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ASTEKO GAIA

EB-REN NEKAZARITZA POLITIKA BATERATUA

Baserritarrek ez dute
diru-laguntzetatik bizi nahi
Sortzeaz batera hasi zen Europar Batasuna nekazaritza politika bateratua ezartzen, II. Mundu
Gerraren osteko elikagai faltari aurre egiteko. Arazoak 90eko hamarkadan heldu ziren, ordura
arte nagusi izan zen merkatuen kontrolaren ordez politika neoliberalak gailentzen hasi
zirenean. Hogei urte geroago, gaizki banatutako diru-laguntzen menpeko bihurtu da sektorea.
| UNAI BREA |
Argazkiak: Baserri Bizia

NEURRI EGOKIAK hartu ezean Euskal Herriko
lehen sektorea desagertzeko zorian egon liteke.
Hori esanez hasi zen orain dela bi asteko
A RGIA n Juan Mari Arregik idatzitako Beste
nekazaritza garapen eredu baten alde zutabea.
Baieztapen potoloegia eman dezake, baina bat
dator Euskal Herrian nagusi diren nekazaritza
eta abeltzaintza sektoreko sindikatuen ikusmoldearekin. Haiek diotenez, Europatik datozen politikak, eskuarki, baserri tradizionalaren
kalterako izaten dira.
EBren Nekazaritza Politika Bateratuak
(NPB) baserritarrengan duen eragina etenga-
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beko eztabaidagaia da sektorean, baina are
biziagoa da erreformak ezartzea egokitzen
denean. Aurten, hain zuzen, 2014-2020 epealdirako baldintzak finkatzen ari dira. Batik bat,
diru-laguntzak jasotzeko bete beharrekoak.
Laguntzak baitira Bruselako politikaren muina,
ikusiko dugunez.
Bi hamarkada neoliberalismorantz lerratzen
NPBk 1992tik jasan dituen erreformak “porrot
ikaragarria izan dira”, EHNE-Bizkaiako
Andoni Garciaren esanetan. “Negozioaren
mesederako ekoizpen eredua sustatzen da, eta

herritarren elikadura ez da ardaztzat hartzen.
Baliteke, azkenerako, elikagaien hornidura ezin
segurtatzea ere”. Garciak gogorarazi du, konparazio baterako, 2003tik hona Hego Euskal
Herriko nekazarien diru irabaziak %23 gutxitu
direla batez beste. Ikus dezagun zein den egoera honetara ekarri gaituen bidea.
Hastapenean, merkatuaren kontrola
Ipar Euskal Herrian NPBk arautu du laborarien bizimodua azken mende erdian. Izan ere,
laborantzari buruzko politika bateratua Europako Ekonomia Erkidegoarekin batera sortu
zen 50eko hamarkadaren amaieran, eta Frantzia han zen, NPBren bultzatzaile nagusien
artean. “Gerla osteko Europan defizita zen elikaduraren aldetik”, dio ELB sindikatuko Mixel
Berhokoirigoinek, “kontsumitzen zenaren
%80 baino ez zen ekoizten”. Produkzioari bultzada emateko sortu zen NPB, baita lortu ere.
80ko hamarkada hasierarako, urtez urte elikagai soberakina zeukan Europak. Besteak beste,
bertoko laborarien jarduna babestuz lortu zen
hori. Berhokoirigoinek dioenez, NPBren lehen
hamarkadetako ezaugarri nagusia merkatuen
kontrola izan zen, ekoizleentzat prezio duinak
segurtatzea barne.
“Aldaketa 1992an hasi zen”, dio ELBko
kideak, “eta arrazoi politikoengatik eman zen”.
Andoni Garciak ondo gogoan du garai hura,
ordurako Hegoaldeko baserritarrak ere bai baitziren NPBren menpeko eremuan: “Urte hartan politika bateratuaren lehen erreforma egin
zen, eta NPB zeharo aldatu zen. Ordura arte
prezioen babesean oinarritu zen politika, baina
gero eta garrantzi handiagoa hartzen hasi ziren
diru-laguntzak”.
Garaiko testuingurua kontuan hartu behar
da: 90eko hamarkadaren hasieran, nazioarteko
itun berrien negoziazioetan buru-belarri murgilduta zebilen EB. Ondorioa gero eta liberali-

NPBren dirulaguntzak bi
zutabetan banatuta
daude. Alde handiz
bigarrena da ahulena,
nekazaritza eta
abeltzaintza eredu
jasangarriagoa
lortzen lagundu
dezakeena hain
zuzen. Sindikatuen
ustez lerro hori
indartu beharko
litzateke, eta
horretarako modu bat
izan liteke benetako
aktibitaterik eduki
gabe lehenengo
zutabeko laguntzak
hartzen dituztenak
banaketatik kanpo
uztea. Besteak beste,
mendi inguruetan ari
direnentzako
laguntzak bideratzen
ditu bigarren
zutabeak. Argazkian,
behiak Gorbeia
inguruan.

zazio handiagoa izan zen, eta hor ez zeukan
lekurik NPB bezalako politika batek, ez ordura
arteko ezaugarriekin bederen. Merkatuen kontrola, nekazariek beren produktuen truke jasotzen zituzten prezioen berme politikoa barne,
ahultzen hasi zen, eta ahultzen segitu du ordutik egindako erreforma bakoitzarekin.
Laborariek horren ondorioz izandako galerak arintzeko, Europak diru-laguntzak ezarri
ditu. Hogei urteotako bilakabide hori laburbiltzen du Mixel Berhokoirigoinek emandako
datu honek: “NPB sortu zenean, haren aurrekontuaren %80 merkatuaren kontrolatzera
bideratua zen. Gaur egun, %7 baizik ez”.
2014an, NPB diru-laguntza multzo bat da
batez ere.
“Antibiotikoen” tranpa
Gauden-gaudenean, ez dago laborantzaren
biziraupena ulertzerik diru-laguntzarik gabe.
Baina sistema maltzurra da, sindikatuen ustez.
Haiekiko menpekotasuna desager dadila nahi
duten arren, sektoreak ezinbestekoak ditu
laguntzak gaur-gaurkoz. “Antibiotikoak bailiran hartzen ditugu”, diosku Garikoitz Nazabalek, Gipuzkoako EHNEko kideak; “infekzioari aurre egiteko behar duzu, baina aldi berean
zure defentsak ahultzen dituzu”.
Nazabalen iritziz, baserritarrak laguntzetatik
ez baizik eta beren lanetik bizi behar dira, “eta
azken batean lan hori herritarrentzat elikagaiak
ekoiztea da”. Alde batetik, herritar guztiek
erosteko moduko prezioan merkaturatu behar
dira produktu horiek, eta bestetik laborarien
etorkizuna ziurtatzeko moduko prezioak izan
behar dute. “Baina eskema horrek ez du dagoeneko funtzionatzen”, kexu da Nazabal.
Espainiako Estatuan, nekazari eta abeltzainek euren produktuengatik jasotako prezioa
oso gutxi handitu zen 2000 eta 2012 urteen
bitartean; aldiz, elikagaien Kontsumoko Pre2014 KO
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NPB

Emakume laborariak, baztertuetan baztertuenak
2012 AN, Isabel de Gonzalo eta
Leticia Urretabizkaia ikerlariek Las
mujeresbaserritarras; análisis y perspectivas de futuro desde la Soberanía Alimentaria (Emakume baserritarrak:
analisia eta etorkizunerako aukerak Elikadura Bur ujabetzaren
ikuspuntutik) lana argitaratu zuten.
Liburuaren lehen zatian, Isabel de
Gonzalok xehe ziharduen NPBren
historiaz eta gaur egun Hego Euskal Herriko laborantzan duen eraginaz, genero ikuspegitik gehienbat. Egileak azpimarratu zuten
1992tik hona izandako erreformek
emakume nekazariei egin dietela
bereziki kalte. Batez ere, 2003tik
aitzinakoek.
De Gonzaloren esanetan, duela
hamarkada bat inguru diru-laguntza desakoplatuak –hau da, ekoizpenari ez baizik eta lur edo ganadu
jabetza hutsari lotutakoak– indarrean jartzeak mesede egin zien
tamaina handiko haztegiei, eta
kalte, asma daitekeenez, ekoizpen

eredu txiki eta tradizionalei. Emakume nekazarien gehiengoa dagoen ereduei, hain zuzen.
Hego Euskal Herrian NPBk
emandako diru-laguntzak genero
ikuspegitik aztertu zituen De
Gonzalok bere ikerketan, eta
horretarako informazio faltari
aurre egin behar izan zion. Izan
ere, laguntza horien banaketari
buruzko datuak ez dira egoten
sexuaren arabera sailkatuta. “Datu
faltak esanahi politiko garrantzitsua du”, idatzi zuen, “ezinezkoa
baita neurtzea dir u-laguntzak
banatzean berdintasun irizpidea
kontuan hartzen ari ote den”. Ikerlariak laguntza-hartzaileen zerrendara jo behar izan zuen, eta bananbanan begiratu bakoitzaren
izen-abizena. Baina 2008ko kopuruekin konfor matu behar izan
zuen, urte hartatik indarrean den
datuen babeserako legediak galarazi egin baitzion hartzaileen nortasuna ezagutzea.

De Gonzalok 2008ko datuekin
moldatu zituen grafikoak, aldameneko orrialdean ageri diren berak.
Argi ikus daiteke pertsona fisikoen
kasuan –kontuan izan behar da
hartzaile batzuk enpresak direla,
ez banakoak–, emakumeei
NPBren diru-laguntza gutxiago
iristen zaiela gizonezkoei baino.
Eta zenbat eta handiagoa laguntzaren diru kopurua, orduan eta
andrazko portzentaje txikiagoak
jasotzen du, laugarren grafikoak
erakusten duenez.
2008koak ez dira datu berrienak, hala ere. Salbuespen modura,
Espainiako Gobernuak sexuen
araberako sailkapen eta guzti argitaratu zituen 2012ari zegozkion
zenbait datu. Europako laguntzak
eskuratzen dituztenei dagokienez,
portzentajeak 2008ko berdinak
dira ia: Hego Euskal Herrian,
NPBko diru-laguntza zuzenak
jaso zituzten pertsona fisikoen
%68 gizonak izan ziren.

zioen Indizea %50 igo zen. Ekoizleengandik
Azken batean, lur kontzentrazio handiei eta
kontsumitzaileenganako bidean bitartekariak
laborantza industrialari egiten ari zaie mesede,
daude, gero eta tartaren zati handiagoa beregadiru-laguntzen banaketa ez baita inondik inora
natzen dutenak. 2011n Mugarik Gabeko Albaiorekatua: zenbat eta lur gehiago, orduan eta
tariak elkarteak egindako txosten batek dio
laguntza handiagoa. Transnational Institute
Espainiako Estatuan elikagaien azken prezioa,
elkarteak plazaratu berri duen lan batek dioebatez beste, ekoizleek jasotzen dutena baino
nez, 2011n Europako etxaldeen %1,5ek, han4,5 aldiz handiagoa dela. Espekulazioa nagusi
dienek, laguntzen herena bereganatu zuten.
den sistema horrek iraun bitarFrantziako Estatuan, laguntzaren
tean, nekazariek, nahi eta nahi ez,
%44 etxaldeen %13rentzat izan
Lur kontzentrazio handiei eta
diru-laguntzen oxigenoaren behazen. Eta Espainiako Estatuko
rra dutela azpimarratu du Garilaborantza industrialari egiten laguntzen %75 hartzaileen
koitz Nazabalek. Harekin bat
%16rentzat izan zen. Pribilejiodun
zaie mesede, diru-laguntzen
dator EHNE-Bizkaiako Andoni
gutxiengo hori elikagaien indusbanaketa ez baita orekatua
Garcia: “Batez beste, baserritarrek
triako konpainia erraldoiek eta lurirabazten dutenaren %30 dirujabe handiek osatzen dute gehienlaguntzetatik dator, eta sektore
bat, prentsa arrosaren azaletan
batzuetan %70era heldu daiteke. Pentsa zer
maiz agertzen diren sona handiko zenbait perlitzatekeen kenduz gero...”.
tsonaia barne.
Diru-laguntza sistema, txikien kalterako
Ezinbestekoak izanagatik, EHNE-Bizkaiak
pozoitzat ditu NPBren diru-laguntzak –ez
denak–, “horien izenean nekazarientzako prezio artifizialki baxuak justifikatzen direlako
oraindik”. Azkenerako, laguntzen adabakia ez
da nahikoa baserritar txiki askok, etsita, aktibitatea albo batera lagatzeko.
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NPBren bi zutabeak
Desorekak ez dira hor bukatzen. Aurrera
jarraitu aurretik, ordea, komeni da diru-laguntza sistemari buruzko zenbait xehetasun esplikatzea. Mixel Berhokoirigoinek emandako
azalpena baliatuko dugu horretarako: “NPBk
laborantzara ekartzen dituen laguntzak bi zutabetan antolatuak dira. Estatu batetik bestera

NPB
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aldatzen da, baina orokorki, EBn, laguntzen
tzak desakoplatzen hasi ziren”. Desakopla%80 lehen zutaberako da, eta %20 bigarrenetzeak esan nahi du ez dela nekazaritza edo
rako. Bigarren hori lotua da lurraldeari, kalitaabeltzaintza aktibitaterik justifikatu behar diruteari, biodibertsitatearen kontserbazioari... Hellaguntzak jasotzeko, edo nahikoa dela oso aktiburu soziala dute, lurralde eta ingurumen
bitate apala izatea.
ikuspegiak indartzen dituzte, mendiko laboranEspainiako Estatuan, errenta osoaren laurtzari laguntzen diote, biologikoari.... Lehen
dena nekazaritzatik jasotzea aski da baserritar
zutabea, aldiz, ekoizteko ahalmenari –hektarea
profesionaltzat hartua izateko. Gutxi, ENBA
edota abere kopuruan neurtua–
sindikatuko Xabier Iraolaren iritziz.
ematen zaion laguntza da, baserriaEHNE konfederazioak eta EHNELaborantzarako laguntza
ren handitasunari lotua eta bestelaBizkaiak bezala, lehen zutabeko
ko justifikaziorik gabe, edo justifizuzenak jasotzen dituztenen laguntzak –laguntza zuzenak ere
kazio txikiarekin”.
esaten zaie– jaso ditzaketenen
kopurua askoz txikiagoa
Berhokoirigoinek aipatutako juskopurua askoz txikiagoa izan beharizan beharko litzateke,
tifikazio falta horri desakoplatze
ko litzatekeela uste du ENBAk.
sindikatuen ustez
esaten zaio. 1992an NPBren merka“Baina Madrilen interes politikoak
tu-kontrol mekanismoak ahultzen
daude betiko lurjabe batzuei diruhasi zirenean, laborarien galerak
laguntzak ematen jarraitzeko”, salakonpentsatzeko laguntzak ekoizpenarekin
tu du Iraolak. Andoni Garciak uste du, berriz,
lotuta zeuden. Hau da, hartzaileak frogatu egin
Espainiako Estatuan –beste horrenbeste Hego
behar zuen elikagaiak ekoizten zituela; bestela
Euskal Herrian– laguntza desakoplatuak jasoesanda, laguntza akoplatuak ziren. Aldaketaren
tzen dituztenen heren batek baizik ez lukeela
hasiera izan zen hori, baina sindikatuen ustez
berez horretarako eskubidea eduki behar.
batez ere mende honen lehen urteetako erre“Datu esanguratsu bat: Estatuan 900.000 inguformek jarri zuten sektorea hankaz gora.
ru laguntza hartzaile dago, eta horietatik
“Orduan hasi zen benetan prezioa aintzat ez
300.000 erretiratuta daude dagoeneko”.
hartzen”, dio Andoni Garciak, “interbentzio
Desakoplatzea ez da erabatekoa, bestalde.
publikoa are txikiago bihurtu zen, eta lagunEkoizpenari lotutako laguntza batzuk manten2014 KO
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NPB
zailetan ari direnei babesa ematen diena...
du ditu NPBren lehen zutabeak, baina sektore
Azken batean, eredu jasangarriagoa lortzen
gutxi batzuentzat baino ez: behi esne eta haralaguntzen duena”. EHNE-Bizkaiak garbi du
gia, ardia, erremolatxa, arroza, labore proteikobigarren zutabearen finantzazioa indartzeko
ak (soja, garia, garagarra...). Gainerakoak kanbidea zein den: baserritar ez-profesionalei lehen
poan uzten ditu Bruselak, eta horri bidegabea
zutabeko laguntzak emateari uztea.
deritzo EHNE-Bizkaiak, nahiz eta Euskal
Mixel Berhokoirigoinen aburuz, “esan liteke
Herriko nekazari eta abeltzain gehienek lagunNPBren bi zutabeak elkarren aurka ari direla:
tzak jaso ditzaketen arloetan diharduten.
lehenak hausten duena konponLehen zutabea osorik ordaindu nahi du bigarrenak, lehena
tzen du EBk, eta Euskal HerriaMixel Berhokoirigoinen ustez,
irizpide sozialik gabe emana
ri dagokionez, diruaren banakebaita, eta enplegua desagertzea
ta Madril eta Parisetik erabakita
lobbyek eragin dute EBk duela
dator. Bigarren zutabeko laguneta desertizazioa ekartzen ditu”.
bizpahiru urte agertutako asmo
tzak, aldiz, erdibana finantzaArazoa da aurrekontuaren %80
onak desitxuratu izana
tzen dituzte Bruselak eta tokian
dagoela haustera bideratua, eta
tokiko administrazioek. Haien
%20 baizik ez konpontzera.
baldintzak orain ari dira negoEuskal sindikatuen ustez, tristeeziatzen euskal sindikatuak EAE, Nafarroa eta
na da NPBren azken erreforma hau mahai gaiAkitaniako erakundeekin, eta 2015ean sartuko
nean jarri zenean, duela bizpahiru urte, Eurodira indarrean.
pako Batzordeak oso diskurtso itxaropentsua
Iparraldean aurrerapauso batzuk lortu dira
agertu zuela, ordura arteko politikekin guztiz
zenbait arlotan, Mixel Berhokoirigoinek dioekritikoa. “Azkenean, ordea, ez dute ase sortutanez. Hegoaldearen kasuan goiz da ezer esateko,
ko itxaropena”, dio Andoni Garciak atsekabebaina garbi dago behintzat bigarren zutabeko
tuta. Hasierako asmo on haiek (ingurumena
laguntzak ez direla ez antibiotiko ez pozoitzat
zaintzea, laguntzak zuzenkiago
hartuak. “EBk handitu behar luke bigarren zutabanatzea...) apurka desitxuratu izaberako diru kopurua”, adierazi digu Garciak,
naren arrazoi nagusia zein den
“hori baita sektorearen errealitatearekin lotura
garbi du Berhokoirigoinek: lobbdaukana, enplegua sustatzen duena, baldintza
yak, beti lobbyak. n

PERTSONAIA

XABIER MORRAS

«Kulturalki noraino
gauden kolonizatuak
ikustea zaila egiten zaigu»
Xabier Morrasen margolan erraldoi eta gogorren aurrean denak gara txikiak.
| REYES ILINTXETA |
Argazkiak: Dani Blanco

Zertan zabiltza orain?
Asmo handiko erakusketa prestatzen ari naiz
hamar urteotako nire lanekin. Erakusketa
gutxi egiten dut. Lanak edo marrazkiak eskatzen badizkidate erakusketa baterako, Nafarroa Oinezerako, adibidez, bai jartzen ditudala, modu barreiatuan, baina erakusketa handi
bat, azken urteotako zure lanaren muina biltzen duen horietakoa, azkena duela 12 urte
egin nuen. Hau Iruñeko Ziudadelan urrian
edo azaroan jarriko da. Iaz egin behar nuen
baina minbiziz operatu ninduten eta bertan
behera utzi behar izan nuen. Bizitza osoan
landu ditudan gaiak ikusiko dira margolan
hauetan.
Hiri handietako eraikin ikaragarriak eta hemengo eszenak?
Bai. Orain horren modan dagoen glokal hitz
itsusi horrek adierazten duena, hain zuzen.
Lokala eta globala. Denok ditugu bata bestearen gainean jartzen diren munduak: hurbila lehena eta gero ikasten goazena, gure
unibertso propioa eratu arte. Bidaia asko
egin dut eta hainbat urtez kanpoan bizi izan
naiz. Ez dakit hori ona edo txarra den. Nik
horrela ezagutu nituen hiri handietako eszenografia urbanoak: Londres, Chicago, New
York… Interes handia izan dut beti etxeorratz erraldoien arkitekturarekiko eta
horiek sortu ziren garaiarekiko. Liluragarria
iruditzen zaizkit lehenbiziko eraikin haiek,
XIX eta XX. mende hasierakoak. Urte haietan gizarteak etorkizunean sinesten zuen
oraindik. Mugarik gabeko aurrerakuntzan
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sinesten zuten. Ekintzaile, enpresari, arkitekto, ingeniari handiak eta haien aldamenean
eskultore, zeramika egile, beiragile, artisau
onenak… Denak bat eginik etorkizunerako
eraikinak altxatzeko. XX. mendeko jauregiak
edo katedralak ziren. Eraikin fantastikoak.
Proiektu horiek gauzatu zituzten ameslari
haiek omendu nahi ditut. Miresmen sentipen
honetaz gain, eraikin horietako asko eraisteak edo gaur duten egoera txarra ikusteak
sorrarazten didan oinazea ere erakutsi nahi
dut. Beste eskala batean hemen gauza bera
gertatzen ari da. Gaztetatik izugarri interesa-

NORTASUN AGIRIA
Xabier Morras Zazpe (Iruñea, 1943). Margolaria.
22 urte zituela Nafarroako Diputazioaren beka bat lortu
zuen Londresera ikastera joateko. Gerora New Yorken eta
Edinburgon jarraitu zuen formakuntza 70eko hamarkadan.
1971tik 1986ra Nafarroako Aurrezki Kutxako Kultur
Aretoko zuzendaria izan zen. Bere lanari esker, gune hau
nabarmendu zen Iruñean abangoardiako artearen
zabalkundean. Zuzendari izan zen 15 urteotan mila artistak
baino gehiagok beren lanak erakusteko aukera izan zuten.
1987tik irakasle izan da EHUn, Bilboko Arte Ederretako
fakultatean. Oteiza Fundazioko patronatu kidea da
sorreratik. Miren Aranoa Bilduko legebiltzarkidearen
senarra eta hiru seme-alaba gazteren aita da. Hizlari
aparta, distiratsua. Nafarroa eta Euskal Herriaren
aldarrikatzaile nekaezina, kritikoa eta konprometitua.
Ausarta, zalantzarik gabe, bere margolan errealista, gogor
eta ikusgarriak bezalakoa.

