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ASTEKO GAIA

OSAKIDETZA

Gatazkarako sendabiderik
ez oraingoz
Ez da sekula gozoa izan, baina Osakidetzaren eta sindikatuen arteko harremana sano
gaiztotu da aurten. Funtzio publiko osoak krisia hasi zenetik jasan duen murrizketei EAEko
osasungintzako gatazka zehatz batzuk gehituta, herritarrok larrutik ordainduko dugun
egoera sortu da. Ez dirudi, gainera, erraz aurkituko denik adostasunerako errezeta.
| UNAI BREA |
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eutsirik. Horrela hasi zen alde bien arteko hurbilketarik ezean luze joko duen mobilizazio
sorta. Momentuz, ia ziurtzat jo daiteke urriaren
4an manifestazioa egingo dela, eta hilaren
30etik aurrera lanuzteak egiteko deia berretsi
dute sindikatuek.
Krisiaren ondorioz administrazioek ezarritako zenbait neurri dira gatazkaren erroa.
ELA-Osakidetzako arduradun Pello Igeregik
esaldi gutxi batzuekin laburtu digu sindikatuek
salatu nahi duten egoera: “Osakidetzak murrizSATSE

BARAKALDO D IGITAL -CC B Y

OSAKIDETZAKO SINDIKATU GEHIENEK ekainean iragarritako mobilizazio egutegiak bere
horretan dirau. Irailaren 15eko mahai sektorialaren bilera zen udazkenaren aurretik gatazkari
konponbidea emateko azken aukera, baina
emaitza guztiz kontrakoa izan zen: sindikatu
guztiak mahaitik altxatu eta alde egin zuten,
Osakidetzako zuzendaritzaren eskaintzak irrigarritzat joz. Hiru egun geroago, hamabi orduko itxialdiak egin zituzten EAEko ospitale
nagusietan, uda hasieran egindako deialdiari
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OSAKIDETZA
keta izugarriak aplikatu ditu azken lau urteotan,
batzuk Madrilen aginduak betez, beste batzuk
bere kabuz. Ondorioa da langileek eroste ahalmenaren %17 inguru galdu dutela denbora
tarte horretan. Gure kalkuluen arabera 3.000
lanpostu galdu dira; lanaldia luzatu da eta lan
kopurua handitu. Argi dago horrek zerbitzuaren kalitateari eragiten diola. Azkenik, Osakidetzak apirilean erabaki zuen Garapen Profesionaleko deialdia geraraztea”. Zazpigarren
orrialdeko koadroan duzue azken esaldi horri
buruzko azalpena.

Murrizketak zenbakitan
l Langileek eroste ahalmenaren %17 galdu dute sindikatuen esanetan. Osaldek dio %12 dela. Sindikaturen
batek %20raino igotzen du kalkulua.
l 3.000 lanpostu galtzea leporatzen diote Osakidetzari, behin-behineko kontratuak egiteari uztearen ondorioz.
ELAk dio guztira 5.000 lanpostu finko berri beharko
lituzkeela Osakidetzak. Zuzendaritzak 60 lanposturen
sorrera eskaini du azken mahai sektorialean.

Diru gutxiago etxera
l Urteko lanaldia 1.592 ordutik 1.614ra igo da batez
beste. Langile batzuen kasuan, igoera 100 ordu ingurukoa da.
Osakidetzako langileek jasaten dituzten
murrizketetako asko gainerako funtzionarioek
l Udan 1.171 ohe itxi izana salatu du ELAk, Osakidejasaten dituzten berak dira. Soldatei dagokietzan dauden guztien %20. Ordezkapeneterako langilerik ez
nez, Espainiako Gobernuak 2010ean eman
kontratatzearen ondorioz oporraldietan gero eta ohe gehiazien lehen kolpea, artean Zapatero buru zelago ixteaz kexu dira orobat sindikatuak.
rik: %5eko jaitsiera ezarri zuen, dekretuz.
Geroztik, izoztuta izan dira soldatak. Eta
EAEren kasuan, gainera, Itzarriren pentsioetarako osagarriak kendu zaizkie langile horiei.
“25.800 langile finko daude, baina horiez
“Itzarri Eusko Jaurlaritzaren pentsio plana
gain badira beste milaka batzuk”, diosku
da”, azaldu digu Igeregik, “kendu arte hortik
Edurne Agirrek, “esan dezakegu langile kopuzetorren soldaten %1. Momentu batean Madriru funtzionala 32.000 ingurukoa dela”. Aldea
lek erabaki zuen ezin zela pentsioetarako osabehin-behinekotasunean aritzen diren langileegarririk egin administrazio
tan dago; kasu batzuetan urtean
publikoetan, baina EAJk adosseitik bederatzira hilabete bitarMurrizketen ondorio larrienetako teko lana izaten zutenak, bajan
tasuna lortu zuen, emendakin
baten bidez, ekarpen horiek
edo oporretan zeudenak ordezbat ordezkapenetarako gero eta
berriz egin ahal izateko”. ELAk,
katzen edo garai jakinetan zerbilangile gutxiago kontratatzea da.
eta gainerako sindikatuek, salatzua indartzen. Iraganean daraGuztira 3.000 lanpostu galdu
tzen dute baimena berreskuratu
biltzagu aditzok, murrizketen
direla kalkulatu dute sindikatuek
arren Jaurlaritzak ez duela
ondorio larrienetako bat, sindiborondaterik izan Itzarriko
katuen berbetan, ordezkapenetaekarpenak egiteko berriz. Bitxierako gero eta langile gutxiago
na da berez Itzarriren ereduaren aurka dagoela
kontratatzea baita. Lehen bederatzi hilekoak
ELA. Baita LAB ere, funtsean “langileok
ziren lanaldiak ozta-ozta iristen dira hilabete
ordaindu behar dugun aseguru pribatua delako,
bat edo bira, Agirreren hitzetan. Eta kategoria
Gizarte Segurantza ordezkatu nahi duena”,
guztietan gertatu da: mediku, erizain…
sindikatu barruko Osakidetzako arduradunak,
ELAk uste du Osakidetzak %7ko behinEdurne Agirrek, esplikatu digunez.
behinekotasun tasa eduki beharko lukeela
gehienez, eta gainerako langileak –32.000
Zenbat langile behar ditu Osakidetzak?
Euskal Herriko enpresa handiena da Osakidetza (juridikoki pribatua da, funtzio publikoa bete arren). Ia 26.000 langile finko ditu,
egiturazkoak, esan dezagun. Horietako bakar
bat ere ez da galdu azken urteetan; Osakidetzako zuzendaritzak sindikatuen salaketei
erantzuteko erabiltzen duen argudioetako bat
da hori. “Enplegu publikoarekin konpromiso
irmoa daukagu eta 26.000 lanpostu horietako
bakoitza mantenduko dugu. Gainera, langile
kopurua handitzeko asmoa dugu”, erantzun
dio Osakidetzak horri buruz egin diogun galderari. Alta, sindikatuen protestaren muinean
daudenak ez dira langile finkoak, aldizkakoak
baizik.
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OSAKIDETZA
B OBJGALINDO -CC B Y SA

horiez ari gara– egiturazkoak direla onartu;
noizbait haien lana baliatu izan bada, beharra
dagoelako da. Horren ordez, ordezkapenak
gutxitu eta langileen lanaldia handitu da: urtean
1.592 ordukoa zen lehen, 1.614koa orain. Osakidetzak dio sindikatuek kexatzeko arrazoirik
ez dutela, testuinguru orokorra zein den kontuan izan behar bailukete. Lanaldia funtzionario guztientzat zabaldu da, ez Osakidetzakoentzat bakarrik. Bestetik, Espainiako estatuko
gainerako erkidegoekin konparazioa egiten du
Lakuak, protestan ari zaizkienen aldarriei indarra kentzeko. Diotenez, zenbait osasun zerbitzutan 1.650 ordura zabaldu da urteko lan ordu
kopurua.
3.000 lanpostuak eta Deloitteren auditoria
ELAk bere kabuz egindako kalkuluaren arabera –Osakidetzari gardentasun eskasa izatea eta
datuak atxikitzea leporatzen diote, izan ere–,
ordezkapenak gutxitu izanaren emaitza “3.000
lanposturen suntsipena da”. Duela hilabete
inguru ezagutu ziren Deloitte enpresak Osakidetzari egindako auditoriaren emaitzak, eta sindikatuak dio euren kalkuluak baieztatzen dituz-
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Osasun
eskubidearen
aldeko Osalde
elkartearen
esanetan,
murrizketen
ondorioa
ospitaleetako
arretan igarriko da
batez ere udazken
honetan. Kalte
gehien jasango
duten arloen artean
daude zenbait
diagnostikoprobetarako
itxarote zerrendak
eta ebakuntzak.

tela guztiz: ia 1.500 desagertu ziren 2012tik
2013ra.
Osakidetzaren erantzuna sinplea da: langile
finkoen lanaldia handitzen bada, logikoa da
behin-behineko lanpostu gutxiago egotea. Iraila hasieran ELAren salaketei erantzuteko kaleratutako prentsa oharrean, Osakidetzak alarma
soziala piztea egotzi zion sindikatuari. Pello
Igeregik ez du dudarik: “Jakina alarma piztu
nahi dugula! Osasun publiko sistema ona nahi
dugu, eta bai langileak bai gizartea ohartarazi
nahi ditugu suntsiketa hau geldiarazteko mobiliza daitezen”.
ELGAren mailan jarri
EAErako osasun publiko sistema ona nahi du
ELAk, eta oraingoz behintzat eduki baduela
uste du Pello Igeregik. “Defendatu beharreko
altxorra”, haren berbetan. Nola, ordea? Inbertsioa ELGAko (Ekonomia Lankidetza eta
Garapenerako Antolakundea) herrialdeetako
batez bestekoarekin parekatuz. “Gurera ekarrita, urtero 1.000 milioi euro gehiago gastatzea
esan du horrek”. Diru horren zati bat zertan
erabili ere proposatu berri dute zehazki: 5.000

OSAKIDETZA

Garapen Profesionalaren etena ezbaian
GARAPEN PROFESIONALA berriz martxan jartzea da sindikatuek Osakidetzari egiten dioten eskarietako bat.
Kontua nondik datorren azaldu digu ELAko Pello
Igeregik: “2005eta 2006 urteetan egundoko gatazka
zegoen Osakidetzan, orduan ere sindikatu gehienak
batuta. Hura geldiarazteko, Osakidetzak Garapen
Profesionala martxan jartzea erabaki zuen. Hiru parametro hartzen dira kontuan: antzinatasuna, formazioa eta langile bakoitzaren arduradunak langile
horretaz idazten duen txostena”. Hirugarren irizpidea
guztiz subjektiboa dela azpimarratu du Igeregik; izan
ere, ELA eta beste sindikatu batzuk –ez denak–
Garapen Profesional eredu horren aurka egotearen
arrazoi nagusietakoa da hori. “Kontrolerako tresna
dela iruditzen zaigu; bestetik, ez dago norberaren
merituak neurtzeko irizpide objektiborik”. Formazioari dagokiona ere auzitan jartzen du Igeregik. Edozein ikastaro motak balio du, eta batzuk oso kalitate
txarrekoak izaten dira, haren esanetan.
langile finko gehiago kontratatzeko eskatu
diote Osakidetzari. “Makalen dabiltzan zerbitzuak (hortzak, osasun mentala, ginekologia…)
hobetzeko balioko luke horrek”, dio Igeregik,
“eta 250 milioiko kostua edukiko luke. Arratsaldez aprobetxatzen ez diren zenbait instalazio bikaini etekina atera ahal izango litzaieke,
eta itxaron zerrendak asko murriztu”.
Konparazioa norekin egiten den, horra
gakoa. Ispilutzat ELGA erabili du Igeregik,
baina ohikoagoa da, EAEko egoeraren neurria
eman nahi denean, Espainiako Estatuko beste
autonomia erkidegoei begiratzea. Deloitteren
auditoriaren inguruko ika-mika pil-pilean zebilen aste berean, esaterako, azterketa bat plazaratu zen, besteak beste Osakidetza estatuko
osasun publiko zerbitzu onenen artean dagoela
zioena. ELArentzat ez da konparazio baliagarria; Osakidetzarentzat bai, esan gabe doa.

Kontuak kontu, sistema abian zen Osakidetzak
aurten eten duen arte. Hain justu, 2011ko deialdia
–oraindik ebaluatu gabe zegoena, bestela beste Jaurlaritzan aldaketak tarteko –utzi du bertan behera.
“Horrek esan nahi du langileen arteko diskriminazioa
sortu dela Oskidetza barruan: Garapen Profesionalari dagokion zatia kobratzen dutenena eta kobratu ezin
dutenena”, azaldu digu Igeregik. Hori dela eta, sindikatu guztiek –ereduarekin ados egon ala ez– eskatu
dute 2011ko deialdia ebatzi eta ordaindu dadin.
“Horren ostean, sistema aldatzeko eztabaida zabaldu
dadila nahi genuke”.
Osakidetzak adierazi digu gaiari buruzko proposamena egin zutela irailaren 15eko mahai sektorialean: “Hilabete batzuk lehenago eten izan behar
genuen 2011ko Garapen Profesional prozesua
burutzeko borondatea agertu genuen”. Bistan da,
ez zela nahikoa izan sindikatuak mahaian jesarrita
jarraitzeko.
Murrizketen eragina herritarrengan
Espainiako Estatuko zerbitzu onenetakoa izateari garrantzia ematen dion beste bat Juan
Luis Uria da, osasun eskubidearen alde diharduen Osalde elkarteko presidentea. Harengana
jo dugu murrizketek sortuko duten egoera
herritarrek zertan igarriko duten galdetzeko.
Murrizketek kaltea ekarriko dutela dio Uriak,
nahiz eta beraren ustez ondorioak apalagoak
izango diren sindikatuek salatzen dutena baino.
Nolanahi, gauden-gaudenean haien mobilizazio deialdia erabat justifikatuta dagoela deritzo.
“Argi dago herritarrek murrizketen ondorioak igarriko dituztela zenbait arlotan. Batez
ere, ospitale nagusietan. Behin-behineko kontratuekin betetzen ziren 5.000 plaza horiek ez
betetzea larria da, eta nahitaez ekarriko ditu
ondorioak. Gehienbat larrialdietako arreta
espezializatuan, zenbait diagnostiko-probaren
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S INDIKATUEK murrizketen testuinguruan kokatzen dute azken
asteotan mobilizazio ugari eragin
duen Osakidetza barruko gatazka
bat: Bizkaiko Osasun Mental arloaren berregituratzeari dagokiona.
Bereziki, Zaldibarko erietxe psikiatrikoko 35 oheren itxierak haserretu ditu (argazkia bertako protesta batean eginda dago).
Osasun Mentaleko ospitaleetan
ohe kopurua murriztuz joatea
estrategia zabal bati dagokio, zeinarekin printzipioz sindikatuak
ados baitauden: zerbitzua deszentralizatzea eta ahal den heinean

gaixoak etxean edo etxetik hurbileko zentroetan
arreta jasotzea da helburua. Alta, LABeko Edurne Agirrek dio erietxeetakoa ixten hasi direla
tarteko egitura horiek
oraindik behar bezala
osatuta ez daudela. Zaldibarkoa murrizketen
testuinguruan bakarrik
ez, Osakidetza osoaren
pribatizazio estrategia orokor
batean kokatzen du Agirrek.
Hala esatea gehiegizkoa dela
uste du, aldiz, Osaldeko Juan Luis

LAB

Bizkaiko osasun mentaleko arloaren gatazka

Uriak: “Murrizketak murrizketak
dira eta Osasun Mentaleko aldaketak ezin dira hor kokatu. Komeni
da gauzak ez nahastea”.

itxarote zerrendetan eta ebakuntzetan nabariAltxatzen direnez. Esan dugu arestian:
tuko da”. Hori dio Uriak. Haatik, salaketa egiOsakidetzaren eskaintzak irrigarritzat jo
teko orduan zuhurtziaz jokatzearen aldeko
dituzte, eta bat ororen gainetik: 60 lanpostu
agertu da.
berri sortzeko zuzendaritzak agertutako konBerbarako, sindikatuak kexu dira murrizkepromisoa. “Etorkizuna ilun ikusten dut”, dio
tek lehen arretaren kalitatea jaitsi izanaz, ospiUriak, atsekabetuta. “Gaur egun erakundeetaleko arretarena ez ezik. Uria ez dator bat:
tan ditugun agintariek defizitaren aurka
“Osakidetza osoak txarto funtzionatzen duela
borrokatzeari ematen diote lehentasuna, krisi
entzuten diet zenbait sindikatu eta alderditako
garaian hain zuzen kontrakoa egin behar
ordezkariei. Osakidetzan txarto funtzionatzen
luketenean: osasungintza publikoan gehiago
du… txarto funtzionatzen duenak”. Hain
inbertitu, hori baita kohesio sozialaren zutazuzen, eta berriro ere konparazioa Espainiako
beetako bat, hezkuntzarekin eta gizarte babeEstatuaren markora eramanez, Osaldeko presisarekin batera”. Oraingoz antipodetan daude
denteak uste du lehen arretaren kalitatea hanOsakidetzaren eta sindikatuen jarrerak, baina
dia dela Osakidetza sistema onenen artean
Osaldek dio badela negoziaziorako eremurik:
egotearen arrazoi nagusietako bat. Are gehialangileentzat pizgarriak (dirutan, formazioan,
go, ordezkapen batzuk egitealanaren aitortzan…) eskaini
ri utzi bazaio ere, egoera zerbehar lituzke enpresak, eta
“Agintariek defizitaren aurka
bait hobetu da errezeta
sindikatuek jesarri behar
elektronikoa ezartzeari esker.
lukete horretaz hitz egitera,
borrokatzari ematen diote
“Erizainek batez ere, eta
eskubide historikoak berreslehentasuna, krisi garaian hain zuzen
medikuek neurri txikiagoan,
kuratzeagatiko borroka bazkontrakoa egin behar luketenean:
denbora gehiago daukate
tertu gabe.
osasungintza publikoan gehiago
beste zeregin batzuetarako”.
Epilogoa
inbertitu, hori baita kohesio
Jarrera malguagoak nahi
Kasualitatea zer den. Erreporsozialaren zutabeetako bat”
lituzke Osaldek
tajeari azken ukituak egin
Juan Luis Uria, Osaldeko presidentea
Irailaren 15eko mahai sektoaurretik, herriko anbulatorioriala baino lehenago mintzatu
an izan da hau sinatzen duena,
ginen Juan Luis Uriarekin.
analisirako odola ateratzen.
Haren hitzetatik ondorioztatu genezake bileraBesoan ziztada sentitzearekin batera, erizainari
ren emaitzak ez duela ustekabean harrapatu:
galdetu dio: “Miren, zer moduz lanean?”.
“Urteak dira ezer negoziatzen ez dela. Sindika“Bada, ikusten ari zara, bi gaude hiru behar
tuek ‘dena ala ezer ez’ politika jarri dute mahai
ziren lekuan”. Irtetean ohartu da
gainean: galdu ditugun eskubide historikoak
kazetaria, harrerako hiru langiletik
ematen ez badizkidazu atzera, grebara noa. Ez
bik “murrizketarik ez” dioen
dizkizut emango, erantzuten die Osakidetzak.
kamiseta daramatela. Udazken
Eta sindikatuak altxatu egiten dira mahaitik”.
luzea dator. n
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«Biktimen gainean berba
egiteko, bizi zen egoera
politikoaz berba egin behar da»
2012ko azaroan Eusko Jaurlaritzaren Sufrimendu Bidegabeen Biktimen Balorazio Batzordeak
indarkeria politikoaren lehen zortzi biktimak aitortu zituen. 1960 eta 1978 artean izandako
biktimei erreparazioa ematen hasi zen gobernua. Lehen zortzi biktima haietan bakarra da
bizirik: Antxone Telleria Mendia. Eta non izan gara gu orain arte?
| MIEL A. ELUSTONDO |
Argazkiak: Dani Blanco

“Antxone Telleria Mendia larriki zauritu zuen
Guardia Zibilak Lekeitioko Santa Maria eliza
hustu zutenean, 1977an”. Horixe irakurri dugu,
eta, horrekin batera, zu ez zarela oroitzen…
Bertan egunean zer gertatu zen ez dakit.
Kontatu didatena baino ez dakit. Momentu
batera artean daukat gomuta. Hurrengo
gomuta, hil bi pasa ondoren izandakoa da. Ez
daukat gomutarik, ez. Mila alditan kontatu
didatena dakit. Hain suertez, itxialdi berdinean egon ziren nire ahizpa bat, lehengusulehengusinak… Familiako jendea zegoen elizan, eta beraiek gogoratzen dute. Nire
gomuta da han nengoela eta momentu jakin
batean abadea etorri zela, sartu zela eta esan
zuela kanpoan guardia zibilek eliza inguratuta
zeukatela, eta sartu egingo zirela. Abade
parrokoa orduantxe etorri berria zen Lekeitiora, Benito Ansola. Berarekin batera beste
abade bat etorri zen, gaztea, Andoni Perez
Urraza zuen izena. Nik ez nuen artean ezagutzen, Bilbon bizi nintzen-eta, ikasketak egiten
ari nintzelako. Abade gazteak hori esan eta
taldeak osatu genituen, babesteko asmotan
edo. Esanda geneukan elizan ez genuela erreko, baina azkeneko gomuta da mundu guztia
erretzen ari zela orduan, eta ni ere bai…
Ahizpak dio ni beraren aurretik nindoala eta,
kanporatzean, atetik irtetean galdu ninduela.
Baina ni ez naiz gogoratzen.
Guardia zibilek jo zintuztela ere ez?
Ezer ere ez.
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Zer diote medikuek memoria galera horretaz?
Defentsa mekanismoa izan ahal dela. Nire
buruak babesa ipintzen duela hain gauza
desatseginaren aurrean. Tira, ez dakit horrela
den, baina badakit burua oso txarto eraman
nuela. Burezurreko traumatismoa neukan.
Medikuek esaten dute gorputzak bere defentsak antolatzen dituela, “orain arte!” esaten
duela eta kito.
1977ko otsailaren 26an, zure urtebetetze egunean, itxialdia Lekeition, amnistiaren aldeko
astean…
Lekeition bi itxialdi izan zirela gogoratzen
naiz. Bata, Gabonak pasa eta gero, eta jarraian,
otsailean. Bi itxialdi bata bestearen ondoren…

NORTASUN AGIRIA
Antxone Telleria Mendia (Lekeitio, 1956). Irakasle
ikasketak ditu eginak Derion (Bizkaia), eta Lekeitioko R.M.
Azkue ikastolan da irakasle. Ikasketak amaitzen ari zela,
1977ko otsailaren 26an, 21 urte betetzen zituen egunean,
Lekeitioko Santa Maria elizan zen, amnistiaren aldeko
itxialdian. Guardia zibilek eliza hustu eta larri zauritu zuten.
Orain bi urte, indarkeria politikoaren biktimatzat jo zuen
Eusko Jaurlaritzak, Angel Otaegi, “Txiki”, Antonio
Fernandez Elorriaga, Francisco Javier Nuñez Fernandez,
Segundo Urteaga Perez de Unzueta, Francisco Javier
Batarrita Elexpuru eta Alberto Soliño Mazachs-ekin batera.
Biktima askoren artean, zortzi.

