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Buru eta bihotzez,
errauskailurik ez
“Burua duenak ez du erraustegirik nahi bere herrian,
eta bihotza duenak ez du beste inoren herrian nahi”, dio
Oñatiko mural batek. Osasunaren defentsan kalera atera
dira ehunka lagun asteburuan Lasarte-Orian. “Ez hemen
eta ez beste inon” oihu egin dute herritik oso hurbil
eraiki nahi dieten Zubietako errauste plantaren kontra.
Argazkilaria: Alberto R. Ventura

PANORAMA

EHko Bilgune
Feminista
“Bada garaia sistema honek
sortzen duen beldurra
eta biolentzia arduraz
kudeatzeko, erradikaltasunez”

argia.eus-en ikusgai

INDARKERIAREN
KONTRAKO EGUNA

Desobedientzia,
elkartasunetik
konpromisora
Eskubide zibil eta politikoen
aldeko mugimenduak Euskal
Herrian jorratu duen bideari
begira jarri dira hainbat protagonista dokumentalean.

Astrak 10 urte
Gernikako gune autogestionatuaren 10. urteurrenarekin batera Astraren ibilbideari buruzko bideo-sorta
argitaratu dute.

Gora
feminaziak!
Mikel Garcia Idiakez
@mikelgi

Maitasun erromantikoaren gezurrari –
menpekotasunari, laranja erdi izateari,
harreman toxikoei– ostikoa eman dieten
emakumeak; ezetz esateak ezetz esan nahi
duelako mugak norberak eta nahieran erabakitzen dituztenak; emakume jaio izate
hutsagatik zama gehigarririk ametitzen
ez dutenak; ipurdia ukitzen dieten baboso
eta matxiruloei frenoa jartzen dietenak; indarkeria matxista jasan izanaren errua eta
ardura beren gain hartzeko prest ez daudenak; erasotzailearen aurrean autodefentsa lagun dutenak; ahaldundu eta boteretu
direnak; gutxietsi, ahul eta otzan izateaz
nazkatu diren emakumeak; indarkeria matxistaren ohiko justifikazioak (alkohola,
drogak, langabezia, zeloak, pasioa, bien

arteko eztabaida bat, bat-bateko erokeria,
emakumearen probokazioa…) onartzen
ez dituztenak; nahi duten orduan nahi duten lekuetatik ibiltzeko askatasuna izan
nahi dutenak; genero rolak (eta hauen defentsan erabili ohi diren pseudo-argudio
biologikoak) antzarrak ferratzera bidali
dituztenak; ama izatea edo abortatzea norberaren erabakia dela defendatzen dutenak; eguneroko ekintza, solasaldi, txiste,
komentario “inuzenteetako” jarrera sexistak jipoitzen dituztenak; muinean dagoen
gatazka bistaratzeko eta gizonen pribilegioei aurre egiteko beldurrik ez dutenak;
batzuen mesedetan jokatzen duen gizarte-ordena eraldatzeko tinko ari direnak…
feminaziak baldin badira, bada orduan,
gora feminaziak, eta gora botere harreman
desorekatuen aurkako borroka. Azaroaren
25a desagertu arte.

“Inoiz baino gehiago modu kreatiboan
mobilizatu eta bilduko gara”
JULIETTE ROUSSEU, CLIMAT 21 KOALIZIOAREN KOORDINATZAILEA

Frantziako Gobernuak Parisko Klimaren Gailurra dela-eta egin behar ziren manifesmanifes
tazioak debekatu ditu azaroaren 13ko atentatuen ondoren. Erakunde eta tal de ekologistek berehala erantzun diote : giza eskubideen eta ingurumenaren defen-tsan aritzen diren gizarte zibileko 130 erakunde inguru biltzen dituen Climat 21
koalizioaren esanetan, mundu osoan 2.173 protesta ekitaldi egingo dira egun horietan”.
COALITIONCLIMAT21.ORG (2015/11/18)
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BERTSOLARITZAZ DUGUN IRUDIA ETA ERREALITATEA

Txapelketek eta jaialdiek hartzen
dute hedabideetan bertsolaritzak
duen espazioa. Aldiz, bertsogintza
batez ere lagun-arteko jarduna da,
eta ondoren, plaza librekoa. Plaza
kopuruak ikusita, norako trebatu
behar lirake bertso eskolako
ikasleak?

Begi guztiak aho txikienari so
jartzen dizkigute hedabideek

ITURRIA: BAPATEAN 2015

BERTSOLARITZAREN ARGAZKIA (2014)
Saio motak
LAGUN ARTEKOAK
477 %26,13

IDATZIZKO
LEHIAKETAK

PLAZA LIBREKOAK

EKITALDIPEKOAK

JAIALDIAK

325 %17,8

BEREZIAK

ESKEKOAK
118 %6,46

241 %13,2

SARIKETAK

65 %3,56

84 %4,6

101 %5,53

DIDAKTIKOAK

343 %18,79

31 %1,69

HITZALDIAK
24 %1,31

TXAPELKETAK
16 %0,87

LAPURDI

Bertso saioen
geografia

64

%3,5
BIZKAIA

NAFARROA
BEHERA

%24

%1,2

22

438

ZUBEROA
5

%0,27

ARABA
195

%10,68

NAFARROA
206

GIPUZKOA

%11,28

895

%49,04

Saio
kopurua
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EKONOMIAREN TALAIAN

Lan prekarietateak ere
hiltzen du
Juan Mari Arregi

Frackinga eragozteko legearen abiapuntua 103.000 herritarren babesa lortu zuen
Herri Ekimen Legegilea izan zen.

FRACKING EZ.

Jaurlaritzak badu frackingaren
legea betetzeko borondaterik?
Unai Brea
@unaibrea

Ekainean EAEn haustura hidraulikoa
erabiltzea eragozten duen legea onartu
zen, baina horrek ez ditu aldarazi Eusko Jaurlaritzak –eta bereziki hidrokarburoei buruzko politika ezartzen duen
Ekonomia Garapen Sailak– onarpenaren aurretik zeuzkan planak.
Joan den astean jakin zenez, Jaurlaritzaren menpeko Euskal Energiaren
Erakundeak (EEE) Orkestra Lehiakortasunaren Euskal Institutuak egindako
txosten batean oinarritu ditzake bere
egitasmoak epe laburrean. Txostenak
frackingaren industriak erabili ohi dituen argudio guztiak jasotzen ditu.
Horrez gain, Orkestra Institutuak beste azterketa bat egin du EEErentzat,
frackingerako pizgarri ekonomikoak
emateko aukerak aztertuz. Jaurlaritzak
gutxienez 161.000 euro bideratu ditu
azterlan horiek ordaintzera.

EAJri legea hondatu nahi izatea
leporatu zion PPko kide batek
Frackingari buruzko EAEko legeak hilabete inguru zuela, Espainiako Gobernuak iragarri zuen helegitea aurkeztuko
zuela haren aurka, aurrez beste batzuekin egin bezala, tartean Nafarroakoa.
Baina Madrilek ez du mehatxua bete
momentuz. Horren ordez, Espainiako
8

Estatuko eta EAEko administrazioen
arteko Bitariko Lankidetza Batzordeak
iragarri du frackingaren aurkako legeaz
negoziazioak hasiko dituela. Orain arte
ez da negoziazio horien berririk zabaldu, ez eta hasita dauden ere.
EAJ abstenitu egin zen frackinga eragozteko legearen bozketan, baina haren
alde agertu izan da publikoki. Horregatik larriagoa da urri amaieran Maria
del Carmen Lopez de Ocariz PPko parlamentariak Legebiltzarrean egindako salaketa. Lopez de Ocarizek esan zuen Espainiako Industria Ministerioari behin
baino gehiagotan deitu diola EAJk, haren aurkako helegitea aurkez dezan eskatuz. Azaroaren 13ko osoko bilkuran,
adierazpen horiez galdetu zioten Josu
Erkoreka Jaurlaritzako bozeramaileari, baina hark ez zuen erantzun argirik
eman.