XABIER MORRAS
tu zaizkit herrietako etxeak eta haiei buruzko
doktoretza tesia egin nuen hamar urtean.
Gure aita Lakarrekoa zen eta ama Zabaldikakoa, Esteribarkoa. Zirraragarriak zaizkit
etxe-orratzak, baina berdin herrietako
etxeak. Lakarreko etxea Noeren ontzia bezalakoa zen. Dena animaliaz betea, gari pila
toki batean, beste batean lastoa edo intxaurrak eta sagarrak, olioa eta ardoa egiten
zuten… Usain eta ukimen berrien mundu
zoragarria zen ni bezalako haur kalekume
batentzat. Ez dakit zorioneko edo zoritxarrekoa izan ote nintzen hori dena ezagutzean, gero mundu hori gainbehera etorri
baita, betiko desagertzeko.
Garai oso latzak ziren eta milaka gizonemakume joandakoan herriak gazterik gabe
gelditu ziren. Nik sakonki maite nituen etxe
haiek erortzen hasi ziren. Itzali ziren suak eta
berriketaldiak eta jakin badakit hori ez dudala inoiz gehiago biziko. Mundu hori desagertzen denean barrenean gelditzen zaizun
hutsa, ezerk eta inork ezin dizu sendatu. Jendeak etxe zoragarri haiek utzi zituen hirietako auzune nazkagarrietan bizitzeko. Ez dakit
zer pasako zen pertsona horien buru eta
bihotzetatik haien etxe, soro, bide, baratze,
animaliak… beren gau, hotz eta beroak
uztean, baina izugarri sufritu zutelakoan
nago. Herri batzuk suntsitu dira jende hustuketarengatik, baina bada beste suntsipen
mota bat: gehiegizko garapen okerra. Herri
txikiak zirenak azkar industrializatu ziren,
etxe zaharrak irentsiko zituzten auzune
higuingarriak eraikiz.
Horrek min handia ematen dit. Eta gauza
bera gertatzen zait etxe-orratz, tren geltoki
eta fabrika zaharrekin. Ez hemengoak, oso
txikiak direlako, baizik ere Ingalaterrako
ehun edo burdin lantegi erraldoiekin. Lehen
aldiz ikusi nituenean, 22 urterekin, zerbait
misteriotsua aurkitu nuen. Eliza batean zer
dagoen badakizu, baina fabrika batean ezin
zara sartu: adreilu iluneko eraikin erraldoiak,
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Bakarrik bidaiatzea
“Beste norbaitekin bidaiatzea oso atsegina dela
ulertzen dut, baina bakarrik joatearen aldekoa naiz ni.
Harreman sakonena, egiazkoena errealitate horren
eta zure artean, horrela sortzen da, filtrorik gabe.
Benetan harritzen zaituena da zuk zerorrek aurkitzen
duzuna, lehen inork esan ez dizuna”.
ketzarra botatzen zuten tximiniak, leiho ikaragarriak… Hunkigarria zen benetan. Sentipen hauek islatu nahi izan ditut koadro
askotan.
Erakusketa honetarako koadroez gain, tamaina
handiko beste margolan batean ari zara gogo
biziz azken urteotan: Amaiurko batailarena. Zer
moduz doa?
Oso lan berezia da, pasioz egiten ari naizena. Nire omenaldi pertsonala da Amaiurko
defendatzaileei. Autoenkargu bat da, nik
neure buruari egin diodana. Duela hamar
bat urte, Nafarroaren konkistaren bosgarren mendeurrena hurbiltzen ari zela, zerbait egin nahi nuela pentsatu nuen, baina ez
nekien zer. Zerbait historikoa behar zuen
motibo askorengatik. Batetik, kulturalki
noraino gauden kolonizatuak ikustea zaila
egiten zaigulako. Kanpoko kulturek erabat
kolonizatuta gaude. Txikitan Espainiako
gertaera historikoak islatzen zituzten artelanak ikusten nituen zeharo hunkituta, baina
gero hasi nintzen pentsatzen ea zergatik
hunkitu behar ninduen Isabel Katolikoak
Granadako giltzak eskatzen edo Numancia
edo Anibal eta ez dakit zerk. Ez gara ohartzen intelektual eta sentimentalki gu bortxatzen ari direla. Artelan handi horiek bikainak dira, ikaragarriak zalantzarik gabe, eta
haiek kontatzen duten historia zeure egiten
duzu ohartu gabe. Inork ez badizu azaltzen
hau erresuma bat izan zela, euskaldunok
geure historia propioa dugula edota foruak
zer diren, ezin jakin. Ni hasi nintzen hori

XABIER MORRAS
dena aurkitzen gazte garaian. Agian asko
bidaiatzerean ondorioz hasi nintzen ikusten
zerk ukitzen zidan bihotza eta zerk ez.
Azken finean, zeure errealitatea deskubritzen duzu beste batzuekin alderatzen duzunean.
Margolari bezala sentitu nuen ene ekarpena egin behar nuela eta Amaiurko bataila
hautatu nuen. Ez da bakar ra izan ezta
garrantzitsuena ere, baina hor gazte batzuk
gotortu ziren kemen handiz, izugarrizko
armada baten zain. Ez ziren ezjakin ergel
batzuk, zenbait historialarik esaten duten
bezala. Bazekiten oso ongi zergatik zeuden
hor. Amaiur, beraz. Ongi, baina zer? Hiruzpalau urte eman nituen hausnarrean zein
eszena nahi nuen islatu erabaki arte. Bataila
bera ez, ez delako argi ikusten nor den nor,
galdu ondorengo unea umiliagarria zen…
Azkenean erabaki nuen saiatu behar nuela
harrapatzen gure soldaduek etsaia begien
bistan ikusi zuten unea. Urrutira begira ari
dira, oso kezkatuta. Hori erabaki ondoren,
otu zitzaidan gure defendatzaileei aurpegi
ezagunak, izen-abizenak jartzea, nire bizitzan oso garrantzitsuak izan diren pertsonei
omenaldia egiteko: Jimeno Jurio, Pablo
Antoñana, Jorge Oteiza… eta hil diren nire
beste lagun asko. Oso lan zaila da emozio
horiek guztiak aurpegietan erakustea espanturik gabe. Amak negarrez eta oihuka beren
semeak hil behar dituztelako erakustea ez da
gure estiloa. Gu nafarrak gara. Argi daukat
lan honek irakurterraza behar duela izan eta
aldi berean oso duina eta artistikoki kalitatezkoa. Hamaika urte daramazkit honekin
eta oraindik beste hiru edo lau gehiago
beharko ditut.
1972an Iruñean ospatu ziren arte topaketa
entzutetsuetan hartu zenuen parte. Gainera,
zure lan bat erretiratu egin behar izan zenuen.
Zergatik izan ziren horren garrantzitsuak?
Huarte industrialari familiak bultzatutako
topaketak izan ziren. Oso artezaleak ziren
eta, nonbait, zerbait oparitu nahi izan zioten
Nafarroari. Bi urtean behin eginen ziren jardunaldi hauek abiarazi zituzten. Luis de
Pablo musikagileari eta José Luis Alexanco

Ahaztea
“Gauza bat da diru-laguntzarik ez jasotzea eta oso
bestelakoa erakunde batek zu ahaztea. Niri gobernuak
esaten badit hitzalditxo batzuk antolatzen dizkidala,
erakusketa batzuk hainbat herritan barna, soilik
gasolina ordainduta,ahalegina eginen nuke gustura.
Baina hori ere ez dago: ez laguntzarik ezta interesik
ere. Ez dago ezer egiterik”.
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Arriskua
“Pentsamendu, sentsazio, astintzen nauten bibrazio
fisiko eta mental bizkorrak izatea gustatzen zait.
Bizitza arruntean dagoena niretzat ez da nahikoa. Nahi
dudan arrisku hori arteak ematen dit”.
artistari eman zieten zuzendaritza. Hauek
lortu zuten uztartzea ordura arte hemen inoiz
uztartu ez zena: goi mailako kultura garaikidea eta herri kultura. John Cage newyorktarra
eta eskupilota partidu bat, adibidez. Hori izan
zen, ene ustez, garrantzitsuena. Eta ez da
berriro egin. Oso interesgarria izan zen,
baina aldi berean, esan daiteke kolonizatzaile
kulturalaren ideiarekin etorri zirela. Euskal
artearentzat ez zuten leku propiorik aurreikusi. Azken unean Nafarroako Museoaren
txoko batean sartu gintuzten. Ni oso haserre
nengoen garaiko botere bortizkeria giro guztiarekin. Ez dut inoiz ikusi nola botatzen
zuten jendea ezpondetara gerran eta gerra
ondokoan, baina betidanik halako istorio
latzak aditu ditut. Hori dela-eta bururatu
zitzaidan Jesukristoren burua jartzea, ahoa
estalirik zuela, odola zerion oihal batean, eta
alde banatan bi polizia nazional galaz jantziak, prozesio batean joanen balira bezala.
Hori dena kabina beltz moduko batean sartu
nuen. Tamaina ikaragarria zuen lanak eta
emaitza txundigarria zen. Antolatzaileek
eskatu zidaten erretiratzeko arazorik sor ez
zedin eta hala egin nuen topaketak aurrera
ateratzea nahi nuelako. Lehen egunean Bilboko beste margolari bati ere zentsurak kenduarazi zion lan bat eta hori dela-eta Ibarrolak
eta alderdi komunistako beste batzuek esan
zuten topaketa horietan normalizazio itxura
eman nahi zutela, baina ez zela egia eta gainera kapitalista batzuek finantzatua zela, eta
abar. Nola edo hala egin ziren topaketak eta
lan harrigarri berri asko ikusi ahal izan ziren,
baina ez ziren berriz egin. Hor gelditu zen
dena.
Duela gutxi Eskasiaren Kultura kolektiboak
salatu zuen gure agintariek artista otzanak eta
molestatzen ez duen artea nahi dituztela. Nolakoak dira artearen eta boterearen arteko harremanak?
Arte handia boterearen eskutik joan da beti.
Bezeroak beti aberatsak eta boteretsuak
izan dira eta artistak oso esanekoak enkargu
handiekin. Hala ere, horrek ez du esan nahi
emaitzak txarrak zirenik, aitzitik lan ikaragarri onak egin dira horrela. Artea izan daiteke ona eta botereari molestatzen ez diona,
edo kontrakoa, edo ez bata ez bestea. Argi
dagoen gauza bakarra da inon ez dakitela
zer egin artistekin. Artistaren egoera preka-

XABIER MORRAS
OFF THE RECORD
Pasioz
Lehenagotik ezagutzen nuen Xabier. Horregatik presarik gabe
joan nintzen bere etxe-lantegi zoragarrira. Bere koadro erraldoi
eta milaka libururen artean hartu genuen goxo-goxo kafe suabea.
Katilukada bat eta beste bat, lasai ederrean. Banekien hasi aurretik berak niri eginen zidala elkarrizketa: non idatzi, zer nolako
beste lanak, nori egin diodan elkarrizketarik lehenagotik, ARGIA
zer moduz… Interes ikaragarria. Eta segituan berak bere buruari
lehen galdera: “Zertan nabilen orain, adibidez?”. Grabagailua
piztu eta hortik aurrera, kafeari hurrupa txikiak hartzea eta bere
azalpen koloretsu eta pasioz beterikoak aditzea izan da ia ene lan
guztia. (Elkarrizketa honengatik ordainduko didate eta neuk
ordaindu beharko nuke?).

rietate hutsarena da toki guztietan: Alemanian, Frantzian, Britainia Handian, Finlandian… Gutxi batzuek lortzen dute beren
artelanetatik bizitzea eta gehienek beste
hamaika zereginetan ibili behar izaten dute.
Erakundeetatik laguntzak jasotzea oso zaila
da. Nik badaramazkit 50 urte baino gehiago
margotzen eta orain arte udalak koadro
bakarra erosi dit, NUPek marrazki bat,
Nafarroako Diputazioak koadro txiki bat,
eta kitto. Esaten dute gazteek ez dutela
laguntzarik, baina helduek eta zaharrek ere
ez. Nik aurrera egin ahal izan dut beste lan
batzuetan aritu naizelako. Zaila da administraziotik ezer jasotzea, kultura egiturak bizkortzeko eta dinamizatzeko dauden arduradunek normalean gaitasun eta sormen aski
izaten ez dutelako. Jakin beharko lukete
gauzak egin daitezkeela baita dirurik gabe
ere.

Zergatik margotzen duzu?
Batez ere neure burua ezagutzeko. Barneratze modu bat da. Gutako bakoitza amildegi
bat da. Ni naiz dakidana eta ez dakidana.
Margotzen asko arriskatzen dut. Bertigoa
ematen didan zerbait margotzeko beharra
dut. Bertigo intelektuala eta fisikoa; zerbait
kitzikagarria eta aldi berean beldurra ematen
didana. Beldurra, hortik zer aterako den
edota kalitate artistikorik izanen ote duen ez
jakiteari. Obra mentalki irudikatzean edo elaborazio prozesuan denbora asko emateak ez
dizu inolaz ere bermatzen horrek emaitza
ona izanen duenik. Sormen prozesu guztietan badira hiru fase: lehenbizikoa bururatzea
da, bigarrena egitea eta hirugarrena funtzionatzen duen ala ez egiaztatzea. Hor zalantza
asko izaten ditut eta une horietan arriskatu
egiten naiz beti. Niretzat oso bizigarria da,
oso ernagarria. Gehien harrapatzen nauena
edertasuna sortzea da. Edertasunagatik ulertzen dut beste inork lehen egin ez
duen zerbait egitea nik nahi
dudan bezala, nire ukituarekin.
Nik EDERTASUNA, hizki
larriz, sortu nahi dut. n
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PREKARIETATEAREN AURPEGIAK
| LANDER ARRETXEA |
M

Bizitza osoko lanarekin irabaziriko
diru apurra Eroskik du orain
Pedro Miguel dut izena eta
basauriarra naiz. 62 urte ditut, eta
42 eman nituen Firestonen lanean,
minbiziak uztera behartu ninduen
arte. Gaixotasuna zela-eta jaso
nuen kalte-ordainarekin Eroskiko
partaidetzak erosi nituen, eta orain,
kontrakoa agindu bazidaten ere, ez
dut diru hori berreskuratzerik.
15 URTE NITUELA hasi nintzen lanean Basauriko Firestone lantegian, eta 42 urtez aritu
nintzen bertan. 22 urte dira giltzurrunean
tumore bat aurkitu zidatela, eta horren
ostean, biriketara zabaldu zitzaidan. Operazio eta tratamenduei esker aurrera egin eta
lanean jarraitu nuen hasieran, baina 55 urte
nituela, lanerako ezintasuna aitortu zidaten.
Lan egiteari utzi nion, eta kalte-ordaina jaso
nuen.
Ez nekien diruarekin zer egin, ez bainuen
jakiterik gaixotasunak zein bilakaera izango
zuen. Hilabete batzuk lehenago Laboral
Kutxan genuen gure izebaren diruarekin
Eroskiko partaidetzak erosteko gomendatu
zigun ohiko bankariak. Haren aholkua jarraituz, horretara bideratu nuen jasotako kalteordaina ere. Bankuek baino interes-tasa apur
bat altuagoa emango omen zigun horrek, eta
agindu zigunez, 24 orduan nahi beste diru
erretiratu ahal izango genuen.
Hasieran halaxe izan zen. Izebaren zaharren egoitza ordaintzeko dirua behar genuenean esaterako, bankura joan, gure partaidetzen zati bat saltzeko eskatu eta dirua berehala
ematen ziguten. Baina pare bat urtetan, partaidetzen merkatuan ulertzen ez ditudan aldaketa batzuk medio, 25 euro inguruan erositakoak 8 eurora jaitsi ziren. Ordutik, ez dago
eroslerik, eta horrenbestez, dirua berreskuratu nahi dugunean, ezezkoa ematen digute.
Partaidetza horiek betierekoak direla, eta
eroslerik ezean, ezinezkoa dela dirua bueltan
jasotzea; baina guri ez ziguten halakorik esan
erosi genituenean. Engainatu egin gaituzte.
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40.000tik gora gara egoera berean gaudenak: gure dirua Eroski edo Fagorren partizipazioetan sartuta, eta berreskuratu ezinda.
Horietako gehienak ez dira mugitu ere egiten.
Ni Kaltetuak elkarteko kide naiz, eta asanblada orokorrak egiten ditugunean 400 bat lagun
biltzen gara. Horrez gain, Bilboko Plaza Biribilean elkartzen gara asteazkenero, egin digutena salatzeko. Asko jubilatuak gara, ekonomiaz deus ez dakigunak, eta bizitza osoan
lanean aritu ostean irabazitako apurra da
orain erabili ezin dugun diru hori. Gure dirua
itzultzea nahi dugu, eta bide judiziala ere ari
gara lantzen, baina ez dakigu fruiturik emango duen.
Nire kasuan, egia da er retreta duina
kobratzen dudala, eta emaztea oraindik
lanean ari denez, badugu bizitzeko adina.
Baina minbiziaren aurkako borrokan jarraitzen dut, eta alabak ere zazpi ebakuntza
jasan behar izan ditu tumore bat dela eta.
Dudan guztia emateko prest nago nire alabaren eta nire osasunaren alde, baina zer
gertatuko da Nafarroara edo Madrilera jo
behar badugu hemen egingo ez diguten
ebakuntza egin diezaguten?
Horrek diru asko balio du, eta
Eroskin duguna berreskuratzerik ez dugun bitar tean, ezin
izango dugu ordaindu. n

NAFARROAKO OSASUN ERREFORMA

Landa-eremuko
herritarren kaltean
Nafarroako landa-eremuetako mediku eta erizainak protestan ikusi ditugu egunotan.
Gobernuak onartutako erreformak haien lan baldintzak kaltetzen dituela diote,
eta herritarrek jasango dituztela ondorioak.
NAFARROAKO GOBERNUAK maiatzaren 5etik
aurrera abiatuko duen osasun erreformak
landa-eremuetako lehen arreta (EAP) eta
larrialdi zerbitzuan izango duen eraginaz
kexu agertu dira Agoitz, Izaba, Valtierra,
Allo, Erronkari, Gares, Etxarri Aranatz eta
apirilaren 15ean Zangozan elkarretaratzea
egin zuten beste hainbat herritako mediku eta
erizainak. Berdin hamar egun geroago Corellako osasun zentroaren atarian bildu ziren
Erriberako profesionalak. “Mobilizazioei
eutsiko diegu, Gobernuak gure eskaerak aintzat hartzen ez dituen bitartean”, adierazi du
Nafarroako Medikuen Sindikatuak.
Osasunbideren proposamena SATSE,
UGT, CCOO eta Afapna sindikatuek babestu dute; ez, ordea, sektoreko Mahaiaren %55
osatzen duten Medikuen Sindikatuak, LABek
eta ELAk. Bigarren horien hitzetan, profesionalen lan baldintzak kaltetzeaz gain, herritarrak ere zigortuko ditu erreformak.
Desadostasun handienetakoak guardia-sistema berriak eragin ditu, “mikroguardia” deiturikoak, lehen arretako profesionalek (familia medikuek eta erizainek) bete beharko
dituzten horiek. Astelehenetik ostegunera
arteko guardiak izango dira, 15:20etatik
20:00etara, eta ez dute biharamuna libre hartzeko aukerarik emango. Alegia, medikuak
lan egiten badu 8:00etatik 15:20etara, eta
guardia 15:20etatik 20:00etara bada (ordu
horretan SUR larrialdi zerbitzuetako kideak
sartuko dira), hurrengo egunean ere lanera
joan beharko du 8:00etarako. Gehienera ere,
osasun zentroetako langileek hilean 34 guardia-ordu beteko dituzte, txandaka.
“Medikuak uxatuko ditu”
“Prekarietateari bide ematen dio sistema
berriak”, salatu du Medikuen Sindikatuak, lan
jardunaldia 12 ordura luzatzen duelako; “ez
gara aparteko orduez hitz egiten ari”. Ez dute
uste, bestalde, erreformak lanpostu berriak

N AFARROAKO M EDIKUEN S INDIKATUA

| JON TORNER ZABALA |

Landaeremuetako
osasun
arretaren
berdintasun
eskubidea
arriskuan
dagoela salatu
dute medikuek.
Irudian,
Zangozan
egindako
elkarretaratzea.