Otsailekoan ni irten nintzen txarren, baina
Lekeition jende asko egon zen zaurituta, baita
jende nagusia ere. Nire ahizpa, adibidez, kulatarekin jo zuten buruan. Hiru edo lau puntu
eman zizkioten, gero jakin nuenez. Guardia
zibilek karrajoa egin zuten elizatik irtetean, eta
alde batekoek eta bestekoek jotzen zuten. Ni
karrajoan gelditu nintzen. Baina ez dut gogoratzen. Oso kuartel txikia zen Lekeitiokoa,
baina elizara ez ziren herriko lau guardia zibilak joan. Kanpoko jendea zen. Badirudi herria
hartuta zegoela…
Gerokorik, kontatu zizutena dakizu, Lekeitioko
osasun zentrora eraman zintuztela lehenengo,
eta Gurutzetako ospitalera zuzen, ondoren.
Itxialdian zegoen emakume bat, Marije
Arrinda, nolabait konturatu zen zelako jipoia
ematen zeuden guardia zibilak, eta aurpegia
eman zien. Orduan, emakume hark eta abade
gazteak-eta –esaten dutenez ari naiz–, anbulantzia ekarri zuten elizatik gertuko Itsas-institutu Sozialetik. Anbulantzia joatekoa ei zen,
baina emakume hark eta abadeak esan zioten
ezetz, eurak barik ez zela inora joango. Eta
Gurutzetara izan zen bidaia.
Gurutzetako oroitzapenik baduzu?
Egun batean esnatu, begiratu eta ahizpa
ikusi nuen, behearen gainean lo, etzanda.
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“Zer egiten zagoz hor?”, nik, eta: “Zeu zaintzen!”. “Ni zaintzen? Zer pasaten jat niri
ba?... Ez egon hor, etorri neugaz lotara”.
Baina nik ez nekien non nengoen. Mugitzen
hasi nintzenean berari lekua uzteko, esan
zidan: “Egon geldirik, ezin zara mugitu
eta!”. Lotuta nengoen. Badirudi oso agresibo nengoela, neure buruari min egiten niola.
Hitzez ere, agresibo. Horixe da ospitaleko
lehenengo gomuta. Bertan egunean, eguerdian, ama etorri zen: “Eta gaur goizean zer
pasatu da?”. “Josune ikusi dot!”. Eta berak
eman zion alerta medikuari: “Begiratu, gaur
goizekoa gogoratzen du!”. Besterik ez dut
gogoratzen. Hala ere, berba egin, badirudi
asko egiten nuela.
Zenbat denbora igaro zen guardia zibilek jo zintuztenetik ospitalean ahizpa behearen gainean
etzanda ikusi zenuen arte?
Berrogeita sei egun edo. Ez dakit. Orduan
Zaintza Intentsiboetako Unitatea zen. Han,
zortzi egun edo. Gero, neurologiara eraman
ninduten. Diote nekatu egin nituela hangoak… Nire alboan zegoenak garuneko tumorea zeukan, eta diote neuk beste inork ez
ziola hari berbetan ulertzen. Baina nik ez
nekien nor nintzen neu! Momentu guztietan
txorakeriak esaten ari nintzela diote. Burezur
haustura neukan, eta haustura zarratzeko ere,

ANTXONE TELLERIA
uste dut dopatuta egoten nintzela. Gainera,
odolbatu bat ere baneukan buruan, eta buruko mina ematen zidan, baina bere kabuz garbitu edo eliminatu behar zen, gauzak lasai- Indemnizazioa
lasai joan behar ziren…
“Indemnizazioa
eman zidaten,
Irakurri dudanez, luze jo zuen osatze proze- behin, eta behin
suak, eta hor dira beti guardia zibilen jipoiaren
betikoa da. Hala
ondorioak…
ere, trafiko
Bai, orain ere hor dira. Baina kontuan hartu
istripua izan
Gurutzetatik lehenengo aldiz irten nintzenean begia zentimetro eta erdi beherago duenaren baremoa
neukala. Orain ere beherago daukat, baina eduki dut. Ez gara
orduan askoz beherago neukan. Denak du beste biktima
bere ondorioa. Aurpegiaren ezker aldea batzuen
mokorreko hezurraz eginda dago: mokorre- mailakoak. Euskal
tik kendu eta aurpegiko aldea berregin. gobernuak
Orduan 21 urte nituen, baina gaur 58 dauz- errekonozitu gaitu.
kat. Zenbat eta nagusiago, gutxiago ardura Kostatu zaio,
zait. “Niri kendu mina!”, esaten nuen nik. horratik!, etxean
Gaur egun, beste ondorio batzuk dauzka zer daukan
jipoi hark, momentu hartan ez zeuzkanak. konturatzea, baina
Mokorra osatzea izan zen gaitzago, aurpe- egin zuen,
gia osatzea baino, leku osasuntsu batean behintzat.
ibiltzeak min handiagoa egiten zuelako. Espainiako
Ondorioak… ezkerreko begia kaltetua dut, gobernuak ez du
bai kanpotik eta bai barrutik. Ohean etzan horrelakorik egin.
eta telebista ikusi nahi badut, ezinezkoa Gatazkan alde bat
zait, bi pantaila ikusten ditut eta. Diplopia baino gehiago
dut. Eta horrekin batera, beste hainbat kalte dagoela ez du
izan dut.
onartzen. Balantza
ez dago orekatuta,
Ebakuntza kopurua ere, ez nolanahikoa.
alderantziz, oso
Sekula ere ez ditut kontatu. Amak bai, kondesorekatuta
tua zeraman. Esaten zidan: “Ez dozu jakin
gure?”, eta, “ez, ama, zertarako!”. Momentu baino. Horrek
batean, esan nuen: “Ezin dut gehiago! Ber- guztiak pentsarazi
din zait!”. Hil ala bizikoa izan artean ni ez egiten dizu”.
noa gehiago kirofanora. Aurpegian, ezkerreko aldean, paralisi txiki bat daukat, eta beti
betikoa esaten zidaten: “Begia ondo ipini…
Gaztea zara oraindino… Hobeto geldituko
zaizu”. Popatik! Hamar urte edo gehiago
pasatu zirenean, “nahikoa da” esan nuen.

Beti zen zer edo zer. Batean bat, bestean
bestea, gero hurrengoa… Kontua ez zen
“hauxe egin eta amaituko dugu”. Ez. Begia
beraren lekura ekartzea oso prozesu luzea
izan zen: ebakuntzak, infekzioak, hau eta
bestea…
1977an irakasle ikasketak ari zinen egiten
Derion…
Otsailean gertatu zen nirea, eta ordurako
lehen lauhileko azterketak amaituta genituen.
Gero, irakasle praktikak egin behar ziren.
Ikasturte hartan pare bat ikasgai geratu
zitzaizkidan gainditu gabe, eta praktikak ere
egin behar nituen. Hurrengo urtean lanean
hasi nintzen, eta, baimenak tarteko, lanean ari
nintzela bukatu nituen ikasketak. Bestela,
bertan urtean, ekainean nik justu-justu nekien
Antxone Telleria nintzena. Askoz gehiago ez
nekien!
“Indarkeria politikoaren biktima” irakurri dut
euskaraz. Gaztelaniaz, “indarkeria polizialaren
biktima”. Hor ere bada koxka. Politikoa eta
poliziala, zuri ez zaizu gustatzen biktima titulua,
irakurri dudanez.
Egia da, ez zait gustatzen. Ez zait hitza gustatzen, ez nire gainean berba egiten dutenean,
ezta beste biktimen gainean ere. Biktima,
izan, hil zen pertsona da. Haren senideak,
albokoak dira. Nik uste konnotazio eskasa
duela biktima hitzak. Konnotazio politiko
negatiboak dituela. Uste dut hitz hori erabili
eta baten batzuek ondo moldatu dutela euren
bizia. Biktima? Ez.
Zer deritzezu biktima batzuek eta besteek egiten dituzten bilkurei?
Txalogarria iruditzen zait. Batzar horietan
parte hartu duten pertsonak miresten ditut.
Eduki duten arrazonatzeko kapazitatea! Niri
proposatuko balidate ez dakit kapaz izango
nintzatekeen. Uste dut baietz, parte hartuko
nukeela, baina minaren sakonaren arabera,
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eta pertsonen arabera. Iruditzen zait zenbait
pertsonarekin ez dagoela aurrerapausorik
egiterik. Irlandan egin zituzten topaketak,
adibidez, giro baikorrean egin zirela ikusten
da. Aldiz, jende asko pozoituta dago: ezin
dute besteren minik onartu. “Zu txarto pasatzen zagoz, maitxea… Aitxa, ama, neba edo
dena delakoa hil dotzue, baina beste batzuei
ere pasatu jake. Ez zara bakarra munduan!”.
Hori onartu ezin duten bitartean, nik ezingo
nuke jende horrekin hitz egin. Kosta egingo
litzaidake.
Beste lerro bat ere ireki zuten, edo ireki nahi
izan zuten politikariek: nork bere testimonioa
ikastetxeetan azaltzea. Irakasle zara, zer diozu
horretaz?
Niri neuri, neure ikastetxean ere ez didate
galdetu. Uste dut gauza batzuk ahaztu egin
behar direla. Testimonioak kontatzea eta
hori, ez dakit, bada, 14 urteko gazteari norarte ardura zaion niri zer pasatu zitzaidan. Ez
dut seme-alabarik eduki, baina gurasoen
etxea oso handia zen, eta hantxe ibiltzen
ziren ahizpa, haren umeak eta denak. Garai
batean, konturatu nintzen gaia ez zela behin
ere ateratzen, “ez dugu jakin” bat egin zutela
adin horretako gazteek. Ez zuten jakin nahi
eurak ezberdinduko zituen ezer. Beste interes
batzuk dauzkate, eta ez dakit ulertu ahal
duten ere. Biktimen gainean berba egiteko,
bizi zen egoera politikoaz berba egin behar
dela uste dut. Kideen artean –esan dezagun,
biktimen artean–, berba egitea, ondo, ateak
zabalik daudenean. Bestela, kanpora joan eta
zurtziloak ukitzen hasten zaizkizunean…
“Los vascos sois malos… Porque los vascos… ¿Y
qué piensas tú sobre esto?”… “Aita hil badizute,
zer esango dizut nik? Beharbada ez zuen
horrelakorik gertatu behar. Ulertzen dut zure
mina”. Baina beste aldekorik ezin badute
ikusi, ez garela izan mundu honetan sufritu
dugun pertsona bakarrak, ez dakit bada.
Indarkeria politikoaren lehen zortzi biktimen
artean zara.
Lehenengoak. Eusko Jaurlaritzak onartutakoak, ez Espainiakoak. Alderantziz, seguruenik atzetik ibiliko zen Espainiako Gobernua,
gu biktimatzat ez onartzeko. Baina indemnizazioa barregarria izan zen, trafiko istripuan
min hartzen duena edo hiltzen dena indemnizatzeko baremo bera erabili zuten. Guk ez
dugu jaso beste biktima askok duten errekonozimendua. Ez errekonozimendu politikoa,
ezta ekonomikoa ere. Eta, txarrena, kendu
egin nahi dute hori ere! Gure ostean, zain
daude beste biktima batzuk ere, errekonozitu
zain, baina hor dira Espainiako poliziaren
sindikatua, AVT, COVITE eta beste, kontra.
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AZKEN HITZA
Antzar eguna kirofanoan
“21 urte dituzula ez zaizu gustatzen
besteetatik ezberdina izatea, eta Antzar
Eguna zure lagunak antzarak
disfrutatzera joatea eta ni, aldiz,
kirofanora, mahoizko jantzita!”.

Ama,
amama
“Gure ama hil zen,
baina jaso nuen
errekonozimendu
ekitaldian egon
izan balitz, uste
dut bertan
egunean hilko
zela, pozik. Baita
aita ere. Banuen
amama bat,
laurogeitaka urte
edukiko zituen,
eta bertan urtean,
Gabonetan,
karpeta bat
oparitu zidan:
egunkari
guztietako ebaki
guztiak zeuzkan
hantxe gordeta.
Esan zidan: ‘Atera
horixe, gaur
egunean egiten
dena, fotokopia.
Atera eta gorde,
ze hau da zure
historiaren
partea!’.
Batzuetan kostatu
egin zait honetaz
berba egitea,
mina,
sufrimendua,
ernegua ekartzen
dituelako gogora”.

Prozesua gerarazita, Estrasburgora joan
artean.
Urte asko guardia zibilak jo zintuenetik Eusko
Jaurlaritzak zure mina onartu arte…
Urte asko, bai. Gogoratzen naiz, behin, ni
oso haserre. Jaurlaritzaren kanpaina bat,
aspaldi, biktimen alde. Bala bat ageri zen. Eta
idatzi egin nuen Jaurlaritzara: “Haiek euren
mina daukate, baina guk ere, etxekook, geure
mintxoa daukagu”. Erantzuna? “Bai, arrazoia
daukazu, baina kartzelarako zara”.
“Kartzelarako zara”?
Esaera da hemen gure artean: “Arrazoia daukazu, baina horrek ez du ezertarako balio”.
Gainerako erakundeen aldetik babesik jaso
duzu inoiz? Lekeitioko Udala, Bizkaiko Diputazioa…
Jendeak ematen duen babesa. Esan dizut
ama ibili zela guztiaz arduratzen hasieran.
Gurutzetako ospitalean lehenengo faktura
eman ziotenean… Ile-apaindegira joaten
zen permanentea egitera, baina egun hartan
permanentea betiko geratu zitzaiola uste
dut, faktura hura ikusita. Ama hemendik
hara eta handik hona ibili zen, gestioak egiten. Gu Lekeition bizi ginen, baina Bilbon
ere egon behar izan ginen, ospitalean, eta
horrek ere gastuak ekarri zituen, inork espero ez zituenak. Udaletxera joan, eta ez alkateak, baina bai zinegotzi batek, erantzun
omen zion: “Zure alaba etxean egon izan
balitz, nirea egon zen bezala, ez zitzaion
ezer gertatuko”. Kito egin zuen harekin
betiko. Bizi guztiko gorrotatu zuen. Horixe
erantzun ofiziala: “Etxean egon balitz, ez
zitzaion ezer gertatuko”.
Lehen zortzi biktima aitortuen zerrenda horretan, hainbat izen, guztiz ahaztuak. Memoriaren
Institutuaz ari dira orain Gasteizko Legebiltzarrean…
Uste dut gauza guztiak gorde
behar direla, historiaren zatiak
dira. Datuak, gertakariak…
gorde egin behar dira. Gorrotoak, ahaztu. n

PREKARIETATEAREN AURPEGIAK
| ITSASO ZUBIRIA ETXEBERRIA |
M

Prekarietaterik gabeko ipuin bat
kontatu ziguten
Oihana Otegi Tapia naiz,
Miarritzekoa, eta 24 urte ditut.
Euskal Filologian lizentziatua
orain bi urte, irakaskuntzan lanean
aritzeko masterra egin nuen iragan
ikasturtean. Gazteoi gezur bat
saldu ziguten: goi mailako
ikasketak egin eta lana ziurtatuta
genuela.
GOGORRA DA ingurura begiratu eta gazte pila
bat ikustea, ikasketak bukatuta, hilabeteak
nola edo hala salbatuz, ia baldintzarik gabeko
lanetan… Alde horretatik nik zortea izan dut,
ko udan lan egitea, edo ikasten ari bitartean,
ikasturte honen hasieran Donostiako ikasteeta zer esanik ez ikasketak bukatu eta norbetxe batean lau hilabeteko ordezkapen bat egirak ikasitakoarekin zerikusirik ez duen lanen
teko deitu baitzidaten. Iparraldekook Hegobatean aritu behar izatea, beste zerbait bilatu
aldekoen aldean abantaila bat dugu: frantsesa.
artean behintzat. Garaiak ez dira errazenak,
Bigarren hezkuntzako ikastetxeetan frantsebaina txarra al da horrelako joerak berriz ere
seko irakasleen beharra dago, eta Hegoaldean
orokortzea? Normaletik kanpo dagoena da
ez dagoenez hizkuntza menperatzen duen
gazteek 24-25 urtera arte lanik ez egin eta
horrenbeste jende, beste batzuei aukerak sorgurasoen kontura bizitzea.
tzen zaizkigu. Abendura arte
Ohitu egin beharko dugu
lanaldi osoz egingo dut lan eta
bizimodu berrira, eta horre“Borrokatu beharrekoa aldaketa
gustura naiz. Irabaziko dudan
kin ez dut esan nahi lan balsoldatarekin urtea egiteko
dintza duinak lortzeko ez
sakonagoa da, aldaketa
moduan izango naizela aurreiekonomiko eta soziala; eta krisialdi dugunik borrokatu behar,
kusi dut, eta urtarriletik aurrebaina borrokatu beharrekoa
honek positiboak izan daitezkeen
ra dagoenari heltzea tokatuko
aldaketa sakonagoa da, aldaaldaketak ekar ditzake”
zait berriro ere.
keta ekonomiko eta soziala;
Gure belaunaldiari ipuin
eta krisialdi honek positiboak
polit bat kontatu zioten, soilik
izan daitezkeen aldaketak ere
ipuina zena. Ez ziguten lan prekarioaz hitz
ekar ditzake: gutxiago eduki arren daukaguna
egin, lan baldintzek beti egingo omen zuten
banatzea, ondokoari laguntzea…
hobera, kontratu mugagabeak, soldata duiBitartean, bizi beharra daukagu. 24 urte
nak, etxea(k), autoa(k)… Eta hori guztia faldauzkat eta ez ditut berriz izango, eta behartsua zela ikusi eta buelta ematea ez da erraza.
bada gutxiagorekin, baina pozik biziko naiz.
Bestelako bizimodura ohitu beharra daukagu,
Aste batzuen buruan lagun batzuekin alokaieta batzuei errazagoa egingo zaie beste
ruko pisu batean jarriko naiz Donostian.
batzuei baino. Azken urteetan zenbat eta
Abendura arte lana lotuta daukat
laino handiagoan bizi izan denarentzat,
eta hortik aurrera ikusiko dugu
orduan eta handiagoa eta gogorragoa izango
nola datorren 2015a. Hilean hileda kolpea, ziurrenik. Agian zenbaitentzat
koa lotzen jarraituko dugu, eta
berria da gaztetxotan diru pixka bat ateratzeahal bada, bizitzen. n
2014 KO

URRIAREN

5A



15

TITIN III.A

22 urte profesionaletan
(Asegarcerekin lehenengo, Asperekin
1998tik), Lau T’erdiko txapela,
Binakakoan beste lau garaipen eta
makina bat bizipen frontoietan. 45
urterekin, pilota utziko du Triciokoak
(Errioxa). Ikuskizuna maite duen
jokalaria eta aho bilorik gabeko
gizona, ez du inor epel uzten
Augusto Ibañez Sacristan Titin III.ak.