SHESAk bere proiektuak mantendu
Argiago mintzatu zen aste batzuk lehenago Arantza Tapia Ekonomia Garapen
sailburua, EH Bilduk egindako galderari
arrapostuz. Tapiaren esanetan, SHESA
enpresa publikoak bere egitasmo guztiei eusten die –haustura hidraulikoa
erabiltzea aurreikusten dutenak barne–. Eusko Jaurlaritzak 2016rako egin
duen aurrekontu proposamenean ere
SHESAren hainbat esplorazio proiektutarako gastuak mantentzen dira.

Azken asteetan Euskal Herrian hainbat langile hil dira. Urrian, etxeko
lanetan aritzen zen emakume bat
hil zen Derion, egunero deskantsurik gabe 24 orduz beharrean aritzen
zelako; eta Santurtziko portuan lan
istripuz beste bi lagun hil dira berrikitan. Aurten jadanik 50 pertsona
hil dira lan istripuz, horietako askok
kontratu prekarioak eta behin-behinekoak zituzten.
Azken urteetan bizitzen ari garen
krisi ekonomiko luzeak prekarietate
eta miseria laborala sortu du. Prekarietate horrek lantokian baldintza
kaskarragoak ekarri ditu –lan-arriskuen prebentzioan eta segurtasun
neurrietan dagoen inbertsio eskasa
adibidez–, eta ez gutxitan langilea
heriotzaraino eramaten dute, gorago aipatu ditugun kasuen moduan.
Ez dira gutxi egunean 11 orduz lan
eginarazi eta ordua 5 eurotan ordaintzen duten azpikontratak –baita administrazioaren barruan ere–.
Confebask euskal patronaleko presidenteak berak, Roberto Larrañagak,
azpikontrata sarea sortu zuen lan
baldintza horiekin, ELA sindikatuaren esanetan. Bistan da lan prekarietateak, pobretzeaz gain, hil eta asasinatu ere egiten duela.
Esplotazio eta zekenkeria hori ez
da anonimoa ordea. Arduradunek
izen abizenak dituzte. Eta langile
klaseak eskubidea du haiek ezagutzeko. Orain, kanpaina sindikal ausart eta eredugarria jarri dute martxan hori dena salatzeko, enpresa
garrantzitsuenen eta administrazioaren arduradun nagusien argazki
eta guzti. “Pertsona konkretuen irudia kaltetzen” duena, EAEko Enplegu
kontseilari Angel Toña jauna, ez da
sindikatuen kanpaina grafiko bat,
langileen artera pobrezia eta baita heriotza bera ere ekarri dituzten
prekarietate, miseria eta esplotazioa
baizik.
2015/11/29 | ARGIA
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OKZITANIERA
Okzitanieraren
Erakunde Publikoa
sortu dute Akitaniak
eta Midi-Pirinioek,
Frantziako Estatuaren
onespenarekin.
Okzitaniera garatu eta
zaintzea dute xede.

IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS

Mikel Zabalzari omenaldian, 30 urte eta gero
GARRALDA. 1985eko azaroaren 26an Guardia Zibilak atxilotu eta 20 egunera Bidasoan azaldu zen orbaizetarraren gorpua. Bertsio ofizial sinesgaitzari Intxaurrondoko torturaren itzala gainjarri izan zaio
ordudanik. Mikel Zabalza Herri Ekimenak omenaldia egin berri dio, eta 30 urteren ondoren, Nafarroako Gobernuko ordezkariak izan dira lehen aldiz. Irudian, Uxue Barkos lorea eskaintzen.

Estatu polizialak hartuta

GIZARTE
EKONOMIA

CONFEBASK ETA
SINDIKATUAK
Confebask ELA eta LABi
sindikatu izaera kentzen
saiatu zela baieztatu
du ELAk, CEOEren
dokumentu baten
bidez. Sindikatuen
kontrako ekinbide hori
lehenago ere salatua
zuten.

Mikel Garcia Idiakez
@mikelgi

Segurtasunaren izenean zenbait askatasun indibidual eta kolektibo murriztea onartu du, gehiengo handiz, Frantziako Asanblea Nazionalak. Erabakiarekin ados omen dago herritar ugari, galdeketa baten arabera. Ez alferrik,
beste gai batzuetan egin ohi den lasaitasunerako deiaren ordez, arma kimikoak edota atentatuak jasateko aukera handia dituzte ahotan agintariek
egunotan.

Nigeria eta Mali
Boko Haramek 30
lagunetik gora hil eta
80 inguru zauritu ditu
Nigeriako atentatu
suizidan. Malin berriz,
bahitutako 27 pertsona eta 13 terrorista
hil dituzte Bamakoko
hotel batean, eraso
yihadistak eraginda.
ARGIA | 2015/11/29

Bonbardaketak
Sirian

Alerta eta psikosia
Bruselan

Siriako Ar-Raqqa hirian 60 bonba jaurti
zituen, hiru egunez
jarraian, Frantziako
armadak. 220.000 biztanle baino gehiago
bizi dira hiri horretan.
Eraso gehiago iragarri
dituzte.

Berehalako atentatu
baten aukera argudiatuta, ekitaldi asko
bertan behera uzteko
agindu dute Belgikako
hiriburuan, eta militarrez eta poliziaz josia
ikusi dugu hiria, izuak
hartuta.

70.600
lanpostu biltzen ditu
gizarte ekonomiak
EAEn, Euskal Gizarte
Ekonomiaren Sareak
emandako datuen
arabera, hau da, EAEko
lanpostuen %8,26.

9.653

milioi eurokoa izan
da sare horren
barruan dauden
erakunde eta
enpresen fakturazioa
2015ean.

NAFARROAKO
IKASTOLEK 50 URTE
Duela mendi erdi,
Uxue ikastetxeak 12
ikaslerekin abiatu
zuen Nafarroako
ikastolen abentura.
Gaur egun 6.000 ikasle
baino gehiago, 4.000
bat familia eta 600
profesional daude 15
ikastolatan banatuta.
Ospakizuna egin dute
eta Ametsen egia
liburua idatzi du Fermin
Erbitik.
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GAZTELUKO PLAZATIK HONDAKINEN KUDEAKETA

Debagoienetik:
errauskailurik ez
LASARTE-ORIAKO Udala erraustegia
Zubietan kokatzearen aurka agertu da.
Bitxiena PSE-EEren jarrera izan da,
erraustearen alde dago, baina ez bere
herrian. Hori ezin balitz, orduan EAJ eta
PPrekin batera onartzen du erraustegia
Zubietan egitekotan herriak kalteordainak beharko lituzkeela eta erabiltzen
duen energia doan eman beharko litzaiokeela. Guztia azaroaren 10eko osoko bilkuran.
Eztabaida han-hemengoa da. Paris
ondoko Ivryn-sur-Seinen beste errauskailu bat egin nahi da, baina Parisen,
166.000 biztanle biltzen dituzten 2. eta
12. barrutietan organikoa atez ate biltzen hasi dira. Urruti daude, hala ere,
oraindik atez ate biltzen duen Milanetik
(1,3 milioi biztanle). Eta Gipuzkoatik
kanpo ere, Bizkaiko agintariek Zabalgarbiko errauskailuaren loriak kantatu
berri dituzte haren 10. urteurrenean,
baina Nafarroan Uxue Barkos sostengatzen duen gobernu akordioak errausketa baztertzen du.
HONDAKINEN uhin berri honetan, beraz, nola baliatu abagunea Gipuzkoan
mehatxu dena aukera bihur dadin? Pis-