sortuko dituenik, Gobernuak kontrakoa
dioen arren, libre hartutako orduak beteko
lituzketen ordezkorik ez delako kontratatuko.
Lan baldintzen kaskartzea medio, profesionalek herritik hirirako bidea egingo dutela
dio sindikatuak. “Nork etorri nahi izango du
lanaldi erdirako ordezkapena egitera, gainera
autoan joan beharko duenean herri txikiagoetako abisuak artatzera?”. Medikuen hitzetan,
landa-eremuetako osasun arretaren berdintasun eskubidea arriskuan dago.
Hiru zentrotan, guardia lokalizatuak
Landa-eremuko 45 Etengabeko Arreta Guneetan (PAC) guardia presentziala mantenduko da,
salbu eta Hego Villatuerta, Antzin II (Zudairi,
Eulate) eta Elizondo II (Oronoz-Mugairi) zentroetan. Hiruotan, lantokiz kanpoko guardia ez
presentziala egingo dute 20:00etatik 8:00etara.
Lantokiz kanpoko guardiek kezka sortzen
dute, osasun zentroetan mediku edo erizainik
egon beharrik ez dagoenez, zenbait larrialdi
artatzera iritsi ahal izateko denbora areagotu
egiten delako, gutxienekoak bermatzea eta
bitartekoak haien errealitatera egokitzea maiz eskatu duten zonaldeetan hain justu. (Ikusi A RGIA ren
2.411. zenbakiko Herriei bizirik eusteko, elkarlana erreportajea). n
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Euskal curriculuma
Frantziako ikasketa-programan
Hego Euskal Herrian LOMCE legearen mehatxuak kezkatzen ditu, baina antzeko errealitatea
aspalditik bizi dute Iparraldean. Maiatzaren 11n Herri Urrats ospatuko duen Seaska
ikastolen elkarteak, Frantziako Hezkunde Nazionalaren ikasketa-programa jarraitzeaz gain,
euskal curriculuma landu eta irakasten du.
| JOANES ETXEBARRIA |
GURASO TALDE BATEK Arrangoitzeko ikasto“Hezkunde Nazionalarengandik eta ikuskarila sortu zuelarik, elkarte izaerarekin eta bost
tzarengandik begirada gehiago ekartzen du”.
ikaslerekin, “elebitasun orekatua” kausitzeko
Hala ere, ez du ikastolen helburuetan ondoproposatu zuten hezkuntza ereduak “pedario larririk: “Nahiz eta, kontratupean izanik,
gogia metodo bereziak eta aitzindariak”
koadroa hertsitu den, Seaskaren xedeek eta
behar izan zituela dio Seaskak bere webguegin moldeak segitzen dute”.
nean. 1994. urteaz geroztik Frantziako HezHelburu nagusia ikasleak euskarazko hizkunde Nazionalarekin kontratu pribatuan
tun oso bilakatzea da. Euskalduntzea ez da
izanik, ikasketa-programa estatalak bete
hizkuntzatik soilik egiten, haien nortasuna
behar dituzte, helburu propioak lantzeaz gaiere euskal kulturan bustitzea baitute xede.
nera. “Egiten den guztiak segitzen du ikasPrograma frantsesak bete behar badituzte
leak euskaldundu nahian,
ere, irakasleek euskal kulez bakarrik hizkuntzatik,
turaren presentzia segurtaPrograma frantsesak bete behar
baita haien nortasunaren
tzen dute ikasgaietan.
badituzte ere, irakasleek euskal
aldetik ere”, dio Jean
Uztarketa horren adierazMixel Etxegarai Seaskako
garri da Historia geografikulturaren presentzia segurtatzen dute
Hezkuntza zuzendariak.
koa: ikastoletan erabiltzen
ikasgaietan. Frantziar iraultzaren
Hasieran, Seaskak bere
diren liburuak Ikas zentroirakurketak, adibidez, ez du zerikusirik
koadroa finkatu behar
ak itzulitakoak dira, argiikuspegi frantziarretik ala euskaldunetik
izan zuen, horrek ekar
talpen frantsesetan oinalezakeen askatasunarekin.
rrituak. Frantziar iraultza
“Janaria prestatzea edo
aipatzerakoan, adibidez,
mutilek jostea” kuriositate esperimental gisaerran gabe doa historiako gertakari horren
ra aipatzen ditu Etxegaraik, garai haiek gogoirakurketak ez duela zerikusirik ikuspegi franan. Izan ere, lehen hamarkada esperimentala
tziarretik ala euskaldunetik egina bada. “Bisizan zen batik bat: “Beharbada Hezkunde
tan da gure historia irakasleek ez dutela libuNazionaleko programetatik urrunduz, baina
rua bere horretan segituko eta euskaldunen
aldi berean Seaskak bazituen bere frogak egialdarrikapenek lekua ukanen” dutela.
teko, beraz bien arteko zerbait izan zen”.
Buruhausteak ere badira, ordea. Euskal curriculuma ikasgaira eramatea irakasleen ardura
Euskara koadro frantziarrean
da, eta programa frantsesa betetzeaz gain,
Ikastolen diru-laguntzarako negoziaketak
adibidez, Nafarroako erresuma gehitu beha1981. urtean hasi ziren, garaiko gobernu
rreko zerbait da. Hezkuntza zuzendariak
sozialistarekin, baina pedagogia mailan 1994.
onartu du “hautuak” direla, eta beharbada
urtea izan zen mugarri, Seaskak Hezkunde
“beti mugan” dabiltzala.
Nazionalarekin kontratu pribatua izenpetu
Ikasgaietan halako malgutasunarekin jokazuen urtea. Orduz geroztik Hezkunde Naziotzeak ez du, Etxegarairen arabera, Hezkunde
nalak enplegatzen ditu irakasleak, eta elkarteNazionaleko ikuskariekin arazorik sortzen:
ko langile izatetik kide izatera iragan ziren.
“Egia da dugun kontratuarengatik ezingo
Etxegarairen erranean, kontratu horrek
genukeela frantses programetatik osoki ihes
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Helburu nagusia ikasleak euskarazko hiztun oso bilakatzea da. Euskalduntzea ez da hizkuntzatik soilik egiten, haien
nortasuna ere euskal kulturan bustitzea baitute xede. Irudian, Larzabalgo Erdozaintzi kolegioan.

egin, baina maiz ikuskariak interesatuak agertu dira ikusteko zer berrikuntza atzematen
ahal duten ezker eta eskuin”. 2005ean Estatuan indarrean sartu zen Oinarri Komuneko
Legeak berak babesten eta akuilatzen du
esperimentazio pedagogikoa. Historiako adibideari jarraiki, programak zehazten du “historiako irakasle batek ahalik eta gehien lekuko aztarna eta adibideekin mamitu” behar
duela ikasgaia.
Euskal curriculuma
Joera nagusiari jarraiki, gaitasunetan oinarritutako hezkuntza bultzatzen du curriculumak: “Egiten jakitea, izaten jakitea eta
horiek denak mobilizatzen jakitea, bizitzan
aurkitzen ditugun egoera konkretu eta konplexuak ebazteko”, azaldu du Etxegaraik.
Curriculumaren bigarren ardatza euskal kul-

tura, euskal historia, euskal nortasuna garatzean datza.
Muga administratiboaren ondorioak nabari direla gehitu du, eta pedagogia integratzailea ezberdin lantzen dela Hegoaldean eta Iparraldean, nahiz eta osagarriak izan: “Hego
Euskal Herrian, sortzen duten materialetik
pasarazten dute pedagogia integratzailea”;
Seaskan berriz, irakasleen formakuntzan zentratzen dira gehiago: “Irakaslearen prestaketa
horretan, egoera konplexu eta konkretuen
ebazpenean ikasleak nola integratu ari gara
lantzen, gaitasunak garatzeko bidean”.
Zerbitzu publikoa pribatuan
Aipatu malgutasun pedagogikoa Estatuko
ikastetxe guztiei irekia zaien arren, Sistema
frantziarrean egonda euskal hiztun osoak
sortu ahal izatea ahalbidetzen du Seaskaren
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SEASKA

estatus bereziak, “ez baikara zuzenean eta
osoki zerbitzu publikoengandik kudeatuak.
Gure irakasleak hautatzea, formatzea, animazio pedagogikoak antolatzea, barne mugimendua... administrazioak eginen luke, zerbitzu publikoetan bagina, ez genuke hauturik”.
Pribatu izaerak ematen dio elkarteari hori
kudeatzeko ahala; hori bai, “eskizofrenia
puntu bat” aitortzen du Etxegaraik: “Seaska
murgiltze zerbitzu publiko bakarra da gaur
egun, denbora berean estatusa pribatua da,
baina horrek ematen digu gure etxearen jabe
izatea”.
Seaskaren izaera pribatuagatik irakasleak
hautatzea eta formatzea elkartearen esku
bada ere, Hezkunde Nazionalak enplegatzen
ditu, harekin duen kontratuagatik. Irakasle
batek, lehen urteetan, Seaskaren barne formakuntza jarraitzen du gero Frantziako ira-
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Frantziako
curriculuma
euskal
curriculumarekin
uztartzeko, “beti
mugan”
dabiltzala onartu
digu Jean Mixel
Etxegarai
Seaskako
Hezkuntza
zuzendariak
(argazkian).

kasle lehiaketetara aurkezteko. Fase horretan, irakasle titularrak izateko
prestatzen direnean, “gure
proiektua ezagutu dezaten
eta gure hezkuntza ikuspegia jaso dezaten” zaintzen du Seaskak.
Formakuntza zentroa
du elkarteak irakasleei
zuzendua, eta hortik bideratzen dira Pedagogia
Egunak ere. Jardunaldi
horietan, gogoetak taldean plazaratzen dira, ildo
batzuk markatzeko. Aurten ahozkotasunaren
inguruan ari dira, ikasleen
mintzamena nola indartu
aztertzen. Jendartean –eta
bereziki hiriguneetan–
euskararen erabilerak
duen bilakaera kezkagaJ OANES E TXEBARRIA
rriak ondorioak ditu ikastoletan ere, Etxegaraik
azpimarratu duenez: “Ikastoletan sartzen
diren ikasle gehienek ez dute euskara menperatzen eta errealitate horrek eramaten gaitu
gogoetatzera eta erabakitzera nola eginen
dugun indartzeko transmisio jabetze hori”.
Lehen mailarako, adibidez, adin desberdinetako ikasleak gela berean nahastea lehenetsi
dute, txikienek helduagoak euskaraz entzun
ditzaten, eta txikienei irakastea helduenentzako akuilu izan dadin.
Arrakastaren datuak
Seaskak bidea urratu behar izan du den heinera heltzeko, eta botere publikoekin, jakina
denez, borrokan segitzen du oraino ere.
Baina bere ikasgeletara gero eta haur gehiago
hurbiltzen denez, gero eta gehiago dira ikastetxeak. Kolegioak hiru dira, eta lizeo bakarra
bada ere, 2015ean lizeo profesionala irekitzeko xedea bada Miarritzen. Orotara 3.100
ikasle ziren 2013an, eta gehiagoren mentura
bada heldu den ikasturterako.
Beste datu bat ere aipatu da azken urteetan
arrakastaren seinale gisara: ikastolako ikasleen ehuneko ehunak Baxoa lortu izana. Unibertsitatera sartzeko ezinbestekoa den azterketaren emaitza horien interpretazioari aldiz,
ñabardura egin nahi die Etxegaraik: “Ez dugu
sekula helburutzat hartu ehuneko ehunak lor
dezan Baxoa. Elementu inportante eta atsegina da, baina ikusi behar da zenbat
sartzen diren kolegioan eta zenbat
Baxo orokorrean (lizeoan), baloratzeko beste irizpide batzuk har
genitzake”. n

IRITZIAREN LEIHOA

Lurrikara
June
Fernández
!

K A Z E TA R I A

GAUR, APIRILAK 10 dituela, lehendabizikoz lurrikara bizi izan dut Managuan.
Lerro hauek idazten ditudan bitartean
erreplikak sentitzen ari naiz. Gaueko
hamaikak dira eta arratsaldeko bostetan
hasi da lurrikara. Nire neba txikia eta bere
ama atzo heldu ziren ni bisitatzera. Astindu zakarrekin nire bihotzak salto egin du
eta lepoa uzkurtu zait, baina 10 urteko
neba ikaratuta esnatuko ote den kezkatzen nau gehien.
Momentu honetan nire azken maitalea
falta izan dut. Hau orain dela hilabete
batzuk gertatu izan balitz, orain bere
besarkadarekin lasaituko nintzateke. Edo
nire auzora etortzeko aukera izan ez balu,
gutxienez telefonoz bere ahotsak ferekatuko ninduke.
Zorigaitzetan gure euskarri afektiboa
falta izaten dugu, segurtasun eta bakea
transmititzen digun pertsona. Askorentzat
ama, aita edo aitita-amama izango da.
Beste batzuentzat agian lagun min bat.
Nire nebaren amak (nire aitaren bikote
ohiak) oraintxe bertan bere ahizparekin
hitz egin du telefonoz, eta eskegitzean
hauxe esan du: “Orain lasai nago. Berarekin hitz egiten dudanean beti sentitzen dut
dena ondo dagoela”. Nik harreman sexuafektiboetan lortzen dut sosegu gehien.
Kezkatzen nau, horrek nolabait bikotea
izatearekiko mendeko bihurtzen nauelako.

Lurrikararen astinduak hondamendi bat
eragin dezake, baina aldi berean lurra
bizirik dagoela adierazten du. Irakatsi
digute hondamendi emozionalaren
arriskua dakarren amodio erromantikoa
dela bizirik sentitzeko bidea
Feministok denbora asko daramagu
amodio erromantikoaren eredua hausnartzen, alegia, mendekotasunean eta antsian
oinarritzen dena, laranja erdiaren mitoan
edo “zu gabe ez naiz ezer” bezalako esaeretan. Emakumeok zein gizonok, heterosexual zein gay eta lesbianok, eredu hori
ikasi dugu txikitatik, pelikula, abesti eta
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inguruko mezuen bidez. Brigitte Vasallok
Disney amodioak kontzeptua erabiltzen du
eredu hori definitzeko. Emakumeongan
eragin handiagoa dauka. Txikitatik printze
urdina bilatzeko programatzen gaituzte eta
maitasuna eta amatasuna gure bizitzako
ardatz bezala mantentzeko. Egun, ikastera
eta enplegu on bat bilatzera animatzen gaituzte, baina zoriontasun iturri nagusia
familia nuklearra eraikitzea izango denaren
sinespenak oso errotuta jarraitzen du.
Mari Luz Esteban antropologo feministak Maite Asensio Berriako kazetariari esan
zion: “Arriskutsua da maitasuna izatea gure
baliabide bakarra (...). Ez dut esan nahi maitasuna bizitzatik kendu, baizik eta beste
gauza batzuk jarri”. Emakume gehienok,
nik barne, energia gehiegi ematen dugu
drama erromantikoak direla eta.
Aitortzen dut pasio erromantikoarekiko atxikimendu handia dudala. Nire droga
gustukoena da. Estebanek dioenez “ez da
esan behar ‘ez zaitez maitemindu’, baizik
eta ‘hartu behar dituzun arnesak’. Mendira kaskoarekin eta sokekin babestuta goazen bezala, maitasunean ere babestu
behar dugu, ondo pasatzeko baina onik
ateratzeko”. Baina posible al da arnesekin
maitemintzea? Ez al da ezinbestez bertigo
moduko bat, amildegira salto egiteko tentazioaren parekoa? Euskaraz “maitemindu” esateak eredu toxiko hori irentsi
dugula frogatzen du.
Lurrikararen astinduak hondamendi
bat eragin dezake, baina aldi berean lurra
bizirik dagoela adierazten du. Irakatsi
digute hondamendi emozionalaren arriskua dakarren amodio erromantikoa dela
bizirik sentitzeko bidea. Nire autonomia
eta ongizatea babestuz amodio libre eta
osasungarriak bizitzea posible dela ikasi
dut feminismoaren bitartez. Maitemintzen jarraitu nahi dut, baina betiere nire
bizitzako erdigunea ni neu izanik, eta,
printzesa urdinen zain egon ordez, pertsona anitzekin intentsitatea zein babesa
ematen didaten harreman sendoak zainduz. Amodioa zoriontsu izateko bide bat den neurrian
gozatu nahi dut, eta ez zorigaitzei aurre egiteko salbazio
bezala erabili. n

GORA PRO NOBIS - IRITZIAREN LEIHOA
Asisko Urmeneta
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Iñaki Martinez de Luna
S O Z I O LO G OA
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IRITZIAREN LEIHOA

Sari baten sasi-kronika

DANI B LANCO

DUELA HILABETE inguru izan zen Hausnartu Sarien zer ikasi; adibidez, diziplinartekotasuna, konplexutasubanaketa eta badago hantxe esandakoaz zer hausnar- na, ikuspegi sistemiko eta dinamikoa, teoria osatuak eta
tu. Baina, hasteko, zoriondu behar ditugu sarituak: abar. Berrikuntza horiek eskatuko lukete gaur egun
Haritz Goikoetxea lehenengo, Garbiñe Bereziartua erabiltzen dugun analisi-paradigma iraultzea; halako
bigarren eta, elkarrekin, Aitor Zuberogoitia, Goio planteamenduek beste ikuspegi zientifiko mota bat
Arana, Eneko Bidegain eta Txema Egaña hirugarren eraikitzea dakarte. Sánchez Carrión Txepetx eta Siadesaridunak, hain zuzen. Horiek eta
cok, besteak beste, XX. mendean erasarira aurkeztu ziren beste lan guztutako lanketa-eredutik harago joatea
Euskal
tiek ongi erakusten digute euskal
litzateke; berrikuntza sakona, azken
soziolinguistikak
soziolinguistika zein bide sendo eta
buruan.
oraingo datu bilketa
oparo ari den egiten.
Halako jauzia, ordea, ez da inprotxukunetatik harago
Sari banaketaren ondoren mahaibisatzen; ez da ezerezetik egiten.
inguru bat antolatu zen, bertan
Pauso berria eman ahal izateko egijoan behar du,
eremu akademikoko, euskal kulturatura egokiak behar dira. Bur ura
halako estatistikak
ko eta herri-administrazioko ordezdatorkit Mikel Zalbidek 2010ean
motz gelditzen baitira
kari kualifikatu edo gorenekoak zireegindako aldarria: “Funtsezko galdehizkuntzen
larik. Euskal Soziolinguistikaren ikerketa
ra batzuei ganoraz erantzun ahal izafuntzionamendu
etorkizunari begira zen jorratu behateko, ‘hurrengo asterako’ presaren
soziala ondo
rreko gaia eta horrek jakin-min bereitolarria gabe lan egin ahal izango
ezagutzeko
zia piztu zuen nigan. Izan ere, euskaduen Clearing house moduko bat”
rak aurrera egingo badu, osagai
(Bat Soziolinguistika Aldizkaria, 77).
garrantzitsu bat, lehenbizikoa ez den
Hau da, Hizkuntza-politika eraginarren, ezagutza zientifikoaren ekarpenarena izango da. korragoak eskatzen dizkigun konponbideak bilatzeEz ziren hutsalak izan bertan atera ziren ideiak. Bat, ko, gogoeta zientifikorako gune egoki bat.
adibidez, euskal soziolinguistikak oraingo datu bilketa
Sasi-kronika honetan jorratutakoa
txukunetatik harago joan behar duela, halako estatisti- modu zehatzagoan eta sakonago ezagutu
kak motz gelditzen baitira hizkuntzen funtzionamendu nahi duen horrek badu saio osoa ikusgai:
soziala ondo ezagutzeko. Beste iruzkin bat izan zen,
www.soziolinguistika.
soziolinguistikak zientzia gogorren eredutik baduela
org/hausnartu/2013. On degiola! n

Euskarazko poesia

Edu
Zelaieta
!