A SPEPELOTA . COM

«Gaizki jokatzeagatik kritikatzea,
horrek kezkatuko ninduke»

| MIKEL GARCIA IDIAKEZ |
Zein egoeratan utziko dituzu frontoiak?
Fisikoki eta mentalki ongi, ezin naiz kexatu.
Nire ibilbidean lesio gutxi izan ditut eta aurten
ere berdin, arazorik gabe ari naiz partiduak
jokatzen eta egia esan, asko ari naiz gozatzen.
Erretiro urte hau oso pozgarria izaten ari da
eta geroan pentsatzeko aukera izango dut
aurrerago, orain uneaz disfrutatzen ari naiz.
22 urte profesionaletan. Nola eta zertan eboluzionatu du pilotak?
Pixkanaka eboluzionatu du, kirol guztiek eta
oro har bizitzak bezala. Kirol tradizionala da
eta joko-arauak ez dira ia ezer aldatu, baina bai
frontoiak, materiala, kirolarion prestakuntza...
Materiala aipatu duzu eta sarri polemika iturri
izaten dira pilotak; bizkortu egin dira urteotan.
Onerako ala txarrerako?
Lehen pilotak sebo beltza zuen eta gehiago
irauten zuen, orain pilota zuriak dira, makinaz eginak, eta ezberdinak dira, bai, baina ez
onerako ez txarrerako: hainbatetan mesede
egingo die batzuei eta alderantziz; materialak
denon ahotan jarraituko du eta normala da,
jokoaren oinarrietako bat delako pilota.
Eta giroa, asko aldatu al da?
Frontoietako giroa beti izan da bikaina. Ikusten dudana da gazte gehiago dagoela pilotaren inguruan, neskak nahiz mutilak. Astebu-
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“Irabaztea edo galtzea baino gehiago da kirola, eta
ikuskizuna funtsezkoa da. Ikusleek ez badute gozatzen,
pilotariak berak ez badu gozatzen, hilda dago pilota”.

ruan pilota partidu bat ikustera joateko ohitura zabaldu da gazteen artean eta gustura joaten da bat frontoira, kirol guztien artean afiziorik onena pilotak duelako, nire ustez.
Eskuzko jokoari ikusgarritasun handiagoa eman
zion belaunaldiko pilotarietako bat zara…
Ahalik eta ongien egiten saiatu naiz beti, pilotan jokatzeko eta pilota ulertzeko dudan
modua galdu gabe. 1992ko Olinpiadetatik
aurrera, Asegarce ere jaio zelarik, aldaketak
izan ziren pilotan orokorrean eta hor egotea
egokitu zitzaidan. Pilotaren kontzeptua zertxobait aldatu zen, pilotari profesionalen irudia sendotu eta konfiantza eman ziguten,
baita hedabideetan oihartzuna ere, eta testuinguru horretan, botera beharrean airez
jokatzeko joera handiagoa genuen aurrelari
batzuek debutatu genuen. Iraultza txiki bat
eman zen, norabide guztietan.

TITIN III.A
Ikusgarri izan behar du pilotak?
Bai, kirolak orokorrean izan behar du ikusgarri. Jendeak, batek edo besteak irabaztea nahi
izateaz gain, ondo pasa nahi du, ikuskizun
bila doa. Denoi gustatzen zaigu irabaztea,
baina irabaztea edo galtzea baino gehiago da Pozik
kirola, eta ikuskizuna funtsezkoa da. Ikusleek “Oso pozik nago
ez badute gozatzen, pilotariak berak ez badu bizitako
gozatzen, hilda dago pilota.
guztiarekin. Ezin
diot pilotari
Irabazteko arriskatu egin behar da?
gehiago eskatu,
Bai, bizitzako arlo guztietan arriskatu behar
dena eman dit:
da, une jakinetan. Pilota ulertzeko eta tantoak
egiteko modua da, nire kasuan. Nik ez daukat txikitatik izandako
jo izugarria eta txapa gaina eta ertzak bilatu ilusioa ogibide
ditut tantoa egin ahal izateko. Arriskua duten bihurtu dut.
jokaldiak dira, baina horretarako gaude egu- Porrotak izan dira,
gaizki pasatako
nero entrenatzen.
uneak, jokoz
okerrago aritutako
Zeintzuk dituzu partidurik gogoangarrienak?
Debutaren eguna eta erretiratzen naizen garaiak… baina
eguna izango dira niretzat garrantzitsuenak balantzan jarrita,
dudarik gabe
eta ahaztuko ez ditudanak.
positiboa da
Baina badira ikusleen gogoan geratu diren emaitza”.
beste partidu batzuk. Retegi II.aren aurka
1997an jokaturiko Lau T’erdiko finala, esaterako [21-17 irabazten joan ostean, norgehiagoka
galdu egin zuen Titinek].
Tira, nik 2007koa hobeto gogoratzen dut,
kar, kar, kar [urte horretan, Lau T’erdiko
finala irabazi zuen Titinek, Abel Barriolaren
kontra]. Partidu gogoangarriak dira, egindako jokoagatik baino gehiago, ekarri zuten
guztiagatik eta sortu zen giroagatik. Ezinezkoa zait finaletan bizitzen dena deskribatzea, baina izugarria da, eta zaila da horietako bat aukeratzea.

erratzeko eskubidea dugu, beti ere errespetuaren barruan eta inor iraindu gabe. Une horretan horrela sentitu nuen eta hala bota nuen.

Pertsonaia polemikoa zara. Iaz bertan, Bikotekako txapelketan kanporatua izan ondoren
piloten aukeraketaren aurka mintzatu zinen eta
enpresen atzeko interesak salatu zenituen.
Inori ez zaigu galtzea gustatzen eta kalte egin
dizutela iruditzen bazaizu, pilotariak hitz egiteko aukera eta eskubidea duela uste dut. Jokatzeko gaudela? Bai, baina gure iritzia ere eman
dezakegu, oker egon arren. Haserretzeko eta

Nola ikusten duzu harrobia?
Aurrean nahiz atzean aukera handiak dituzten
gazteak ikusten ditut. Pilotak bide hau jarraitu
behar du, gazteei lagunduz, haurren eskolak
bultzatuz… eta profesionaletan
ere maila handiko gazteak daude.
Etorkizun itxaropentsua ikusten
diot pilotari eta ziur naiz harrobi
oso ona mantenduko dela. n

Pilota enpresak hainbatetan kiroletik kanpo dauden interesen arabera mugitzen dira, hortaz?
Ez, ez. Bakoitzak bere egitekoak ditu. Gurea
ahal bezainbeste entrenatzea eta ahal bezain
ongi egotea da, partidua ahalik eta ondoen
jokatzea. Pilota hautatzaileak bere egitekoa du,
enpresak berea… baina gauza batzuez edo
besteez iritzia eman dezakegu, besterik gabe.
Nahikoa dira bi enpresa (Aspe eta Asegarce),
pilota profesionalarentzat?
Pilotari bezala, zenbat eta enpresa gehiago
egon, guretzat orduan eta hobeto. Lehen pilotari profesional gehiago zeuden, baina enpresek jakingo dute zenbaterako eta zenbatentzako aukera dagoen, hor ez naiz sartuko.
Duela hiru urtetik Logroñon PPko zinegotzi izateak ere zeresana eman du. Sumatu al duzu
frontoietan?
Ez, eman nahi izan nuen urratsa izan zen,
enpresarekin hitz eginda eta adostuta eman
nuen, eta ez dut arazorik izan. Ilusio handiz
bizitzen ari naizen esperientzia da, eta
Logroñoko Udalari eta Asperi eskertu behar
diet urte hauetan emandako laguntza. Afizioari dagokionez, iritzia emateko eta kritikatzeko eskubidea du, eta uneren batean kritikatuko zuten, baina orokorrean jendeak ez ditu bi
jardunak nahastu, eta hala behar du. Gaizki
jokatzeagatik kritikatzea, horrek kezkatuko
ninduke.

Tira, nolabait pilotarien estereotipoa zabaldu
duzu…
2007ko final hura gainera bereziki hunkigarria
Bakoitzak gure pentsamoldea eta gure helbuizan zen zuretzat…
ruak ditugu bizitzan, kirolaria ezin da bizitza
guztian kirolera dedikatu eta
Bai, astebete lehenago aita hil
norberaren ilusioekin lotuta
zen eta egun gogorrak izan
“Arriskatzea pilota ulertzeko eta
dauden ateak irekitzen badizkiziren emozionalki, ez nekien
zute, ondo dago probatzea.
jokatu edo ez, baina Lau
tantoak egiteko modua da, nire
Baina ez dut estereotipoak apurT’erdiko aurreko bi finalak
kasuan. Bizitzako arlo guztietan
tzeko egin; pilotariak frontoian
galdu ostean azkenean irabazi
arriskatu behar da, une jakinetan”
dena ematen badu eta duen
eta aitari eskaini ahal izan
kontratua betetzen badu, beste
nion txapela. Egun garrantzigauza batzuk egin ditzake.
tsuenetako bat izan zen.
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Yes or no,
baina subiranotasuna
ESKOZIAN EGIN –ospatu– den Erreferendumaren emaitzak ezagutu direnetik ordu
gutxira idazten ari naiz. Oso emaitza adierazgarriak izan dira –beti bezala, bestalde–. Alde batetik, partaidetza oso handia
izan delako –erroldatutako biztanleriaren
%85 inguru–. Bestetik, galdetutakoari
emandako erantzuna ere azpimarragarria
da: %44,7 independentziaren alde eta
%55,3 independentziaren aurka.
Irakurketa eta interpretazio ugari egin
daiteke, noski, baina badago nire arreta
eskatu duen hainbat ideia.
Alde batetik, argi dago independentziari emandako ezetzak irabazi duela, baina
inolaz ere Erreferenduma egitea erabaki
zenean uste zuten moduan. Orduan,
askoz ere emaitza zabalagoa espero zen
–beharbada horregatik onartuko zuten, ez
dakit–. Argi dago, baita ere, kanpainan
zehar xantaia eta beldurra erabili direla
independentziaren aldeko jarrera ahultzeko asmoz, arlo ekonomikoan batez ere.

Garbiñe
Biurrun
Mancisidor
!

LEGELARIA

Europa barruan onartu da herri subirano
batek estatu batetik alde egiteko eskubidea,
hau Espainian, ikusten denez, oraindik
tabua bada ere. Honek zer pentsatu eman
beharko lieke Espainiako agintariei eta
gainontzeko politikariei
Bestalde, begi-bistakoa da baietzaren
aldeko emaitzek Erresuma Batuaren etorkizuna birpentsarazi behar dutela:
“Hemendik aurrera ezer ez da lehen bezala izango”, horrela adierazi du David
Cameronek. Argi dago, eta horrek ere
kanpainan eragin handia izan duelakoan
nago: Eskoziak autogobernu zabalagoa
irabazi du, agindutakoa betez gero, noski.
Hala ere, aspektu hauek azpimarratuko
nituzke bereziki:
– Cameroni hainbatek leporatu dioten
akats politikoa, hau da, Eskoziako herriari
galdetzea bera, herriaren eta herritarron
subiranotasuna, duintasuna eta askatasuna onartzea besterik ez da.
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– Erreferenduma egitea erabaki zenetik
hona bizi izan den normaltasuna, bai politika arloan, baita gizartean ere, inolako
haustura sakonik gertatu gabe; hainbat
herritar ospetsuk ere parte hartu dutelarik
baietza edo ezetzaren alde, lasaitasun
osoz.
– Autodeterminazio eskubidea, Europan, ez zaie jadanik herri “kolonizatuei”
bakarrik zergatik mugatu behar.
– Europa barruan onartu da herri subirano batek estatu batetik alde egiteko
eskubidea, hau Espainian, ikusten denez,
oraindik tabua bada ere. Honek zer pentsatu eman beharko lieke Espainiako
agintariei eta gainontzeko politikariei;
Erresuma Batuan onartu dena hemen ere
onargarria beharko luke izan, baldintzak
berdinak baldin badira.
– Baldintzak oso antzekoak dira: bai
Euskal Herrian, baita Katalunian ere,
herriak daude, gorputz sozialak eta politikoak, honetaz hitz egin nahi dutenak,
Espainiarekiko mantendu nahi duten
lotura edo burutu nahi duten haustura
adierazi nahi dutenak. Cameronek esan
zuen Eskoziako herriari ahotsa ematea
zuzena zela. Bada, hemen ere erabaki
zuzena hartu beharko da.
– Subiranotasuna hitz egitea da, ez
horrenbeste galdeketaren emaitza. Eskoziako herriaren gehiengoak independentziari ezetz esan dio, baina herri horrek
aurrerakada handia eman du bere askatasunaren ibilbidean. Eta jarraituko du,
noski.
Oharrak: (1) Ideia hauek idazten ari
nintzela, jakin dut Erreferenduma ahalbidetu duen Alex Salmondek Eskoziako
lehen ministro kargua utziko duela. Erabaki inteligentea eta noblea da. Baina
Eskozia ez du inolaz uzten kargua hartu
zuenean zegoen bezala. Eskozia eta, batez
ere, eskoziarrak, gaur libreagoak dira
orduan baino.
Eta (2), beste ezer gertatu
aurretik, nire artikulu hau
bidaltzea erabaki dut. n
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Jose Inazio Basterretxea
IDAZLEA

!

I ÑIGO A ZKONA

IRITZIAREN LEIHOA

Ikasturte berria, langarra zeruertzean

XDZ

A BIATU DA hezkuntza sistemaren ontziteria. Zein EHU, oihalak eta banderak irekita.
bere belaontzian, hor doaz haurtzaindegiak eta eskoZURAJEA, AHULA. Unibertsitateko agintarien esalak, institutuak eta lanbide-heziketako zentroak, uni- nak esan, ontziaren zurajeak arduratzen nau, zeren
bertsitateak... pribatuak nahiz publikoak. LOMCE bainago ez dela nahikoa haize-oihal horiei guztiei euslegearen haize kontrak haize kontra, eta auzapezen teko. Bada kontu bat arduratzen nauena aspaldi. Eta
debekuak debeku, hor doaz, joan, denak India urru- da ikasleriaren komunikazio gaitasun eskasa. Komunikazio gaitasun linguistikoaz ari naiz. Batez ere, eusnetara.
karazkoaz.
B ELAK , EDERRAK . Besteekin
batera, bere kolore eta lumarik edeLetrak ikasten diren fakultate
rrenak bistan, Euskal Herriko Uni- Unibertsitateko
bateko irakaslea naiz, Kazetaritzan.
bertsitateak berak ere ekin dio agintarien esanak esan,
Bada, bertako ikasleriaren euskarabidaiari. EHUko errektoreak esana ontziaren zurajeak
gaitasunak ez du gora egin azken
urteotan; aitzitik, irristaka doa itsasdu ezen Europako trena hartu duela arduratzen nau, zeren
labarretan behera.
unibertsitate publikoak, beharrezko bainago ez dela nahikoa
Euskara herdoildua, trokelean
egokitzapenak egin direla eta irakashaize-oihal horiei guztiei
egina, distirarik gabea, gramatikakuntza kooperatiboa eta dinamikoa
akatsez betea... Ahulezia nabarmeezarri dela graduetan eta graduon- eusteko
na du ontziak oinarrizkoak diren
doetan.
trebetasun komunikatiboetan. Nora
Esana du ezen Bolognak ez duela
ekarri unibertsitatearen ez pribatizazioa ezta merkan- eta zeri begira ari gara gure gazteak hezten?
Barkua zuzentzeko arduraren bat badu irakasletilizazioa ere. Esana, euskara desagertuko zela ziotenek itsasoan egiten zutela negar, planak bete egin bai- riak, alabaina zorabioak jota dago hura: estresaren
tira eta berriak diseinatzen hasita baitago unibertsitate mende, curriculuma loditzeaz arduraturik, eta burokraziak azpiraturik.
publikoa.
Haizeaz gizenduta, oihalak eta bandeErrektoreak dio ekainean amaitu zituztela EHUko
ikasleek Europako Unibertsitate Eremura egokituta- rak helduko dira, heldu, India urrunetara;
ko lehen graduak, lehen promozioak. Eta ez gaizki. baina, merkantzia laster da galdua.
– Kapitain, ura sartzen ari da krosko
EHUk, gainera, bikaintasun-campusaren domina
jasoa du... Haize unibertsalaren bila, hor doa, joan, pitzatutik. n

Barealdian

Joanes
Etxebarria
!

K A Z E TA R I A
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JOAN DEN asteburuan, Israel boikotatzera deitzen duen BDS elkarteak gaualdi
polita antolatu zuen Maulen. Afaria,
filma eta mahai-ingurua filma egilearekin. Ez nintzen joan, egunerokoaren alde
soporifikoak gogoa kendu zidalako: lana,
bazkaria, siesta, erosketak, afaria, ohea...
Alta, hitzordu berbera uda bete-betean
izan balitz, han nengokeen; erasoaren
bortitzenean, palestinarren anaia sentitzen nintzen. Iragan udan ez zen aitzakiarik BDSk egin deialdi bakarra ere huts
egiteko.
Iragan egun hauetan erran didatenez,
filmak Palestinako futbolarien egunero-

5A

koa erakusten du, entrenamenduetara
joateko check pointetan zenbat denbora
galtzen duten eta beste. Horrek ene egunerokoaz pentsakor utzi nau: Afganistan,
Irak, Chiapas... Momentuko inarrosaldiek
haiei begira jartzen naute, eta barealdiek
begirada desbideratzen didate. Emanen
diet erantzukizun parte bat hedabideei,
eta kazetaria naizenez, beste parte bat
eguneroko erritmoari. Ene eskuetan da
egunari eman nahi diodan
zentzua. Hurbileko norbait
hiltzen denean bezala, alta,
barealdian omen da gehien
eskertzen elkartasuna. n

DANI B LANCO

- IRITZIAREN LEIHOA
Ander Perez
!

A RGIAKO

B LO G A R I A

Belaunaldiak
AURPEGIA PIKORREZ betetako
mutil koxkorra da Elliot. Hamazazpi urte baino ez ditu. Irribarretsu egiten dio keinua kamerari, eta hatz erakuslea darama
paparreko YES txapara. Harro
dago: pasa den irailaren 18ko
Eskoziako er referendumean
bozkatu zuen bere bizitzan
lehenbizikoz. Bera, eta bere
ingurukoak, Yes Generation gisara
izan dira ezagunak, galdeketa
aurretik, eta gerora. Agerikoa da
zergatia: baiezkoaren alde bozkatu dute Ellioten adin bueltakoek, nabarmen. %71k, zehatzago.
Horrek baino, alderantzizkoak bete ditu egunkaritako orriak.
Badakizue, irabazlea beti irabazle. Eta osatu dute profila mundu
erdiko egunkariek: 65 urtetik
g orako emakumeek eman ei
diote garaipena unionismoari.
Haiei eskerrak. Kontserbadoreak dira, eta libraren etorkizunarekin zalantzatiak. Ez dute
dudarik egin kanpaina martxan
jarri zenetik, ezezkoaren alde
egingo zutela. Belaunaldi baterako konpondu dute auzia, diotenez. Hain dira anbiguoak
belaunaldiak.
Independentistek, belaunaldiaren kontu beragatik, arnas
apurra hartu dute. Porrotarekin
erabat ez itotzeko bezain beste,
bederen. Eta konfiantza jarri
dute herrialdeko gaztetxoengan,
hurrengoan bai, hurrengoan irabaziko dutela sinesteko. Soziologian jar ri dute itxaropena,
datorrenari begira. Hala sinetsi
dute. Hala sinetsi dut nik ere.
Kontua da noiz arte izango
den YES belaunaldia YES. Zenbat urte beharko dituen, alegia,

Maybe izaten hasteko, eta azkenean, NO izaten bukatzeko.
Gizakiok adinarekin tenteldu
eta konfor matzeko izan ohi
dugun joera hor regatik diot.
Kotizazio urteekin batera kontserbadorismo dosiak banatzen
dituen jendar te hor reg atik.
Oraingo gazteak, bihar ez baitira gazte izango. Belaunaldien
zain ematen dugu denbora, etoHaiei eskerrak.
Kontserbadoreak dira,
eta libraren
etorkizunarekin
zalantzatiak. Ez dute
dudarik egin kanpaina
martxan jarri zenetik,
ezezkoaren alde egingo
zutela. Belaunaldi
baterako konpondu
dute auzia, diotenez.
Hain dira anbiguoak
belaunaldiak
rriko direnen zain, biharko egunerako ezin prestatuago daudenak. Bitartean, gure jendarte
zaharkitu honetan, kontuak
kontu, zaharrak dira beti gehiago, pikordunak baino. Zahar,
emakume eta kontserbadore.
Agian horregatik galdetu du
Jim Sillars SNPko kideak ea zer
den belaunaldi bati itxarotearen
kontu hori, independentzia oraintxe bertan agendan dagoenean.
Agian horregatik utzi beharko
genioke guk, hemen
eta han, gazteria etorkizuna dela esateari,
behingoz oraina dela
esaten hasteko. n
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ERDIKO KAIERA