GIPUZKOAKO
BERTSOLARI
TXAPELKETA
2015

Xabier Letona
@xletona

ta oso garrantzitsua Debagoienetik dator, gaur egun Gipuzkoan hondakinak
gehien sailkatzen dituen eskualdetik:
urtarriletik irailerako datuetan, hondakinen %77 sailkatuta biltzea lortu
dute. Bi klabe garrantzitsu dira emaitza horietan: bat, joan den legealdian
hainbat herrik jorratutako atez ateko
bilketa; eta bi, udan Arrasaten –Elgetan iaztik– organikoa eta errefusa txip
bidezko edukiontziekin biltzea. Bi herrietan %80ra gerturatu dira, eskualdea
birziklatze gaietan Europako puntan
jarriz. Greenpeacek ere publikoki zoriondu berri du eskualdea.
Funtsean, horrek erakusten du garrantzitsuena ez dela nola bildu, zenbat
baino, eta hainbat sistema izan daitekeela egoki %70etik gora birziklatzeko.
Kontua ez da atez ate edo edukiontziz,
sailkatuta biltzea baizik. Ez da ahaztu
behar, Europako Legebiltzarrak jadanik
2012an onartu zuela 2020rako ezingo
dela erre birziklagarria den hondakinik. Horrek eztabaida bigarren eremu
batera eramaten du: nola lortu errefusa
gutxitzea? Gaia konplexuagoa da, baina
argi ikusten da asko sailkatzen duten
herrietan, errefus kopuruak ere behera

egiten duela nabarmen, Lezo, Astigarraga, Legazpi, Oñati, Hernani, Usurbil eta
beste hainbatetan argi ikus daitekeen
moduan.

DEBAGOIENA %80ko birziklapen mailara iritsi bada, beraz, ez ote da posible hori
Gipuzkoa osoan lortzea, han erabili diren
bilketa sistemak uztartuz? Eta erantzuna da denbora gutxian lortzeko moduko
helburua litzatekeela, batetik, EAJ eta
EH Bilduren arteko gutxieneko akordioa
lortuko balitz, eta bestetik, instituzio eta
gizarte mugimenduen indarrak behar
legez uztartuko balira. Legealdiaren
amaierarako lortzeko moduko helburua
litzateke lurralde osoa %70eko sailkapenetik gora jartzea. Errefusaren bilakaera
aztertu beharko litzateke orduan, baina
orain arteko esperientziak erakusten du
errefus kopuruak urteko eta biztanleko
behera egingo lukeela nabarmen. Hau
da, erraustegiak are eta zentzu gutxiago
lukeela.
Inteligentziaz jokatzeko unea da, hondakinen gaian izandako gatazka sozialari etekina atera eta Gipuzkoa Europa
osoan eredugarri jartzeko. Eskura dagoen helburua da. n
www.bertsozale.eus

TOLOSA

Azaroak 29
Usabal kiroldegia, 17:30

Finalaurrekoak

Beñat Gaztelumendi Arandia
Beñat Lizaso Alberdi
Iñaki Apalategi Astigarraga
Nerea Elustondo Plazaola
Oihana Iguaran Barandiaran
Unai Agirre Goia
Sarrerak www.bertsosarrerak.eus webgunean edo egun berean leihatilan.
Laguntzailea:
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NET HURBIL ANTIKOLONIALISMOA | 1966KO TRICONTINENTAL BILTZARRA | GUDA ZIKINA

Mehdi Ben Barka hau
ez zen hain samurra
desagerrarazten

Pello Zubiria Kamino
@pellozubiria

Mende erdi igaro den arren, Secret d’Etat izaten segitzen du Parisen bezala
Rabaten Mehdi Ben Barka politikari iraultzailearen hilketak. Habanan
1966ko urtarrilean egitekoa zen Tricontinental biltzarra prestatzen ari
zela desagerrarazi zuten. Kubatik Vietnamera, Aljeria eta Sirian barrena,
internazionalismo berri bat antolatzen ari zen.

Frantziak eta Marokok oraino ez dute aitortu nola bahitu eta hil zuten 1965eko
29an, argitu gabeko dossier zaharrenetakoa behar du izan. Charles De Gaulle zen orduan presidente Frantzian eta
bere haserrea azaldu zuen publikoki
jakin zenean bi polizia frantsesek bahitu
zutela une hartan munduko politikagintzako izar distiratsuenetakoa zena.
Argitasuna agindu zuen De Gaullek
baina egin ez, geroago Pompidouk, Giscard d’Estaingek, Mitterrandek.... eta
Hollande arteko inork egin ez duen bezala. Zein egia deseroso ezkutatzen ote
du kasuak?
Mende erdi geroago egiaren galdezka bildu dira Ben Barka affairea behingoz argitu dezaten eskatzeko hura
bahitu zuten Lipp ostatuaren atarian,
Parisko Saint Germain bulebarrean.
Geroztik, Estatu Islamikoak burutako
sarraskiekin arretu dira urak denbora
luzerako Frantzian eta pentsa liteke
gaia ohiko linbora itzuliko dela. Baliteke, hala ere, heldu den urtarrilean
Tricontinental izan zenaren mende
hurrenarekin ostera aipatzea askapen
mugimenduen urrezko aroan erreferentzia nagusietakoa izan zen Ben
Barkarena.
Afrika, Asia eta Latino Amerikako
herrialdeen Habanako biltzar Tricontinentalaren prestaketan ari zela desagerrarazi zuten Ben Barka. Habanarako Basta izeneko film dokumentalaren
prestaketa lanetan ere ari omen zen.
Ordurako Marokoko Hassan II.ak he12

riotza zigorra ezarria zion, haren asmo
neokolonialistei aurre egiten zielako.
Lipp jatetxean –filmarena amua baizik
ez zen– bi polizia frantsesek atxilotu eta
eraman zuten. Geroztik gertatua ez dute
erabat argitzerik lortu bata bestearen
atzetik kasua eskuetan eduki duten 10
epailek.
Egiaren atal inportanteak jakin ahal
izan dira, ordea, urteotan. Ez dira gutxi
hartaz plazaratutako liburu eta dokumentalak. Frogatuta dago Hassan II.aren
barne ministro Mohamed Oufkir pertsonalki Parisen zela, laguntzaile zuen Ahmed Dlimi koronelarekin batera. Oufkir,
geroago Hassan II.aren kontrako estatu
kolpea saiatzean hil zutena, Frantziako
epaileek bizi osorako espetxez zigortu
zuten, bahiketan inplikatuta zegoelakoan. Baina Oufkir Marokon.
Ikusi gizon hura akabatzeko antolatutako konplotaren neurria. SDECE zerbitzu sekretu frantsesak aurretik zekien
planen berri eta ez zuen bahiketa eragotzi. Operazioan parte hartu zuten eskuin
muturreko bi gaiztaginek ere –bata gero
GALen ekintzetan arituko zen– eta biak
hil ziren beranduago Marokon. Parisko
prefeta Maurice Papon Vichyko erregimeneko gizona zen, eta hau ere jakinaren gainean zegoen.
Frantsesek Ben Barka Oufkir barne
ministroarekin eta Dlimi koronelarekin
batera –hau ere urte asko geroago Hassan II.ak hilaraziko zuen– Parisa egun
haietan iritsitako agente marokoar talde bati entregatu zioten. Zantzuak ba-

dira Hego Afrika eta Israelgo zerbitzu
sekretuek ere parte hartu zutela diotenak.
Asko ziren, nonbait, Ben Barkak esku
artean zekarren nazioarteko operazioa
nola edo hala jaio aurretik ito nahi zutenak.

