boto gehien
eskuratzen duen eremuetakoa– eta
hortik ondorioztatu du 1.652 irakasletik 441ek “ezker abertzalearekin” harreman zuzena dutela.
Ez da fikzioa, Guardia Zibilaren txostena baizik. Gehiago ere
bada, El Mundo-k iragan igandean
argitaratu zuenaren arabera, Iruñeko Amaiur Ikastola eta Iturramako Institutua ETAren kabi dira eta
azken zentro honetako arduradunak ezker abertzaleari lotuak
daude.
Eta bati irribarrea eta kezka
nahasten zaizkio barrenean. Irri-
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barrea, absurdoa delako, Espainia
Nafarroan zein baldar ari den eta
eskuin nabarrista etorkizunarekin
eta datorren hauteskunde sasoiarekin zein kezkatua dagoen erakusten duelako. Lehen buelta
2014ko maiatzean izango da,
Europako Legebiltzarreko hauteskundeekin eta bigarrena 2015eko
udaberrian udal eta Nafarroako
Gobernuko hauteskundeekin.
Baina kezka ere bada, ez nolanahikoa gainera, eta kezkarekin
amorrua, euskal herritar askok
larrutik ordaindu dituelako Guardia Zibilaren hau bezalako txosten
barregarri eta absurduak. Eta ez
da iragana, aste hauetako Madrilgo
makroprozesuak dira adibide gordin eta bizi-biziak.
Kezka Nafarroako herritar
askorentzat Guardia Zibilaren
erranak egia direlako, beste askoren artean zalantza zabaltzen duelako eta beste batzuk, sinetsi ez
baina albistea irakurrita “badaezpada” D eredura ez matrikulatzeko
jarrera har dezaketelako, eta batzuk
hartzen dutelako. Eta kezka, honek
guztiak legedian aldaketak eragiteko balio dezakeelako.
KATEATUA dago dena. Barcina
lehendakariak argi esan zien iragan
igandean UPNren egunean bere
jarraitzaileei: “UPNk ez du utziko
Batasunak Nafarroa desagerraraz
dezan”. Eta Carlos Salvador
UPNko diputatuak Espainiako
Kongresuan eskatuko du legeak
alda daitezen pederastia, xenofobia eta terrorismo delituengatik
zigortuak izan direnak ezin daitezen irakasleak izan. Eta eskatu du
Espainiako Kongresuan Jorge
Fernández Díez Barne Ministroak
azaldu dezan Guardia Zibilaren
txostena. Baina bitxia bada ere,
UPNk ez du gauza bera eskatu

Nafarroako Legebiltzarrean eta
hor oposizioak eskatu du UPNren
agerpena, Guardia Zibilaren txostenaz zer duen esateko ager dezan
eta D ereduko irakasleei Legebiltzarraren sostengu osoa agertzeko.
Eta hala egin du Legebiltzarrak,
UPN eta PPren aurkako botoekin,
Guardia Zibilak adoktrinamenduarekin lotzen duen euskal adar
horri sostengu osoa eskaini.
TESTUINGURU honetan askoz
hobeto ulertzen da zergatik Nafarroako Gobernuak ez duen
ETBren seinale analogikorik nahi
Nafarroan, nahiz eta Barcinaren
botoemaile ugarik ere eskertuko
lukeen, batez ere hainbat pilota
edo futbol partidu jarraitzeko.
Horregatik, duela hiru urteko itzalaldi digitala eman zenean, Nafarroako Gobernuak argudiatu zuen
ez zuela txintik ere ordainduko
ETB ikusteko Nafarroan –milioi
bat euro ei zen–, hori Eusko Jaurlaritzari zegokiola, honek hala
nahi izanez gero.
Bagenekien ez zela hori baina
EAk erakutsi zuen dirua ez zela
arazo, Erreniegako antenetan
behar adinako ukitu teknikoak
egin eta erraz lor zitekeela seinale
digitala. 45.000 euroko isuna ezarri zion Espainiako Gobernuak.
Lehenago mapak ziren, geroago dirua edo Eusko Jaurlaritzaren
begirune instituzional eskasa eta
orain, Mariano Rajoyk Aitor Esteban jeltzaleari gogorarazi dion
legez, berak ez du arazorik, baina
Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako
Gobernuaren artean akordioa
lortu behar dute.
Ez da broma, laster aterako da Guardia Zibilaren txostena
EiTBren arriskuak
aireratuz. n