PAKO ARISTI

«Liburu honetako espiritualtasuna
ez dut eguneroko bizitza
errealetik aparte ikusten»
Urari ostutako poemak (Susa, 2014) liburua argitaratu berri du Pako Aristi idazleak.
Urrestillakoak ondutakoen artean, orain artean ez bezalako lana, orain artean bezalakoa:
Aristiren “poema guztiak lotzen dituen hari existentzial mehe bat” aipatu zuen Koldo
Izagirrek XX. Mendeko Poesia Kaieretan, eta haria ez da eten oraingo lanean. Alderantziz,
inoiz baino lodiago ageri da, Ekialdeko egileen irakurketen eraginez.
| MIEL A. ELUSTONDO |
Argazkiak: Zaldi Ero

Ekialdeko pentsamendua guztiz presente zure
Europakoa, dela judu-kristaua, dela greziarren
liburu berrian.
filosofoena–, zati txiki bat besterik ez dela
Ekialdeko pentsamendua baino gehiago, bizimunduan, eurozentrismo baten baitan bizi
tzaren aurreko jarrera bat da. Mendebaldeko
garela, gure ideia judu-kristauen arabera epaikultura tradizional eta judu-kristauak oso
tzen dugula mundu osoa. Gure lupa txikiaren
jarrera tentsua, dogmatikoa, erasotzailea du
bitartez ikusten dugu mundua. Nik, hartu maibizitzaren aurrean. Ekialdean, aldiz, bestelako
lua, lupa txiki-txiki egin eta bestelako liburuak
korronte batzuk aurkitu nituen aspaldi,
irakurtzen hasi nintzen, Ekialdeko
bizitzaren aurreko jarrera lasaiagoa
mundu hori ulertu nahian, bizitzaz jakin
“Esan dezaket pasa
dutenak, proselitista ez direnak, ez dognahian… Azken finean, mundua mundu
matikoak, kontzientziaren inbasore ez
da, eta gizakia beti gizaki. Borgesek esaden udan ikasi
direnak. Hemen, izan ere, norberaren
ten zuena: “Asko bidaiatu dut, eta bidaia
dudala poemak
askatasuna errespetatzen ez duten ideiak
guztietan ere gizaki bera ikusi dut”.
idazten, Tomas
sartzen dizkigute txikitandik. Ekialdeko
Transtömerri esker” Urari ostatuko poemak… “Eta itsasoak /
egileen irakurketetan pertsonarekiko
ordaindu zuen bere zorra / mendeetan
errespetu handiagoa aurkitu dut, eta
inspiratu dituen / poema guztien bitarhorixe gustatu zait. Liburuan diren pentez”. Yatesen poema dakarzu atariko labur, eta
tsamendu asko oso ohikoak dira Ekialdean,
itsasoa zenekarrela pentsatu nuen. Irakurtzen
eta Europako idazle askorengan; Hermann
hasi, eta bizitza da zure liburua…
Hesserengan, esaterako. Horra hinduismoa,
sufismoa, taoismoa eta gainerakoak. Hortik
Askotan joaten naiz itsasertzera. Batean
dexente edan dut azken urteotan. Bizitza interoinez ibiliko naiz, bestean irakurtzen, baina
pretatzeko modu bat da, azken finean, interesbeti itsasoari begira. Itsasoaren indar hipnotigarria iruditzen zaidana. Haren oinarrian,
koa ere hor da, beti mugimenduan itsasoa,
“hemen eta orain” dugu. Etorkizuneko
Azpeitiko haitzak ez bezala. Itsasoaren mugiproiekzioek ito egiten gaituzte. Iragana erresmendu horrek bizitzaren joan-etorriarekin
katatzea ere zama da. “Hemen eta orain”,
zerikusia ote duen nago. Horixe pentsarazten
beraz. Bizitzan deserosotasun aldiak izaten
dit, behintzat, olatuen joan-etorri horrek, eta
ditugu, eta horietako batean abiatu nintzen ni,
itsasertzeko egonaldi horiexek eginarazi dizbestelako jarrera baten bila, bizitza ulertu
kidate liburu honetako hainbat poema. Besnahian. Susmoa izan nuen bazegoela bizitza
talde, mundu esoterikoan, sua, egurra eta
beste era batera ulertzeko modua, gure mundu
lurrarekin batera ura da sentimenduen adieMendebaldeko honetan ez bezala ulertzeko
razle indartsuena. Nire kasuan, itsasoaren
era. Konturatu nintzen, gure kultura –dela
aurrean sortu dira poema hauek. Etxera eto-
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bihurtzen dela: poemak nire barruan zeuden,
irten zain. Gainera, Getariako Ketarri tabernan liburuak edukitzen zituzten bezeroentzat, eta egunero Tomas Transtömer Suediako poeta eta Nobel saridunaren poemak
irakurtzen nituen. Esan dezaket pasa den
udan ikasi dudala poemak idazten, Transtömerri esker.
50 urte jiratuak dituzu. Bizitzaz orain arte ez
bezala pentsatzen hasteko garaia?
Baliteke. Orain irakurri dut Goetheren zera
bat, gustatu zaidana: “Umea errealista da; gaztea, idealista; heldua, eszeptikoa, eta zaharra,
mistikoa”. Bizitzak lau urrats horiek dituela,
alegia. Bide espiritualaren bila abiatzea, horixe
mistika, nolabait. Poema batean horretaz ari
naiz, gazteak duen energia mugagabeaz, zaharrak duen mugatuaz: Gorputzaren finitudea
ezagutu nuen/ eta galdera baten zirrara:/ gure
energia mugatua bada/ zer dago gugan mugatua ez dena?… Balio ez duten gauzak alde
batera uzten eta funtsaren bila abiatzen garen
garaian bizi naiz. Bestalde, txikitatik sentitu
dut ez naizela mundu honetara etorri aurrekoek egin zutena errepikatzera, zer edo zer berri
sortzera baizik. Tradizioa bera eraldatzera.
Etengabea izan da hori nire bizitzan.

rri eta idatzi egiten nituen. Horregatik diot
liburuaren tituluan urari ostu dizkiodala, itsasoak nire baitan sorrarazi dituelako. Taoismoak ere horixe dio, inori ezin zaiola ezer irakatsi, norberaren barruan egia bilatzeko
gogoa pitz litekeela, soilik. Dio egia ez dela
transferigarria, transferitzen denean dogma

“Balio ez duten
gauzak alde batera
uzten eta funtsaren
bila abiatzen garen
garaian bizi naiz”.

Erraietako jarrera ospatzailea
“Gizarte konbentzioen kontrakoa izan naiz beti. Konbentzio
horiek lotu egiten ninduten, kortse baten moduan. Gizarte
honek balioesten ez zituen gauzak egin nahi nituen nik. Gizarte
hau hiperkapitalista da, euskal gizartea kokoteraino da kapitalista: hemengo enpresak, hemengo dirua egin beharra… Niri,
berriz, ankerkeria ikaragarria iruditu zait hori beti, bizitza disfrutatzea galarazten duen jarrera. ‘Lan egin, lan egin, lan egin…
dirua aurreztu, aurreztu, aurreztu… etxea erosi, erosi bat, erosi
bi…’. Bizitza disfrutatzen ez du uzten horrek. Ekialdeko gogoeta bidea Mendebaldera ekarri duenetako bat da Osho, Indiako
mistikoa, Thomas Merton, Krishnamurti eta beste hainbatekin
batera. Oshok, esaterako, bi pertsona mota bereizten ditu: anbiziodunak eta ospatzaileak. Batzuek, dirua pilatu besterik ez dute
buruan; besteek, egunero bizirik daudela ospatu nahi dute, osasunez, lagunarte ederrean. Nik, umetatik dut ospatzaile gogoa,
dirua irabazteak aspertu egin nau beti; hori bai: egindako lana
kobratzea gustatzen zait. Bi gauza ezberdinak dira”.

“Hari existentzial mehea”: bizitza, denboraren
joana, heriotza…
Gaztetan ez dago heriotzarik. Alegia, badago,
baina ez dagoela iruditzen zaigu, ingurukorik
ez da hiltzen, istripuz ez bada. Adinarekin
batera, agertu egiten da heriotza, eta hemen
aldi baterako gaudela ulertzen hasten gara,
errentan gaudela hemen. Taoismoak ere horixe azpimarratzen du, gure bizitzak duen funts
falta, huskeria. Uste bai guk, ikaragarriak garela, baina ehun urte barru inor ez da oroituko
existitu ginela ere. Taoismoak hori, eta kapitalismoak, berriz, kontrakoa aldarrikatzen du:
aberastu eta aberastu egin behar garela, hil arte
dirua pilatu, gero herentzia oparoa uzteko. Nik
uste dut ezetz, adin batez gero gauzak, anbizioak, egoa… baztertu egin behar ditugula.
Maitasuna ere indartsu ageri da liburuko poema
askotan. Maitasuna, eta ezmaitasuna… “Maitasuna zelakoan” poema, adibidez: “Emakume
asko izan da nire bizitzan, / baina maitasunik ez
da hainbeste izan. / Amodioa emakumeekin
identifikatzea / izan da nire akatsa”…
“Ni poetikoa” esaten da, baina poesia liburua
pertsona batek egiten du, liburuan dagoen
materiala pertsona horren baitan irakiten zegoen. Disimulatzeko edo, “ni poetikoa” asmatu
zuen baten batek, hau da, maskara bat. Hala
ere, sinatzen duen huraxe bera da egile, izan
Szymborska, Beckett edo Aristi. Zure galderari
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erantzunez, liburu honetan poetak dio asko
naren bizitza laburtzera jo dut, haren argimaitatu baino, emakume askorekin egon dela.
itzalak agerian jarriz. Bizitza bizitza da eta,
Poeta gogoeta egiten hasten da, esperientzia
bestalde, ni munduko leku zehatz batean bizi
erotiko-erromantikoa eta benetako maitasuna
naiz, Euskal Herrian, eta gure egoera historibereizi nahian. Azken finean, gure gizarteak
koa, politiko eta soziala interesatzen zaizkit.
eraiki duen maitasunaren definizioaren kritika
ETAk bere jarduera utzi zuenetik modan
egiten du poetak. Esaterako, gizarteak maitasudago gaia, literaturan, parlamentuan eta gainaren inguruan eraiki duen ideia bat da irautea
nerakoetan. Poema horien bidez nire ekarpeona dela: jendea betiko ezkontzen da; inor
na egin nahi izan dut, nire ikuspegia azaldu…
dibortziatzen denean, zoritxartzat hartzen da
Liburuaren haritik aldentzen dira, hala ere…
eta kasik doluminak ematen dira. Beharbada,
ezkontzen direnean eman behar dira dolumiKutsu espirituala da nagusi, baina nik ez dut
nak! “Betiko ezkondu? Seguru al hago?”.
espiritualtasun hori eguneroko bizitza erreaGizarteak mundua era batera definitzen du eta
letik aparte ikusten. Batzuek diote errealitatea
poetak, askotan, desdefinitu egin behar
eta espiritualtasuna bi gauza direla,
du, galderak egin, kuestionatu. “Hiru
bata dela lagunekin egotea, larrutan
“Gizartean
urte iraun duk ezkonduta? Ondo
egitea eta hau eta hori, eta bestea
zegok!”. Gure gizartean maitasunaren
dela, zeharo diferentea, norberaren
maitasunaren
inguruan dagoen tramoia kritikatzeko
laino mistikoan ibiltzea, pentsameninguruan dagoen
baliatu ditut poemak. “Amodioa uberadu jasoagoak egitea, unibertsoari
tramoia kritikatzeko
rik gabeko / jario bat dela / ulertu
buruzko galderak ibiltzea buruan.
baliatu ditut poemak”
nuen arte…”. Ekialdean dioten
Nik ez ditut bi aldeak bereizten, dikomoduan, beti dago elkar besarkatzeko
tomia hori apurtu egin nahi dut, bi
garai bat, eta beste garai bat bata besaldeak batu. Pentsalariek diotenez,
tEa libre uzten joateko.
norberaren espiritualtasunaren froga eguneroko bizitza arruntean ikusten da ondoen.
Bizitzaz beste, badira gure egoera politikoari,
Gure espiritualtasunak ez du batere balio
indarkeria politikoari lotzen zaizkion poemak.
egunerokoan zipotz, zakar eta insolidario bal“Ni, Rosa Ugartemendia Sarobe”, –“23 urte
din bagara. Horretaz ere ari naiz liburuan.
eman ditut / Espainiako espetxeetan…”–, edo
“Telegrama bat” –atentatu bat ardatz–, nabarJendea ingelesez ari denean, lanetan ingelemenak dira liburuaren tonuan…
sezko tituluak, hitzak edo esaerak ageri, zuk
galegoz dakarkiguzu –partez, bederen–,
Dena da bizitza, izan ere… Poema horiek
poema bat: Aizkolaria. Joxe Mari Mendizabal
idazteko, Edgar Lee Masters-en Spoon River
aizkolari txapeldunaren heriotza da gaia…
Anthology hartu dut oinarri. XX. mende hasieran idatzia, AEBetako literaturan klasiko bat.
Harrigarria izan zen. Galizian nengoela irakurri
Herri bateko hilerriko historiak kontatzen
nuen albistea, galegoz, egunkari bateko gertaditu. Hilarri bat, poema bat, pertsonaren bizikarien atalean. Morre dun infarto / un aizkolari
tza kontatuz. Hor inspiratu nintzen zuk aipavasco / logo dunha rifada aposta, / Galiziaraino ere
tu dituzun poema horiek egiteko. Poema
iritsi zen / zure heriotza tristearen albistea… Tesnarratiboagoak dira, ipuin kutsukoak, nahi
tuak erritmoa eta errima zituen. Musika horrek
baduzu. Spoon River. Poemaren bidez pertsoberak idaztera jarri ninduen. Konturatu nintzen albisteak Euskal Herrian garrantzia zeukala, Mendizabal kirolari miretsia zelako, apustua
tartean zelako, aizkolariaren adin handia ere
Mesfidantza hitzei
hor zelako… Mendizabalek 63 urte zituen.
“Mesfidantza handia diet hitzei; gero eta handiagoa, gainera.
Hala ere, gure mistikak hori onetsi egiten du,
Hori gauza larria da idazlearentzat, idazleak hitzak baliatzen
nahiz eta aizkolari zaharrak goratzeko gure kulditu-eta bere lanean. Hitzak, berriz, oso aldakorrak dira, eta
tura hori logikaren kontrakoa den... Hemen
eskasak, norberak adierazi nahi duena adierazteko. Sufiek
logikaren kontrako gauza asko egiten dira, eta
diote hitzak oskola besterik ez direla, ideia bat transmititzen
osasunaren kontrakoak ere bai. Hemen jaten
dutela, baina ez dutela balio errealitatea bereganatzeko, eta
den adina jatea, esate batera, osasunaren aurkaosotasunean beste norbaiti agertzeko. Hortaz, ez fidatzeko
koa da zeharo. “Gastronomiak suntsitutako
gehiegi hitzekin. Ni, iritzi horretakoa naiz, hitzetan tragedia
hiria da Donostia”, dio nire lagun batek.
gehiago ezkutatzen dela, sarri, benetako gertaeretan baino.
Horko pintxoa eta horko basoerdia!... MendiAlegia; gertatu zaigun hori, ezartzen dizkiogun hitzek bihurzabal aizkolariaren kasuan, hemen lehen mailatzen dutela izugarri tragiko, askotan. Gure bizitzako gertaerak
ko albistea zena, kontu exotikoa zen Galizian.
bakean utziko bagenitu, ez lirateke hain mingarri izango sarriHorrela sortu zen poema. Mendizabalek zer
tan. Minaren sortzaile geu gara, ez bizitza”.
behar ote zuen apusturako galdetzen diot
neure buruari, zer hutsune ote zuen barruan…
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Musikari segika ondu zenuen Aizkolaria poema
ederra. Nola asmatu duzu gainerakoan, poemei forma ematen?
Askotan, eginak etortzen zaizkigu esaldi
batzuk. Testuaren txinparta edo ideia sortzen
denean, esaldia ere badator. Orduan, hari tiraka egin besterik ez dago. Horixe esaten zuen
García Márquezek, garrantzi handia eman izan
ziola beti nobelaren hasierari, lehen lerroari
berari, bertan zegoelako nobela osoaren hazia.
Berdin gertatzen zait niri poemen kasuan:
hasierako esaldien paretsura moldatzen dut
poemaren gorputza, esaldi haiek markatutako
tonuari segitzen diot, bide hori puskatu
gabe… Poemak egostea dator gero, testuaren
barruko oreka lortu arte behin eta berriz lantzea. Horixe dio Zumetak ere: “Margotzea,
funtsean, oso sinplea da: kolore bat han, beste
bat hemen… Oreka da kontua”. Oreka da
edertasunaren adierazlea, eta oreka lortu behar
da esaldietan, tonuan… Artisau lana da poemak idaztea, baina artisau tradizionalen ondoan oso lan putie da gurea –ez dakit hau nola
jarriko duzun–, artisau batek ofizioa menderatu duenean bai baitaki ongi aterako zaiola
altzaria, baina guk inoiz ez dakigu ongi aterako
zaigun poema, ipuina, nobela… edo gaizki.
Irakurleak esango du…
Baina hor ere beti dira kontuak: batak ontzat
eman duena, besteari ez zaio gustatzen.
Ezin jakin nori kasurik egin. Azkenean, inori
ere ez egitea onena, nork bere buruari beste
inori ez. Izan ere, norbera da liburuaren
arduraduna, norberaren izena dator liburuan: lana ona bada, egilearen meritua da;

“Artisau lana da
poemak idaztea,
baina artisau
tradizionalen ondoan
oso lan putie da
gurea”.

liburua txarra bada, berdin, egilearena da
erru osoa. Norbera.
Libreta horiko poemak (Susa, 2003) duzu
aurreko poema liburua. Zer aldatu da ordutik
hona zure poesian?
Duela hamaika urte argitaratu nuen Libreta horiko
poemak! Poesia soziala zen hangoa, nahi baduzu,
baina Urari ostatutako… honen hazia hango zenbait poematan dagoela esango nuke. Hark Euskal Herriaren egoera zuen ardatz, erraz irakurtzeko moduan idatzita zegoen –badakit gazte
askok irakurri zutela, poema batzuk kopiatu eta
paretan jarri zituztela–, baina liburu hartatik
aldendu egin da oraingo hau, ni duela hamaika
urte nintzen hartatik aldendu naizen bezala…
Nik esatera, hau ez da hura bezain erraza, ez sinplista ere. Liburu hura populista zen, hau exigenteagoa da. Hark jakinduria maila estandarragoa
zeukan; honetan irakurleari idazlearen prozesu
existentzialetik hurbilago egotea exijituko zaio.
Edo, agian, hain hurbil egon gabe ere, mundu
berrietara erakarria sentituko da.
Jendaurreko emanaldiak egingo dituzu?
Bai. Dena dela, oraingoan ahotsa besterik ez
dut erabiliko. Urte askoan Mikel Markezen
musika izan dut lagun, baina musika, multimedia eta gainerako modak joandako ura direla
esan zidan Gorka Arrese editoreak. Sofistikaziotik biluztasun arora igaro gara. Beraz, ez
musika, ez itsasoaren marmararik,
ez argazkirik. Hutsa. Dikzioa
hobetzen jardun dut Itziar Gomez
aktorearekin, eta jendaurrean irakurtzeko prest nago. n
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POESIA

Piztutako etxea
Felipe Juaristi.
Erein, 2014

Inoiz ez efimeroa
FINEZIA BAT badauka Felipe Juaristik bakana euskal
poesian (Leterena, Anselmirena, Arregi Diaz de
Herediarena?) klasiko moderno bat irakurtzen ari
zarela sentiarazten dizuna. Benetako poesia dastatzeko aukera dauka berriro irakurleak, daukan
forma hau hartu aurretik saiakera tankera hartua
zuen liburu honekin. Heraklitorekin hasten da, hasi
ere, azkoitiarra: “Ezustekoa dena ez baduzu espero,
ez duzu sekula aurkituko”.
Pasioa, maitasuna, ona eta gaitza… bizi-pozaren
eta bizi-minaren artean ei dabilen poetaren Piztutako etxea iluminazio bat da hizkuntzarena.
Madrileko La Casa Encendida-n idatzi du poemarioa, horra titulurako arrazoi agerikoa. Baina
Felipe Juaristiren ezkutuko eta alegiazko etxe piztua bestelakoa da. Haren leihoetatik dator argi bat,
su bat platonikoa, poesia absolutua eta pitzadurarik gabea. Potentzia kanoniko guztiarekin hitz egiten digu denboraz, esate baterako: “Hemen hotza
dago,/ eta eskuak zimurtzen dira,/ begiak lausotu/ eta pisudun bilakatzen./Oroit zaitez diote,/
minik ekarriko ez balu bezala/ mundu horretara
itzultzeak”.
Zehaztasunak eta lexikoaren hautaketak zerikusia daukate. Sakontasuna pedantekeriarik gabe
eskaintzen da, arintasuna arinkeriarik gabe. Haus-
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narketaren tonu pausatua eta presarik gabeko bitalismo bat dira liburua hain atsegin bihurtzen dutenak, hain arnasa luzeko. Abstraktutik sentsazio
konkretuetara salto zelan egiten duen ikusgarria da,
izkina egiteraino astuntasun berezkoari: “Ez gara
denbora,/ ez baikara betirakoak./ Denbora bada,/
gugandik kanpo,/ bero dagoen tokiren batean”.
Juaristi irakurriz ikasten du batek zelan esan
zerbait ahalik eta ederren, ahalik eta osoen. Bizitzak malenkonia sorrarazten dio, eta era berean
maite du aurrera egite hori, hilen pisua biziek eroate obligaziozko hori. Gizaki sentiberaren tolesdurak eta inpotentziak eta ezinak deskribatzen
dira beraz Piztutako Etxean, baina modu guztiz
patxadatsuan. Libre eta era berean esklabo dela
badakienaren kontzientziarekin idazten du Juaristik, juzgatu barik, espantu barik: “Sufritzen eta
gozatzen,/ odoletan galtzen gara/ eta zauriak erakusten”. Eta gogoa ematen du elkartzeko kritika
honetara beste ahapaldi batzuk, konbentziturik ez
dagoen irakurleak ikus dezan nola egin daitekeen
abangoardia betiko materialekin, garra
artifiziorik gabe. n
Igor
Estankona

DONOSTIAKO ZINEMALDIA - ERDIKO KAIERA

Ez daukagu galtzeko ezer, hori da pena
DONOSTIAKO ZINEMALDIKO 62. edizioaren palmaresak utzi duen zaporeak badauka zerikusirik aurreikuspenekin: parte-hartzaile guztiek daramatzate
kopetan pintatuta espero dezaketenaren marra
gorriak. Ez da gauza bera Sail Ofizialean eskubide
osoz sartu zarela pentsatzea edo egotea bera garaipentzat hartzea.
Bada lorpena: Loreak filmak historia idatzi du
dagoeneko. Baina edizio honetatik txaloak baino
zerbait gehiago eraman izan balitu, ondo mereziak
izango ziren.
Zazpi sari nagusietatik lau Espainiako zinemarentzat izan dira. Nork esan du kontzesioa? Festibal hau
marko batean kokatzen da, Espainiako industriarentzat garrantzitsua da. Eta horregatik segurata lokartuaren aurretik bezala pasatzen dira maisulan gisa
ondo egindakoak izanagatik Berlin, Venezia edo
Cannes hanka puntetan zeharkatuko zituzten ekoizpen batzuk.
Magical girl eta La isla mínimak ekarri dute berritasunik dena den, formalki baino, filmek duten irakurketa politikoan. Espainiako Trantsizioaren Kultura,
gai batzuk sistematikoki baztertzen zituen narratiba
gisa, amaitzen ari dela seinalatzen dute bi film horietan agertzen diren elementuek.