Hassan II.aren esku luzea
1920an Rabateko medinan sortua, umetatik ikasle bikaina, matematiketan eta
ekonomian diplomatu ostean Istiqlal alderdi nazionalistaren lidergoan oso gazterik nabarmendu zen. 1951n agintari
kolonialek Atlas mendien hegoaldera
erbesteratu zuten. Askatasuna 1954an
berreskuratuta, independentziaren aldeko borrokari ekin zion berriro, antikolonialismoari baserritar txikien aldeko landa eremuaren erreforma gehituta.
1956an uko egin zion gobernu berrian
parte hartzeari, Istiqlal alde batera utzi
eta laster egin behar izan zuen berriro
ihes Marokotik. 1962an Hassan II.ak –
Espainiako Juan Carlos I.ak “nire anaia”
eta presidente frantsesek “gure laguna”
deitzen zutenak– berriro deitu, berriro
ihesera behartu… 1964an, bera gabe
egindako epaiketan, heriotzara kondenatu zuten, Marokoren eta Aljeriarren
arteko gatazkan honen aldekoegia zela
argudiatuz.
Baina, berrikitan Omar Benjelloun
abokatuak Le Monde Diplomatiquen
kontatu duenez (“Ben Barka, un mort à
la vie longue”), Hassan II.aren jauregiaz
gain munduko leku gehiagotan ere ba2015/11/29 | ARGIA
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Argazki honek 1960ko hamarkadakoa izan
behar du: Mehdi Ben Barka agerpen publiko
batean hizlari. Mugimendu antikolonialen lider
handia desagerrarazteko interesa askok zuten,
hasi Frantziako agintarietatik eta Israel eta Hego
Afrikakoetaraino, ahaztu gabe Gerra Hotzean
atzetik hariak mugitzen zituzten AEBetakoak.

zituen etsaiak. “Ben Barkak nahi zituen
nazionalismoaren hesia gainditu eta
marokoarren borroka zabaltzea ikuspegi unibertsal batean. Planeta zeharkatuz
iraultzaren mezulari nekaezina bailitzan, kontinente batetik bestera ibili zen
bera hiltzeko hainbat ahalegini eskapo
eginez”.
Horrela ikusi zen Ben Barka Kairon
inperio zaharrek teorian alde egin eta
gero ere ezarrita zegoen neokolonialismoaren kontra hitzaldi beroak ematen. Hurrengoan Moskura joango zen
eta hemendik Pekinera, txinatarren
eta sobietarren arteko liskarrak baretzeko ahaleginean, ondoren Damaskora itzultzeko naserista egiptoarren
eta baazista siriarren artean bakeak
egiteko.
1960eko hamarkada hasiera. Magreben bezala Ekialde Hurbilean indarrean
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zebiltzan mugimendu aurrerazaleek ez
zuten antza izpirik gero haien garapenetik sortutako erregimenekin. Areago,
Ben Barkak bere gain hartu zuen Afrika
eta Asiako Herrien Elkartasunezko Erakundea (OSPAA frantsesezko sigletan)
Latino Amerikako mugimendu berrietara zabaltzea.
Ernesto Che Guevarak Aljerren izandako elkarrizketa luzeen ondoren Ben
Barka proposatu zuen urrats berri horretarako buru: 1966ko urtarrilean Habanan solemnitatez sortuko zen Tricontinental biltzarraren lider.
Ben Barka ez zen iritsi Habanara baina bera gabe ospatu zen Tricontinentala, ondoren sortzeko OSPAAAL erakundea, Ginea, Kongo, Hego Afrika, Angola,
Vietnam, Siria, Ipar Korea, Palestina,
Kuba, Puerto Rico, Txile eta Dominikar
Errepublikako ordezkariekin.

Ez zen Ben Barka izan Tricontinentalaren operazioaren inguruan garbitutako lider bakarra. Bera bezala,
AEBetatik prestaketa lanetan aritu
zen Malcolm X Pantera Beltzen burua ere tarte horretan hil zuten. Beste
buruzagi ezagunak ere asasinatuta
erori ziren: Gineako Amilcar Cabral
1973an, askapen mugimenduentzako
azpiegitura sareak antolatzen zituen
Henri Curiel egiptoar frantsestua
1978an...
Dio Omar Benjellounek gaur Marokon
denek bereganatu nahi dutela Medhi
Ben Barkaren oinordekotza, erregetzak
haren izenari kaleak eskainiz, islamistek sistemaren kontrako haren suharra
aldarrikatuz. Baina, gezurra dirudien
arren, benetan haren heriotzari buruzko informazioak sekretupean jarraitzen
du. n
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Xanta Sousa Santos, txinga eramalea

«Askorentzat txingak bi burdin
puska baino ez dira, niretzat oso
garrantzitsuak dira»
Brasilgo lesakarra eta Lesakako brasildarra. Egoskor heldu die mota
guztietako kirolei, futbolari, sokatirari, aizkorari, eta bereziki txingei.
Burugogorkeria berarekin aritu da ikasten gaztelania, euskara eta frantsesa.

Reyes Ilintxeta
@Reyesilintxeta
ARGAZKIAK: DANI BLANCO

Zer dela eta Xanta?
María Do Amparo da nire izena. Brasilen
beti “Santa” deitzen zidaten, han ohikoa
delako ezizenak erabiltzea. Hemen, aldiz, esaten zidaten ni “santa” ez nintzela
eta Xantarekin gelditu nintzen.
Zer oroitzapen dituzu txikitako garaitik?
Hamar anai-arreba izan ginen. Orain
zortzi gelditzen gara eta ama izan da
beti niretzat garrantzitsuena. Gu hango
baserri batean bizi ginen eta gauza askotan, hemengo baserriekin alderatuta,
oso antzekoa zen.
Txingak, adibidez, niretzat oso bereziak dira, haurra nintzeneko lanak gogora ekartzen dizkidatelako. Ura eta esnea eramaten genuen pertzetan. Esnea
baserri batetik bestera, agian Lesakatik
Berarainoko tarte luzean. Eta ura. Aspaldi hartan etxeetan urik ez zegoen eta
errekara joan behar izaten genuen bila.
Txikitan ez zitzaidan batere gustatzen
pisua eramatea, eta orain begira! Bada
bizitzako kointzidentzia moduko bat.
Hango eta hemengo baserri giroa, beraz,
antzekoa?
Bai, baina hemen gehiago probesten da
lurra. Horretaz ohartu naiz, bai. Han baserrietan bizi direnek edo aurreko belaunetako pertsonek, nire gurasoek adibi14

dez, bai. Baina jende gazteak edo betiko
baserrietan bizi ez direnek ez dute lurra
lantzen hemen bezala. Hemen etxe ondoan lur puskarik baduzu, baratze txiki
bat jartzeko sikiera probesten duzu. Han
Brasilen lur pila dugu, doan, eta jendeak
ez dio atarramenturik ateratzen.