IDAZLEA
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E USKARAZ egiten dugunok, gure artean
honezkero aski ezaguna denez, ez dugu
euskaraz soilik egiten. Gustatu nahiz ez,
euskara hutsean bizitzeko denbora joana
da eta, gutxi-asko, munduan egoteko erdarak ere baliatzen ditugu euskaradunok.
Hortaz, 2014an euskaraz mintzatzen garenok euskaraz ere mintzatzen gara. Horixe
esan nahi du egun euskaraz aritzeak, Bidasoaren bi alderdietan.
Halaber, poesia irakurtzen dugunok ez
dugu poesia soilik irakurtzen. Aitor dut ez
dakidala inoiz egon den halako denbora
guztiz lirikorik, non poesia bakarrik ira-
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kurtzea sozialki posible baitzen. Neurtitzen zale porrokatua izanagatik, ez dakit
halako errealitaterik nahiko nukeen, generoen aniztasuna maite dut eta. Euskararen
kasuan bezalaxe, poesia irakurtzen dugunok bestelako genero batzuk ere irakurtzen ditugu, beraz. Poesia irakurtzea ez da
poesia soilik irakurtzea, poesia ere irakurtzea baizik.
Irakurleen bi hautu horietan
datza euskarazko poesiaren
sehaska. Kulunka goxoak desio
ditu euskarak; esku onak poesiak. n

DANI B LANCO

IRITZIAREN LEIHOA
Enrike
Diez de Ultzurrun
Sagalá
!
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Gobernatzeko manera
INDEPENDENTZIAK konponduko omen ditu Euskal
Herriko arazoak, eta baliteke halaxe izatea. Aberri
Egunaren karira, ez dira gutxi izan gero, ez independentziaren aldeko mezuak, ez zorioneko indar metaketaren aldekoak ere, herri honetan gehienok independentzia dugulakoan amets. Gehienok, gehiengoa,
gehiengo abertzalea, euskal gehiengo sindikala...
Zalantzarik gabe, bai, gehienak baikara. Non, ordea?
EAEn. Bejondeiela! Ados. Kontua da Nafarroa
Garaian beste batzuk izan direla beti gehiengo, eta gu,
berriz, beti gutxiengo, gutxiengo abertzalea, euskal
gutxiengo sindikala, eta halaxe izan da joan den 35
urte honetan. Ez dakit EAEn sekulan ohartu ote
diren ñabardura ttipi eta hutsal horretaz. Eta kontuak
badu bere mamia, zeren, salbuespenak salbuespen,
EAEn diseinatu baitira hein handian Hego Euskal
Herri osorako proposamen abertzaleak azken mende
herenean. Gaur egun, ordea, espero dezagun gauzek
bere horretan ez irautea; hau da, nahi baduzue, antola
ezazue alimaleko kanpaina independentzia aldarrikatzeko, baina gutxienez egizue hein bereko ahalegina
beste aldarri baterako, zertarako eta Nafarroa bestelakotzeko. “Abertzaleak ez direnak erakarri behar ditugu independentziaren aldarrira” erran zuen lehengo
batean independentzia zale batek. Ados. Baina
2015eko hauteskundeetarako urtebetea falta den
honetan, nik hitz bat aldatuko nuke gogoeta horretan:
“Abertzaleak ez direnak erakarri behar ditugu aldaketaren aldarrira”. Gakoa horretan baitatza. Bestela,
alferrik. Hau da, azken inkesten arabera, orain hauteskundeak egitera, UPNko boto-emaileen laurdena
etxean geldituko litzateke. Baina hori berez ez litzateke aski izanen bestelako Nafarroa antolatzen hasteko.
Zerbait gehiago behar da, ezinbestekoa baita milaka
boto batzuk gure aldera erakartzea. Duela gutxi arte,
independentzia bera lortzea baino lan gaitzagoa izanen zen hori. Gaur egun, ordea, eta besteak beste,
UPNko Polo zinegotzi dimititu berriaren aferak eraginda, ez omen da egin ezina. Baina horretarako,
independentzia hitza baino zerbait gehiago proposatu
beharko zaio nafar jendeari eguneroko arazoak konpontzen saiatzeko, eta ahalegin berezia eta zentzuduna egin beharko dute Nafarroako euskal abertzale,
euskaltzale eta aurrerazaleek, benazko eskaintza bat
arloz arlo plazaratzeko, dela ekonomian, zergetan eta
osasungintzan, dela hezkuntzan, herrilanetan eta azpiegituretan, eta bereziki,
nafar gehien-gehienok bat egiten dugun
kontu batean: Nafarroa bestela gobernatzeko maneran. n

BERTSO BERRIAK

Arrakala
proiektua
Doinua: Habanera.

Haitz batean jaio nintzen
zurrunetan zurrunena
mugak eta oinarriak
finkatuak dituena
bizitza baten ildoa
bihurtu nahirik eskema
batzuentzako patua
besteentzako kondena...
Baina hain kaotikoa
da gehiegizko ordena,
non arauturiko hori
bilakatzen den problema.
Hala, zirrikitutxo bat
edo haitzaren etena
deskubritzen dugunean
aldatu daiteke dena.

Maddi Ane
Txoperena
Iribarren
!

“Noiz ekarriko diguzu
mutil-laguna etxera?
Zenbat seme ta alaba
izan nahi duzu denera?”
Horrelakoak entzuten
joaten garen arabera
guk sentitzen dugun hori
joan daiteke gainbehera.
Zeren, non daude desira,
askatasuna, aukera?
Non diseinatu gabeko
mila bizitzeko era?
Zergatik ezin ditugu
zirrikitutik atera
erantzun huts bakoitzetik
bertze hainbertze galdera?
Galdera berri bakoitza
da guretzat Arrakala:
Zer den heteroaraua
zer sexu ta zer normala,
zer familia nuklear,
zer heterosexuala,
zer guzi hortatik kanpo
dagoen zelai zabala...
Nahiz eta ez dugun hartu
bat’e erronka makala
guztiok jarri dezagun
gure nahia, eginahala.
Haitzak mila pitzaduraz
eztanda egin dezala,
bakoitza bizi gaitezen
guk nahi genukeen bezala. n
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«Bizitza eten egin daiteke batek
gehiegi gogoratzen badu horrorea»
Zerua gainbehera dator Igela argitaletxeak argitara eman zuenetik nahi genuen ezagutu
Lorenza Mazzetti, zine-zuzendari eta idazlea, besteak beste. Berriki 86 urte beteak dituen
emakume xalo eta gozoak erne du burua, eta, bizitako tragedia latzen ondoren,
harrigarria da zer-nolako umorea duen oraindik.
| XABIER OLARRA - FERNANDO REY |
Argazkiak: Marian Gorraiz

LORENZA ETA PAOLA bizkiak erditzean hil zen
bien ama. Aita, berriz, istripuz handik urte
gutxira. Lehenbizikoz umezurtz gelditurik,
Nina Mazzetti eta Robert Einstein osaba-izebek hartu zituzten bi umeak Il Focardo izeneko villan, Florentzia ondoko herrixka batean.
Naziak, Italiatik 1944an erretiratzean, osabaren bila joan, eta, ihes egina zela jakin zutenean, izeba eta bi lehengusinak gela batera eraman, eta tiroz hil zituzten hirurak.
Robert osabak bere buruaz beste egin
zuen 1945ean. Umezurtz bigarren
aldiz. Lorenza eta Paola bizkiak izendatu zituen bere ondasun guztien
oinordeko. 1954 inguruan Lorenza
Londresa joan zen ikasketak jarraitzeko asmoz. Han zela, osabak bi ahizpei
utzitako herentzia xahutu zuen bizkien
tutoreak, eta xentimorik gabe utzi
zituen. Zine munduan K film laburra
eta Together filmarekin estreinatu ondoren, Free Cinemaren manifestuaren 4
sinatzaileetako bat izan zen. 1960 inguruan Londrestik itzulirik, haurtzaroan
bizitakoa idazteko agindu zion psikiatrak. Bizitza erabat aldatuko zion liburua idatzi zuen hogei egunean –Zerua
gainbehera dator–, Guillaume Chpaltine
idazle frantsesa aldamenean zuela.
Campo dei Fiori ondoko etxebizitza baten
azkeneko solairuan bizi da, Paola ahizparekin.
Orain bi urte hil omen zitzaion senarra (partisanoen mediku izana). Liburuek ez omen
diote ezer asko ematen. Baina ez da batere
kexu agertu hori dela-eta.
Campo dei Fioriko azokara joaten da erosketa egitera, Giordano Bruno heretikoa erre
zuten plazara. Barazkiz eta lorez betetako azo-
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karen erdian dago eraikia heretikoaren estatua.
Hari ez zitzaion zerua gainbehera etorri, baizik
alderantziz: ke bihurturik bidali zuten zerura.
ARGIArako elkarrizketa bat egin nahi geniola-eta, non elkar gintezkeen galdetu diogunean
Mazzetti andreari, etxera gonbidatu gaitu.
Urduri samar gaude, baina etxera sartu orduko: “Baschi! Rivoluzionari!” batekin egin digu
harrera –bere liburuetan ikusten denez, gaztedenboran iraultza-ametsik falta izan
ez zuen emakume adintsuak–.
Bruno Grieco –PCIko fundatzaileetako baten semea– bikotekide izan
zuen garaia gelditu ote zaion oroimenean?
Argitu diogu nor garen, eta gure
ustez euskal gazteriak baduela zer
ikasia haren bizipenetatik, eta horregatik egin nahi diogula elkarrizketa.
Galderekin hasi aurretik hori adituta, komentario hau egin du: “Nik
ere hala uste dut, baduketela zer ikasia, baina ez nekien zuek ere hala
pentsatuko zenutela”. Eta hasi gara
galderekin:
Berriki zure azken liburua argitara
eman duzu, Diario londinese. Argitu
al dezakezu zergatik idatzi duzun
orain, eta irakurleak zer aurkituko duen hor?
La Badiuzzako
Aspaldi-aspaldiko kontuak direnez, denbora
hilerrian eraikitako
asko izan dudalako atzera begiratu eta gertatu
oroigarria, 1979an
Rignano sul Arnoko zitzaidan guztia elaboratzeko. Diario londinese
udalak eta ANFIMek Italiara itzuli nintzenean bukatzen da. Italiara
itzuli, eta hor gertatu zitzaidan gainbehera
(Associazione
Nazionale Famiglie (“il patatrac”), tragediaren ondoren berehala
gertatu behar zuena, eta ezabatua izan zena,
Italiane Martiri)
erreprimitua bizirik iraun ahal izateko. Zeren
bultzaturik.

LORENZA MAZZETTI - ERDIKO KAIERA
batean suertatu nintzen. Baina
konturatu nintzen iluntasun hori
ondo zetorkidala. Liluratu egin
ninduen mundu horrek. Italiaren
aldean, hain zen desberdina! Han
andre aberats bat bezala bizitzeko aukera nuen, zeren osabak
ondare handia utzia zigun. Baina,
egun batetik bestera, ezer gabe
gelditu nintzen. Ez nuen ostatua
pagatzeko sosik ere.

bizitza eten egin baitaiteke batek gehiegi “Testigantza
gogoratzen badu horrorea.
literatura da nirea:
tragedia baten
Baduzu hori pixka bat argitzerik?
testigantza eman
Bai, zeren oroitzapenak bihotza blokatu bai- eta Eliza Katolikoa
tezake, pertsona harri bihurtu, eta hildako bat salatu nahi duena”.
bezala utzi. Horregatik, bizirik iraun ahal izateko, erreprimitu egin behar da oroitzapena,
ezabatu. Eta horrexegatik ihes egin nuen
Toskanatik Londresera. Londres infernua
zen, eta hori ondo zetorkidan. Toskanako
edertasunetik, alaitasunetik, haurtzaroko
zorionetik, eta bereziki kilkerrak, nekazariak… haurtzaroko zoriona osatzen zuen
hura guztia alde batera utzi nahi nuen, pertsona horiek eman zidaten zorion hura guztia
ahaztu. Beraz, Londres hain zen beltza,
grisa… jendeak ez zuen hitz egiten… infernu

Erabat pobre bihurtu zinen.
Bai, euritik babestu beharra nuen.
Eta jan. Eta, gainera, nire ahizpatxoa, bizkia, Baby, psikiatra batekin ezkondua zen Italian, eta
senarrak oztopatu egiten zigun
telefonozko harremana ere, bizkiok bereizita bizitzen ikasi behar
genuela-eta. Eta hori oso latza
izan zen, zeren tarte horretan
gerta zitekeen ni erotzea ere.
Beraz, nire bizitzako garai horretan, nire inkontzienteari jarraitu
nion, gauza bitxiak eginarazten
zizkidan arren. Baina, tragedia erreprimituak
gidatu ere egiten nau.
Londresko zure esperientziak zailtasun latzei
aurre egin dien norbaiten historia dirudi. Londresen zinela, Kafkarengandik hurbil sentitzen
zinela diozu liburuan.
Bai. Bitxia bada ere, Kafka irakurri, eta hurbil
sentitu nuen; hurbilak zitzaizkidan Metamorfosia, eta Prozesua. Hala, Metamorfosian pertsonaia bat ageri da kanpoko mundua ulertzen
eta onartzen ez duen zerbait bezala ikusten
duena, eta bera munstro gisa ikusten dutena,
besteak bezalakoa ez delako. Garrantzia
duena da gazte horrek –nire filmean aingeru
bat dirudi– kontraste hori areagotzen duela.
Dena dela, kontua da filmatzeko makina
“lapurtu” egin nuela Unibertsitatean, eta lira
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horri; bestela, gaua eta oroitzapenak beti itzuliko dira”. Eta gero
esan zidan: “Zeren zuzena da zuk
hori guztia ahaztu nahi izana,
bizirik iraun ahal izateko. Baina
orain, bizirik atera zarenez gero,
angustia sortzen dizuna da osaba
abandonatu izana eta gertatu zen
guztia ez kontatua, eman zizuten
guztia. Pertsona horiek ahaztu
egin dituzu, eta berriro atera
behar dituzu zure bihotzeko hilobitik. Horregatik idatzi nuen
Zerua gainbehera dator, eta ez
zitzaizkidan gehiago itzuli ametsak, amesgaiztoak.
Arrakasta izan zen, orduan, ez
bakarrik literarioa, baizik eta pertsonala.
Bai, noski, baina hara joan behar
izan nuen, hara itzuli, eta oroimenera ekarri hura dena. Beldurgarria ere izan zen, ez pentsa.
bat bera ere gabe egin nuela. Platerak
garbitzen aritzen nintzen, baina film
hori egin nahi nuen, horrela nire
identitate bat osatuko nuelakoan,
neure buruaren erretratu bat, edo
gizartearena. [Algara ederrak egin
ditu gaiztakeria hartaz oroitzean].
Londresen bizi izan zenuen egoera latz
hori –aberatsa izan eta egun batetik
bestera pobre bihurtzea– onuragarria
izan zela esan zenuen orain urte
batzuk.
Bai, tutore bat genuen, eta Londresen
nintzela jakin nuen osabak guri utzitako ondasun guztiak xahutu zituela, eta
ez genuela lira bat bera ere ikusiko.
Beraz, nolabait, aberatsa izanik pobre
bihurtuta, hainbat gauza egin ditut,
bestela egingo ez nituenak, eta aurkitu
dut neure nortasuna. Aberatsa izan
banintz, pentsio eder batekin biziko
nintzen, eta ez dakigu zer gertatuko
zen. Baina ez nintzen idazle bihurtuko.
Noizbait esan duzu Zerua gainbehera dator
terapia gisa idatzi zenuela, zure psikiatrak
aholkaturik.
Nik filma egin nuenean, ez nekien Zerua gainbehera dator idatziko nuela, erreprimitua bainuen,
ezabatua, nahita ahaztua, gero liburuan kontatu nuena. Terapia izan zen Florentziara itzultzea, gaixotzea, oroitzapen guztiak etorri baitzitzaizkidan berriro, jasanezinak, eta psikiatrak
esan zidan: “Aurre egin behar diozu oroitzapen
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Zalantza bat dugu. Zerua gainbehera
dator liburuan, autobiografikoa izanik,
zergatik ezkutatu zenuen bi ahizpen
adina, eta bizkiak zinetela?
Adina ez ezik, beste hainbat gauza ere
ezkutatu nituen, osabaren izena, izebaren izena, eta ez nion inori esan
benetan gertatutako tragedia bat zela.
Zeren, oroitzapenak papereratzen
dituen pertsona heldu gisa liburu bat
idazteko gauza izan banintz, oso bestelako liburua izango zen, baina bakarbakarrik lortu nuen haurra nintzeneko
oroitzapenak idaztea. Eta, horregatik,
oso barregarria da liburua, eta baita
inpertinente samarra ere, osabaren
kontra. Eta asmatua dirudi, baina tragedia hari aurre egiteko neukan modu
bakarra zen, neska txiki bat ia ezertxo
ere ulertzen ez zuena asmatzea, zeren,
heldu gisa, erabat bestelako liburu bat
idatziko nuen. Aldiz, Baby txikiagoa
eginez, txikiagoak gineneko pasadizoak sartu ahal izan nituen, apezpikuarena adiLorenza Mazzetti
bidez. Hori, esate baterako, ez da hamar urteZerua gainbehera
dator sinatzeko prest. ko neskato batek egin dezakeen zerbait. Tira,
horrela egin nuen.
Ondoko irudian,
azaleko ilustrazioa.
Federico Fellinik esan zuen sekula ez zuela
hain liburu dibertigarririk irakurri. Eta azkenean
norbaitek gerra bestelako begirada batez ikusten zuela, ikuspegi berria zela.
Bai, berria zen. Izan ere, gertaerak idolotzat
Mussolini zeukan haur baten ikuspegitik ikusten ziren, zeren guk idolotzat geneukan Ducea.

Guretzat Jesusen parekoa zen. Guretzat, Jesus,
Ducea eta osaba zeuden: hiru gizon, gehi Jainkoa, eta gero, federalea eta apaiza, hiruren
ordezkariak. Jesusek ordezkari gisa parrokoa
zeukan, eta Mussolinik ere bereak, esate baterako azkenean neskamearen senargaia harrapatu eta eraman zutenak. Eta osabak izeba zeukan ararteko, “berrogeita hamar aldiz hau edo
hura idatzi behar duzue” zigor gisa ezartzen
ziguna. Baina, azpi-azpian Elizaren kontrako
salaketa larri bat dago liburuan.
Integrismo erlijioso horren kontrako salaketa...
Bai, zeren osaba adoratzen duen ume bati esatea hura infernura joango dela, judua delako,
eta neska horrek zangoak odoletan jarrarazi
behar dituela osaba salbatzeko, etxera zangoak
odoleztaturik joaten bada osaba zerura bidaliko duela, eta osabak iloba zigortzen badu hain
zuzen ere tontakeria bat egin duelako… bai,
barregarria da, baina Elizaren kontrako salaketa garbi-garbia da. Eta, orain, bigarren liburu
honetan, are argiagoa.

Ezkerretik eskuinera,
Lorenza Mazzetti,
Fernando Rey eta
Xabier Olarra.

Eta noiz uste duzu izan duela benetako arrakasta liburuak, gerora 1990 inguruan Sellerio
argitaletxeak berrargitaratu zuenean?
Ez, lehenik literatur sari bat jaso zuen, Viareggio izenekoa, eta horri esker liburu asko
saldu ziren. Eta, gero, handik urte batzuetara,
liburua berrargitaratu zenean, esan zion editoreari: “Begira, beharbada esan beharko
nizuke hau ez dela literatura hutsa, baizik eta
nire haurtzaroa”. “Egiozu, ba, eskaintza bat
osabari”. Eta, azkenean, eskaintza hori izan
zen benetako terapia, haien izenak argitara
ateratzea. Horregatik esan dut denbora asko
izan dudala hau guztia elaboratzeko.
Liburuan oinarrituta egin zen filmaz esan duzu
ederra dela, baina ez eder-ederra.
Polita da. Soil-soilik esan beharra daukat film
neorrealista bat dela, egiten oso zaila zena,