Magical girlek irabazi du 62. edizioko Urrezko Maskorra.

Euskal zinemak itxaron egin beharko du Zinemaldira espektatiba handiagoekin hurbiltzeko, agintariek
hemen ikus-entzunezko industria sendo baten aldeko
apustua egin arte, gero industria horrek festibalean zer
edo zer irabazteko izan dezan. Momentuz, galtzeko
deus ez edukitzearen lasaitasuna besterik ez dugu.
Igualekoak dira zerbait irabazi behar
duenaren urduritasunak. n
Gorka
Bereziartua Mitxelena

Umore zaharkitua, umore berritzailea
EUSKAL HERRIKO ekoizpen onenaren saria irabazteko faboritoa Loreak bazen ere, Borja Cobeagaren
Negociador lanak lortu du garaikurra. Eta zur eta lur
geratu gara, xinplea iruditu baitzaigu Negociador, Josu
Egiguren PSEko lehendakariak ETAko kideekin
izandako elkarrizketetan oinarritua: umore malenkoniatsua egin nahi zuela-eta, diskurtso serioa eta Vaya
semanita zigilua daramaten topiko-txiste errepikakorrak uztartu ditu zuzendariak, erdibideko emaitza
irregularra eskainiz; ez dugu ezer berririk aurkitu
lanean. Aldiz, barre gustura egin dugu Relatos salvajes
film sarkastiko, odoltsu eta basatiarekin. Europar
film onenaren saria irabazi duen istorio bilduma
honetan –lantaldea argentinarra izan arren Espainia
eta Argentinaren arteko koprodukzioa delako–, gizakion oinarrizko instintuak muturrera eraman ditu
zuzendariak, umore beltza –oso beltza–, biziki kritikoa eta garratza erabiliz.
Epaimahaiaren aipamen berezia berriz, oso proposamen gomendagarriarentzat izan da: Gett, the trial of
Viviane Amsalem. Gidoi bikaina duen eta lau horma
barruan garatzen den istorio indartsua da pelikula
judutar hau, emakumeek bizi duten zanpaketa gogor

–baina panfleto kutsurik eta dogmatismorik gabe–
salatzen duena. Eta emakumeek, zehazki auzo baztertuetako emakume beltzek aurrera egiteko duten zailtasunez mintzo zaigu Beste Begirada Bat sariaren
garailea: Bande de filles frantziarra.
Publikoak dokumental bat saritu du, eta ez da
ohikoa, baina aurkeztu duten lekuetan jendea liluratuta utzi du Wim Wenders eta Juliano Riberoren
The salt of the Earth lanak, munduko gatazkak eta
paisaia ederrak irudikatzeari bizitza eskaini zion
Sebastião Salgado argazkilariaren inguruan. Nick
Cave musikariari buruz Zinemaldian eman duten
20,000 days on Earth dokumental bitxi eta originala
ere ikusteko modukoa da, aukera izanez gero. Baita
gormutuen barnetegi batean garatzen den The Tribe
ukrainarra ere, bortizki astintzen zaituen esperientzia gordina eta isila (ez dago hitzik pelikula osoan).
Edota Daniel Wolfe-ren Catch me daddy indartsua,
ihesaldi baten istorio iluna, agoniaz eta
tentsioz betea. n
Mikel
Garcia Idiakez

2014 KO

URRIAREN

5A



27

ERDIKO KAIERA - DENBORA-PASAK

| ANA ZAMBRANO |
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6

Ezker-eskuin:
1. Ez hotz ez bero. Fasea. 2. Sarraski. Zazpigarren musika nota (alderantziz). 3.
Ardi hitz-elkarketan. Ordokia, eremu zelaia. 4. Elektrizitate zamari dagokionez, ez
positibo ez negatibo. Norat atzizkia. 5. Kanpo, landa. Gaixobera, gaixoti. Aitzakia,
estakuru. 6. Erreka, urlaster txikia. Gabon zahar. 7. Oilo-okela. Soinuak grabatzeko erabiltzen zen zinta. 8. Pausaldi (alderantziz.). Argazkian.
Goitik behera:
1. Jendaurrean ematen den saio. 2. Horma. 3. Mehe. Egiptoko mitologian,
Ilargiaren jainkoa. 4. Seigarren musika nota. Ikerketa-lan. 5. Artegi. 6. Bele
mota. Zilarra. 7. Dut (alderantziz). Txori mota. 8. Erorka. 9. Orbanak dituena.
10. Zerga (alderantziz). Eguzki. 11. Zerbaiten kanpoko alde. 12. Kartarik ez
duzula nahi. 13. Zikin, lohi. 14. Burdinazko lokarri. 15. Nahaste moldaerraza.
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Ezker-eskuin: 1. Epel, Etapa. 2. Masakre, Is.
3. Art, Ordeka. 4. Neutro, Rat. 5. At, Erikor,
Apuko. 6. Latsa, Urtezahar. 7. Oilaki, Kasete.
8. Iat, Eguzkilorea.
Goitik behera: 1. Emanaldi. 2. Pareta. 3. Estu,
Tot. 4. La, Tesi. 5. Korrale. 6. Erroi, Ag. 7. Ted,
Kuku. 8. Eroriz. 9. Pikart. 10. Asat, Eki. 11. Azal.
12. Paso. 13. Uher. 14. Kate. 15. Orea.
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Esaldia amaitu eta haurra negarrez hastea bat izan dira. Orduan,
Olentzerok, harrituta:
– Lasai, nire! Zergatik ari zara
negarrez?
– Eta zuk zergatik galdetu
didazu hori? Ez al duzu nire whatsappa irakurri, edo?

5

28

Xune da haur horietako bat.
Haren txanda iritsi denean Olentzerok besoetan hartu du, belaunetan eseri eta hauxe galdetu dio:
– Eta zuk, politt horrek, zer
opari nahiko zenuke?

6

Abenduaren 24a da. Olentzero
herriko plazara iritsi da artzainez
inguraturik. Astotik jaitsi eta berarentzat prestaturiko estalpean
eseri da. Aurrean duen gurasoz
eta haur urduriz osaturiko ilara
plazako arkupeetaraino iristen da.

7

Olentzeroren besoetan

3

Kike Amonarrizen umorea

ALEA - ERDIKO KAIERA

OKELA SORMEN LANTEGIA

Irudimena kiloka
B ILBOKO San Frantzisko
kalean, harategia izandako
espazioan, topatuko ditugu
Izaro Gonzalez Ieregi, Nora
Aurrekoetxea eta Irati Urrestarazu sortzaileak. Okela
Sormen Lantegia lanerako
beren tailerra dute, baina
arte plastiko eta bisualetan
diharduen orok zabalik du
atea. Euskal sortzaileen
mapa egitea da haien helburutako bat.
Aurreko
udaberrian
zabaldu zuten Okela Sormen Lantegia, arte munduko
sortzaileen elkarterik ez
Baserriaz eta emakumeaz
zegoela ikusita. Arte plastikoak eta ikus-entzunezkoak
lantzen dituzten sortzaileen
81 AMAMA Izaro Gonzalez Ieregiren ba hauek zerk lotzen dituen eta transelkargunea sortu dute horrelehen dokumental luzea da. Jorge misioa eman den jakin nahi zuen egitarako. Bi hiletik behin bilOteizaren Quosque Tandem (1963) libu- leak. Helburua ez zen ikerketa zehatza
tzen dira, gai zehatz baten
ruan aurkitutako pasarte batetik eta egitea. Baina, “amama guztiek antzeinguruan beti. Urriaren 24an
bere esperientzia pertsonaletik sortu ko diskurtsoa zutela nabaritu nuen,
III Topaketari helduko diote,
zen dokumentala. “Euskararen trans- bizkaitarrak ala behenafarrak izan,
eta Politika izango dute gai
misioan emakumeek historian izan euren bizipenak eta mundu ikuskera
nagusia. Lurraldetasuna eta
duten rola goraipatzen zuen Oteizak, antzekoak zirela. Baita biloben artean
Gorputzak izan dira aurreko
Historiaurrea hona 80 amama-biloben ere. Amamek eta bilobek kolektibo
topaketetako gaiak.
belaunaldiak zeudela esanez. Kalku- bat osatzen dutela esango nuke, antzeBelaunaldi desberdinetaluak egin eta amamarena eta biona ko iruditegia dutelako”.
ko launa sortzaile gonbida81.a izango litzatekeela ondorioztatu
Emakumea eta baserriaren inguruan
tzen dituzte, “ikusten dugunuen”, dio Ieregik.
murgildu da 81 Amama dokumentala,
lako
ibilbide
luzeko
Filmak, 14 amama eta 5 biloben baina Ieregik ez du dokumentu soila
sortzaileek eta hasi berriek
kontakizunak ditu ardatz. Amamen egin nahi izan. “Lan subjetiboa egin
ez dutela espazio fisikorik
kasuan, baserrian jaiotakoak eta gazte- nahi nuen, esku-sartze nabaria, nik
elkartzeko”, dio Izaro G.
tan baserritik alde egindakoak aukera- eraikitako diskurtsoa baita. Baserria
Ieregik. Erakusketa, berbaltu ditu, orduko bizitza tradizionalaren inguratzen duen bukolikotasunetik
dia eta topaketa ixteko
memoria bizia jasotzeko. Bilobak, aldendu nahi nuen”. Suntsitutako baseantzerkia edo musika ikuskialdiz, kaletarrak dira denak. Euskara rri zaharrak edota industrializatutako
zuna antolatuko dute.
eta euskal kulturaren transmisioan landak erakusten ditu Ieregik.
Euskal sortzaile plastiko
amama-biloba hauek izan duten rola,
Elizondon, Anoetan eta Ondarroeta ikus-entzunetakoen sarea
eta “hori egia ote zen jakiteko jo nuen an erakutsiko dute dokumentala,
osatzea dute helburu topakeemakume hauengana”. Amama-bilo- hurrengo asteetan.
tok. “Espazio fisiko honetan
ez ezik, baita webgune batean
ere”, dio Nora Aurrekoetxeak; “Eus- baliagarria dela saretzea”.
horrekin jarraitu nahi lukete, “eta
kal sortzaileen mapa ari gara osaHir u sortzaileok hartu dute lanbide bilakatzea, gure sortze lanatzen, egun zeintzuk diren eta zertan proiektuaren ardura beren gain. rekin jarraitu ahal izaari diren jakiteko. Alegia, idazleen, Orain arte musutruk aritu dira, teko”, jarraitu du
aktoreen edota bertsolarien moduan. baina Bilboko Udalak emandako Aurrekoetxeak. n
Iruditzen zaigulako indibidualtasu- diru laguntzari esker, eta beste eraMyriam Garzia
netik kolektiborako jauzia egiteko kunde batzueta joz, kudeaketa lan
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ERDIKO KAIERA - ZIENTZIA

| JOXERRA AIZPURUA SARASOLA |

2014ko Nobel sari
alternatiboak banatu
dituzte

Ozono geruza, behar baino arinago
ahantzarazi nahi den arazoa?

JASON AUCH - CC B Y

NASA

I RAILEKO LEHEN ASTEAN ,
hainbat telebista katetako
albistegietan, aurten ozono
geruzak ia kalterik jasan ez
duela esateaz gain, ozonoaren
krisia amaitzear zegoela adierazi zuten.
Entzundakoak asko harritu ninduen. Izan ere, ozono
geruzaren unerik kritikoenak
irailaren bigarren hamabostaldian izaten dira. Bestalde,
urtebetez datu onak izateak baliorik gabe uzten du, besterik gabe, 30
urtean neurtutako datu-segida?
Orain arte NASAk publiko egindako iraileko datuetan ez da baieztatzen
irail hasieran hainbat telebista katek azaldutakoa; are gehiago, iraileko
datuak azken 30 urteotan neurtutako batez bestekoak baino txarragoak
direla esan daiteke.
Joan den mendeko 80ko hamarkadan agerian geratu zen ozonoaren krisia:
hainbat ikerlarik atzeman zuten Antartikan, negutik udaberrira igarotzean,
ozono geruzak oso behera egiten
zuela. Hurrengo urteetan baieztatu zen jaitsieraren erantzule nagusiak gizakiak emititutako klorofluorokarbonatuak (CFC) zirela.
Zorionez berehala debekatu zituzten ehunka urteko iraupena duten
CFCak, baina egia esan oso aurreikuspen katastrofistak zeuden
hurrengo urteetarako. Mende
honetako lehen hamarkadan, urtez
urte Antartikan neurtutako datuak
txarrak izan dira ere. Azken bost
urteotakoak, egia, ez dira hain txaAzken bost urteetan Antartikan jasotako rrak izan, baina onak ere ez.
datuak ez dira izan hain txarrak, Abuztu amaierako eta irail
baina onak ere ez. hasierako datuak erabili dituzte
albistegietan ozonoaren galera
iraganeko kontua dela esateko, baina ikuspuntu zientifikotik urte asko
igaro beharko dira hori ziurtasunez baieztatzeko. Nork du interesa eta
presa ozonoarena ahazteko, edota azken hamar urteotan
Lurreko tenperaturak ez direla igo plazaratzeko? Badirudi
batzuek bidea libre behar dutela garapen ekonomikoaren izenean edozer egiteko, orain arte Lurrari sortu dizkiogun arazoak ñimiñoak direla justifikatuz. n
Babeslea: iametza Interaktiboa
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Urtero aipatzen ditugu sail honetan Ig Nobel sari bitxiak. Aurten
ere ikerketa txundigarrien berri
izan dugu, hala nola, hirugiharrak odoljarioak gelditzeko balio
duela, umeen gorotzekin fueta
prestatu daitekeela edo zenbateko mina sentitzen den eskua
laser gogor batez joz gero.
ttiki.com/81905
(Euskaraz)

Minaren aurkako
molekulak Afrikako
nekazari eta animalien
kaka eta gorotzetan?
Orain urtebete, Grenobleko
Inserm erakundeko ikerlari talde
batek minari aurre egiteko balio
zezaketen molekulak aurkitu
zituen Afrikako sasi batzuen sustraietan. Berriki egindako beste
ikerketa baten arabera, molekula
horiek Afrikako nekazarien eta
animalien txizaren eta gorotzen
ondorioa dira.
ttiki.com/81986
(Frantsesez)

Ilargiaren barne geruza
bat bero omen dago
Planetak, sateliteak eta bestelako
astroak sortzean bero handia sortzen da, baina denboraz hoztu
egiten dira. Hala ere, batzuetan
beroa kanpoko faktoreen eraginez mantentzen da, eta hori
omen da Ilargiari gertatu zaiona;
hain zuzen ere, Lurraren grabitateak eragiten du Ilargiaren barnean beroa mantentzea.
ttiki.com/81987
(Gaztelaniaz)

| JAKOBA ERREKONDO |
mandio@zerain.com

LANDAREAK - ERDIKO KAIERA

Irakurleak galdezka

Kaixo Inazio. Aurten bada, bai sagarra.
Ez denean, baina denean bada, asko da.
Kontuz sagar kargarekin adarrak hautsi
gabe: hagaiak eta txardango kirten luzeak
jarri makulu lanetan.
Bilketarako heldutasuna da kakoa. Garai
batean, gure amona Joxeparen sagardotegian, sagarra erori ahala biltzen zen. Sagastian ez zen, sekula, hagarik dantzatzen. Sagarrondoa ez zen moiltzen, hagaka jo eta
sagarrak eraitsi edo jaisten. Garai hartan,
hamabost egunero pasatzen ziren sagastitik
eta lurrean zena jaso. Heldutasuna, bere
lurrun eta zapore gorenak, lurrera erori
denean ditu. Horrek bai sagardoa!
Gaur egun, heldugabe, berde eta gordin
sagarrondoa moildu eta dolarera! Bildualdi bakarrean
sagasti osoa jasoa. Eta, porru-hazi ederrak! Halakoa
izango da sagardoa. Gaur bertan lagun batek esan dit,
sagardogileak sagarra juxtu heltzen hasten ari denean
moildu eta eramateko. Sagardo argia eta freskoa egin
nahi omen duela. Arina eta nahi den guztia egingo du
sagardoa, baina sagar gustua ez dio berehalakoan harrapatuko.
Bi mutur horien artean erabaki beharko da sagarra
noiz bildu.

S EVERNJC

Erle eultzearen
mailegua

Jakina, dagoeneko, lurrera erorita ere badago sagar
mordoa, horiekin zer egin? Lehenbailehen bildu, dolarera bota eta sagardoa egiten hasi?
Inazio Usarralde (Lazkao)
DANI B LANCO

Kaixo Jakoba! Aurten sagar urtea dugu gurean, sagar
urtea dugunez! Sagarrondoak lepo beteta dauzkagu.
Hori dela eta, sagardoa egiteko sagar biltzea noiz
komeni da egitea? Ba al da horretarako garai egokirik,
lortu nahi dugun sagardoari begira?

Dagoenerako lurrean dagoen sagarra, sagar txoroa
da: gaitzak jotakoa, harjoa duena... Horrekin zizarra
egiten zen lehen. Dolarean jo eta muztioa hartzitzen ari
zen artean, alkohol pixka bat zuenean edan. Sagardo
berriaren irrikia asetzeko, sasoiko lehen gaztainekin eta
sardina zaharrekin batera.
Nahi izatera, sagar txoro horiekin muztioa egin eta pasteurizatuta jaso daiteke.
Baita dultzea, konfitura edo marmelada
eginda ere. n

Landareei buruzko galderaren bat egin edo
gairen bat proposatu nahi badiguzu, bidali
mezua landareak@argia.com helbidera
eta orrialde honetan bertan irakurri ahal
izango duzu erantzuna.