Animaliak ere bazenituen?
Bai: behiak, txerriak… denetik. Nire bi
anaiek eta gurasoek oraindik jarraitzen
dute baserrian. Egia esan mundu horrek
asko erakartzen nau.
Noiz etorri zinen Lesakara?
Orain dela 18 urte, 24 nituela. Adin horretan oso ausarta zara eta dena dakizula iruditzen zaizu. Baina ni ez naiz
batere damutzen, dena oso ongi atera
zaidalako. Hasieran une txarrak izan
nituen, ez jendearengatik edo tokiarengatik, baizik eta familia falta sumatzen
nuelako, gurasoak bereziki. Eta lagunak.
Hasieran ume bat bezalakoa zara eta
hutsetik hasi behar duzu dena ikasten:
hitz egiten, zeure kabuz ibiltzen… Nire
suertea izan da gure amak betidanik
erakutsi izan digula geure kasara moldatzen.
Ama zu bezain saiatua da?
Bai. Oso borrokalaria. Hamar ume izan

zituen bata bestearen jarraian, baserrian, eta aurrera atera zuen familia
osoa. Fenomeno bat da. Gogoratzen dut
goizaldeko lauetan altxatzen zela guretzako eskolara joateko arropa, janaria…
dena prest uzteko, besteen baserrietara
lanera joan baino lehen. Aitak ere lan
egiten zuen asko, baina amarentzat zen
kanpokoaz gain, etxeko lan guztia. Han
gizonak iritsi eta janaria behar zuten
prest, eta platerean jarrita. Seme-alabok ez gara inoiz izanen ama bezalakoa.
Bere mailara ez gara inoiz iritsiko.

Gurasoak ikusten dituzu?
Urtero joaten naiz eta gehiagotan joan
nahiko nukeen arren, kontent nago
jende guztiak ezin duelako halakorik
egin. Oso garestia da bidaia eta gainera
denbora behar duzu. Urtarrilean joaten naiz, hilabete osorako, eta probesten dut denbora guztia haiekin egoteko.
Suertea dut nire nagusiak opor guztiak
jarraian hartzeko aukera ematen didalako. Izugarri eskertzen diot. Hemen
nagoenean hara joan nahi dut eta han
nagoelarik beti ari naiz pentsatzen zer
moduz joanen diren gauzak hemen.
Nola izan zen hona etortzea?
Senarra han ezagutu nuen. Lesakarra da
eta hara joaten zen oporretara. Elkarre2015/11/29 | ARGIA

Xanta Sousa Santos
1972, Valença (Bahía, Brasil)

Duela 18 urte Lesakara
ezkondu eta berehala sartu zen
Baztan-Bidasoa Herri Kirol Taldean.
Gaur egun Euskal Herriko eta
Nafarroako txinga eramatean
txapelduna da. Esku bakoitzean
25 kiloko zamarekin 28 metroko
48 plaza, hiru laurden eta 2,35
metroan dago bere marka, Euskal
Herriko onena.
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kin ibiltzen hasi eta hanizan dute. Lehiaketak asdik denbora batera esan
teburuetan izaten dira
zidan ekarri nahi ninduebeti eta batzuetan egun
la hemengoa ezagutzeko.
gehiago luzatzen dira eta
Ezetz esan nion. Etxean
batzuentzat hori ez da laere denek esaten zidaten
narekin bateragarria.
ez joateko. Ez fidatzeHorrela nenbilela sortu
ko. Izugarrizko buruko
zitzaidan txinga eramaminak ematen zizkidatean parte hartzeko auten batzuek eta besteek.
kera. Neska bat behar zuHandik urtebetera ezten eta han joan nintzen
kontzea proposatu zidan
ni. Lehenengo aldian ez
eta onartu nuen, ikusten
nintzen batere gustura
nuelako hori jada egoegelditu, baina kirol honek
ra desberdina zela. Eta
bereganatu egiten zaitu.
etorri ginen. Lehenbiziko
Eta aizkorarekin hasi zara?
sei hilabeteak oso gogorrak izan ziren. Zailena,
Bai. Zailagoa da, baina
hizkuntza jakin gabe, jenhori da etorkizunerako
dearekin komunikatzea
dudan erronka. Oso buizan zen. Senarrak porturugogorra naiz eta lortu
gesez daki eta berak labehar dut! (kar kar kar).
guntzen zidan, baina bera
Ez da indarra soilik, tekez zegoenean oso gaizki
nika eta erreminta ongi
pasatzen nuen.
erabiltzea oso garrantzitsua da.
Ni etorri nintzen garaian oraindik ez zegoen
Eta arpanarekin ere ongi
kanpotarrentzako gazteHERRI KIROL FEDERAZIOA
moldatzen zara.
lania ikasteko eskolarik
“Txingak niretzat oso bereziak dira, haurra nintzeneko lanak
eta kasualitatez Iruñean,
Bai, baina ez nau betegogora ekartzen dizkidatelako. Ura eta esnea eramaten genuen pertzetan”.
Caritasen, aurkitu nuen
tzen bereziki. Egin behar
aukera. Astean bitan joabada, egiten dut, baina
izan nuen koruko neska batek sokatira
ten nintzen klasera, eta izugarrizko honire benetako amodioa txingekin aritaldea egin behar zutela eta ea probatza pasatzen nuen autobus geltoki zahar
tzea da. Ez daude baloratuta. Jende astu nahi nuen galdetu zidalako. Haren
hartan, bi orduz autobusaren zain egon
korentzat bi burdin puska baino ez dira,
bidez hasi nintzen herri kiroletan. Nik
behar izaten nuelako. Sei hilabetez
baina niretzat oso garrantzitsuak dira.
ez nekien zer zen hori eta gainera garai
aritu nintzen klaseetan eta poliki-poHau da benetan gustatzen zaidana.
hartan ez zegoen egun bezain zabaldua.
liki hasi nintzen konturatzen gero eta
Zein da zure marka?
Hala egin nuen eta izugarri gustatu zigauza gehiago ulertzen nuela. Niretzat
tzaidan. Hori zela nik bilatzen nuena
esnatzea bezalakoa izan zen. Egun ba40 kilo esku bakoitzean, baina txapelsentitu nuen berehala. Han Brasilen kitean konturatzen zara telebista piztu eta
ketetan 25 kilo eramaten dugu esku barol asko egiten nuen eta talde honetan
ulertzen duzula, bolumena dena emanda
koitzean.
oso giro sano eta polita aurkitu nuen.
jarri gabe. Telebista, irratia, bihotzeko
Eta hori nola lortzen da?
Taldekoen artean ez dago lehiarik. Dealdizkariak, liburuak… ai ama! Pio Baronek denei laguntzen diete eta familiak
jaren zenbat liburu irakurri dudan nik!
Teknika oso garrantzitsua da: jakin
eta lagunak ere hor egoten dira beti anibehar duzu nola heldu txingari. HasieGaztelaniaz ongi eta zuzen hitz egin
moak ematen. Niretzat familia handi bat
ran hatzek mina ematen dizute. Gero
nahi dut, baina nire doinua galdu gabe,
da. Ni oso behatzailea naiz eta hori da
lokartuta gelditzen zaizkizu eta ez ditunire identitate-marka modukoa baita.
lehen unetik ikusi dudana.
zu sentitzen. Orduan pentsatzen duzu,
Ni neu izan nahi dut. Nire nortasuna
ea zenbat kilo eramateko gauza naizen.
mantendu nahi dut eta besteena erresZer erakutsi dizu kirolak?
Zeure buruarekin borrokatzen duzu. Ez
petatu.
dut inor baino gehiago izan nahi, neure
Asko. Beti nahi duzu zeure burua gainKirolak lagundu zizun Lesakan zure tokia
burua, neure muga, gainditu nahi dut
ditu, zure marka berriak ezarri. Izugarri
bilatzen?
beti. Ni neu izan nahi dut.
gustatzen zait. Horrela hasi nintzen sokatiran, oso gustura, baina lastima ezin
Bai, zalantzarik gabe. Familiatik urrun
Entrenamenduak Oronozen?
izan dugula jarraitu, jende faltarengatik.
egonda, hona etorri nintzenean huts
Batek huts egiten badu eta ordezkorik
hori beteko zuen zerbait behar nuen.
Bai, Patxi Larretxearekin. Oso polita
ez badago, akabo taldea. Haurrengatik
Abesbatzan sartu nintzen, adibidez, baida, baina gogorra ere bai. Gainera, ez
edo lan arrazoiengatik askok utzi behar
na ez ninduen asetzen. Hala ere, zortea
pentsa lanetik atera, hara joan eta bes16
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“Kuadrillarekin,
lagunekin, dena
beti euskaraz
egiten zen eta niri
ez zitzaidan batere
gustatzen itzultzailea
eduki behar izatea.
Horregatik sartu
nintzen euskaltegian”
terik gabe entrenatzen hasiko zarela,
ez. Lehenbizi enborrak prestatu behar
dira aizkorarako, gauzak garbitu… Patxi
mendian aritzen da lanean goiz osoan,
bostetatik edo lehenagotik, eta arratsaldean etortzen da entrenamendu saioak
zuzentzera. Gehien miresten dudana gizon honek duen energia ikaragarria da.
Goizaldeko lauetan altxatu, egun osoan
jo eta ke lanean, eta arratsaldean oraindik duen bizitasuna izugarria da. Dena
prestatu ondoren, beroketa egin eta entrenamendua hasten da. Astean bi edo
hiru aldiz biltzen gara. Gehiagotan joan
nahi baduzu zure esku dago, Patxi eta
Donato anaia, hor egoten baitira egunero.