Orduan, esan dezakegu zuk idatzi duzuna testigantza emateko literatura modu bat dela?
Bai, tragedia baten testigantza eman nahi
duena, eta Eliza salatu nahi duena ere bai.
Zuretzat, beraz, garrantzi handiagoa zuen testigantza emateak nobela eder bat idazteak baino.
Alde literarioak ez zuen halako garrantzirik.
Bai, egia da. Baina, hala ere, alde horretatik
izan zen estimatua lehenik, alde literariotik
preseski, liburuaren orijinaltasunagatik.
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haurrez betea delako, eta,
horregatik, gertaerak kontatzen dira. Nire liburuan, aldiz,
neskatilaren begiez ikusita
kontatzen dira gertaerak. Eta
hori diferentea da. Ez da
gauza bera haur baten ikuspegitik edo zuzendari heldu
baten ikuspegitik kontatzea,
zuzendariaren eta gidoilariaren ikuspegitik –neorrealistak,
Viscontiren eta De Sicaren
gidoilaria zen tartean– ez da
gauza bera. Eta gertaeren film
bat egin du, baina oso ondo.
Hala ere, maizago sar zitzaketen neskatilaren pentsamenduak, zer nahi zuen... eta abar.
Baina bada beste gauza bat,
agian inportanteagoa: zein da
halako sufrimendua jasan ondoren, holako zulo batetik atera
eta zoriontsu bizitzera iristeko
bidea? Non dago gakoa?
Gakoa da, esate baterako, zer
gertatu den eta zergatik gertatu den ulertzen Lorenza Mazzetti
nor izan ziren hiltzaileak, zeren hurrengo
saiatzea. “Zergatik ezkutatu eta ihes egin behar Londresen, zerbitzu egunean ingelesak iritsi baitziren, eta handik
izan zuen osabak?”, “Judua zelako”. “Baina lanetan aritu zen
laster Albert Einsteinek bidalitako beste amehorrek zer esan nahi du? Zergatik hil zituzten garaian.
rikar bat ere iritsi baitzen, gutun batekin.
juduak?” “Juduak zirelako”. Baina hori ez da
Aginduaren arabera, Einsteinen familiakoak
erantzun bat. Ez du erantzuten “zergatik hil
hil behar ziren, baina ez gu, gonbidatuak.
behar dira juduak?” galdera. Eta hor dator azalGero, erabat galarazi zuten hiltzaileak nor
pena: “Jesus hil zutelako hil behar dira juduak”.
izan ziren ikertzea. Mendekuaren bidea,
“A, bai?”, “Bai, gurutzean iltzatuz hil zuten”.
beraz, baztertua.
“(To! Oso metodo erromatarra erabili zuten
Hala, gerora, amorru horrek guztiak beneba. Izan ere, juduek harrika hiltzen zituzten
tako erruduna nor zen aurkitzera bideratu
heriotzara kondenatuak)”. Baina, noski, juduek
ninduen, eta Eliza Katolikoa jotzen dut erruhil zuten Jesus. Eta horrek erru ezabaezin bat
dun. Beraz, horra bideratu dut nire amorrua.
egozten die, barkaezina, hain baita larria. Nola
Zeren, zergatik ez du Elizak egiten... autokribarkatuko zaio Jainkoa hil duen
tika bat, eta ez du esaten konbati? Zeren Jesus ez baita judu
plizea izan zela, eta are gehiago,
“Holako zulo beltz batetik atera, herri hori demonizatu zuela?
bat, baizik eta Jainkoa!
[Luzaz jardun du Eliza Katoeta zoriontsu bizitzera iristeko
Orduan, esan dezakegu Zerua
likoak antisemitismoa zabaltzen
bidea hau izan da nire kasuan:
gainbehera dator liburuak bizia
jokatu zuen paperaz: “igandero
zer gertatu zen eta zergatik
salbatu zizula?
aipatzen ziren Mezakoan
gertatu zen ulertzen saiatzea”
‘juduen perfidia’ ‘deizidioa’ eta
Liburu horrek, eta baita azken
abar”. Horretaz hitz egitean
honek ere (Diario londinese).
bakarrik zimurtzen zaio kopeta.
Zeren liburu honetan hitz egiOnartzen du oraindik ere ez zaiola amorrua
ten baitut orain arte sekula ez bezala. Zerua
erabat baretu].
gainbehera dator ez zen besterik gabe jaio. Liburu honetan kontatzen dut aurretik zer gertatu
Baina ikuspegi orokorrago batetik, horrelako
zen, nolako egoeran nengoen idatzi aurretik:
lazgarrikeriak bizi ondoren, nola atera gaitezke
ez nuela jaten, ezin nuela ezer irentsi, eta nola
halako zulo batetik?
joan nintzen psikiatrarengana. Zeruak..., noski,
Lehenbizi, noski, mendekua hartu nahia etorhaurtzaroa kontatzen du, eta, zentzu horretan,
tzen da, mendekua hartu beharra, hil duena
aurrekoa da. Oraingo honetan, ordea, idatzi
hil. Bide hori ezinezkoa zen, zeren noren
aurreko egoera kontatzen da; beraz, lehenagoatzetik hasi behar nuen? Bai, jakin genuen
koa da alde horretatik.
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Oso interesgarria da nola salbatu zintuen psikiatrak suizidiotik. Kontatzen duzunez, oso
estu hartu zintuen.
Bai, hark benetan zer sentitzen nuen aterarazi
nahi zidan, eta hortik aurkitu zuen ni salbatzeko bidea. Salbatzez gero, zer egin behar
nuen esan zidan garbi: ikusitakoa idatzi, oroitzapenei aurre egin. Berak galdetu zidan, “zer
nahi duzu nigandik?”, eta nik esan nion: “Suizidiotik salbatzea”. Ez nuen beste irtenbiderik, edo salbatu, edo suizidioa.
Eta ba al du paralelismorik zure lanak eta
Primo Levirenak, testigantza ematearen ikuspegitik?
Ez dakit, zeren ez dut irakurri. Ez nuen irakurri nahi izan, beldurra ematen zidalako.
Badakit zer liburu den, eta zer idatzi zuen.
Baina ikusitakoa idatzi zuen hark, eta ni ezin
nintzen jarri berak ikusi zuena ere ikustera.
Pentsatzen nuen: “hil ninteke, eta ez dut hil
nahi”. Baina asko estimatzen dut berak liburu
hori idatzi izana. Orain irakurriko dut agian.
Azken galdera bat dugu zuri egiteko, azken
urte hauetan margolari gisa egin duzun lanari
buruzkoa. Ikusi dugu Album di famiglia bilduma, interneten, eta nahi genuke Euskal Herrian
erakusgai egotea, bertako kultur agintariak
horretara jarri eta onartuko balute. Gustatuko
litzaizuke?
Euskaldunen artean? Bai horixe! Laurogei
koadro eraman beharrean 50 bat eraman daitezke. Arinak dira, eta aseguru-etxeei esan
behar zaie ez direla koadroak, baizik eta liburu bati egindako komentarioak. Eta ez dutela
inolako baliorik [algarak].
Elkarrizketa bukatuta, esan diogu hurrengo egunean La Badiuzzako hilerrira joateko
asmotan ginela, osaba-izebak eta lehengusinak ehortzita dauden hilerrira. Paper bat
hartu, eta planoa egin digu. Hura besazpian
hartuta atera gara etxetik, ederki estimatu dizkigun bonboi batzuk (“Mangiamo i cioccolatini!”) eta eman digun ardo pixka bat hartuta.
Biharamunean kafe bat hartzeko elkartzekotan gelditu gara.
Goizean, eguneroko erosketa egin du
Campo dei Fioriko azokan, kafetegira
bidean. Gero, etxera laguntzerik nahi al zuen
galdetu diogunean, ezetz, egunkariaren bila
zihoala eta segitzeko guk gure aldetik, bera
moldatuko zela. Handik hamar minutura,
han ikusi dugu kaleko karteldegi batean
egunkaria irakurtzen. “Laster
arte” esanda agurtu dugu berriro. Hurrengo geldialdia, Florentzia. Handik 20 bat kilometrora,
La Badiuzzako hilerria. n

Gasteizen euskarazko
hauek ez galdu
GOZATU EUSKARAZ
LIBURUTEGIETAN!
ARANA

Txokolatezko ipuintxoak. Belen Azkarate
Maiatzak 7, 18:00; 3-10 urte

ABETXUKU

Kontu kontari, kontu kantari. Iker Diaz
Maiatzak 22, 18:00; 4-8 urte

JUDIMENDI

Hiru gutun Iruñetik. Patxi Zubizarreta
Maiatzak 14, 19:30
Beldurrentzako ipuinak. Maider Galarza
Maiatzak 21, 18:00, 4-7 urte

PILAR

Euskarara ekarritako poesia
Gerardo Markuleta
Maiatzak 10, 10:00, 3 €/5 €
Entzun eta sentitu. Pello Añorga
Martxoak 5, 18:30; 3-7 urte
Langileentzako ikastaroa. Arlo horietan oso
euskara gutxi edo ezer ez dakiten lagunak
ezagun badituzu, eman ikastaro honen berri.

POETAK MAIATZEAN

s -!)!4:!+  !34%,%(%.!
Lauzpabost poema eta ipuin bat
Nerea Gallastegi
Zu, hura eta ni
Edu Zelaieta Anta
Desoseguaren gorazarrea
Paloma Rodriguez-Miñambres
19:30, Arte lan-eskolako liburutegia
s -!)!4:!+  /34%'5.!
Berrarmatzea. Celosamente gordea
Manex Agirre eta Gaizka Amondarain
Aurkezlea: Iban Zaldua
19:30, Arte lan-eskolako liburutegia
s -!)!4:!+  !34%!24%!
Poesia eta Gastronomia
Patxi Ezeiza (Michelin izardun sukaldaria)
Josetxo Azkona, poeta
(Goilakarada bete hitz)
19.30, Auditorio, Artium.
s -!)!4:!+  /34%'5.!
Denbora bere lekura
Gerardo Markuleta eta Javier Muguruza
19:30, Arte lan-eskolako liburutegia
s -!)!4:!+  !34%!:+%.!
Poema irakurraldia
Xabier Olaso
18:00, Iparralde gizarte etxea
Familia liburutegian (+ 5 urte)
s -!)!4:!+  /34)2!,!
Poesia enGAYatua
Anjel Erro eta Ricardo Arregi
Aurkezlea: Mikel Ayerbe
19:00, Arte lan-eskolako liburutegia

_Maite duzun hura, euskaraz!
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ERDIKO KAIERA - LITERATURA
Haur Literatura

Amonaren etxera basoan barrena
H AURRENTZAT , eta hain haur ez
direnentzat ere, eginiko liburu
interesgarri eta apartak direla eta,
egin zen ezagun Anthony Browne.
Ezagunak dira hark eginiko gorilak, bai eta Urdeburuak bezalako
lanak gure artean. Oraingoan,
berriz, 2004an sorturiko Basoan
barrena plazaratu da euskal irakurleen gozamenerako.
Liburuaren azala eta kontrazala
hartzen dituen irudi barnean daude egilearen izena eta
lanaren izenburua; azken hau txartel bat irudikatuz eta
norabide bat, basoan barrenera doan bidea, markatuz.
Zuri-beltzezko irudi horretan mutiko bat ageri zaigu
koloretan, saski bat eskuetan basoan barneratzen ari
den mutiko bakarti eta aurpegi gabea.
“Gau batean hots izugarri batek esnatu ninduen”
esaldiarekin ekiten dio egileak lanari, eta eskuineko
orrian tximista ikaragarria ikus dezakegu leihotik at.
Koloretako mundu batean protagonista, eta honen
ohea, zuri-beltzean ageri zaizkigu. Brownek koloreen
erabilera hori egin du liburu guztian zehar; irakurlearengan arreta toki, pertsonaia, giro batzuetara erakarriz. Ekaitzaren hurrengo egunsentian aitaren hutsunea nabari da istorioa kontatzen duen mutikoaren
etxean; ama eta mutikoa, serio, adierazpenik gabeko
aurpegia dutelarik, ageri dira aitaren aulki hutsa
nabarmentzen den irudian. Eta aitaren hutsune hori,
gabezia hori, izango da istorioko gakoetako bat.
Bestea 9. orrian dugu: “Hurrengo egunean, amak
amonari gozopil bat eramatea eskatu zidan, amona
gaixorik baitzegoen”, eta esaldi hori irakurtzean
denoi datorkigu burura Perrault eta Grimm anaien
Txanogorritxu ezaguna. Eta hain zuzen ipuin horri
erreferentzia eginez, “bi bide daude amonaren etxera
iristeko: luzeena, azkengabea dena; eta basoan zeha-
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Basoan barrena
testua eta irudiak: Anthony Browne
Itzulpena:
Manu López Gaseni.
Pamiela-Kalandraka, 2013

rreko bidezidorra. ‘Ez joan basoan barrena’, esan zidan amak’. Joan zaitez bide
luzeenetik’. Baina egun hartan, lehen
aldiz, lasterbidea aukeratu nuen. Lehenbailehen etxeratu nahi nuen, aita itzultzen bazen ere.”
Brownek ederki islatzen du basoaren izpiritu beldurgarria, misterioa, ikara… hainbat herri ipuinen
erreferentzia zuzenez eta zeharkakoez osatuz irudiak,
eta basoari berari ere bizia emanez. Giro horrek mailarik gorenena lortzen du beroki gorri bat ikusi eta
janzterakoan: “Jantzi bezain laster beldurra sentitzen
hasi nintzen. Zerbait jarraika nuela sentitzen nuen.
Orduan amonak otso gaizto bati buruz kontatu ohi
zidan istorio bat gogoratu nuen”.
Argumentuaren korapiloa, edo korapiloak esan
beharko genuke, bidaiaz gain aitaren desagerpena ere
badagoelako, oso lortuak dira. Liburuan zehar pilatzen joan den tentsio guztiak amaiera du amonaren
etxean, eta are amaiera ederragoa etxera itzultzean.
Irudiak hitzak baino askoz indar handiagoa du
amaiera horretan, eta lehen pertsonan kontaturiko
istorio honetan, lehen pertsonaren begiekin ikusten
ditugun irudi hauetan, gu geu ere besarkatu behar
gaituztela ematen du, baina hori nola, nork eta zergatik den jakiteko libur ua begiratu,
merezi du eta (behin baino gehiagotan
irakurtzea ere). n
Xabier Etxaniz Erle

MUSIKA - ERDIKO KAIERA

Odolkiak ordainetan
Odolkiak ordainetan
Kateak Astintzen, 2014

Altxa zaitez, gazte!
O DOLKIAK O RDAINETAN Tafallako
(Nafarroa) taldea gero eta oihartzun
handiagoa izaten ari da. Taldea duela bi
urte inguru sortu zen, eta beren lehenengo diskoa otsailean kaleratu dute,
baina Euskal Herrian barrena jadanik
jendaurreko emanaldi ugari egin dituzte eta gero eta ezagunagoak dira.
Urko Araiz (gitarra eta ahotsak),
Iñaki del Río (bateria), Xabier Oses
(kontrabaxua eta ahotsak) eta Amaiur
Esparza (ahotsa eta gitarra) taldekideak gazteak dira, 23 eta 24 urte
dituzte, eta beren gogoa, grina, kemena eta sasoia nabarmena da diskoko
kantuak entzunez gero.
Hamar kantu grabatu dituzte,
horietatik gehienak euskaraz, bat ingelesez eta bestea
gaztelaniaz. Gaztelaniaz kantatzen duten Crazy abestiaren musika 70eko hamarkadako The Adicts punk
rock talde ingelesarena da. Gainerako abesti guztien
musika eta hitzak Odolkiak Ordainetan taldeko
kideek beraiek sortu dituzte. Kantuetan rock and
roll, rockabilly, psychobilly eta punk rock aireak
sumatzen ahal dira. Bizitasun handiz jotzen dute, eta
kantuek gorputza mugiarazten digute.
Grabazio saioak Iruñeko K estudioetan egin
dituzte. Grabazioa eta ekoizpena ongi eginak daude,
eta doinu indartsua gauzatu dute, ozen entzuteko
modukoa. Kantuak grabatzeko garaian mamia bera
nabarmendu nahi izan dute, eta soberan egon daitezkeen moldaketak edo apaingarriak alboratu dituzte. Kantuak laburrak dira eta disko osoa arin eta
erraz entzun daiteke (ordu erdiko iraupena du).
Hitzetan, gehienbat kritika, protesta eta salaketa
egiten dute. Modu zuzenean edo ironia baliatuz,
ahoan bilorik gabe mintzatzen dira. Laguntasunaz
eta saldukeriaz: “Betirako lagunak izango ginela,
hori da txikitan esan zenidana, baina gaurkoan argi
gelditu egin da traidore hutsa baino ez haizela izan.
Zeren zain egon ote zara? Lagun izatetik etsai bilakatzera!” (Izendaezina).
Mendekuaz: “Zure odola ikusi nahi dut, beldurra
zure begietan, bizirik zauden bitartean, tori odolkiak

ordainetan. Behingoz zerbait egin
nahi dut, hitzak ekintza bihurtu, nere
munduaren jabe izan” (Odolkiak ordainetan).
Gogaituta eta nazkatuta egoteaz:
“Inguruko guztiaz potrotaraino nago,
zapore berdina asteburuoro, zerbait
egin ala ez zure esku dago, putzu
kakaztu honetan sakonago erortzen
gaudelako. Kalean gora goaz barre
bat eta barre bi, ta polizia datorkigu
atzetik; betiko kopla bera, ezin gaituzte pakean utzi” (Hor konpon).
Gizartearen eta bizitzaren inguruan
gogoeta egiten dute: “Ta dena berdin
dago oraindik; bizitzaren dekadentzia
hutsa; hor dabil mundu guztia, amets
bakarraren bila; ta ez dakite, ni beste aldera noa”
(Dekadentzia hutsa). “Nire hiri zikinetik urruti joan
nahi dut, bestelako abenturen bila; zer ekarriko ote
dit patuak, mundu berri bat egunsentioro” (Uste
baino lehenago). “Gu eta gutarrak geratu gara hemen,
gaur atzo bezala bizitza pasatzen, nork erakutsiko
digu bizitza bizitzen” (Udaberririk ez).
Eta gazteak altxatzera eta borrokatzera animatzen
dituzte: “Biharko eguna ez da existitzen, atzo egin
zuena ez du gogoratzen; gaur atzo bezala nazkaz
hilko da; aspaldi amore eman zuen gazte zombiak.
Altxa gazte!” (Gazte zombi).
Kateak Astintzen Nafarroako musika mugimenduaren inguruko blogak diskoa argitaratzen lagundu
die. Blog horrek berak iaz Kateak Astintzen. Nafarroako kale musikaren bilduma #1 kaleratu zuen. Bilduma
horretan, besteak beste, Odolkiak Ordainetan taldearen Uste baino lehenago kantua entzun daiteke.
Odolkiak Ordainetan taldeak egiten duena arretaz
jarraituko dugu hemendik aurrera, eta beren jendaurreko emanaldi bat ikusteko aukera baldin badugu ez
dugu galduko. Taldeak zer egin nahi duen oso argi
dauka, eta beren kantuak entzunez gero
indartu eta adoretu egiten gara, taldeak
kemen handia transmititzen baitu. n
Joxi Ubeda
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ERDIKO KAIERA - DENBORA-PASAK

| ANA ZAMBRANO |

Hitz gezidunak
GAUZEN

UMIL, APAL
-----------EPAILE

NEPTUNIOA
-----------SARTU

SEGIDA

-----------UGAZTUN

ORO, GUZTIA

ADITZAREN
ERROA

HARAGIJALE

MASONERIA-

PERTSONAIA-

GARAI, ALDI
-----------ERABAT BETE

KO KIDE

REN ABIZENA

-----------KAIER

-----------SU-ARMA

ESPANTU
EGINEZ

-----------IDI HITZELKARKETAN

PERTSONAIA-

IRRIZ GUTXI-

REN IZENA

TAN ARITZEN
DENA

-----------AURPEGI,

-----------TONA

BISAIA

GARI SORTA
-----------TELEBISTA
UNIBERTSITATE ESKOLA

DANI B LANCO

DIMAKO
AUZOA,
BIZKAIA

-----------PERTSO-

NAIAREN
JAIOTERRIA

LEHORHAIZE

ERDI HITZELKARTETAN

501
ERROMATAR
ZENBAKIZ

-----------KAREORE
HAUR, SEIN
-----------ADOS

KOLPEKA,
TOPEKADAK
JOZ

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

-----------DAGO

BIZKARRE-

ENERGIA
-----------NAFARROA-

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

KO IBARRA

GOR
-----------HARAGI

OSMIOAREN

SAMIN,
OINAZE

SINBOLOA

-----------JARDUN,

USTELA
JATEN DUENA

-----------DAGOENEKO
EMAKUMEZ-

JOULE
-----------ITXURA,

-----------AKURI

ERAGON

ZURREKO
SEGMENTU

KO JANTZI

-----------BIZI GAREN

TAXU

PLANETA

EPSILON
-----------INTERJEKZIOA

HARAN

NEKEAK,
UNATZEAK

-----------AZTERKETA

BAILARA,

-----------SUFRE
BASOA,
OIHANA
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-----------BALIOA

– Eta hildakoa nik eramaten badizuet?

ERREPIKATUA

– Batere luxurik gabea
izan dadila, noski! Behin hil

Eta lipar batez
hausnartu eta gero:

KONTSONAN-TE

eta gero, gaixoak ez du ezeren beharrik eta!
– Bada, daukagun ehorzketa eskaintzarik
merkeena 800
eurokoa
da
– erantzun zioten.

D
N
U
E S P A N T
N A
S E R
A R T E
A
T B
U
A K
O
O
M
J
S K I J A L
U N A D U
S A R
S I

Agurtzane emakume
zikoitza eta diruzalea zen.
Egin kontu! Haren ama hil
zenean, herriko
ehorzketa etxera
deitu eta ea hileta
mota guztien
artean merkeena
zein zen galdetu
zien:

X
S
J U J E
M A R I
B E G I T
U E
O B A
E R T
E
D A
S O R
S A R R A
I B A R
A N A L I

Eskulaburra

Soluzioa
R
M
U K A
I O S
Z A O
D I
M E
O R T
R N O
T O P
E
E
R A K
O I A

Kike Amonarrizen umorea

ALEA - ERDIKO KAIERA

Galiarrak, Asterixez harago
Galiarren aroan.
Zesar aurreko
Akitania

Erakusketa. Non: San
Telmo Museoa, Donostia.
Noiz: maiatzaren 25a arte.
“EGUN ASTERIXEK ETA OBELIXEK galiarrak sinbolizatzen
dituzte erabat, komikiek hainbat akats izan arren. Eta ideia
oker horiek eskola liburuetaraino iritsi dira”, Matthieu Poux
Lyongo Unibertsitateko arkeologia katedradunak 2011n Le
Figaro egunkariari esandako
hitzak dira. Orain, San Telmo
Museoan, 1.000 metro koadroko eta 1.600 objektu inguruko
erakusketan, ia ofizial bihurtu
den Goscinny eta Uderzoren
bertsioa egiaztatzeko edo
gezurtatzeko aukera dago.
Lehen froga atarian bertan
topatuko du bisitariak; erakusketaren afixan kasko bat ageri
da, eta bertan Asterix eta lagunen kaskoetan marraztutako
hegoen arrastorik ez. Garaiko
objektu andanaz gain, erakusketa biribiltzeko, herri galiar
bat erreproduzitu dute. Aretoan atentzioa ematen duten
lehenengo elementuak eraikinen egitura karratuak dira;
galiarrak ez ziren oinplano biribileko etxeetan bizi Asterix eta
Obelix bezala. Eta aldea nabarmenagoa, sakonagoa da, aldamenean
aletegiaren erreprodukzioa ikusita.
Galiarrak nekazariak eta abeltzainak
ziren. Eta metala ere lantzen zuten,
brontzea lantzeko tailer bat ere jarri
baitute erakusketan.
Galiarrak ez ziren basoan eta
basotik bizi. Baina ideia oker hori
ezin zaio soilik Asterixi egotzi.
1789ko Iraultzan eta, ondoren,
Napoleonen garaian erromatar zibilizazioaren aurka naturari lotutako
antzinako bizimoduari eusteko

greziar, etruriar eta erromatar
jatorriko produktuak ere iristen
zirela.
Baina horrek ez du esan nahi
galiarrak gerlari onak ez zirenik. Dr uidak prestatutako
edabe magikorik ezean, ziurrenik metalen eta armen ezagutza onak eragina izango zuen
horretan. Ezpatek, geziek, kaskoek eta lantzek erakusten dute
errementari eta brontzelari trebeak zirela. Hau da, galiarrak
Metal Aroan sartuta zeuden
bete-betean, Neolitoa atzean
utzia zuten. Beraz, Obelixek
bizkarrean eraman ohi duen
menhirrak ez du logika historikorik.
Horren guztiaren erakusle
da Lacoste aztarnategiari eskainitako atala, arkeologiaren
zaleentzat harribitxia. Bertan
aurkitutako objektuek aditzera
ematen dute Burdin Aroko
merkataritza eta artisautza
gunea zela, besteak beste, zeltekin eta akitaniarrekin harremanetan zegoena. Asterixek
ezin du lehiatu arkeologiaren
froga zientifikoekin, ezta beharrik ere. Badirudi arrakastak
historian hezteko erantzukizuna eman diola Asterixi, baina,
finean, komikia da eta, beraz,
fantasia eta exajerazioa, kaskoetako hegoak eta bizkar gaineLYSIANE G AUTHIER © MAIRIE DE B ORDEAUX
ko menhirrak zilegi zaizkio.
Eta hala ere ezin eutsi
borrokatzen ziren galiarren mitoa azken zuzenketa bat egiteko tentahedatu zen: le bon sauvage.
zioari. Azpitituluak ederki adierazten
Erakusketako ehunka objektuek duenez (“Zesar aurreko Akitania”),
garbi uzten dute galiarrek gutxi erakusketaren kronologia erromanizutela “basatitik”. Ehungailuetako zazioan amaitzen da. Julio Zesar
pisuak daude, depilatzeko pintzak, “enperadorea” Asterixen komikien
giltzak, eskumuturrekoak, txanpo- pertsonaia nagusietakoa da. Baina
nak… Objektuok, eguneroko bizi- Julio Zesarrek ez zuen
moduaz gain, Akitaniako galiarrek sekula titulu hura izan;
inguruko herriekin zituzten harre- haren
ondorengo
manak ere agerian uzten dituzte. Augusto izan zen ErroIbaietan barrena Mediterraneoko mako lehen enperadoproduktuak iristen ziren, baita rea. n
Atlantikoko kostaldeko gatza ere.
Nagore Irazustabarrena
Luxuzko baxerek adierazten dute
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ERDIKO KAIERA - ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA

Zentral nuklearrak itsasoan?