Iñigo lagun erlezaleak
argitu dit erle eultzeak gure
bizitzari egiten dion maileguaren kontabilitatearen
berri: etxeko bi lagunok
hilero jaten dugun libra
eztia egiteko 1.152 erle
180.000 kilometro ibili dira
eta 4,5 milioi lore bisitatu
eta baliatu dituzte.
Erle bakoitzak 156 kilometro egin ditu 3.906
loretara iristeko. Bakoitzak ia 4.000 fruitu gauzatzeko polinizazio lana egin du. Hau da, milaka eta milaka landare emango dituzten haziak sortu ditu. n
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ERDIKO KAIERA - DENBORAREN MAKINA

| NAGORE IRAZUSTABARRENA |

Chicago besoen indarrez jaso zuten
C HICAGO H ISTORICAL S OCIETY

C HICAGO (AEB),
(1831-1897) ekar1854. Kolera izurri
penari esker. Pullbortitzak gogor astinman gazteak hilkudu zuen hiria, nagusitxa enpresa bat
ki ur geldi osasungaizuen orduan, baina
tzaren erruz. Mende
haren aitak Erie
hasieran ezarri ziren
lakuaren uholdeelehen kolono frantan eraikinak mugitziarrak Michigan
tzeko teknika bat
lakuaren ertzean, Des
erabili zuen urte
Plaines eta Chicago
batzuk lehenago,
ibaien artean (hortik
eta sistema hura
hartu zuten hiriaren
ezinbestekoa izan
izena). Handik 30 bat
zen hiria altxatzeko
urtera burdinbidea Chicagoko biztanleak Briggs House erakina euren indarrez jasotzen,
proiektu eroak arrairitsi zen bertara, eta 1857an edo 1866an.
kasta izan zezan.
etorkizun oparoaren
Gerora, Pullman are
usainak erakarrita,
ezagunago egin zen
biztanle kopurua izugarri hazi zen urte gutxian. Kolera ohe-bagoia asmatu zuelako, Pullman izeneko hiria sortu
iristerako 100.000 biztanle zituen Chicagok. Etxebizi- zuelako bere langileentzat, eta langile horiek greba entzutzak neurri eta kontrolik gabe eraiki zituzten. Planifika- tetsua egin zutelako nagusi megalomanoaren aurka.
ziorik gabe, lakuarekiko garaiera alderik ez izateak
Jasotako lehen eraikinak 750 tonako pisua zuen. Pulzekartzan arazoak aurreikusi gabe, hiria lohiak hartu tsuan jaso zuten lurretik 1’88 metrora, soilik 200 katu
zuen hasieran; izurriek, gero.
mekaniko eta ehunka langileren indarra erabiliz. EraikiKolerak eragindako triskantzaren ondoren, Ellis S. nik handienak altxatzeko katu hidraulikoak lortu arren,
Chesbrough ingeniariak Bostondik Chicagora bidaiatu ia hiri guztia mekanikoekin jaso zuten. Eta behin jasota,
zuen, hiriak behar zuen estolda eta isurbide sistema zergatik ez batetik bestera mugitu? Zenbait etxejabek
diseinatzeko. Baina lakuaren mailarekiko alderik ezean, ia kokapen hobea lortzeko baliatu zuten ahalegina; eraikiezinezkoa zen azpiegitura hura jasotzea. Estolderiak hiri nak enborren gainean errestan eramaten zituzten bateazpian egon behar zuen eta, ondorioz, kaleen eta eraiki- tik bestera.
nen maila jaso behar zen. Une horretan bi irtenbide
Urtetako ahalegin ikaragarriari esker, proiektu erralbururatu zitzaizkien: bata, eraikin guztiak bota eta estol- doia gauzatu eta Chicagok aintzirako ur mailarekiko
deria instalatu ondoren berriro eraikitzea; bestea, aurrez beharrezko gorabehera eta estolda sistema egokia lortu
eraikitako bloke gehienak pare bat metro altxatzea.
zituen, azkenean. Baina 1871n sute batek
Eta hiriko arduradunek bigarren aukeraren alde egin hiria suntsitu zuen. Kontu handiz eta
zuten, harrigarria badirudi ere. Ideia zentzugabea ziru- banan-banan metro pare bat jasotako ia eraidiena gauzatzea lortu zuten herritar askoren ahalegina kin guztiak jan zituen suak. Orduan, hutsetik
lagun eta, besteak beste, George Mortimer Pullmanen astea beste erremediorik ez zuten izan. n

Arrastoak

Nor zen Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi?
S ANDRO B OTTICELLI (1445-1510)
margolari florentziar ezagunaren
benetako izena da Alessandro di
Mariano di Vanni Filipepi. “Sandro”
izenaren laburdura da eta abizena,
aldiz, jatorri zehatzik gabeko ezizena
da. Batzuek uste dute anaiarengandik
zetorkiola goitizena; anaia zaharrena
nahiko gizena zuen margolariak eta
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“botticella” (upel) esaten omen zioten, hasieran anaia gizenari soilik,
geroago familia guztiari. Beste bertsioak ere anaiarekin du zerikusia.
Gaztetan, Sandro haren urregintza
tailerrean aritu zen lanean, eta bertan
jorratutako ofizioak eman omen zion
izengoitia: “battigello” hitzak irabiatzaile esan nahi du. n

TERMOMETROA

ABORTU LIBRE ETA DOAKOA

Irabazi dugu
Irailaren 23an heldu zen albistea: Espainiako Gobernuak bertan behera utzi zuen abortuaren
lege erreforma. Ondoren, Justizia ministro Alberto Ruiz Gallardónek dimititu egin zuen.
Begoña Zabala González abokatuak albistea jakin aurretik idatzi zuen ondoko hausnarketa.
Haren ustez, garaipen bakarra ez da aurreproiektua izoztuta geratu izana, mugimendu
feministak garaipen bat baino gehiago lortu du borroka horretan. Bestalde,
“Irabazi dugu”ren ondoan “Irabazten ari gara” jarri du Zabalak,
emakumeen eskubideen borrokan bidea egiteko baitago.
DANI B LANCO
I ZENBURUA idazterakoan
inozoak alboratu direla eta
zalantza ortografikoak izan
arreta emakumearengan eta
ditut. Esaldia galdera ikubere eskubideengan jarri da,
rren artean jarriko al dut, ez
eta batik bat, bere gorputzaote du gobernuak ez-dakitren jabetzarengan.
zer-egin horietako batean
Irabazi dugu, eztabaidaaurreproiektua aktibatuko?
ren erdian askatasuna eta
Ez al litzateke hobe esaldia
erabakitzeko eskubidea jarri
harridura ikur sendoen
ditugulako: ama izan ala ez;
artean jartzea, zeren irabazi
ama izan emakumeek haien
dugu, “la oxtia”, eta bikaina
kabuz erabakitzen duten balApirilaren 5ean, milaka lagun bildu ziren Iruñean
da hori? Ala baieztapen bat
dintzetan; nahi dutenarekin;
mugimendu feministak egindako deialdira.
da, besterik gabe, esateko
nahi dutenean; nahi duten
baietz, oraingoan aurrera egin duguMugimendu feministak berak kopurua izateko… Mugimenduari
la. Bada asko interesatzen zaidan (edo mugimenduek) gorputza hartu emakumeen eskubideekin, emakume
aukera bat, irabazi aditzak orainaldi du, gizendu egin da, giharrak erakutsi guztien eskubideekin, bat egiten
jarraituan jokatzen duena dela uste ditu ezetz esateko. Eta mugimendu lagundu dio: laguntza bidezko ugaldut: irabazten ari gara.
honek bereizgarri berriak ditu, ketara jotzea erabakitzen duten lesHurrengo galdera da zer irabazi garrantzitsuak, masiboak, erradika- bianak, bakarrik edo bikotearekin;
dugun eta nori ari garen irabazten. lak… Gazteak etortzea eta aspaldiko bikotea duten emakumeak zeinak
Irabazitakoarekin zer egin jakitea ere borrokalariak itzultzea batze pozga- haurra izatea erabakitzen duten;
garrantzitsua da, garaipenak kudeatu rria izan da.
bikoterik ez dutenak eta bakarrik
gure eskubideen alde hurrengo pauMugimenduak sektore garrantzi- ama izatea erabakitzen dutenak; emasoak ematen jarraitzeko.
tsuak elkartzen jakin du eta asmatu kume immigranteak zeinak jendarte
Irabazteak esan nahi badu PPk du. Beti lehen lerrokoa den osasun honetako batez bestekoa baino haur
azkenean ez duela aurkeztuko aurre- arloa funtzio oso garrantzitsua bete- gehiago ekartzea erabakitzen duten,
proiektua eta horrela gaudenean gau- tzen ari da.
nahiz eta batzuek uste ez dagoela
dela, bada horrek politika aritmetiko
Feminismoaren sektore ofizialista modan.
hutsa dirudi. (…) Nik uste dut galde- eta liberalenek jendarteko beste sekGutxienez bi urtez landu dugun
ra sakonagoa dela, korapilatsuagoa tore batzuekiko lotura interesgarria erronka hau ez da momentuko apuseta ñabardura gehiago ditu. Dagoe- lortu dute. Erradikala ez izanagatik, tua. Luzerako borroka da, non femineko, aurreproiektua atzera bota ala kalera atera den jendarte sektorea bil- nistok gure gorputzekiko burujabeez, gauza askotan irabazi dugu.
tzea lortu dute.
tza osagaiak definitu ditugun.
Kalean irabazi dugu. Milioika
Ultraeskuindarrekin eta kontser- Horregatik diot borroka honetan
emakume eta gizonek, aldaera asko- badoreekin eztabaidetako lerro lodie- irabazten ari garela. n
takoek, aurreproiektuaren kontra netan irabazi dugu. Lehenengo
Begoña Zabala González
egin dute. Inoiz ez bezala, aurkakota- aldiz, nik uste dut, “ferminico”ren
Emakume Internaziolanistak eta Abortatzeko
suna eta gaitzespena sorrarazi ditu. (nasciturus nafarra, entzierroan ateraeskubidearen aldeko Nafarroako batzarreko kidea
Ikus dezagun nolakoak:
tzeko prest) eskubideez eztabaida
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LOIOLAKO ASKEGUNEA

Inori obeditu gabe,
garatuz doa desobedientzia
400 bat pertsonako herri harresi koloretsuak babestu berri ditu bost gazte
Loiolako basilikaren aurrean. Espainiako Auzitegi Nazionalak hauek atxilotzeko
agindua emana zuen goiz hartan bertan, orotara 28 gazteren aurka abiatutako
epaiketa arbuiatu eta Madrilera joateari uko egin ostean. Prozesu judizialak iraun
bitartean kartzelan edukiko dituzte bost gazteak. Herri harresiaren mugimenduak
aldagai berriak gehitu ditu ekuazioan, auzipetuekiko identifikazio kolektiboa edo
epaiketa bera tenkatzea, besteak beste. Bada azterketarako elementurik.
| LANDER ARBELAITZ / AXIER LOPEZ |

L O I O L A N gelditu dira Xabier
Arina, Jazint Ramirez, Ig arki
Robles, Irati Tobar eta Imanol
Salinas. “Herri harresien dinamika
da egun Euskal Herriko desobedientzia dinamikarik masiboena”.
200 gazte inguru arretaz ari dira
entzuten Julio Villanuevaren
hitzak, Loiolako basilikaren
aurrean. Desobedientzia zibilari
emandako bizitza da Villanuevarena, eta borroka molde honi buruzko gogoetak partekatu ditu bost
gazteak babesteko antolatutako
AskeGuneko hitzaldian.
“Legea eta justiziaren artean
hautatzera behartzen bagaituzte,
gu justiziarekin lerratzen gara”,
adierazi zuten Gernikan auziperatuek. Espainiako Estatuan bi ideien
artean hautua egin beharra azpimar ratzen du eskubide zibilen
aldeko mugimendu honek. Epaiketa politikoen aurrean desobedientzia zibilaren bidean sakontzea
bilatzen du, noizbait, hauek geratzea helburu jarrita. Eleak mugimenduak emandako datuen arabera, 200 bat euskal herritar daude
epaituak izateko zain.
Espainian “demokrazia birsortzeaz” hitz egiten duten garaiotan,
kazetari espainiarrei ez zaizkie
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beren irakurleentzat interesgarri
iruditu Guardia Zibilak egindako
torturak. Berbarako, hurrenez
hurren Gara eta Berria egunkarietako Alberto Pradilla eta Hodei Iruretagoiena izan dira Espainiako Auzitegi Nazionalean auzipetuen
lekukotzak jaso dituzten kazetari
bakarrak. Sare sozialetan aldiz bolbora bezala zabaldu da #EnEspañaSeTortura baieztapena, espainiar
estatuan elkartasun mezu andana
eraginez.

400 beharrean, 2.000
edo 5.000 pertsona
egon izan balira, zer
gertatuko zatekeen?
Kuantitatiboki, zein
muga gainditu behar
ditu herri harresiak
operazio polizialak
porrot egin eta krisi
politiko bat eragiteko?
Atxiloketaren irudiak bai, horien
korte azkar bat ikusi ahal izan du
Espainian albistegia ikusi duenak.
ETBk eta espainiar estatuko heda-

bide gehienek ertzain bat zauritu
dela nabarmendu dute. Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Josu Erkorekak, operazioaren balorazio “positiboa” egin du, eta Ertzaintzaren
jarrera “proportzionatua” izan dela
adierazi du. Ertzaintzak atxilotutako bi pertsonak “operazioan parte
hartzen ari ziren ertzainen aurkako
erasoengatik” izan zirela adierazi du
Segurtasun sailburu Estefania Beltran de Herediak. Gerora, Ertzaintzak akusazioa kendu die, irudietan
halakorik ez zela gertatu ikusi
ostean. Bestetik, erizain bolondresek dozenaka lagun hartatu behar
izan zituzten kolpe eta borrakadek
eraginda.
Desobedientzia zibila Loiolan
Herri harresien dinamika desobedientea g aratzen doa. Aldag ai
berriak erabili dituzte Loiolan ere.
Batetik, epai finkoa eman aurretik
ere, epaiketari berari zilegitasuna
ukatzeko ekimen gisa planteatu
dute Loiolakoa. Bestetik, identifikazio kolektiboa landu dute
harresiko kide eta auziperatuen
ar tean. Hor retarako, maskara
laranja berdinak erabili dituzte
guztiek; aldean nortasun agiririk
eraman gabe eta paparrean auzi-

Ertzaintzarentzat auziperatuak identifikatzea zailtzeaz gain, ezohiko irudia utzi zuen Loiolako herri harresiak.

peratuak zirela zioten agiriak jarri
zituzten elkartasuna adieraztera
joandakoek.
Eskubide zibil eta politikoak
aldarrikatu zituzten jendarte osoarentzat. “Gu zuek gara, zuek gu
zarete” izeneko gogoeta argitaratu
dute AskeGunearen webgunean.
“Desobedientzia pertsonala oso
ongi dago, baina eragina izateko,
ikusgarritasuna, jendetza mugitzea
garrantzitsua da, argi gera dadin
dinamikak babes soziala daukala,
herri harresien gisa”. Loiolako
AskeGunean antolatutako lehen
hitzaldian esandakoak ongi islatuko
du ondoren bizitako eguna.
“Orain 18 bat urteko egoerarekin konparatuz, egungoa oso errepresiboa da, estatua zigor kodea
ikaragarri gogortzen ari da”. Julio
Villanuevaren hitzek herri harresietan parte hartzeagatik zigortutako
kideen aurkako ekinbideak aurrikusten ditu. “Errepresio ekonomikoari” aurre egiten hasi beharra
azpimarratu du, besteak beste.
Loiolako AskeGunea hustu eta
bi egunera Ondarroako zubi harresian parte hartzeagatik bost herritar epaitzen hasi dira Bilbon.
Agenteen aurka biolentzia erabiltzea akusatzen diete eta hauek

halakorik ukatzen dute. Eusko
Jaurlaritzak epaiketa politikoen
aurka dagoela esan arren, eurek
abiatutako prozesua dela salatu du
Eleak mugimenduak epaitegi kanpoaldean babesa adierazteko egindako kontzentrazioan.
24 orduz hainbat pertsona
babesteak dakarren neke fisiko eta
mentalaz gain, administrazioak
abiatutako zigorrek jendearen erantzunean eragin negatiboa izango
ote duen kezka adierazi du hainbatek. Pentsatzekoa da bertaratzen
direnak herri harresietan Ertzaintzak izandako jarrera gogorraz jakitun direla.
Loiolakoa laugarren AskeGunea izan da eta 400 bat lagun bildu
dira atxiloketa agindua eman duten
arratsaldean bertan. Donostian,
Ondarroan eta Iruñean ikusitako
aurpegi asko errepikatu dira, kolpeak jasotzeaz gain, gaua komisaldegian emateko arriskua hartzeko
prest.
Galdera batzuk bidea marrazten
jarraitzeko
Instituzioen eta alderdi politikoen
mugak agerian geratu diren garaiotan, zein leku har dezake desobedientziak egungo Euskal Herrian?

Nolako kontraesanak utzi ditu
agerian dinamika desobediente
honek ezker abertzalearen teoria eta
praktikaren artean?
Tentsiorik sortu al du politika
instituzionalaren eta herri mugimenduaren artean?
Herri harresia gai izango al da
izaera ez alderdikoiari eusteko eta
gizarteko sektore zabalagoak biltzeko?
Maiatzean hauteskundeak izango
dira. Gai izango al da herri harresien mugimendua, unea baliatu eta
epaiketa politikoen gaia mahai-gainean jarriz alderdien konpromisoak
lortzeko?
Zenbaterainoko apustua egin
beharko du epaiketa politikoekin
amaitu nahi duen sektoreak? Auziperatuak babesten, 400 beharrean,
2.000 edo 5.000 pertsona egon izan
balira, zer gertatuko zatekeen?
Kuantitatiboki, zein muga gainditu
behar ditu herri harresiak operazio
polizialak porrot egin eta krisi politiko bat eragiteko? n
Loiolako herri
harresiari zuzeneko jarraipena egin genion. Bideo eta
argazki guztiak, webgunean
dauzkazue ikusgai.
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DANI B LANCO

Egundo berriro ez
BAKE PROZESU izenarekin ezagutzen den
horretan, sarritan egiten da berba “egia,
justizia eta erreparazioa” kontzeptuei
buruz. Ondo daude, jakina: hirurak dira
beharrezkoak. Baina laugarren hanka falta
du planteamendu horrek biolentzia eza
iraunkorra izan dadin: biolentzia berriz
ere erabiliko ez delako bermea, izenburuko Egundo berriro ez hori.
Sozietateari berme hori eskaintzean,
bakoitzak bereaz erantzun beharko du.
Espainiako Gobernuak bermeak eman
beharko lituzke, estatu terrorismoa berriro erabiltzea eragotziko luketenak, estatuaren polizia-taldeek torturatzea eta tratu
txarrak ematea ezinezko egingo luketenak. Onartu beharko luke estatu terrorismoak eskubideak urratu dituela, sufrimendua eragin eta biolentzia garaia luzatu
egin dituela. Eusko Jaurlaritzak, bere aldetik, Ertzaintzaren jarduna gardena izango
dela bermatu behar du: tratu txarrik ez,
isolatzerik ez, hiritar multzo bat duen
janzkera edo erabiltzen duen hizkuntza-

Mikel
Basabe
!

I RAKASLEA

Ertzaintza bera ikertzeko ertzain talde
independente bat osatu beharra dago,
zeinaren eginkizuna ertzainen esku-hartzeen
ondorioz jartzen diren salaketak ikertzea
izango den. Kanpoko kontrola handitzen
duten esperientzietatik ikasi (Ingalaterra eta
Galesko polizian, edo Herbehereetakoan,
esate baterako) eta hona ekarri behar dira
gatik susmagarritzat jotzea ere ez. Horrela jardun izan dela onartu behar du Jaurlaritzak, egiak hala eskatzen duelako. Baita
horrela jokatzeak eskubideak urratu eta
sufrimendua eragin dituela ere. Ertzaintza
bera ikertzeko ertzain talde independente
bat osatu beharra dago, zeinaren eginkizuna ertzainen esku-hartzeen ondorioz
jartzen diren salaketak ikertzea izango
den. Kanpoko kontrola handitzen duten
esperientzietatik ikasi (Ingalaterra eta
Galesko polizian, edo Herbehereetakoan,
esate baterako) eta hona ekarri behar dira.
Ezker abertzaleak, bere aldetik, bermea
eman beharra du, ezkerreko independentismoaren izenean etorkizunean ez dadin
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helburu politikoak erdiesteko biolentzia
erabili. Modu bat baino gehiago dago
horretarako, noski, baina, nire ustean,
oinarrizko hausnarketa batekin hasi
beharko da: gatazka politikoa konpontzeko armak erabiltzea erabaki zen, eta erabaki hori ez zen derrigorra izan, aukeretako bat baizik. Armak erabilita, baina, ez
zen gatazka politikoa konpondu: ez dira
lortu ez independentzia, ezta erabakitzeko eskubidea ere. Orain, armak uztea erabaki denean, gatazka politikoak bere
horretan dirau. Ondorioz, esan daiteke
borroka armatua erabiltzeak ez duela
oinarrizko arazo politikoa konpondu, eta
sufrimendua eragin dio herri honi, baita
arazo gehiago ere; hain justu, bake prozesu deitzen den horretan konpondu beharreko biktima, preso, iheslari eta armen
arazoa.
Zergatik den garrantzitsua “egundo
berriro ez” bermea? Bada, bestela, denbora kontua izango delako herritar multzo
batek erabakitzea biolentzia politiko barik
ez dagoela gatazka politikoa konpontzerik, eta hura berriz ere erabiltzen hastea.
Horrela ari da Ipar Irlandan gertatzen,
non biolentzia ez den guztiz desagertu eta
Pazko matxinadaren mendeurrenean
gerta litekeenaz arduratzen hasi diren.
Gogoratu Ipar Irlandan borroka armatuari amaiera emateko hitzarmena sinatu
zela, zeinaren ondorioz presoak kaleratzeko bide bat ezarri eta herri galdeketa bat
deitu zen: hori guztia ez da nahikoa izan,
nire ustean oinarrizko hausnarketa egin
barik geratu delako: biolentzia politikoa
erabiltzeak konpondu gura den arazoa
konpondu ez, eta sufrimendu eta arazo
gehiago sortzen ditu.
Amaitzeko, erabili ditudan aditz denborei buruzko argipen bat: Espainiako
Gobernuarengandik ez dut nik bermerik
ez hausnarketarik espero, borroka armatua utzi ondorengo une honetan ezein
urrats espero ez dudan heinean. Baina
Eusko Jaurlaritza eta ezker abertzalearengandik, ostera, bai. Eta espero dut Espainiako Gobernuaren zain geratu barik egitea aurrera, bata bestearen
zain, bata besteari begira geratu barik. Bermea, nork berea
eman behar digulako euskal
herritarroi. n

Balearetako eskoletan katalanak erdigunea
hartu ahal izango du berriz
2013 KO IKASTURTETIK , Balear
Uharteetako ikasleak katalanean,
gaztelanian eta ingelesean oinarritutako hizkuntza ereduan ari dira
ikasten, 80ko hamarkadaz geroztik
katalanezko murgiltze ereduan aritu
izan baziren ere. Auzitegi Nagusiak
indargabetu egin du ordea, hiru hizkuntzako eredua.
Irakasleen Batzordeko kide
Miquel Ángel Tortellek Diagonal
hedabideari adierazi dionez, “poz
ikaragarria izan da, ikastetxeetan
lasaitua hartu dute hainbeste denboraz estresatuta eta borrokan ibili

ondoren”. Izan ere, Balear Uharteetako ikastetxeen %80k ez zuen onartu TIL eredua. STEI, CCOO eta
UGTk aurkeztutako helegiteen arabera, Konstituzioaren, Autonomia
Estatutuaren, Hizkuntza Normalizaziorako Legearen eta LOMCE beraren kontrakoa da TIL.
Orain Auzitegi Gorenera jo dezake Gobernuak, baina Tortellen
ustez, “epai honek gure aldarrikapenak berresten dituela uste dugu eta
‘ez-hezkuntzaren’ kontseilari Joana
Maria Campsen dimisioa eskatzeko
argudio gehiago ditugu”.