Beste kirolik egiten al duzu?
Asko ibiltzen naiz mendian, bizikletan…
Korrika egitea ez dut gustuko urduri
jartzen naizelako. Lehen futbolean aritzen nintzen, baina inork ez du nirekin
jolastu nahi nahiko basatia naizelako
eta arerioen hankek asko sufritzen dutelako nire erruz. Brasilen asko jolasten
nuen.
ARGIA | 2015/11/29

Euskara ikasi duzu.
Ari naiz. Kiroletan hasi eta gero heldu
zen euskararena. Kuadrillarekin, lagunekin, dena beti euskaraz egiten zen eta
niri ez zitzaidan batere gustatzen itzultzailea eduki behar izatea. Gauzak nire
kabuz ulertzea gustatzen zait eta horregatik sartu nintzen euskaltegian. Oso
jende atsegina ezagutu nuen eta haiekin
sagardotegietara joaten gara, ateraldiak
egiten ditugu. Interesgarriena da egoera
bakoitzetik onena ateratzea.

arropa, oroigarriak… denetik saltzen.
Ibardin oso leku ederra da. Hori da Nafarroak duen gauza izugarri ona: paisaiak, ikuspegi ederrak. Errepidea oso
bihurria da, baina gu ohituta gaude.
Alde positiboa begiratu behar da beti.
Ni pribilegiatua sentitzen naiz halako
toki ederrean lan egiteagatik. Ordubete
izaten dut bazkaltzeko eta eguraldi ona
dagoenean gustura egoten naiz paisaiei
so eginez.

Eta ondoren frantsesa.
Hala da. Ibardinen hasi nintzen lanean
lan finko bat behar nuelako Brasilera
bidaiak egiteko. Esan zidaten Ibardinen lan egitea oso gogorra zela eta gainera frantsesa jakin behar nuela. Eta
esan nuen: “Oso ongi, beste erronka bat
gehiago”. Orduan hasi nintzen klase partikularrekin eta gero Irungo Hizkuntza Eskolan. Hamabost urte daramatzat
jada Ibardinen.
Zer egiten duzu han?
Jendaurrean egiten dut lan dendan,
17
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Aisialdian zer egiten duzu, kirolaz gain?
Dantza egin lagunekin, afaltzera joan.
Herri Kirol taldearekin ere ateraldi politak eta otordu bikainak egiten ditugu. Ez
dakit zergatik, baina hemen dena amaitzen da mahai baten inguruan.
Haurrik ez duzu?
Ez. Orain jada ez du zentzu handirik.
Garai batean hango bi ume, Mateo eta
Jessica, adoptatu nahi izan nituen hona
ekartzeko, baina traba pila jarri eta gai-

Ondo zaindua
“Lesakako lehen beltza ni izan
naiz. Kanpotarrak baziren baina
Estatukoak gehienak. Ezin naiz
kexatu, jendeak beti oso ongi tratatu
nauelako. Oso aldarte gogorra dut,
burugogorra naiz eta horregatik
ezin naiz kexatu, maitasun
ikaragarriarekin zaindu nautelako”

18

nera familiak diru asko eskatzen zidan.
Pena hori daukat, baina bizitzan ezin
da dena izan. Joaten naizenean haiekin
egoten naiz.

Alde handia al dago Brasil eta Euskal Herriko jendearen izaeren artean?
Bi mundu desberdin dira eta ezin dira
konparatu. Han klima oso bestelakoa da.
Tropikala da eta beroa egiten du beti.
Horrek markatzen ditu asko jendearen izaera eta ohiturak. Hemen ere uda
partean kaleak, terrazak, jendez beteta
egoten dira, festa pila izaten da. Hotz
egiten duenean, aldiz, dena aldatzen da.
Hori da hemengoa eta ezin da aldatu.
Zer tristea litzatekeen natura bera aldatu ahal izatea. Espero dut inoiz ez gertatzea.
Brasilen oso irekiak gara, izugarri
gustatzen zaigu musika eta egunean bizi
gara. Etxera joan baino lehen beti duzu
aukera lagunekin egoteko eta trago bat
hartzeko, baina hango klimak horretarako aukera ematen dizulako. Han goizeko bostetan erabat argi dago. Zazpietatik aurrera jende pila aritzen da kirola
egiten. Brasil kirolaren herrialdea da.

Sakratua da eta sasoian egotea oso garrantzitsua da jendearentzat.