Zebren marrak, eltxoen
aurkako babesa

F UKUSHIMAKO ISTRIPUAK
tsunami batek kaltetutako
tresneria elektrikoan izan
zuen oinarria. Tresneria
elektrikoa kaltetzeak erregai erradiaktiboa zegoen
eraikinetara ura ezin eramatea eragin zuen, eta hoztesistema etenda geratu
zenez erregaiak izugarrizko
tenperatura hartu eta telebistan ikusi genituen suteak
eragin zituen.
AEBetako MIT institutuko ikerlari talde batek diseinu berritzaile bat
prestatu du zentral nuklearrentzat, eta horretarako petrolio plataformak
hartu dituzte eredu. Ingeniarien arabera, euren diseinuan ezinezkoa da
matxura elektrikoa izatekotan ur hornidura etetea, erregai-barrak itsasoaren
azpian egonik urak grabitatez zirkulatuko bailuke hozte-sisteman zehar.
Sistema horren beste abantaila tsunamien aurreko portaera
da. Tsunamiak bortizki agertzen dira itsasertzean eta ez hainbeste itsaso barrenean. Abantaila hori bera petrolio plataformek
dute. Hala ere, oraindik galdera ugariri erantzun beharra dago
MITekoen diseinua benetan gauzatu daitekeen jakin aurretik. n

Azken mendean zientziak bost
hipotesi nagusi eman ditu zebren
marra zuri-beltzak esplikatzeko:
kamuflajea, harrapariei nahasmendua eragitea, beroari aurre
egitea, antolamendurako kodea
eta eltxoen ziztadez babestea.
Kaliforniako Unibertsitateko
biologo talde batek egindako
ikerlanaren arabera, azken hori
da marra ospetsuen zergatia.

Oiloen begia, material berri
batentzako oinarria
H EY PAUL -CC B Y

OILOEN begietako zelula fotosentikorren
egitura “hiperuniformeki desordenatua”
da. Fisikariak orain hamar urte hasi ziren
arestian egoera horretan dagoen materiala
aurkitu nahian, eta berriki oiloen begietan
topatu dute.
Hiperuniformeki desordenatutako materiala solido kristalino eta likido baten artekoa da, eta erregulartasun handia du eskala
handian, baina izugarrizko desordena eskala lokalean. Egoera horrek oso propietate
fisiko interesgarriak ditu, hala nola argia efizientzia handiz transmititzeko
gaitasuna. Horrek iraultza handia eragin dezake elektronikan.
Ikerlariek aurkitutakoa, noski, material berri baten oinarria
da; orain, material hori sortzea “baino” ez da falta. n
Babeslea: iametza Interaktiboa
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ttiki.com/64106
(Euskaraz)

Kostaldearen higadura
izugarria Euskal Herria
eta Bretainia bitartean
Negu honetan 30 itsas enbata
baino gehiago atzeman dira.
Biarritzetik Bordele bitarteko
gune batzuetan itsasertzak hogei
metro egin du atzera. Higadurarekin batera, itsasoaren aurrerakadak hainbat gune hondoratzea eragin du.
ttiki.com/64107
(Frantsesez)

Transistoreen
bizkortasun errekorra
hautsi dute
AEBetako bi institutu teknologikok iragarri dute transistore
batek 798 gigahertzetan funtzionatzea lortu dutela, hau da,
200 gigahertzetan hobetu dute
orain arteko marka. Lastertasuna handitzeak eragin handia
izan dezake komunikazioetan.
ttiki.com/64108
(Gaztelaniaz)

| JAKOBA ERREKONDO |
mandio@zerain.com

LANDAREAK - ERDIKO KAIERA

Erkituta
ANIMALIAK jaten dituzten animaliak baratzearen lagun izan daitezke: jandakoa kaltegarria izan edota,
areago, izurrite bihurtzeko erraztasuna badu. Horien jale direnak
gure baratzearen ingurura erakarri
eta bertan ezartzera gonbidatu
behar ditugu. Haien gustuko giroa
sortuko duten zuhaixka eta belarrak jartzeko nioen lehengoan.
Hura nioen Elkar jan artikulutxoaren bueltan, Facebookeko
lagun batek Ambrose Bierce handiaren Deabruaren Hiztegia liburu
ezin handiagoa ekarri dit gogora.
Mila esker, Edorta. Hiztegi hori
bikain ekarri zuen euskarara

Xabier Olarrak; hona “jangarri”
hitzaren ordaina: “Jateko eta, oro
har, digeritzeko ona, hala nola
harra apoarentzat, apoa sugearentzat, sugea zerriarentzat, zerria
gizonarentzat, eta gizona harrarentzat”.
Animalia animaliajaleen zain
izan gabe, animaliak jaten dituzten
landareak ere badira. Euskal
Herrian baditugu batzuk: muki
belarrak (Pinguicula lusitanica eta
Pinguicula grandiflora), Utricularia
vulgaris, eguzki ihintza (Drosera
rotundifolia) eta haren bestengusinak (Drosera anglica eta Drosera
intermedia). Horiek berez dira

A DAILDO A LMEIDA

Bi zimitz berde kaputxinaren lorean.

hemengoak. Aspaldian, mundu
guztiko landare intsektujale ugari
ikusten da saltokietan.
Landare horiek lur elkorretan
bizitzera ohitu dira. Elikagai eskasia intsektuak harrapatu eta janez
erremediatzen dute. Barruak urtu
eta hustu eta azal gogorra besterik
ez dute uzten. Intsektuak ehizatzeko teknika ugari garatu dute
landareok: kakoak, amuak, lakioak
eta lazoak, zepoak, sarrera bai
baina irteerarik gabeko ontziak,
trabakatze guneak, nasak, kola
itsasgarriak... “Landare haragijale”
deitzen zaie, baina “intsektujale”
deitu beharko genieke. Benetan
haragia jaten duen landarerik ba
ote den, aspaldiko eztabaida da.
Jan, guk jatea eta irenstea ulertzen
dugun eran, ez, noski; baina animalion haragia baliatzen duten
landareak, bai.
Hau txiletarra da: Puya chilensis. Lur agorretan bizi da. Lore
tzar luze bat ematen du, hir u
metro eta erdi arterainokoa, dena
arantza beldurgarriz josia. Arantza horiek loretxoak babesten
dituzte, belarjaleek jan ez ditzaten.
Baina, oharkabean gehiegi hurbilduta edo haize kolpe batekin,
arantzetan trabatu daiteke, hegazti
bat bezala arkazte bat.
Bertan gosez hil eta
erkitutako landarearen lurra aberastuko
dute. n

2014 KO

MAIATZAREN

4A



37

ERDIKO KAIERA - DENBORAREN MAKINA

| NAGORE IRAZUSTABARRENA |

Apirileko feria eusko-katalana
Ezkerrean, Sevillako feria
(1856) azokako irudirik
zaharrenetakoa, Andrés
Cortés y Aguilarrek egina.
Obraren hiru bertsio daude:
bata Sevillako udaletxean,
bigarrena Bilboko Arte Eder
Museoan eta azkena Hijos
de Ybarra S.A. enpresaren
eskuetan. Alboan, José
María Ybarra bilbotarra,
Apirileko feriaren eta
aipatutako enpresaren
sortzailea.

SEVILLA, 1846KO ABUZTUAREN 25A. Hiriko bi enpresagizonek proposamen bat bidali zioten udalbatzari, urtero, apirilean, hiru eguneko ganadu azoka bat antolatzeko. Alejandro Aguado, Montelirioseko kondea zen
orduan Sevillako alkatea, eta proposamena atzera bota
zuen hasieran, hiritik hurbil beste bi ganadu azoka
garrantzitsu bazeudela argudiatuta: Mairena de Alcorrekoa eta San Lucar la Mayorrekoa, jatorria Erdi Aroan
zutenak biak. Hala ere, 1847ko martxoaren 5ean Elisabet II.a Espainiako erreginak feria pribilegioa eman
zion Sevillari. Orduan, udalbatzak aurreko urtean jasotako proposamena egokia zela erabaki zuen, besteak
beste, proiektuak tokiko abeltzain eta nekazari askoren
babesa zuelako, bultzatzaileak bertakoak ez ziren arren;
enpresa-gizonetako bat, Narciso Bonaplata (18071869), katalana zen, eta bestea, Jose María de Ybarra
(1816-1878), Euskal Herrikoa.
Bartzelonan jaioa, Bonaplata ehungintzan hasi zen
lanean. Desamortizatutako komentu zaharrak merke
erosi eta fabrikak Kataluniatik kanpo zabaldu zituen
1830eko hamarkadan. 1840an iritsi zen Sevillara, burdina eta kobre fabrika berri bat aitzakia, eta han bizi izan
zen hil artean.

José María de Ybarra, aldiz, bilbotarra zen, José
Antonio Ybarra Bizkaiko Labe Garaien eta Banco de
Bilbaoren sortzailearen hirugarren semea. Aitak, semea
Bilbo inguruan bor-borrean zeuden mugimendu politikoetatik aldendu nahian, José María kanpora bidali
zuen 1841ean: Baionara, Bartzelonara, Valentziara,
Cádizera... 1843an Sevillara iritsi zen eta han geratzea
erabaki zuen. Itsasontzi enpresa bat sortu zuen lehenik,
Sevilla eta Bilbo arteko merkataritza bidea egingo
zuena. Ondoren, oraindik martxan dagoen Ybarra elikagai enpresa sortu zuen.
Bonaplata eta Ybarraren ekimena erreginaren baimena jaso eta hurrengo hilabetean gauzatu zen: ganadu
azoka 1847ko apirilaren 18an inauguratu zuten. Apirileko lehen feria hartan hemeretzi etxola jarri zituzten
jan-edanetarako. Baina dibertsio-gunearen arrakastak
eraginda, 1850ean azoka bitan banatu zuten: ganadua
batetik, festa bestetik. Gaur egun ganadu askorik ez,
eta jantzi flamenkoak, sevillanak, manzanilla.... dira nagusi. Andaluziar esentziaren
paradigmatzat iragartzen den Sevillako
feria, katalan batek eta euskal herritar batek
sortu zuten. n

Arrastoak

Sic semper tyrannis
MARKO JUNIO BRUTOri egotzi ohi zaio
Sic semper tyrannis (Honela beti tiranoei)
esaldi ezaguna; Julio Zesar hil zuenean
bota omen zuen erromatar senatariak.
Hamazortzi mende geroago, Abraham
Lincolni Ford antzokian tiro egin eta
ihes egiten saiatu zenean, John Wilkes
Boothek ere esaldia oihukatu zuen,
eszenari dramatikotasuna emateko
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asmoz edo; izan ere, Booth aktore ezaguna zen hiltzaile are ezagunagoa
bihurtu baino lehen. 1996an Oklahoma
Cityko eraikin federalaren aurkako erasoan 168 pertsona hil ziren. Timothy
McVeigh egilea atxilotu zutenean
(argazkian) Lincolnen irudia zeukan
elastikoa zeraman soinean, eta irudiaren azpian esaldia: Sic semper tyrannis. n

TERMOMETROA

EMAKUMEAK LAN MUNDUAN

Sexu banaketaren amildegia
Sexismoak egituratutako lan munduan, emakumeak gizonak baino prekarioago daude: %25
gutxiago kobratzen dute batez beste; kontratu eskasagoen jabe dira; eta goi kargu gutxiagoren
arduradun. Sistema neoliberalaren krisiak ez du areagotu baino egin lanaren banaketa
sexualak aspaldi sortutako amildegia.

“EMAKUMEOK LAN MUNDURA sartzea lortu bagenuen ere, ez da aukera
berdintasunean izan. Oinarritik merkatu diskriminatzaile batera sartu
gara: segregazio laborala, soldata
baxuak… Eta oraindik zaintza lana
gure bizkar dago. Jardun bikoitza edo
hirukoitza daukagu”. Zaloa Ibeas
LABeko emakume arloko arduradunarenak dira hitzok. Eta sindikatuek
zein estatistika institutuek argitaratutako datuek arrazoia ematen diote:
emakumeek gizonek baino %25
gutxiago irabazten dute lan ordu
bakoitzeko Euskal Herrian, eta lan
baldintza ez-egonkorragoak dauzkate. Gainera, etxeko lanak eta zaintza
oraindik euren zereginak dira: lau
ordu ematen dituzte egunean zeregin
horretan; gizonek, bi inguru.
Zaila da oso lan munduaren
azterketa orokorra egitea. Euskal
Herri osorako erakunde faltak
herrialdez herrialdeko datu bilketa
konplikatzen du. Instituzio bakoitzak, halaber, neurgailu jakin batzuk
hartzen ditu kontuan informazioa
bilatzerakoan. Maiz ezinezkoa da
argazki orokorra osatzea.
Dena den, datozen paragrafootan, ikuspegi zabala marraztu nahi
dugu, ELA eta LAB sindikatuetako,
Eustateko, Nafarroako Estatistika
Institutuko eta Gaindegiko ikerketak oinarri hartuta.
Zoritxarrez, zenbatu gabe geratu
ohi dira historikoki feminizatutako
postuak diren eta estatistiketan sartzen ez dituzten horiek: adibidez,
beltzean kobratutako etxe garbike-

L UIS JAUREGIALTZO / A RGAZKI P RESS

| SAIOA ALKAIZA GUALLAR |

“Orain, ez zaigu esaten etxeko andreak izateko, ez. Orain, enplegua izan behar
dugu, baina betiere etxea ahantzi gabe”. (Blanca Fernandez Viguera, soziologoa)

tak, zaintza lanak edo prostituzioa.
Lanean bai, baina nola?
Euskal Herrian, %69,9 da egun
jarduera tasa, alegia, lanean egon
edo lan bila dabilen jendearen
kopurua. Soilik emakumeenari so
eginez gero %66,2 da. Ez dirudi,
beraz, ezberdintasun handirik dagoenik. Ezta langabezia tasan ere:
%15,9 da orokorra; eta emakumeena %16,6. Baina datuek ehunekoa
baino ez dute biltzen, ez nolakotasuna. Gakoa ez da zenbat emakumek egiten duen lan, non eta nola
egiten duen baizik.

Emakundek argitaratutako dokumentuei erreparatuz, lanaren banaketa sexualak oraindik indarrean
darrai. Adibidez, EAEn eraikuntzan lan egiten duten hamarretik
bederatzi gizonak dira, eta industrian diharduten hamarretik zortzi.
Hirugarren sektoreari dagokionez,
hamarretik sei emakumeak dira.
Gaindegiak herrialdeko zazpi lurraldeak kontuan izanda egindako irakurketaren arabera, emakumeen
kontratazioen ia %60 zerbitzu sektorean egin da. Eta hain zuzen ere
hori da kalitate eskaseneko enple2014 KO
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TERMOMETROA - EMAKUMEAK LAN MUNDUAN
gua eskaintzen duena. Genero rol
klasikoei lotuta ageri dira ofizioak.
Blanca Fernandez Viguera soziologoa eta genero adituak sozializazio prozesuaren ondoriotzat jo du:
“Emakumeoi txikitatik etxeko lanak
eta zaintza lanak egiten irakatsi
digute. Panpinak emanda, jostailuzko sukaldetxoak… Handitzerakoan
barneratuta dugu eginkizun horiek
hor daudela eta guri dagozkigula.
Baina ezin du horrela izan. Etxeko
lanak kolektiboki egin behar ditugu.
Lana banatu beharra dago: etxekoa
eta merkatukoa”.
Fernandezen iritziarekin bat egiten du LABeko Ibeasek. Aurtengo
martxoan argitaratu du sindikatuak
Krisialdiaren ondorioak eta soldaten
debaluazioa txostena. Kritiko aztertu
du errealitatea. Sindikalistak dioenez, emakumeek lan merkatura
egindako sarrera ez da bestelako
aldaketa sozialekin egokitu: “Ez
dago bateragarritasun neurri errealik. Goi postuak oraindik ere gizonezkoentzat erreserbatuta daude,
kasu gehienetan. Emakumeak zaintza lanekin jarraitu behar du bitartekorik ez dagoelako, besteak beste,
zerbitzu publikoak”.
Eta zergatik ez dute gizonek ere
zaintza lana eta enplegua bateratzeko arazorik? Aho bizarrik gabe egiten du solas Ibeasek: “Lanaren
banaketa, bere ikuspegi integralean,
oraindik ez delako errealitate bat,
emakumeok jarraitzen dugulako
pisuaren parte oso handi bat eramaten”.
Lanaren kontzepzioa bera ere
hor dago. Zergatik dira lan batzuk
besteak baino garrantzitsuagoak?
Zeren arabera? Fernandezek beste
galdera baten bidez erantzun du:
“Zergatik dauka erizain batek mediku batek baino garrantzi gutxiago?”. Eta airean utzitako zalantza
berak erantzun du. “Ofizio batek
emakume aurpegia hartzen duenean balioa galtzen duelako”.
Ordu gutxi eta aldikotasun
handiagoa
“Emakumeak lan merkatura sartu
badira ere, euren jarduna ‘laguntza’
gisa hartzen da”. Hala uste du Fernandezek. Hori dela eta, kontratu
motak eta ordu kopuruak eremu
publiko eta pribatuko lanak batera-
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tu ditzan pentsatu ditu sistema neoliberalak, haren aburuz.
Zifrek for ma ematen diote
soziologoaren usteari. Beharrean
dagoen emakumeen %28,8ak lanaldi partziala dauka Hego Euskal
Herrian, eta gizonezkoen %5ak
baino ez. Nafarroako Estatistika
Institutuak era sinpleagoan eskaini
du bertako datua: lanaldi partziala
hartzen duen gizon bakoitzeko,
3,80 emakumek hartzen dute. Hala,
Euskal Herria bere osotasunean
hartuta, kontratu murriztuen %80,9
emakumeek hartzen dute.

Langabezia tasa
orokorra %15,9 da, eta
emakumeena %16,6.
Baina datuek ehunekoa
baino ez dute biltzen, ez
nolakotasuna. Gakoa ez
da zenbat emakumek
egiten duen lan, non eta
nola egiten duen baizik

Gauza bera gertatzen da aldikotasun tasarekin. Ohikoagoa da emakumeek tarte baterako jardutea.
Adibidez, EAEn, %24,4koa da
emakumeen aldikotasun tasa, eta
gizonena 6,9 puntu baxuagoa,
%17,5ekoa. “Lanaldi partziala kontratu ideala bailitz saldu digute, hala
denbora geratzen zaigulako etxeko
lanak egiteko. Orain, ez zaigu esaten etxeko andreak izateko, ez.
Orain, enplegua izan behar dugu,
baina betiere etxea ahantzi gabe”,
dio Fernandezek.
Seme-alaben karga ere emakumeek jasotzen dute oraindik orain
hein handiago batean. EAEko
datuak argitaratu zituen Emakundek 2012an, eta horiek dira eguneratuenak. EAEn aktibitate tasa orokorrak gora egiten du umeak eduki
ahala, baina emakume eta gizonen
arteko diferentzia ere handitzen da
proportzionalki senideak izaterakoan. Aktibitate tasa orokorra
%56,2koa da -%49,5ekoa emakumeena eta %63,2koa gizonena-.
Baina ondorengoen faktoreak
nabarmen moldatzen du.