EKONOMIAREN TALAIAN

Dirua badago,
borondate politikoa falta da
INDUSTRIA FARMAZEUTIKOA negozio handia dela ez da sekretua inorentzat. Duela 20 urtetik C hepatitisa duen Legazpiko pertsona
batek, Lakuako gobernua salatu
zuen joan den astean, honek
ukatu egin diolako %95eko eraginkortasuna duen –baina oso
garestia den– Sovaldi botikarekin
tratatzea. Bi asteko tratamenduak
80.000 euro balio ditu. Beste
3.000 herritar daude Espainiako
Estatuan urgentziaz botika hori
behar dutenak. Ez badute lortzen,
hil egingo dira.
Egia da botikaren prezioa oso
garestia dela. Baina egia da, baita
ere, heriotzatik libratzen dituela
gaixo daudenak. Gobernuek erantzukizun hori bere gain hartu behar
lukete eta industria farmazeutikoarekin negoziatu, prezioa izugarri
jaitsi dezan. Eta bitartean, botika
hori eman beharko liokete behar
duenari. Ez badute halakorik egiten, kapitalismoaren krisiak eragindako murrizketen parte izango
dira. Gastu publikoaren lehentasunak zehaztu behar dira. Bizitza salbatzeak politika ororen lehen eginkizuna izan behar luke. Gainera,

dirua ez da falta, ondo banatzea da
kontua. Esaterako, Lakuak norabide eta geltokirik ez duen AHTn
gastatutako milaka milioiak bideratu ditzake halako kasuetarako. Euskal Herriko presio fiskala Europar
Batasunaren batez bestekoaren
parean jarriko bagenu, 6.500 milioi
euro gehiago izango genituzke
diru-kutxa publikoetan. Iruzur fiskala jazarriz gero beste milaka
milioi euro batzuk lortuko lirateke.
Hortaz, industria farmazeutikoak prezioak jaitsi behar ditu,
baina gobernuek gastu publikoaren lehentasuna zehaztu. Eta bizitzak salbatu eta herritarren osasuna hobetu. Horretarako dir u
ekarpen gehiago bilatu beharko
dituzte, presio fiskalaren bidez
edo iruzur eta paradisu fiskalen
kontra eginez, eta ustelkeria errotik kenduz. Dirua soberan lukete,
Legazpiko pertsona honek eta
gaixo guztiek botika garestiok
eskura izan ditzaten. Dirua badago, borondate politikoa falta da.

BLOCKS. FUB. EDU

EUSKARA ALBISTEAK - TERMOMETROA

| ONINTZA IRURETA AZKUNE |

930 ikasle Ipar
Kataluniako
bressoletan
930 IKASLEK hasi dute 2014-2015
ikasturtea katalanezko murgiltze
eredua egiten duten Bressola eskoletan, Ipar Katalunian. Iaz baino
120 ikasle gehiago dira eta asko plazarik gabe geratu dira.
Eva Bertrana Bressolako zuzendariak El Punt Avui egunkariari adierazi dionez, murgiltze ereduan ikasteko eskaera asko izateak esan nahi du
Ipar Katalunian katalanaren normalizazio bidean “irabazten ari garela”,
baina bestetik, triste daude haurrak
katalanez eskolaratu nahi dituzten
Ipar Kataluniako guraso guztiek
horretarako aukerarik ez dutelako.
Eskariari erantzun nahian hiru
eskola handitu dituzte, ama eskolak
eta Lehen Hezkuntzakoak. 20152016 ikasturterako Perpinyàko institutua handitzea edo berria eraikitzea nahi dute. Epe luzera berriz,
lizeoa eraikitzeko ilusioa dute, 2
urte dituztenetik katalanez ikasten
ari diren haurrek eskola garai osoa
katalanez egitea nahi baitute.

Juan Mari
Arregi
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DARABILBO

Ezkutuko Bilbo
euskaldun hori
zelan azaleratu?

| UNAI BREA |

DA RABILBO

BILBOKO UDALBATZAK euskararen
erabilera suspertzeko zerbait egitea
erabaki zuen iaz. Udalak 30.000
euroko aurrekontua onartu eta hiriko Euskaltegi Sarera jo zuen, “zerbait” hori gauzatzeko eskaria eginez.
Azkenik, AEKra iritsi zen ekimena
martxan jartzeko ardura, eta hain
zuzen Aitor Argote eta Koldo Agirregimezkortarengana. Bilboko eus-
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Koldo Agirregomezkorta (ezkerrean) eta Aitor Argote,
Darabilboren koordinatzaileak.

kalgintzan ibilbide luzea egindakoa
da Argote, besteak beste berbalagun
taldeak antolatzen; Agirregomezkortak, berriz, orain bospasei urte
heldu zen Bizkaiko hiriburura
Mutriku sorterritik, AEK-ko irakaslea da eta eskarmentua dauka komunikazioaren alorrean.
2013ko uztailean hasi ziren lanean,
eta emaitza Darabilbo izan zen.
“Momentu hartan
modan zegoen aditz
trinkoak erabiltzea
barra-barra; ‘erabili’
aditzarekin zerikusia
zeukan izen bat ipintzea bururatu zitzaigun... eta azkenean,
‘darabil’-etik Darabilbo sortu zen”, horrela azaldu digu Argotek izenaren sorrera.

Kakorratz ikastaroa. Iaz egun bakarreko saioak
egin zituzten; aurten, berriz, hamar asteko tailerra
antolatu dute, jendeak hala eskatuta.
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Urrian hasi eta abendura arte iraungo du
Darabilbo 2.0 ekimenaren bigarren etapak, helburu
argi batekin: Bilbon euskararen erabilera sustatzen
jarraitzea, horretarako aisialdi espazioak sortuz.
Aitor Argote eta Koldo Agirregomezkorta
koordinatzaileen ahotik ezagutu ditugu bai iaz
emandako lehen pausoak bai 2014ko erronka
nagusiak. Tartean, euskaltegietan edo berbalagun
taldeen inguruan ez dabiltzan milaka bilbotar
euskaldunengana heltzea, eta euskarazko
aisialdiaren katalogo baten hazia ereitea hirian.

Auzo guztietan eta
dohainik
“Helburua erabilera
sustatzea denez gero,
hartu-emana erraztu-

ko zuten talde txikiak osatzea erabaki genuen”, diosku Agirregomezkortak. Halaber, hasieratik garbi eduki
zuten Darabilboko ekintzek doakoak izan behar zutela, eta hiriko auzo
guztietara ailegatu behar zutela.
2013an, urritik abendura egin
zituzten ekitaldiak, ia egunero. Ikastaroak, ibilaldi gidatuak, hitzaldiak,
museoetara bisitak, garagardo dastatzeak... Pare bat orduko jarduerak,
gehienak auzorik auzo errepikatuak.
Argoteren ustez, egitarau interesgarria eskaintzea lortu dute: “Jendea
ez da etorri besterik gabe euskaraz
zelako, erakargarria zelako baizik”.
2013koaren balorazioa oro har
ona izan arren, aurtengoa –2.0 abizena erantsi diote– beste era batera
antolatzea erabaki zuten, zenbait
hutsune bete nahian. “Ikasi genuen
zenbait jardueratarako ez dela nahikoa egun bakarra; jendeak eskatu
zigun tailerra antolatzea, luzeagoa”.
Esaterako, 2013an saio bakarrekoa
zen kakorratz ikastaroak hamar asteko iraupena dauka Darabilbo 2.0n.
“Era horretan jendeak konfiantza

DARABILBO - TERMOMETROA

Euskaltegi Sarea
sendotzen
Darabilbori esker
H IRIAN dauden euskaltegi
guzti-guztiek osatzen dute
Bilboko Euskaltegi Sarea.
“Beti batu izan gara euskararen aurkako erasoei eta holakoei aurre egiteko”, diosku
Aitor Argotek, “baina Darabilboren kasuan, elkarlan
hori zer edo zer sortzeko
izan da; ez dut esango Darabilbori esker jarri dela martxan Sarea, baina bai Darabilborengatik indartu dela”.
Darabilboren haritik tiraka, kezkak agertu dira: euskararen erabilera Bilbon,
berbalagun taldeak... Ez dira
kontu berriak, baina orain,
behintzat, horien gainean
hitz egiteko maiztasun finkoz elkartzen hasi dira Euskaltegi Sareko kideak.
hartzen du eta aukera gehiago
izaten da elkarrekin hitz egiteko”.
Bestalde, kontuan hartu behar
da 2014ko egitarauak bi hilabete
gehiago dauzkala –maiatzean eta
ekainean ere aritu dira– baina
aurrekontua iazko berdina dela.
Ezin egunero zerbait egin.
Euskaldun guztiengana iritsi
nahian
2013koa baloratzean, zabalkundearen alorrean egiten dute autokritikarik gogorrena Argotek eta
Agirregomezkortak. Diotenez,
ez zuten asmatu euskaltegietatik
eta berbalagun taldeetatik kanpo
Darabilboren berri ematen.
“Iazko ekintzetan 750 lagunek
parte hartu zuten, horien erdia
euskaltegietako ikasleak, eta laurdena berbalagunak”. Gainerako
euskaldunak, beraz, laurden bat
besterik ez ziren izan.
“Beharbada ez genuen jakin
Darabilbo zer den esaten”, aitortu du Argotek. Hori dela eta,
indartu egin zuten Darabilbo 2.0
iragartzeko kanpaina. Iaz sare
sozialetan eta interneten baino

ageri ez zena aurten kalean ere
izan da, kartelen bitartez.
Euskararen ezkutuko ahalmena
Bilbon euskarak uste baino indar
handiagoa duela uste dute; lozorroan dago indar hori, ordea, eta
iratzartzea da gakoa. Aitor Argoteren esanetan, euskaldun oso
eta euskaldun funtzionalak batuta, 170.000 lagun dira Bilbon
euskaraz aritzeko gauza, hein
batean edo bestean. Izan ere,
saiatu dira entzule huts modura
gustura egon daitekeen ekitaldi
batzuk eskaintzen, berbetan hasteko erraztasun edo ausardiarik
ez dutenen mesederako.
“ETBn zebilen Iparraldeko
kazetari bati entzun nion Baionan ez zuela posible egunean 24
orduz euskaraz egitea, eta aldiz
Bilbon bai”, gogoratu du Aitor
Argotek, “hara!, eta bilbotarrok
konturatu gabe!”. Ezkutuan
dauden aukera horiek ikusarazteko, aisia euskaraz kontsumitzeko katalogotxoa sortzeko
erronka ipini diote euren buruari. Darabilbo existitu baino lehenago bazeuden aukerak, eta hortxe jarraituko dute Darabilbo
desagertzekotan ere –“ez dakigu
hau noiz arte egongo den”–;
ekimenak balio izan die, hori bai,
aukera horietako askotaz jabetzeko. “Bilbon gero eta euskara
gehiago dago, kontua saiatzea
da”, dio Argotek, “bazoaz ez
dakit nora eta dena erdaraz da,
baina halako batean batek euskaraz egin eta hara non euskaldunak agertzen dira han-hemenka, hori gertatu izan zaigu”.
Dokumentazio lana egiten
hasiak dira, euskaldunek aukera
horien berri eduki dezaten. Ez
hori bakarrik: euskarazkoa azaleratzeaz gain, erdara hutsezkoa
euskalduntzen ere saiatu nahi
dute. Agirregomezkortaren hitzetan, “hainbat ikastaro, tailer... egiten dira gaztelania hutsean, eta
antolatzaileei jakinarazi nahi
genieke badela publiko bat
horiek euskaraz kontsumitzeko”. Badute
lanik, Darabilbo 3.0
egingo ote den itxaron bitartean. n
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Klimaren aldaketa:
anormaltasun berrira
ohitzeko tentazioa
Klimaren gailurra burutu du irailaren 23an Nazio Batuen
Erakundeak New Yorkeko egoitzan. Agintariek hitzartu dute,
hamaikagarrenez, neurriak hartuko dituztela klimaren
aldaketa eragozteko eta dagoenekoz aldatua den klimaren
gorabeherei jendeek aurre egin ahal izateko. Baina zerekin
alderatuta ezarritzen dira helburuak?
| PELLO ZUBIRIA KAMINO |
“New Normal” irakurtzen da gero
eta sarriago. Alegia, normaltasun
berria, lehen ez baina gaur dagoenekoz normala omen dena. Aldaketa handiak gertatu ostean ezarri den
normalitatea. Baina gauzak orain
new normal direla onartzeak berak ez
ote dakar ondoriorik?
Berrikitan Bussiness Insider ekonomiari buruzko hedabideak “'The
New Normal' Has Been Devastating
For America” (Normaltasun berria
desastrea suertatu da AEBentzako)
artikuluan Mohamed El-Erianek
idatzi du new normal kontzeptua
asmatu zutela PIMCOko ekonomialariek. PIMCO korporazioa da
mundu globalizatuan agintzen
duten inbertsio funtsen kudeatzaile
handienetako bat.
“2008ko finantza krisiaren biharamunean sorturik –dio El-Erianek– new normal kontzeptuak azpimarratzen du orain normaltasunez
hartu behar dela Mendebaldeko
ekonomiek berriro abiatu ezin izatea zikloen jardun tipikoan. (...)
Berriro goraka hasi eta ‘V’ gisako
irudia eginez hazteko orde, ekonomiak mugarik gabe jarraituko duela
ahul eta langabeziak ohi baino
altuago”.
New normal, beraz, da onartzea
mundua aldatu dela eta ezer ez dela
berdin izanen. Ekonomia eta gizarte antolamenduari buruzko eztabai-
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detan gero eta usuago erabiltzen da
eta klimaren aldaketaz aritzean ere
bai, Dawn Stoverrek The Bulletin of
the Atomic Scientistsen plazaratu “Climate: the new abnormal” kronikan
azaldu duenez. Zientzia kontuetan
berezitutako idazlea da Stover.
“Normaltasun berria” esaldia
gero eta sarriagotan aurkitzen da
klimaren aldaketari buruzko artikuluetan. Eurite izugarriak eta uholde
handiak dira orain new normal. Berdin idorteak, oihanetako suteak edo
Artikoa olatu erraldoietan urtzea.
Center for American Progresseko
ekintzaileek diote: “Geuk sortutako
anormaltasun berrira egokitu behar
dugu. Gure esku dago askoz okerragoak gertatzea ala ez”. Baina
jokabide honek ere, asmo on eta
guzti, arriskuak badauzka berekin.
“Anormaltasun berriaren leloarekin –idatzi du Stoverrek– klimaren
ikerlariek eta komunikatzaile handiek jendeari jakinarazi nahi diote
klima erotzen ari dela eta hori geldiarazteko lan egin behar dutela.
Baina esaldiak justu alderantzizkoa
lortzen baldin badu, zer? Benetan
zabaltzen dutena bada beroketa
globala, edo klimaren zoratzea,
ohiko bilakatu dela, berria baina
normala?”.
Klimarekin gertatzen ari dena ez
da normala, baina berria ere ez.
Jendeok amnesia daukagu klimaz.

Irudian, Kate Leeming abenturazale australiarra. Leemingek zeharkatu berria du Afrika
“Breaking the Cycle Expedition” txangoan,
22.000 kilometro Senegaletik Somaliara.
Argazkia Nigerreko paraje desertiko batean
dago egina. Duela ez hainbeste, Saheleko
leku hauek guztiak sabana izanak ziren, lehenago Sahara izan zen moduan. Bertako herritar gazteek nekez sinetsiko dute horrelakorik. Guregandik hurbilago, basamortu
bilakatzeko bidean den Espainiako jende
gehienek uste dute penintsula beti izan dela
horrelakoa. Nafarroan nork sinetsiko dizu
Bardeak baso izan direla orain dela gutxi
arte? Jendeen pertzepzio okerra arazo larria
da etorkizuna antolatzeko. Ingurumena eta
baliabideak berreskuratzeko arautegietan
erakundeek ahazten dituzte planetak lehen
zeuzkan baliabideen kopuru, kalitate eta
aniztasunak. Berreskuratzeko aukerak alferrik galtzen dituzte eta kalteak betirakotzen.
Munduko Meteorologia Elkartearen idazkari nagusi Michel Jarraudak esan duen moduan, “azken hiru
hamarkadotan mundu eta eskualde
mailako tenperaturek halako berotzea ezagutu dutenez, gaur 30 urte
baino gutxiago dauzkaten gazte
gehienak sekula bizi izan gabeak
dira beroketa globalik gabeko
mundu batean”.
Mundutarron memoria laburra
da. AEBetako inkestek erakutsi
dute bertako biztanleen hiru laurdenek ez dakitela Gerra Hotz famatua
noren kontra zeukaten amerikarrek;
aldiz, milaka arma atomiko dauzkate oraindik AEBek, gehienek Errusia daukatela jomuga, eta jendeak
horiek normaltzat dauzka.
Zerekin alderatu?
Belaunaldi bakoitzak definitzen
duenez beretzako normala zer den,
etorkizunean jendeak ahaztuta
eduki lezake aurreko belaunaldientzako gauzak nola ziren, horrela
uko eginik aurrekoek edukitako
baliabideak berreskuratu ahal izateari.
Ahazturari loturik aipatzen du
Stoverrek bigarren fenomeno bat:
konparaketako erreferentziak jaistea. Daniel Pauli itsas biologoak
erabiltzen omen zuen shifting baseline
syndrome kontzeptua, erreferentzia
beheratzeko sindromea. “Arrantza

- TERMOMETROA

ikertzen duten zientzialariek belaunaldi bakoitzean gutxieneko arrain
kopurua definitzerakoan alderatzen
dute beren ikasketak hasitakoan
ezagutu zutenarekin, kopuruetan
bezala espezieen aniztasunean.
Hurrengo belaunaldia datorrenerako arrain kopurua urritu da baina
gazteok oinarritzat erabiliko dute
berek ezagututakoa”. Bakoitza
horrela egokitzen delarik berak ezagutu duenera, arraiak kopuruz eta
espeziez urrituz doaz horiek berreskuratzeko helburuak ere ez direlako
inoiz ondo ezartzen.
Zientzialariak horrela despistatzen baldin badira, ezin gutxiago
nahastu herritarrak. Azkenean,
oihan basatirik, bideratu gabeko
errekarik, kostalde librerik eta padu-

rarik gabeko munduari normala
deritzo jendeak, sekula ezagutu ez
dituelako horiek beren oparotasun
betean.
“Konparaketarako erreferentziak
apaltze horrek arazo nagusi bat
dakar: nola sartuko diozu buruan
jendeari mundua aldaketa izugarrietan murgilduta dagoela, beroketa
globala eta espezieen suntsiketa
masiboa gertatzen, ez badira gai
antzemateko urte gutxi batzuetan
jazotzen diren aldaketak baizik?
Nola ohartarazi galdutakoa berreskuratzea ere posible litzatekeela?”.
Dawn Stoverrek uste du historialariek lan handia daukatela herritarrei erakusten lehenago mundua
nolakoa izana den, grafikoak eta
irudiak, ahal direnean argazkiak,

erabili behar dituztela jendeei
begien aurrean jartzeko lehen mundua nolakoa izana den. Ekintzaile
ekologistek herri eta hirietako zaharrenak ere erabili beharko lituzkete,
gazteagoei erakutsi diezaieten nola
aldatu den ingurumena.
“Gutxi ikertu dira –dio Stoverrek– jendeek aldaketan den munduaz dauzkaten pertzepzioak, eta
aldi berean, jendearen pertzepziook
garrantzia berezia dute klimaren
aldaketaren kontrako borrokaren
eraginkortasunean. (...) Jendea prest
dago aldaketak onartzeko bere bizirautea arriskuan dagoenean, baina
[arriskuez ez ohartzeagatik] iruditzen zaio azpiegituretan, energian,
zergetan eta arauketan egin beharreko aldaketak garestiegiak direla”.
Bitartean, klimaren aldaketa eragozteko eta dagoenekoz gertatutakora egokitzeko (mitigation eta adaptation) estrategiak gero eta oinarri
apalagoen gainean eraiki dira.
Lehen eskuragai zeuden ura, arraina
eta gainerako baliabideak abiapuntu
urriegietan kalkulatu dira, eta alderantziz, horiek kontserbatzeko
estrategientzako kalkulu baikorregiak ezarri.
Adibide nabarmen bat aipatzen
du Stoverrek, sekula ikusi gabeko
lehortea jasaten ari den Kalifornia
dela eta. Environmental Research Letters
aldizkariak erakutsi du Kaliforniak
baimenduta dauzkan ur bolumenek
denetara osatzen dute urte batean
herrialdean euriak uzten dien guztia
halako bost. Fisikoki ezinezkoa, idortearen eragina okerragotzen duena...
baina lege diren paperetan bildua. n
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Komunitateaz,
komunitatearekin
ARGIAren proiektuaz, produktuaz, etorkizunaz hitz egiteko topagune bilakatu zen Usurbil
irailaren 27an, eta komunitatearengana gerturatzeko aprobetxatu genuen.
| ITSASO ZUBIRIA ETXEBERRIA |

Euskal Herriko hainbat tokitatik gerturatutako argiazale, lagun eta irakurleak bildu ginen Usurbilen Argia Egunean.