Estetika edo osasunarengatik?
Estetikagatik, bereziki. Baina toki guztietan bezala denetik dago, ez soilik gorputz lirainak. Lodiak ere badira, eta gero
eta gehiago. Kirol pila egiten da, gustuko
dugulako. Irekiak ere bagara, baina komatxoen artean.
Zer esan nahi du horrek?
Turistari irudituko zaio denak oso
alaiak direla, baina pertsonak nolakoak
diren ezagutzeko haiekin behar da bizi.
Ez nuke esanen hemengo jendea hotza
eta itxia denik. Hemengo izaera da, besterik ez. Kanpotik datorren pertsonaren jokamoldearen araberakoa da hori
ere. Zu ixten bazara, gaizki zoaz. Saiatu
behar duzu jendearekin harremanetan
jartzen. Horrek ez du esan nahi, noski,
inori zapatak miazkatu behar dizkiozunik, ezta gutxiago ere. Zeu izan behar
duzu baina besteenera irekitzen saiatuta. Nik errespetatzen zaitut zaren bezalakoa eta zuk ni errespetatu. Horiek dira
jokoaren arauak. Jarrera kontua da. n
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Verónicaren bihotza

V

erónica del Carmen Serranoren bihotza urriaren 13an eten
zen. 28 urte besterik ez zituen.
Verónicaren bihotza nekatuta gelditu
zen. Adineko pertsona bat zainduz lan
egiten zuen, barne langile. Ez zuen deskantsatzeko denborarik, ezta medikura
joateko eskubiderik ere, paperik gabe
bizi baitzen Euskal Herrian. Nikaraguakoa zen, Somotokoa.
Zorigaitza baino ezbeharra izan da.
Errua ez da patuarena. Ez da zorte kontua izan, bidegabekeria hutsa baizik.
Hainbat elkartek, Munduko Emakumeak, Sorgin eta Anitzak, eta Mujeres
con Voz-ek, besteak beste, heriotza
honen hainbat ezaugarri mingarri salatu dituzte. Alde batetik, bere lan baldintzak: gizarte segurantza barik lan
egiten zuen eta, barneko etxeko langile
eta zaintzaileen artean gertatu ohi den
bezala, nagusiek ez zituzten, antza,
haren deskantsu tarteak errespetatzen.
Elkarteen ustez, gazte horren
bihotz-arazoek nekearekin edota lanaldi luzeegiekin lotura izan zezaketen,
eta gainera mediku arreta jaso balu,
agian arazo hori garaiz diagnostikatuko zioketen. Baina gizarte-segurantzarik gabe lan egiteak beste arazo bat
dakar: bere heriotza ez dela lan istripu
bezala aintzat hartzen.
Atzerritartasun Legearekin ere lotura
argia dago. Alegia, Verónicak Nikaragua utzi zuen (nazioarteko erakundeen
arabera, Ameriketako bigarren estaturik txiroena; lehenengoa Haiti omen
da) bere familiaren bizi baldintzak
hobetzeko. Egun 9 urte dituen alaba bat
utzi zuen Somoton. Amaren ardura ere
bazuen, osasun txarra baitzuen. Atzerritartasun Legea dela eta, ekonomia
ezkutuan lan egitea zen bere aukera bakarra; emakume etorkinentzat zaintza
eta etxeko lanak dira enplegu irteera
ia bakarrak, eta horietan oso ohikoa da
esplotazio baldintzetan aritzea.
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June Fernández
KAZETARIA
@marikazetari

Kontua da Verónicaren
heriotza oharkabean pasa
zitekeela, baina ez zela
hala izan. Getxoko Mujeres
con Voz elkartera jo zuten
gazte horren bi lagunek.
Gorpua aberriratzeko 5.000
euro batu behar zituzten.
Denetarik egin zuten:
janariak sukaldatu eta saldu,
ongintzazko ekitaldiak
antolatu, metroaren
sarreran informazioa
zabaldu...

Kontratua baldin baduzu ere (Euskal
Autonomia Erkidegoko etxeko langileen
herenak bakarrik du), nahiz eta astero
40 ordu beteko dituzula jarri, edozein
momentuan zaintzen duzun pertsonak
beharren bat izango du eta arreta eman
beharko diozu. Baina paperik gabe
baldin bazaude, zailagoa izango da zure
eskubideak defendatzea, salaketa bat
jartzeak kanporatua izatearen arriskua
dakar. Gogoratu dezagun ere Espainiar
Gobernuak paperik gabeko etorkinei
osasun arreta ukatu diela.
Kontua da Verónicaren heriotza
oharkabean pasa zitekeela, baina ez
zela hala izan. Getxoko Mujeres con Voz
elkartera jo zuten gazte horren bi lagunek. Gorpua aberriratzeko 5.000 euro
batu behar zituzten. Denetarik egin
zuten: janariak sukaldatu eta saldu, ongintzako ekitaldiak antolatu, metroaren
sarreran informazioa zabaldu... Diru
kopuru hori lortu zuten eta Mujeres
con Voz eta beste hamaika etorkin eta
emakume elkartek kasu hau ahoz aho
zabaldu zuten.
“Verónica: zure heriotza gure borroka
“V
da”. Bihotz formarekin moztutako kartulina gorrietan horrelako leloak idatzi zituzten urriaren 31n elkarte eta lagunek
Bilbon antolatutako omenaldian. Getxon
beste bat ere egin zuten. Zaintzaileen
prekarietatea eta Atzerritartasun Legeak dakarren eskubide urraketak salatu zituzten. Baina are gehiago, mikrofonoa zabalik utzi zuten nahi zuenak pare
bat hitz esan zezan. Benetan hunkigarria
izan zen eta uste dut zeharo beharrezkoa dela halakoak egitea; matxismoaren,
arrazakeriaren zein kapitalismo basatiaren biktimen dolu kolektiboak egitea.
Bortizkeria zuzenaren ondorioz zein
ezbehar bidegabeen ondorioz hildakoen
izenak eta aurpegiak gogoratu beharko
genituzke, eta inporta zaigula sentitu,
heriotza bakoitza borrokatu behar dugula sentitu. n
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Zenbakiak sexuan

P

olitikarien arteko ohiko ika-mika
eta tratu txarren arteko notizien
artean, EITBren App-ean irakurri
nuen nafarren %60k ez duela antisorgailurik erabiltzen lehen sexu-harremanean. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko datuak antzekoak direla. Aja.
Askotxo iruditu zitzaidan. Aitortzen
dut, gehiegitxo ere iruditu zitzaidan.
Gero pentsatu nuen, belaunaldi-perspektiba kontua izango zela. Azken
batean, pasa dira urte batzuk gure
lehen sexu-harremanen garaitik... Ala
horrenbeste urte Euskal Herritik kanpo
daramatzadalako eman al zidan arreta
datuak?
Sujeta ahaztu ez zaidanez, eta abenduaren 1ean HIESaren kontrako nazioarteko eguna denez, sarean bilaketa
egitea erabaki dut. Konparatu nahi
nuen. Bizilekua Berlinen baina burua
bi tokitan bizi duen norbaiten maniak...
2010ean Alemaniako gazteen sexualitatea aztertu zuen ikerketaren arabera,
hara: lehen aldian %92k erabili zituen
antisorgailuak. Horietako gehienek
kondoia. Badakit estatistiketan, elementu askori begiratu behar zaiola eta
erantzun guztiak ere ez direla egia izango. Baina dezentekoa da aldea. Pentsa,
ezertxo ere erabili ez zutenak %8 baino
ez zirela izan! Horietatik %60k, egoera
espontaneoegia izatea eman zuen arrazoi gisa. Euskal Herriko gazteek droga
eta alkohola aipatzen omen dute batez
ere arrazoien artean. Baina (hemendik
dudan inpresioa da) Euskal Herria eta
drogak, hori beste tabu bat da.
Adituek diote arazoa ez dela gazteen
informazio falta. Ez, ziurrenez ez. Nik
hona ekarriko dudan aspektua baino
azalpen antropologikoagoa beharko du
arazoak. Kanpaina prebentiboen ikusgarritasuna datorkit niri burura. Urteak
dira Euskal Herrian bizi ez naizela eta
ez da harritzekoa izango Osakidetzak
2008an eta 2013an egindako kartelak
20