Seme-alabarik ez dutenen tasa
%46,9 da: emakumeena %40,4koa;
eta gizonena %53,4koa, 13 puntuko
diferentziarekin. Seme-alaba bat
duten emakumeen tasa, ordea,
%55koa da eta gizonena %70ekoa,
15 puntuko aldearekin. Eta bi semealaba dauzkatenen kasuan, emakumeena %69,8koa da eta gizonena
%87,6koa, 17 puntuko diferentziarekin. Lan erreproduktiboaren
banaketa ezaren katebegietako
beste bat da hau.
Kontraturik gabeko pertsonen
kasuan ere aldea nabarmena da:
%86,6 emakumea da, %13,4 gizona.
Kristalezko sabaiarekin
aurpegiz aurpegi
Gora heltzen uzten ez duen muga
estrukturala da kristalezko sabaia.
“Batetik, botere ekonomikoa ez da
emakumeekin fio. Orokorrean,
gizonek beste gizon batzuei ematen
diete ardura. Bestetik, maila subjektiboa ere badu, emakumeak ez dira
postu horiengatik borrokatzen”.
Fernandezek hor sumatzen du goi
karguak ez hartzeko edo ez bilatzeko koxka.
Ildo beretik jo du Bilgune Feministako kide Saioa Iraolak. Lan erreproduktiboaren pisuaz gaindi, beste
hainbat faktore ekarri ditu gogora:
“Lan mundua, urteetako egituraketaren eraginez, oso eremu patriarkala izan ohi da eta emakume askok
ez dute indarrik, gogorik, sentitzen
inguru arrotz horretan sartzeko.
Bestalde, autoestimu faltak eragiten
du. Emakumeok gure bizi esperientzia dela eta urteetako gutxiesteak
direla ere, autoestimua baxuago
izan ohi dugu. Gainera, demostratu
beharra dago. Emakumeoi espazio
publikoan asko exijitzen zaigu”.
Adibide gisa Eustatek EAEn
egindako azterketa dugu. 2012ko
datuak dira azkenak. Enpresetako
zuzendaritzako kideen %32,2 emakumea zen. Erdiko aginte postuetako %30,4. 2000. urteko datuekin
alderatuz, egia bada ere ehunekotan
presentzia nabar menagoa dela
–orduan, goi karguen %30,6 zen
emakumea, eta erdiko postuen
%15,6– urruti dago oraindik portzentaje-berdintasuna. Eta jakina
denez, portzentajeetan zifra pareki-

R AUL B OGAJO / A RGAZKI P RESS
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Krisiaren eraginez, gizon eta emakumeen lan baldintzen aldea are gehiago handitu
daiteke ez bada lan erreproduktiboa eta produktiboa banatzeko zer edo zer egiten.

de bat lortuta ere, dena ez legoke
eginda.
Krisiak emakume aurpegia dauka
Ongizate estatuaren eraisteak aurretik kaltetuen zeuden kolektiboei

egin die min handiena. LABek argitaratutako informazioaren karietara, zapaldu artean zapalduenetakoa
izan da emakumeena.
Fernandezek dio murrizketekin
zerbitzu publikoak gutxitzerakoan,

kontuan izanda batez ere emakumeek
egiten dutela lan hezkuntzan eta osasungintzan, haiek geratu direla batez
ere langabezian. LABek martxoaren
8rako ateratako irakurketaren arabera, azken bi urtetan 4.000 lagun kaleratu dituzte zerbitzu publikoetatik eta
gehiengoa emakumea da.
Aldebiko txanpona da, gainera,
zerbitzu publikoak murriztea. Izan
ere, zaintza lana etxera eramaten du
bueltan: “Zahar etxeetan zaharrak
sartzen ez badira, ospitaleetan gaixoak azkar botatzen badituzte…
Krisiaren efektuetako bat zaintza
lana handitzea da, eta berriz egokituko zaie emakumeei. Haiek arintzen dituzte, gehienetan, familiengan sortutako eragin kaltegarriak.
Mendekotasuna duten pertsonaz
edota haurrez arduratzea, kasu.
Horrez gain, baliabide eskasiak
etxean gauza gehiago egitera garamatza. Sukaldean denbora gehiago
ematera, arropa jostera… halakoek
etxeko lanen pisua handitzen dute”.
Krisiaren eraginez, gizon eta
emakumeen lan baldintzen aldea
are gehiago handitu daiteke ez bada
lan erreproduktiboa eta produktiboa banatzeko zer edo zer egiten,
Fernandezen irudiko. “Inork ez du
zenbatu zenbat ordu sartzen dituzten etxean egun emakumeek krisiaren ondorioz. Eta hori kontabilizatu beharra dago, ikusarazteko”.
Sistema patriarkal baten aurpegietako beste bat baino ez da lan
mundua. Horregatik aditu guztiek
lanaren kontzeptua
bera birpentsatzeko eta
ardurak banatzeko
beharra nabar mendu
dute. n
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TERMOMETROA

IOSEBA ECEOLAZA LATORRE

«Egungo sistema politikoak
frankismoari zilegitasuna
kendu beharko lioke»
Parlamentaria eta Batzarreko kidea izateaz gain, 1936an Nafarroan fusilatu, hil eta
desagerrarazitako senideen elkartean dabil Ioseba Eceolaza (Iruñea, 1979). Oroimen
historikoaren berreskurapenak 2014an Nafarroan eman ditzakeen urratsez mintzo zaigu.

42



2014 KO

MAIATZAREN

4A

I. E CEOLAZAK

PABLO DE GREIFF, Nazio Batuetako
errelatoreak otsailean Espainiako
Estatura eginiko bisitan harridura
agertu zuen 1936ko Gerrako biktimen alde Estatuak eginiko lan eskasa zela kausa. Desagertuekiko eta
hauen senideekiko “Estatu politika” aldarrikatu zuen, biktimei ematen zaien tratua hauteskundeetako
emaitzen araberakoa izan ez dadin.
1977ko Amnistia Legearen ondorioak bertan behera geratzea eskatu
zuen ere, orain arte epaitegietara iritsi diren kasu bakanei giltza emateko funtzioa izan baitu, eta, Argentinan frankismoaren krimenen
kontra ireki den kereilari loturik,
Espainiak nazioartean kolaboratu
beharra duela ohar egin zuen.
1936ko altxamendua eta gero,
falangistek nahiz karlistek 3.400 pertsona hil zituzten Nafarroan. Mila
gorpu inguruk bide bazterretan desagerturik jarraitzen dute, gerraren
amaieratik 75 urte iragan badira ere.
Nafarroan fusilatu, erail eta desagerrarazitakoen elkarteak eginiko lanak
ahalbidetu du, hein handi batean,
Nafarroako Parlamentuak berriki
Memoria Historikoaren Legea onartu izana, edota “alargunen herria”
bezala ezagutzen den Sartagudan
Memoriaren Parkearen irekiera. Ioseba Eceolazaren irudikoz, 2014 urtea
erabakigarria izan daiteke Nafarroako 1936ko Gerrako biktimek, behingoz, euren aitormena lor dezaten.

UTZIA

| KOLDO AZKUNE ETXABARRI |

Gerraren ondorioak nozitu zituen jendeari beranduegi iristen ari zaio
aitormena?
Demokraziak askoz lehenago kendu
behar zion zilegitasuna frankismoari.
Fusilatuen eta hauen familien duintasuna aitortzeko, Trantsizioan urrezko
aukera galdu genuen. Sinestezina da
ikustea nola 2014an senideek eta
elkarteetako kideek bilatu behar
dituzten bide bazterretara jaurtitako
gorpuak, euren denbora eta esfortzua erabiliz. Memoria Historikoaren
politika zehatza ez edukitzea oso
esanguratsua da. Gure gizartearen,
gure erakundeen eta gure demokraziaren kalitatearen isla da. Gerra
Zibilaren garaitik, hala Espainian

nola Nafarroan, zientoka desagertu
dagoela normaltasunez bizi duen
gizarteak bere buruari zenbait galdera egin beharko lizkioke.
Memoria Historikoaren berreskurapenean, nolakoa izan da Nafarroako
Gobernuaren jokabidea?
Jokabide kontraesankorra erakutsi
du. Memoria Historikoaren legearekin abstenitu ziren, baina betetzen ari
dira. Sartagudako Memoriaren Parkea eraikitzeko ere abstenitu egin
ziren, baina 150.000 eurorekin lagundu zuten. Nafarroa osoko 90 udaletik goitik Memoriaren Parkea diruz
lagundu zuten, eta horietako batzuetan UPNk gehiengo osoz agintzen
zuen, Iruñea eta Tutera kasu. Noski,
ez da UPNren meritua. Memoria
Historikoaren aldeko mugimenduaren garaipena da. Senideek denbora
luzez eutsi diote, eta bete-betean
asmatu dute etikan, giza eskubideetan, eta gizartea eta erakundeak konbentzitzeko sentsibilitatean oinarritutako diskurtsoa eraikitzen.
Espainiako Estatuan memoriaren
berreskurapenean atzera egiten ari
direla ematen du.
Memoria Historikoaren lehenengo
legea 2007an onartu zuten, eta mugatua bada ere, hamaika kritika jaso
baditu ere, aurrerakada nabarmena
ekarri zuen. Memoria Historikoaren
gaia normalizatzea ekarri zuen, eta

KOLDO A ZKUNE E TXABARRI

IOSEBA ECEOLAZA LATORRE - TERMOMETROA
gure lanik gogorrena burutzeko
–desagertuak bilatu eta hauen gorpuak berreskuratzea– baliabide ekonomikoak eskaini zizkigun. Alderdi
Popularrak boterea berreskuratu
zuenean, laguntzak moztu zituzten,
eta orain gorpuak lurretik ateratzen
baditugu, boluntarioen lanari esker
da, elkarteko bazkideek ematen
duten diruaz baliatuta. Honek hausnarketa merezi du: Espainia, Kanbodiaren atzetik, munduan desagertu
gehien dituen herrialdea da.
Nazioartean, badirudi urratsak ematen ari direla, Argentinako frankismoaren krimenen aurkako kereilan
adibidez.
Gure elkarteko ordezkaritza bat
Madrilgo Argentinako enbaxadan
izan zen, auzian parte hartu ahal izateko. Eztabaida juridikoa baino,
garrantzitsua deritzogu jakinaraztea
egungo sistema politikoak frankismoari behin betikoz zilegitasuna
kendu behar diola. Eta horretarako,
arras garrantzitsua da ulertzea erail,
torturatu eta pertsonak bahitu zituzten horiek ezin dutela zigorgabetasunik eduki. Gizateriaren aurkako
krimenak dira. Nafarroa bezalako
lurralde txiki batean, beste modu
batean pentsatzeagatik, 3.400 pertsona hil zituzten. Eta horri tratamendu judiziala eman behar zaio.
Indarkeria aztertzeko, egia, justizia eta ordainaren prismak erabili
behar dira. Egia ezagutzen dugu,
senideen eta alor akademikoaren
bidez. Erreparazioa poliki-poliki
ematen ari da, udaletan, erkidegoetan eta baita Espainiako Gobernuan
ere. Justizia da hankamotz geratzen
ari dena.

Apirilaren 12an gerran fusilatuak omendu zituzten Iruñeko Gazteluko Bueltan.

PPko bozeramaileek mendekua nahi
duzuela diote.
Kritika hori 2002an ohikoagoa
zen, gu hasi ginelarik. Orain, ia-ia
ez da kritika hori mahai gainean
jartzen, Memoria Historikoaren
aldarrikapen lasaia egiten dugula
ikusi baita, etikaren ikuspuntutik
ari garela alegia. Egunotan Marta
del Castilloren gorpuzkiak bilatzen ari dira Sevillan. Tamalez,
bere familiak badaki hilik dagoela.
Baina gorpuzkiak aurkitzea beharrezkoa dute. Dolua modu egokian ixteko bide bakarra da. Gurekin berdin gertatzen da. Ez da
bidezkoa pertsona batek, 78 urtez,
bere bur uari senidea non ote
dagoen galdetzen ibili behar izatea. Gizartearen zati handi batek
konprenitzen du gure eskaerak
arrazoizkoak direla, onargarriak
direla.

Epe laburrera, zein da zuen erronka?
Memoria Historikoaren Legeak
orain 35 urte itxita behar luketen
kapituluei akabera eman beharko
lieke. Frankisten sinbologia kenduz,
hezkuntzan 1936ko Gerrari ematen
zaion tratamendua aldatuz, Memoria Historikoaren alde lan egiten
duten taldeak lagunduz... Lege hori
betetzeko borondatea dagoenean,
gure gizarteak urrats garrantzitsua
eman duela esan ahal izanen dugu,
heldutasun etiko eta politikoa erakutsi duela. Legeak dio Nafarroako
Gobernuak atera behar dituela gorpuak, eta DNA-banku baten sorrera posible egiten du, Nafarroako
Auzitegi-Medikuntza Institutuarekin batera lan egingo
duena. 2014. urtea
Memoria Historikoaren
urterik garrantzitsuena
izan daiteke. n
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JOSE LUIS SEGURA
EUSKAL KONTSUMITZAILEEN ANTOLAKUNDEA

«EAEko Kontsumitzaileen
Hizkuntz Eskubideen Dekretua
letra hila da isun atalik gabe»
Bilbotarra, kazetaria ofizioz, sei urte daramatza EKAn, Euskal Herriko Kontsumitzaileen
Antolakundean (berez EAE dute jardun eremua), komunikazio arduradun. Merkataritzan eta
zerbitzu enpresa handietan kontsumitzaileoi emandako arretan euskarak duen lekuaz jardun
dugu harekin. EKAk jasotzen duen kexa oldearen barruan hizkuntzarekikoak hutsaren
hurrengoa dira, baina badute kezkarik gaiaz. Baita EAEk arlo horretan duen legedi antzuaz ere.
| UNAI BREA |
Argazkiak: Iñigo Azkona

Kontsumitzaileen kexak jasotzea da
zuen lanetako bat. Asko iristen zaizkizue, baina arreta euskaraz ez jasotzeagatik oso gutxi...
Hutsaren hurrengoa. Gure ustez,
euskaldun batentzat saltoki batean
arreta euskaraz ez jasotzea, kontsumitzailea izateagatik dituen eskubideen aurkako erasoa baino, hizkuntz
eskubideen aurkako erasoa da.
Beraz, kexa horiek Behatokiari edo
Kontseiluari heltzen zaizkie. Nik ez
dut daturik, baina badakit urtero
salaketa asko jasotzen dutela.
[Elkarrizketa hau egin ostean, hizkuntz eskubideak bermatzea xede
duen Eusko Jaurlaritzaren Elebide
zerbitzuak 2013an jasotako erreklamazioen berri eman zuen. 304 kexa
jaso zituzten; ia laurden bat interes
orokorreko zerbitzuetan, merkataritza-guneetan eta aseguru-etxeetan
euskara erabili ezinagatik].
Oso kontziente gara kontsumitzaile
modura dauzkagun eskubideez, baina
askotan badirudi hizkuntz eskubideak
ez daudela horien barruan.
John Fitzgerald Kennedy izan zen
kontsumitzaileen eskubideez mintzatu zen lehena. Oso esaldi fama-
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“1985ean NBEk kontsumitzaileen zerrenda ofiziala ezarri zuen, baina zerrenda
horretan ez dira hizkuntz eskubideak aipatzen”.

tua bota zuen 1962an, AEBetako
Kongresuaren aurrean: “Kontsumitzaile kontzeptuak guztiok hartzen
gaitu, kontsumitzaileok merkatuko
talde ekonomikorik garrantzitsuena
gara, erabaki ekonomiko publiko
zein pribatu guztiek eragina dute
guregan eta guk ere eragina dugu
ekonomian. Hala izanda ere, kontsumitzaileen ikuspuntuak, eskae-

rak... ez dira kontuan hartzen”. Eta
oinarrizko lauzpabost eskubide
aipatu zituen. Geroago, 1985ean,
NBEren Batzar Orokorrak kontsumitzaileen zerrenda ofiziala ezarri
zuen. Baina zerrenda horretan ez
dira hizkuntza eskubideak aipatzen.
Handik eratorri diren legedietan ere
ez, hortaz?

JOSE LUIS SEGURA - TERMOMETROA
EAEn Euskal Kontsumitzaileen Estatutua daukagu,
1981ean onartua, eta 1984ko
espainiar legea. Baina merkataritzan euskararen erabilpena
bultzatzeko lehenengo saiakera
serioa Ibarretxeren Jaurlaritzak
egin zuen 2008an, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntz Eskubideei bur uzko
Dekretua promulgatu zuenean. Dekretuak behar batzuk
ezartzen zituen zerbitzu enpresentzat eta saltokientzat, eta
isun atala ere bazeukan.
Sekula indarrean jartzera iritsi
ez zena, ondo jakina denez.
2010ean jarri zen indarrean
dekretua, baina isun atalak urtebeteko luzamendua zeukan,
enpresek egokitzeko denbora
eduki zezaten. Bitarte horretan
Patxi Lopez heldu zen Ajuria
Enera, eta haren gobernuak isun
atala dekretutik kentzea erabaki
zuen. 2012ko otsailean kendu zuten
atal hori, eta guk euskararen normalizaziorako prozesuan atzerapauso
handitzat jo genuen neurria. Zigor
atalik gabe, ezartzen dituzten beharrak betetzea borondatearen menpe
utzita, legeak ez dira lege, gomendio
hutsak baino.
Dekretua indarrean dago oraindik.
Bai, baina letra hila da. Guk esan
genuen, isun atala kendu zutenean,
aurrerantzean oso gutxi hitz egingo
zela dekretuaz. Eta hala izan da.
Isun eta guzti ere, dekretuaren jatorrizko bertsioa ahul samarra zela
esan zenuten, ezta?
Izan ere, euskararen normalizazioan abiadura biziagoa nahi zuten
euskal gizarteko sektore batzuentzat dekretua motz geratzen zen.
Merkataritzan, publikoaren arretan
hamabost langiletik gora edo 400
metro koadrotik gora zuten salto-

vesek iazko ekainean dimititu
zuen, haren ordez beste bat
sartu zen, eta ordutik ez dakit
askorik gaiaz. Irakurri dut zerbait egin nahi dutela, baina nik
dakidala ez da ezer egin.
Horraino dekretuaren historia.

kiei soilik eragiten zien. Momentu
hartan EAEko saltoki guztien %6,5
besterik ez ziren. Gainera, dekretuaren ezarpena EAEko hiru hiriburuetara eta biztanle elebidun portzentajea %33tik gorakoa zuten
udaletara mugatzen zen. Eta etiketatzeaz ez zuen ezer ere esaten.

Lehen esan duzu merkataritzan
euskaraz arreta ez jasotzeagatiko kexak ez zaizkizuela zuei iristen, euskalgintzako elkarteei
baizik. Iaz emandako hitzaldi
batean kexa kopuru urriaren
balizko beste arrazoi bat aipatu
zenuen: euskaldunok kemena
galdu omen dugu geure hizkuntz
eskubideen defentsan.
Bai, hala uste dut. Herritar soil
modura diot hori, ez EKAko
bozeramaile modura. Euskaldunok orain dela pare bat hamarkada geneukan kemen hori
ahuldu da, kalean sumatu egiten
da, niri behintzat hala iruditzen zait.
Bestetik, badirudi euskaldun askok,
batez ere gaztelania nagusi den
herrietan daudenean, ez dutela sentitzen gizarteko arlo guztietan euskaraz mintzatzeko eskubidea dutenik.
Niri hala esan didate Ondarroako
lagun batzuek, Bilbora etorrita.