ARGIA KOMUNITATEA oinarri hartuta
lehen harria jarri genuen irailaren
27an Usurbilen, Argia Egunean,
denon artean eraikitzen jarraitu nahi
dugun proiektuarekin. Ekintza ugariz osatutako egitaraua aurkeztu
genuen, guztiak ere filosofia baten

inguruan prestatuak, eta egun guztian zehar presente izan genituen
gure lagunei, lankideei, irakurleei
zabaldu nahi dizkiegun eta gure
etxeak dituen baloreak: lurraldetasuna, parekidetasuna, partehartzea,
euskaltzaletasuna, jasangarritasu-

na… “Jende txiki askok, leku txikietan gauza txikiak eginez mundua
alda dezakete”, zioen Axier Lopez
lankideak egunaren hasieran, frontoiko pankarta bati aipamena eginez.
1919an Zeruko Argia bezala sortua, koska ugari pasea, teknologia
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berrietan murgildutako garai hauetara moldatzen ari da. Baina bide
horretan ematen ari garen pausoak
ez ditugu soilik gaur Argia osatzen
dugunon artean erabaki nahi, irakurlea eta harpidea baitira gure
proiektuaren hauspo. Gardentasunez jokatu nahi dugu Argiazalearekin eta proiektuaren parte sentiarazi nahi dugu, denon artean
komunikabide sendo eta independente bat osatzeko. Horren harira
antolatu genuen irailaren 27an
Usurbilen Argia Eguna, Argiazale
guztion elkargunea, egun bat
Argiaren baloreetan. Ez kasualitatez Usurbilen, lehen ere egin baitzen Argia Egunik herri horretantxe. Orduan ere Usurbilg o
Argiaren lagunak ez ziren urruti,
eta taldea omenduz ekin genion
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larunbat argitsuari. Baina hitzez
behin eta berriz aipatu genituen
arren, ekintzetan, praktikan erakutsi nahi izan genituen jomuga
horiek; aldar ri ditugun balore
horietan oinarrituta irudikatzen
dugun ereduan egun batez bada
ere bizitzeko aukera izan. Txikitik
egindako gauzak baloratu, globalean pentsatu eta txikian ekin.

Usurbilen, praktikan
erakutsi nahi izan genituen
gure baloreak
Darpidegu!
Komunitate oso baten topagune
bilakatu zen egun batez Usurbilgo

dema plaza, elkarrekin proiektu
komun bat eraikitzeko gogotsu;
baina proiektu horren parte da,
baita ere, komunitate geroz eta
zabalagoa eta anitzagoa osatzea.
Ez da erraza. Betiko borroka da.
Baina indarrak hor jarri behar ditugulakoan gaude, eta gaur gure
komunitatearen parte direnekin
batera egin nahi dugu hori ere,
noski. Telefonozko “bezero
bilaketatik” ihes egin eta tokian
tokira jo nahi dugu, bertan
egon, leku bakoitzeko errealitatea ezagutu eta hortik abiatuta
eragin, modu batean edo bestean, lekuak agintzen duenaren
arabera. Gogoz gaude, laguntzeko, elkarlanerako, eta darpidegun
guztiok Argian, Kike Amonarrizek
Argia Eguneko bazkaloste umore-

ARGIA EGUNA - TERMOMETROA

tsuan egindako aditz konjugazioak dioen moduan.
Baina 2014ko Argia Eguna ez
da beste mugarri bat gehiago. Atzo
bezala, bihar ere argituko du egunak eta lanean jarraitu beharra
dago. Prozesu berri baten oinarria
jarri besterik ez dugu egin, eta
ondoren dator lan gogorra; astero
gure irakurleari ahalik eta edukirik
onenak banatzen jarraituko dugu,
eta eurekin batera herrietara, auzoetara, elkarteetara salto egiteko
asmoa daukagu, elkarrekin gauzak
antolatzen hasi, proiektuak martxan jarri. Ez dezagun ordea Argia
Egunean ereindakoa
alde batera utzi; ikus
dezagun segidako irudiotan zer eman zuen
egunak. n

Jai giroa nagusitu zen
Usurbilen. Ondarroako
Andrabandak animatu zituen
kaleak arratsaldean (ondoko
orrian). Jakoba Errekondok,
Josu Tellabidek eta Jon Ander
Galarragak Usurbilgo inguruak
eta historia/istorioak azaldu
zizkiguten ibilaldian (goiko
irudian). Herriaren sorrera,
familia ezagunak, herri
administrazioa, auzoak eta
erribera izan zituzten hizpide,
besteak beste. Nendo Dango
tailer ekologistan zuhaitz
haziak hartu eta buztin bolatan
bildu zituzten (ezkerrean).
Zangozako Oinez Basoa
osatzeko izango dira bola
batzuk, eta besteak Zubietako
errauste planta egitera
zihoazen lurretan botako
dituzte.
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Argiazaleon Topaketa
Usurbilgo frontoian bilduta, lankide, lagun, kolaboratzaile, harpidedun eta irakurleekin patxadaz hitz egiteko
tarteren bat hartu nahian eseri ginen eguerdian. Gorputz eta buru geureganatzeko Asisko Urmenetari eskatu genion laguntza, eta lehendabizi hitz eta irudi bitartez
joan ginen marrazten ARGIA. Suzko gezia jaurtitzeko
prest, pertsonaia mitologiko itxurako emakumea izan
litekeena. Babesa. Indarra. Bizia. Sua. ARGIA.
Eta hasi ziren gure lau kide, irudiaren elementu
bakoitza, banan bana askatu eta azaltzen. Sutan dagoen
gezia, esan zuen lehendabizi Lander Arbelaitzek. Euskara oinarri duen komunikabidea irudikatu zuten horrela, eta ekarri zituzten gogora hedabide elebidunen Euskal Herrian euskarari egindako ekarpenak: Euskaldunon
Egunkariaren sorreran ARGIAk izandako paperetik hasi
eta gaur interneteko webgunean eskaintzen diren euskarazko hamaika dokumentu eta materialetaraino. Baina
suzko gezia ere puska txikiagotan egin zuen Nora
Barrosok eta begiratu zion puntari. ARGIAren independentzia, burujabetza. Baina nola jaurti gezia arkurik
gabe? Nola zabaldu ARGIA harpidedunik gabe? Nola
egin ARGIA independentea babes
ekonomikorik gabe? Kolaboratzailerik, irakurlerik gabe? Eta geroz eta
handi eta sendoago egin arkua, su
jaurtitzailea indartsuagoa izango da,
“ARGIA egiten dugun guztiok baikara tiratzaileak”, aipatu zuen Estitxu Eizagirrek.
Zaldi gorputzarekin irudikatu
zuen emakumea Urmenetak, oinarri sendokoa, eta gaurko hogeita sei
langileak jarri zituzten hezurduran.
Goitik beherako gorputz egituraketari, baina, buelta eman nahi izan
zioten enpresaren estrukturaz hitz
egitean, horizontaltasuna izan baitzen hitz gakoa. Soldaten parekatzea eta gardentasuna. Eta hori lana
bizitzeko eta bizitza lanarekin uztartzeko moduarekin lotuta dago,
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baloreetan oinarritutako lantokian lan egin nahi baitugu.
Eta balore horiek dira gezia jaurtitakoan erre nahi ditugun elementuak, eta Argiazale guztiok balore horiek
jomuga izatea nahi dugu.
Iraitz Agirrek ireki zion bidea talde txikitan egiteko
prestatutako eztabaidari, eta guztion esku utzi zuen
Argia zabaltzearen konpromisoa, bakoitzak bere lekutik.
Hiru galdera bota genizkion irakurleari: Nolakoa da
zure harremana ARGIArekin? Zeintzuk dira sail gogokoenak eta zer botatzen duzu faltan? Zer egin liteke auzoetan, herrietan, ARGIA hurbildu eta zabaltzeko? Eta ireki
zen eztabaidarako txanda. Bospasei laguneko taldetxoetan banatuta, langile, kolaboratzaile, irakurle, bakoitzak
bere ideiak eta ikuspuntuak komentatzeko aukera eduki
genuen. Puntuz puntu bildu genituen ateratako proposamen eta iritziak, eta ondoren mahai bakoitzeko dinamizatzaileek guztioi azaldu zizkiguten eztabaidatutako
gaiak, aukerak eta proposamenak. Oso kontutan edukiko ditugu. Eskerrik asko, beraz, orduan esan genuen
moduan, parte hartu zenuten guztiei.

ARGIA EGUNA - TERMOMETROA

Berrehun bat lagun bildu ginen
bertako produktuekin osatutako
menuaz gozatzeko. Egun aproposa
zen bertako elikagaiekin egindako
bazkari bat antolatu eta beste eredu
bat bultzatzeko: zuzeneko tratuarena,
bitartekaririk gabekoa, osasuntsua eta
ekonomia jasangarriranzkoa. Goian,
otordurako mahaiak prestatzen.
Bazkalosteko umorea ere etxekoa,
noski. Kike Amonarrizek eta Asisko
Urmenetak girotu zuten postrearekin
batera gunea, eta ez zen inor gelditu
zirikatu gabe (eskuinean). Hitzen
jolasean artista biak ala biak, Zeruko
Argiaren lehen diseinuetatik
2014rainokoak errepasatu zituzten,
urteen eta aleen arteko harremanak
zalantzan jarriz. Txosnako produktu
gehienak ere bertakoak izan zitezen
apustua egin genuen, eta gau
parterako nahiko demostratuta geratu
zen ederki sartu zitzaiola bati baino
gehiagori.
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TERMOMETROA - ARGIA EGUNA

Nortasun agiri
arrotzen jaurtiketa
Katalunian edo Asturiasen ezaguna, Usurbilgo
dema plazan nazioarteko lehen nortasun agiri
arrotzen jaurtiketa antolatu genuen. Parte-hartze
altua izan zuen arratsaldeko jokoak, eta gogotsu
jardun ziren denak, baina baten bati eskuetatik
alde egin eta atzera bota zuenik ere egon zen.
Nazioarteko nortasun agiri jaurtiketako garaile izan zen Iñigo Uribetxeberria azpeitiarra, 29,6
metroko tiraldia eginda. Berarekin hitz egiteko
aukera izan genuen eta esan zigun ez dela botatzen duen lehen aldia, baratzean entrenatzen ibilia dela lehenago. Badaezpada Arianne Unamuno bikotekidearen txartela jaurti zuela onartu
zigun, baina ez bere euskal identitatea zalantzan jartzen duelako, aurreko
entrenamendu batean berea konpostagailuraino iritsi eta barruan galdu
zitzaiolako baizik.

48



2014 KO

URRIAREN

5A

Goian, irabazlea nortasun agiria jaurtitzen. Behean,
Usurbilgo Argiaren lagunei omenaldia,
eta bertso-saioan Argia Egunerako prestatutako
bertso-papera (eskuineko orrialdean) kantatzen.

Gure
balioak
bertsotan
Jasangarritasuna
Zurezko pieza multzo bat mahaian
gaztelu forman jarria,
azken punturik bako bertsoa
mikrofonora ekarria,
ingurumena, ekonomia,
herri baten aldarria...
Zimendu sendo gabe luzera
deus ez da jasangarria,
oroit gaitezen lantzeaz gure
proiektuen oinarria.
MIREN AMURIZA

Lurraldetasuna

Ekonomia soziala

Nork esan zuen zazpigarrena
izango zela Araba?
Norentzat daude iparraldean
Aiziritze eta Sara?
Bat zergatik da Antiguokoa
bestea Nafarra bada?
Estadistika ta datuetan
denak kabitzen al gara?
Ez ahantz norbere esku daudela
hitzak eta begirada.

Ekonomiaz zenbat kalaka,
zenbaki, indize, txosten...
Goitik beherako egituretan
boterea da egosten.
Saia gaitezen geure sosaren
burujabetza erosten,
truke-sistemen eta merkatu
txikien mozkinez pozten:
gure amonek zekiten eran
patrika-zuloak josten.

SUSTRAI COLINA

UXUE ALBERDI

Parekidetasuna

Euskalzaletasuna

Zenbat ta zenbat aldiz esana:
"Emakumeak etxean"
Orain harritu egiten gera
holakoak aditzean.
Hala ere harro ezin sentitu
adibidea jartzean
azalpenetan gabiltzalako
pauso txiki bakoitzean
edo gordeta besteak gaizki
egin duena(re)n atzean.

Herriak behar du parekide
dadin askea gorputza
Naturarekin jasangarria
kalteko da zapalkuntza
Ekonomia sozialduna
ez giltza gutxiko kutxa.
Baina gureak jarraituko du
izaten herri bat hutsa,
horiek denen ardatz ipintzen
ez den artean hizkuntza.

R O S I L A Z KA N O

JULIO SOTO

ARGIA
Aktualitate berdintzailea
dabil frenesiak jota,
txio baten zain politikoak
zer lelokeria bota,
tiro baten zain lur urrunetan
noiz hasiko elkar joka,
eta ARGIAk, ez izatea,
hori du bere erronka,
mundua beste denek bezala
txehetzen duen errota.

A M E T S A R Z A L LU S
Egunkariek goizean kaixo
eta iluntzean aio
astekariek nahiago dute
zazpi egunez behin jaio,
berandu heldu liteke baina
askotan berdintsu zaio,
arnasa hartu nahi duenari
ARGIAk hori damaio:
abiadura txikiko tren bat
gure hitzaren karraio.
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Xabier Letona

DANI B LANCO

TERMOMETROA - MALTZAGATIK

Suaren lehen erredurak
BI ATE itxi dira Katalunian eta bat tan kontzentratuak dira orain eta tea da eta, beraz, desobedientzian
ireki joan den ostiral eta larunba- jakin badakite egungo gehiengo sartzea? Edo desobedientzia hautean. Lehena Jordi Pujolek Katalu- osoa errepikatzea ezinezkoa edo tesontziak jartzea litzateke? Datoniako Legebiltzarrean hilaren 26an gaitza izango dela. Abortuaren zen egunetan ikusiko ditugu lehen
egindako agerraldiarekin itxi zen. Legearekin atzera egin izana da erantzunak.
Bere afera itzal bihurtu zaio eta horren erakusle adierazgarriena.
Aurreikuspen guztien arabera,
honek luze jarraituko dio Pujoli; Estatuaren ikuspegitik egoera oso eta debeku egoeran, lubaki baino
jarraituko dion moduan CDC arriskutsua sortzen ari zaio Kata- hauteskunde aurreratuetarako txizaharrari, baina seguruenik espa- lunian, baina alderdiarenetik ez rrista litzateke kontsulta indepenrru murriztu batean, CDC berria hain txarra: azken finean, egoera dentistentzat. Hortik aurrera abiajadanik lortzen ari baita zaharra- ekonomiko-sozialaren makurra tzea kinielen munduan murgiltzea
ren ingurua babes harresi batekin estaltzeko ondo baitatorkio Kata- da. Independentistek eta Estatuak,
inguratzea. Pujolek berak eman lunia eta, are hobeto, hauteskun- biek egingo dute jausi A-9ko suazion lekukoa Masi CDC berriaren deei begira espainiar nazionalis- ren gainetik eta sugarrek dagoeneeraikuntzan, baina mugimendu moa bere inguruan trinkotzeko.
ko eragingo dituzte lehen erredusoberanistak finkatu du berau edo,
rak. Adibidez, zer jarrera
akaso, Enric Julianak La Vanguar- BITARTEAN, Kataluniako sobe- erakutsiko du azkenean ICVk
dian dioen bezala, sortu berri den ranismoak nola gurutzatuko du debekuaren aurrean? CDC/ERC
ireki zaion ate berria? Orain arte- elkarrekin joango dira balizko
“Masen Alderdia”.
Itxi den beste atea orain arte ko bidea egiteko hiru klabe nagu- hauteskunde aurreratuetara? Promugimendu soberanistak elkarre- si izan dituzte: lehena, Espainia- zesu Konstituziogilea, Guanyem
kin egin duen bidea da, hau da, ko ezezkoaren bultzada; eta CUPen artean hautes-eskainA-9ko erreferenduma deitu arte- bigarrena, gizarte ekimena pro- tzarik sortuko ote...? Segurtasun
koa. Haien Maltzaga txikira heldu zesuaren bur uan jar ri izana, bakarra dago oraingoz, ate bat iradira. Eta orain zer? Orain bi galde- alderdiak korronte horretara era- ganda, bigarrenerako bidea askoz
ra ikur nagusi daude. Espainiari manez; eta hirugarrena, alderdi tentsio handiagokoa izango dela.
dagokionez, epe laburrari begira soberanistek erreferendumaren
ez da ezusteko handirik espero: deialdi dekretura arte erakutsi SEZESIOA lortzeko, berau bilatzen
azalekoan, debekuaren matraka- duten batasuna.
duen eta jatorrizko estatuaren arteko tentsioa mantentzea eta
rekin jarraituko du. Begia
handitzea giltzarri dela esan
mamian jarriz, aldiz, bi
zuen Asier Blas EHUko
urteko epe ertainera begira
Kanpaina berarekin jarraitzea
irakasleak Argia Egunaren
estatu federalaren azenario
Madrilgo aginduen aurka joatea da
karietara independentziari
goxoa ondo prestatzea gileta, beraz, desobedientzian sartzea?
buruz egindako hitzaldi
tzarri izan daiteke PParras
interesgarrian
PSOEren bide-orrian.
(Argia.com-en da bideoa).
Madrilgo
eskaintzen
Espainiak jadanik jarri du abian Oraingoz behintzat, tentsioren
artean, datozen aste eta hilabeteetan oso posible da hizkuntzan, erantzunaren makina. Konstituzio gorakada bermatua dute Kataluhezkuntzan eta ekonomia gaietan Auzitegiaren ebazpenaren zain nian. Hitzaldi berean, Iñaki Antikatalanek etorkizunean izan deza- –honek luze joko du–, Kontsulta guedad Amaiurko diputatu ohiak
keten blindajearen oihartzunak Legea eta Kontsulta Dekretua ber- –gehiago Euskal Herriari begira ari
areagoatzea. Edozein modutan, tan behera geratuko dira behin- zela– independentziaren bidean
gaitza dir udi 2016ra arte ezer behinekoz. Gaurkoz Mas buru egunerokoan egin beharrekoei
seriorik gauzatzea. 2015 hautes- duen mugimendu soberanistak, eman zien garrantzia.
kunde urtea da bete-betean: maia- aldiz, aurrera jarraituko al du kon- Katalunian tentsioak
tzean udal hauteskundeak eta urte tsultaren prestakizunekin? Noiz eta egunerokoak dagobukaera aldera Espainiako oroko- arte? Kanpaina berarekin jarrai- eneko bat egin dute
rrak. PP eta Mariano Rajoy horre- tzea Madrilgo aginduen aurka joa- une honetan. n
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