Jaurlaritza berriz aldatu zen orain
urte eta erdi inguru. Badakizue oraingo gobernuak zer asmo duen dekretuarekiko?
Nik elkarrizketa egin nion Belen
Greavesi, Kontsumobideko zuzendari izendatu eta gutxira [Jaurlaritzaren menpeko erakundea da Kontsumobide]. Dekretuaz galdetu
nion besteak beste, ea isunen atala
berreskuratuko ote zuten edo beste
dekretu bat egingo zuten, eta ez zen
batere busti erantzunean. Hizkuntza Politikarako Sailordetzak eta
Kontsumobidek dekretu horrek
ezarritakoa betetzen ari ote zen
ikertuko zutela esan zidan, baina ez
zuen ezer zehaztu. Azkenik, Grea-

Zer proposatzen duzue merkataritzan
euskararen erabilpena sustatzeko?
Batetik, administrazioek ahalegina
egitea euskararen alde. Jaurlaritzari
eskatu genion dekretuaren isun
atala berreskuratzeko, edo dekretu
hobea egiteko, indarrean dagoena
honezkero nahiko ahulduta dagoelako, “ukituta”. Bestetik, merkatariei eta enpresei ere ahalegintxoa
eskatu behar zaie. Baina lan nagusia,
neketsuena, eragingarriena, kontsumitzaile euskaldunoi dagokigu. Nire
ustez, euskararen arazo
nagusietako bat da erabilera ezagutza baino
askoz baxuagoa dela.
Hori da gakoa. n
Babeslea: Hernaniko Udala
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HONDAKINAK

Zallako Udalak Eusko Jaurlaritzari
eskatu dio hondakindegia ixteko
Cespa multinazionalak ez du bermatu ingurumena errespetatzen duenik.
Zallako Udalak ondasun publikoaren erabileragatik sortutako kostuak ordaintzea exijitu du.
| PELLO ZUBIRIA KAMINO |

Z ALLAINFO

G IPUZKOA Z ERO Z ABOR talgulartasunen artean aipatzen
deak ezagutarazi du Bizkaiko
ditu honakoak ere: “EzarritaZallako Udalaren erabakia:
ko mugak nabarmen gaindi“Udalak Eusko Jaurlaritzari
tzen dituzten sulfuro eta amoeskatu dio Cesparen hondakinnio indizeak, hondakin ez
degia ixteko”. Udalaren webguonargarriak bertan uztea (besnean irakur daitekeenez, eskari
teak beste, Zabalgarbiko
hori egin du “hondakindegiaren
zaborrak), suteak eta eztanjardueran atzemandako araudak ekiditeko gasen kontrol
hausteek ingurumenean eta perfalta, hodibiltzailera lixibiatsonen osasunean dituzten eratuak isurtzeko mugak behin
ginak arintze aldera”. Aurrerago
eta berriz urratzea, urak
dio Cespak ez duela epean Zallako hondakindegian Zabalgarbi errauste plantako behar bezala ez kontrolaegiaztatu Ingurumen Baimen
tzea…”
eskoriak pilatzen dira, besteak beste.
Bateratuaren eraginkortasunUdalaren eskariak badu
baldintzak betetzen dituela.
FCCren eskuetan dago– daukan eduki ekonomikoa ere: “Udal eraBaimen horrek ingurumen arloan hondakindegian besteren artean kundeak milioi bat eta erdi euro
sektoreko baimen guztiak batzen Zabalgarbi errauste plantak sortuta- baino gehiago eskatzen ditu bide
ditu. “Hondakindegiak behin baino ko eskoriak pilatzen dituela ezaguta- publikoak erabiltzeagatik. (...) Xedea
gehiagotan urratu du araudia hainbat razi zuen berrikitan Ekologistak da multinazional horrek bide publialderditan, eta Eusko Jaurlaritzak, Martxan elkarteak. Zabalgarbik kis- koetako gainerako erabiltzaileek
ingurumen arloan eskumena duen kaltzen dituen zabor tona guztien ordaintzen dituzten tasa berdinak
erakundeak, ez du bete zaintzeko eta %23 ateratzen da labetik nonbait ordaintzea, beharrezkokontrolatzeko erantzukizuna”.
laga beharreko eskoria eta errautsez ak baitira trafiko astuna
Zallan Cespa multinazionalak osatuta.
jasaten duten bideen
–Euskal Herrian hondakinen kudeaZallako Udalak Cesparen hon- konponketak ordaindu
keta herri gehienetan edo Cespa edo dakindegia dela eta salatutako irre- ahal izateko”. n
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| ONINTZA IRURETA AZKUNE |

EUSKARA ALBISTEAK - TERMOMETROA

Euskeraren Jatorriak euskoiberismoa
izango du oinarri 9. biltzarrean
EUSKERAREN JATORRIAREN 9. Biltzarra maiatzaren 10ean izango da,
Gernika-Lumon (Bizkaia). Aurten
euskoiberismoa izango da ardatz
eta iberierari buruzko lau ikerketa
lan aurkeztuko dituzte. Luis Silgo
ikerle valentziarrak iberieraren eta
euskararen arteko harremanak zertan diren azalduko du; Antonio
Arnaiz madrildarrak bien arteko
harremana historikoki nola deuseztatu nahi izan duten kontatuko du;
eta Jabier Goitiak Iberiako toponimiaren eta euskararen arteko harremanak toponimian eta terminologian utzitako aztarnez hitz egingo
du. Goizeko laugarren hizlaria Virgilio Correia portugaldarra izango

Udaletan euskara
erabiltzeko planak hizpide
Udaltop Soziolinguistika
jardunaldietan

da eta hura penintsulako hegomendebaldeko idazkeraz eta dauden teoria berriez mintzatuko da.
Bazkalondoren Gernikako Arbola bisitatuko dute, haritzaren esanahi mitologikoaz aritzeko. Arratsaldean beste hainbat hitzaldi
izango da. Horien artean Edo
Nyland kanadarrak euskara hizkuntza indoeuroparren oinarria dela
dioen teoria azalduko du. Jardun
labur horretaz gain, bezperan, hilaren 9an, arratsalde osoko mintegi
berezia eskainiko du eta bizitza
osoan egindako ikerketa lanak landuko ditu. Hilaren 10eko egitarauari jarraiki, Jorge Ribero-Menesesek
Iruña-Veleia izango du hizpide.

AURTEN BAT EGIN DUTE udaletako
Euskara Zerbitzuek eta Soziolinguistika Klusterrak, eta elkarrekin
antolatu dituzte Udaltop Soziolinguistika Jardunaldiak. Maiatzaren
15 eta 16an egingo dira Gipuzkoako Lasarte-Orian.
Euskara erabiltzeko planak: elkarrekin berritzen izenburua ipini diete
jardunaldiei eta udalei begira jarriko
dira. Euskara planak garatzeko
oinarriei buruz arituko dira Iñaki
Martinez de Luna, Nekane Goikoetxea eta Juanjo Arrospide.
Ondoren, dagoeneko urte
batzuk lanean ari den Eralan3ko
interbentzioak eta emaitzak azalduko dituzte. Eibarko eta LasarteOriako udaletan arduradun politikoak linguistikoki ahalmentzeko
edabe magikoaren bila dabiltzala
kontatuko dute, adibidez. Bermeo,
Portugalete eta Zumaiako esperientziak ere entzungai izango dira.
16an, Eusko Jaurlaritzaren Erabilera Planaren V. Plangintzaldia zertan
den entzuteko aukera izango da.

Ezkerretik eskuinera Jabier Goitia eta Luis Silgo, Euskeraren Jatorriaren biltzarrean
arituko diren ikerlarietako bi.

EKONOMIAREN TALAIAN - TERMOMETROA

Klase borroka ez da hil
HAINBAT FRONTETATIK –instituzionala, mediatikoa
eta ideologikoa, denak kapitalismoaren zerbitzura–
sinetsarazi nahi digute klase borroka hil dela, iraganeko zerbait dela, XIX. mendekoa edo, obreroak euren
nagusien esklabo zirenekoa. Bada ez. Klase borroka
ez da hil. Bizirik eta indartsuago dago. Aste honetan
Maiatzaren Lehena ospatuko da mundu osoan. Hain
justu, egun horretan gogoratzen da 1886an hainbat
langile hil zituztela zortzi orduak defendatzeagatik,
Amerikako Estatu Batuetako ugazabek lan egun luze
eta nekagarriak inposatzen zituzten garaian.
128 urte geroago, egoera aldatu da, baina zenbait
gauzatan okerrera. Orain, lan egin ahal izatea aldarrikatzen da. Sei milioi lagun inguru daude langabezian
Espainiako Estatuan; 225.000 baino gehiago Euskal
Herrian. Gazteen artean langabezia tasa %50etik
gorakoa da. Emakumeek berdintasun faltaren ondo-

rioak jasaten dituzte. Sortzen den enplegua prekarioa
da, soldatak gero eta baxuagoak dira eta eskubide
laboralak galdu dira. Behin-behinekotasuna eta azpikontratatzea ohikoak dira. Ondorioz, lan baldintzak
eta segurtasuna gero eta kaskarragoak dira. Apirilaren
28an Laneko Segurtasun eta Osasunaren Nazioarteko
Eguna izan da; langile klasearen osasuna eta bizitza
lehenetsiko duen eredu soziala aldarrikatu da.
Egoera hori sistema kapitalistak sortu du, bere gobernuen laguntza ordainezinari esker, politika antisozialen
kudeatzaile soil baitira. Eta errealitate horrek kokatzen
gaitu klase borrokaren erdian. Ez, ez da hil. Sindikatuek,
alderdi politikoek eta gizarte erakundeek ez
lukete ikuspegi hori galdu behar.
Juan Mari Arregi

2014 KO

MAIATZAREN

4A



47

TERMOMETROA - NET HURBIL

Pobreek zergatik
ematen diote botoa
eskuinari?
Herritar aurrerazaleak etsipenez berresten du hauteskundez
hauteskunde: bere inguruan bizi ezin direlako kexu ari diren
herritar xumeek boza ematen dietela aberatsenei zergak
kentzen dizkieten politikariei. Fenomeno zaharraren osagai
berriak aztertu ditu AEBetan Thomas Frank historiagile eta
kazetariak eta Serge Halimik berridatzi Europatik.
| PELLO ZUBIRIA KAMINO |
THOMAS FRANK HISTORIALARI ETA
kazetari iparramerikarra (Kansas
City, AEB, 1965) izkribu bikainak
argitaratua dago Harper’s Magazine,
The Wall Street Journal eta Le Monde
Diplomatiquen. Egin dituen bederatzi liburu nabarmenetatik gaztelaniara itzulita daude, guk dakigula,
kontra-kulturaren erradiografia den
“La conquista de lo ‘cool’”, “Pobres magnates” eta “¿Qué pasa con Kansas?
Cómo los ultraconservadores conquistaron
el corazón de EE.UU”.
Azken hau argitaratu berri diote
frantsesez (“Pourquoi les pauvres votent
à droite”), hitzaurrea egin diolarik Le
Monde Diplomatiqueko zuzendari
Serge Halimik. “Thomas Frankek
–dio honek hasieran– sorterri duen
Kansasen zer gertatu zen aztertu
du. Ikusi baitu egia bilakatzen kontserbadoreen ametsa: langileriaren
zati batek eman die ahalmen politikoa aurretik obreroek nekez lortutako babes sistema suntsitzeko”.
Frankek Kansasen deskribatua
Frantzian ere –eta Espainian gehitu
genezake guk– aplikatzeko modukoa dela azaltzen du Halimik.
Frankek aipatu ditu, noski, azalpen erlijioso edo kulturazkoak,
talde sozial baten barruan zatiketak
eragin ditzaketenak: abortoa,
homosexualen ezkontza, eskoletako
otoitza, heriotza zigorra, armak
edukitzeko askatasuna, pornogra-
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fia, gutxiengoak, immigrazioa...
Baina, beste hau ere badago: kapitalismo berriak eragindako segurtasun ekonomikorik ezak eraman ditu
proletario eta klase ertainetako asko
segurtasuna beste nonbait biltzera,
moralaren alorrean. Langile eta
enplegatuok Errepublikarrei emango
diete botoa hauek trebeziaz beren
kontserbadorismoa balioen eremuan
kokatzea lortu dutelako.
“Pentsio funtsekin espekulazioa
eginez aldi berean abortuaren kontra egon daiteke. Eskuinak orduan
bi alorretan irabazten du, tradizioarenean eta liberalean”, laburbildu
du Halimik. Langileen lehengo lorpenak aurkeztuko dira garai nahasi
batek utzitako zaharkeriatzat, iruzurra baimentzen dutenak, nagikeria,
diru-laguntzetatik bizitzea.
Lehen osagaia, balio erlijiozkoena, ez da AEBen berezitasuna. Zer
kontatuko digute gogozko edo
derrigorrezko espainoloi, hamabostean behin kardinal batek ez bada
apezpikuak gerra zibilarekin berriz
mehatxatzen gaituztenoi. Baina laikotasuna ikurtzat daukan Frantzian
ere mamitu da.
Nicolas Sarkozyk 2004an “La
République, les religions, l’espérance” liburuan dio: “Azken urteotan garrantzia
handiegia eman zaie soziologiako
gaiei, gutxiegi baloratuz erlijioa, izpiritua (...) Katekesiak moralaren zen-

“Cathosavecsarko” izen iradokitzailea (Catholiques avec Sarkozy esaldiaren laburdura)
daukan webgunean daukate eskegirik
2012ko maiatzean, Frantziako lehendakaritzarako kanpaina betean, azkenean galtzaile
atera zenari egindako elkarrizketa hau. Lerroburua euskaratu daiteke “Nire balioak Frantziarentzako” bezala “Frantziaren aldeko nire
balioak”. Sarreran diote Alexis Brézet eta
Karl Meeuzek: “Lana, erantzukizuna, autoritatea: Errepublikako lehendakariak ezarri ditu
kanpainaren oinarriak. Homosexualen arteko ezkontzaren eta eutanasiaren kontrarioa,
iragartzen du hezkuntzaren erreforma handi
bat eta aurreikusten erreferendum bat langabetuen diru-laguntzaz eta immigrazioaz”.
François Hollandek irabazi arren, eskuinaren
programak aurrera dirauela ikusi da hilabete
gutxiren buruan. Ezkerra beldurturik bozemaileak beldurtuko ote zaizkion, eskuina
gero eta konplexu gutxiagorekin.
tzua eman die belaunaldi askori.
Erlijioa irakasten zen baita familia
sinesgabeetan ere. Balio horiek oreka
ematen zioten gizarteari”.
Negarrez bildua barrez jan
Kansaseko eta oro har AEBetako
gizartearen eskuineratzea 1960ko
hamarkada bukaerako krisian gertatu zen. Ordura arte balio kolektiboek eta Estatuarekiko itxaropenak
–azken finean honek gainditu zuen
1929ko krisia, II. Mundu Gerran
garaitu nazismoa, komunismoari
hortzak erakutsi mundu osoan...–
izoztu egin ziren. Nazioartean konkurritzeko arazoak aurkitu zituzten
yankien produktuek, lanpostuak
urrutira joaten hasi, auzuneetako
karriketan istilu larriak gertatu... eta
segurtasunik eza obsesio bihurtzen
hasi zen.
1969tik 2005era bitarteko 36
urteetatik 24tan agintean egon da
eskuina AEBetan. Estatuaren gainerako mekanismoak ere kontrolpean dauzka. Baina ez du sekula
aski, eta lortu du herritar askoren
artean pasaraztea bere diskurtso
biktimista: eskuindarrei entzunez
badirudi agintean ezkerra dagoela
eta beraiek oposizioan.
George W. Bush, AEBetako presidentearen semea eta senadore
baten biloba, kexu zen New Yorkeko establishmentak mespretxatzen
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omen zuelako. 29 urterekin Frantziako hiri aberatsenetako baten
alkate izaten hasi eta Errepublikako
kargu guztiak eduki dituen Sarkozyk frantses txiroei esango die
eliteak kontra dauzkala.
Dio Halimik: “Eskuinaren errezeta zaharra darabil: interes ekonomikoez ez hitz egitearren –ondo
erabakita, jende gutxi batzuenak
defenditzen baititu– hitz eta pitz
aritu behar du balioez, kulturaz eta
jarrerez: ordena, autoritatea, lana,
meritua, moralitatea, familia”.
Nork jarri ditu arriskuan ordena,
autoritatea, lana, meritua, moralitatea eta familia? 1968ko maiatz hark.
Berriro Sarkozy: “Aldarrikatu zuten
dena zela libre, agintea bukatua
zela, fini edukazioa, fini errespetua,

jadanik ez zegoela ezer handirik,
ezer sakraturik, ezer miresgarririk,
araurik ez, ezta debekurik ere (...)
Lanaren krisia ezer baino lehen krisi
morala da, eta horretan erantzukizun handia dauka 68ko maiatzak”.
Dena ez da, hala ere, ideologia.
Aldaketa soziologiko eta antropologiko sakonak gertatu dira AEBetan
bezala Europan. Obreroen multzoak ahuldu egin dira, multzoa ahultzean nor bere etorkizunaz modu
indibidualistagoan egiten hasi kalkuluak. Aukerak nahi ditu bakoitzak, bere merituak onar daitezen,
bere lanaren balioa aitortu. Lana
beltz egiten duen arren ez zaio
behar bezala ordaintzen.
Obrero askoren bizimoduak
langabetuen eta etorkinenaren

gero eta antza handiagoa dauka.
Eta oldartzen dira: “Eskola edo
bizilekua aukeratzeko eskubidea
nahi dute, txarragoak ez dituzte
nozitu nahi (...). Aberatsen pribilegioak hain urrun ikusiz, ez dute
haietan amets ere egiten. Eten ekonomikoaren lerroa ez da hainbeste
aberatsen eta pobreen edo kapitalisten eta obreroen artekoa; gehiag o da soldatapekoen eta dir ulaguntzetatik bizi direnen artekoa.
Zuriak eta gutxiengoak, langileak
eta iruzurgileak”.
Ondo saldu du eskuinak dirulaguntzetatik bibalapepa bizi den
familiaren ipuina. Ronald Reaganek
asmatu zuen subentziotan urtean
150.000 dolar pilatzen ei zuen etxekoandrea. Jacques Chiracek hilabetean estatuari 7.500 euro osten zizkion aita familiako alferra. Sarkozyk
2006an abisatu zuen txalo artean:
“Besteren lanetik bizi nahi duten
horiei (...) ezer egin gabe dena nahi
duten horiei, nik esaten diet ez daudela behartuta gure lurrean bizitzera”. Alde hemendik, kapar horiek!
Alferkeria, diru-laguntzak eta etorkinak, Euskal Herrian ere funtzionatzen du koktelak.
Eta funtzionatzen du, gogorarazten du Halimik, jende xehearen
anti-intelektualismoak baduelako
sustraia: mundializazioak beste asko
baino hobeto tratatu ditu ikurren
erabiltzaileak: idazleak, abokatuak,
arkitektoak, bankariak, kazetariak.
“Azken hauek lezioak ematen hastean irekitasunaz, tolerantziaz, ekologiaz, bertuteaz, eltzea lehertzen
da”. Buruarekin lan egiten dugunon kontra. n
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Memoriak
MUNDUAN gehienek goraipatu
ohi dute Ipar Irlandako bake prozesua, bai han bertan eta baita
atzerrian ere. Mundu errepublikarrean eta unionistan badira harekin desadostasunak dituzten taldeak, baina oso txikiak eta
bazterrekoak dira. Oro har, alabaina, Stormonten elkarrekin gobernatzen duten DUP eta Sinn Feinetik hasi eta gizarteko gainerako
talde politiko eta sozial gehienetara, prozesua hobesten dute. Herritar arruntentzat iraganeko kontua
da ia, eta gazteenentzat historia.
Nazioarteko gatazka konponbidearen esparruan prozesu eredugarritzat saltzen da. Euskal Herritik ere asko hurbildu dira hara
azken 15 urteetan, abertzale eta ez
abertzale, eta laudorioak ekarri
dira beti besapean, hori bai, hura
eta hau desberdinak direla argi
azpimarratuta.
Hala da, jakina, eta beste ezaugarri desberdin askoren artean,
han bake prozesua etsaien artean
adostuta egin zen eta hemen aldebakarrekoa da. Baina balore eta
kontzeptu antzerakoen gainean
egin behar da dantzan han eta
hemen: memoria jorratu behar da
eta bizikidetza ere bai, esaterako.
Etengabe ikusten da memoria
Ipar Irlandako kaleetako txangoetan, auzo unionista edo errepublikar bateko paretetan, Belfasteko
udaletxeko kuadro eta oroigarrietan edo Derryko Bloody Sunday
Museoan, besteak beste. Aste Santuan Irlandako iparraldean egindako egonaldian, Sinn Feinek
Derryn antolatutako Pazko Altxamenduaren martxa ikusteko aukera ere izan nuen –Irlandako askatasunaren bidean hildako guztiak
omentzen dituzte–, duela 19 urte
bezala. Oroimena eta borrokaren
diskurtsoa izan zen 1995eko hura,
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oroimena eta elkarbizitzaren diskurtsoa oraingoa. 1920an independentzia gerran hildakoak
omentzen zituzten, baina hilerrira
zeramatzaten argazkien artean
IRAko dozenaka hildako ere baziren. Ez zen segurtasun indarren
presentzia agerikorik martxaren
inguruan, hurrengo egunean Erresuma Batuko Gobernuaren ordezkariak ez zuen salaketarik jarri inoren aurka, hedabideetan albisteak
bere espazioa zuen –ez handi ez
txiki– eta listo.
Pazko Altxamenduko egunari
begira, Sinn Feineko bozeramaile
Declan Kearney-k argi adierazi
zuen memoria egiten ari zirela,
baina onartzen zuela hainbat
memoria zirela eta elkarren arteko
bizikidetza jorratu behar dela.
Besteak beste, hori bideratzera
joan ziren apirilaren 8an Martin
MacGuinness Stormonteko lehen
ministro-ordea eta Mairtin
O’Muilleor Belfasteko alkatea
–biak Sinn Feinekoak– Windsorreko Jauregira, Isabel II.a erreginak gonbidatutako estatu afari
ospetsura. Irlandako Errepublikako lehendakari batek Erresuma
Batura egiten zuen lehen bisita

ofizialaren ohorez egindako afaria
zen. Sona handiko afaria, diplomaziak bereziki zaindu behar duen
horietakoa.
Komunikabide askok argi azpimarratu zuten MacGuinness han
izan zela; 1979an IRAk Isabel II.
erreginaren osaba hil zuenean erakunde hartako buruzagitzakoa zen
MacGuinness hura han egon zela.
Eta erreginak eta hark eskua luzatu ziotela elkarri.
Afariaren harira, Sinn Feineko
lehendakari Gerry Adamsek azaldu
zuen Irlanda eta Erresuma Batuko
harreman berrien testuinguruan
kokatzen dela MacGuinnessen bisitaldia. Eta, beste hainbat ideien
artean, zera azpimarratu zuen:
“Orain bada Batasunaren amaiera
eta zatiketaren aurka borrokatzeko
modu baketsua”.
Ez dakit errepublikar eta unionisten arteko, edo irlandar eta britainiarren arteko memoria konpartiturik ba ote dagoen, baina oro har,
alde bakoitzak berea egiten du eta,
kasurik onenean, jorratze horretan zer errepikatu beharko ez litzatekeen azpimarratzen
dute. n