Irati Elorrieta
IDAZLEA

Antton Olariaga

ez ezagutzea. Kartelak osasun zentroetan, farmazietan eta sarean zabaldu
omen ziren. Ni han nagoenean, ordea,
gehiago ibiltzen naiz Bilboko Metroan,
eta etxebizitzak edo autoak erosteko
kredituen publizitatea sartu izan zait
batez ere begietatik.
Berlinera heldu nintzeneko urteetan
HIESaren prebentziorako kanpainek
koloretako kondoiak erakusten zituzten fondo zuriaren kontra: betaurreko
arrosak maiteminduentzat eta munduko globo urdina ibiltarientzat. Urtero
irteten da kanpaina berria kalera. Eta
kalera idaztean, kaleetara diot, espazio
publikora. Kondoiak pepino, artaburu zein mailukiak biltzen ikusi ditugu.
Sexurako tokiak: tximiniadun gela
erromantikoa suarekin jolastu nahi zutenentzat, gazteren baten gela kaotikoa,
laku baten ertzeko kai erdi-ezkutua.
2012tik aurrera pertsonak agertzen
dira, zer nolako sexua praktikatzen
duten esanez. Maitekor egiten dutenak,
klasiko, eroso, lotsa gabe, sinpleki, espontaneoki, seguru... Aurtengo esloganak: Latexarekin egiten dut. Esperientziarekin egiten dut. Lagun egokiarekin
egiten dut. Senarrarekin egiten dut.
Bihotz-taupadekin egiten dut. Prakak
jaitsita egiten dut. Ginekologoarekin
egiten dut. Eslogan nagusien inguruko mezuetan hainbat aspektu aipatzen
dira, esaterako, sexu transmisiozko
beste gaixotasunak, eta haietaz bikotekidearekin hitz egin eta medikuarengana jotzeko garrantzia. 65.000 kanpoko
publizitate-euskarri jaso dituzte aurten
musu-truk.
Osakidetzako webgunean irakur daitekeenez, “gaur egungo testuinguruaren herstura sozialari jarraiki, baztertu
egin zen zabalkundeko alde garestiena;
kanpoko publizitate-euskarrien kontratazioa”. Krisiak euskal gazteen harreman intimoenetaraino eragina duela
ondorioztatzen dut. n
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Dantza hasi da

K
Iñaki Odriozola
IRAKASLEA
@Inaki_Odriozola

atalunian gertatzen ari diren garai zalapartatsuei begira egon naiz, artikulua idatzi
aurretik, ez pentsatzen dudalako zerbait
lortuko dutela, baizik eta agerian uzten ari direlako espainiar erresumako elite eta politikarien
jarrera zapaltzailea, berriro ere.
Harritzen nauena, ordea, hauxe da: euskal
gatazkaren inguruan ibili den euskaldun askok,
prozesu honi buruz daukan ingenuitatea. Alboan
ikusten ditut, azken urteetan gertatutakoa eta
Espainiako XX. mendeko “historia” ahaztuaz,
pentsatuz jendarte katalanak, era baketsu eta
demokratikoan, bozen indarra bakarrik erabiliz,
lortuko duela independentzia.
Oraintsu arte, Espainiako Erresumak urratsik
eman ez duenez, ematen zuen prozesua aurrera
zihoala. Niretzat, bai gure jendeak, bai katalanek
sentsazio hori izan dute: milioi eta erdiko manifestazioak egin, izugarrizko jende erakusketak,
bozka egin azaroaren 9an, bozka egin autonomikoetan, eta ez da ezer gertatu izan. Ez zegoen
bestaldetik erreakziorik.
Barkatu inozo guztiok, baina, katalanek azken
lau urteetan ez dute euren burua animatu besterik egin –“Ez da gutxi! Nahiko genuke geuk ere,
egoera horretan egotea”, esango dit norbaitek–.
Baina, hotzean, jakin behar dugu, gogorra egiten
bazaigu ere, horrek politikoki tamaina gutxiko
garrantzia izan duela. Ez dira egitura juridiko-po-

litikorik aldatzen saiatu, duela bizpahiru astera
arte. Orduan hasi da dantza.
Parlamentu katalanak erabaki duenean prozesua benetan martxan jartzea, azkar asko ikusi
dugu, ustezko gibel-handiek nola jokatu duten.
Demokrazia derrepente ez da bozka egitea, ez da
herriari iritzia eskatzea, legea –Espainiako lege
sakratua– onartzea baizik. Parlamentuak, herriak
aukeratutako ordezkarien bidez, gehiengoz onartu duena estatu kolpe bihurtu da, eta hori egiten
dutenak autoritarioak dira, desorekatzaileak eta
amildegira eramango gaituztenak.
Hau da hau, hitzen esanahi eta diskurtsoak
hankaz gora jartzea, indarra erabiliko dutenak,
berriro ere, demokrata agertu ahal izateko. Gutxiengoa direnak, espainiar zaleek, bozen bidez
lortu ez dutena, indarraren bidez lortuko dute,
legearen indarrez, diruaren indarrez, eta behar
izanez gero, armen indarrez.
Espainia denboratik at dagoen kontzeptua da,
nazio milenarioa, odol eta suz egindako inperio
dekadentea, eta katolizismoaren zutabe unibertsaletako bat, obispoaren esanetan: Ongi Morala.
Zuek uste, herritar moderno zarpaildu batzuek erabakitzeko ustezko eskubidea hartu nahi
dutelako, Egia Oso hori guztia desegingo dutela? (Nahiago nuke, lau edo bost urte barru, gaur
esandakoak irentsi behar izatea, baina oraintxe
bertan ez daukat zalantzarik). n

Bi sasoi

G
Edu Zelaieta
IDAZLEA
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ero eta okerrago daramatzazu eguraldiaz
entzuten diren ohiko komentario batzuk.
Hemengo eguraldiaren ustezko eskasa
salatu nahi duten adierazpen zozoek petraltzen
zaituzte gehien: “Hemen ez dago udaberririk,
negutik udara zuzenean pasatzen baikara”; “hemen ez dago udazkenik, udatik negura zuzenean
pasatzen baikara”. Bi sasoiko eguraldia omen da
gurea, argindar-etengailu baten pare dabilena:
off-on. Bi aukerakoa.
Eztabaidatxoa izan zenuen lehengoan lankide
batekin. Hura ere hemengo eguraldiaren bitasunaren aldezle porrokatua izaki, lau urtaroen

kontua eskolan ikasitako gezurtzat zeukan, haurrentzako ipuin gozotzat. Umorea eta hiperbolea
alde batera utzita, defendatzen ari zen iritziaren
frogagarri, arropa-dendetako paisaia aurkeztu
zizun ebidentzia gisa: “Bertan, bi sasoiko arropa
baino ez duzu aurkituko: negukoa eta udakoa”.
Eguraldiaz mintzatzeko arropa-dendak erreferentzia nagusitzat hartzeak harritu zintuen, baita
pixka bat sumindu ere. Geroago, ordea, argigarri
gertatu zitzaizun pasartea, lanetik ateratakoan:
eguraldia ez da gehiago eguraldi; hura nahierara
ez menperatzeak sortzen digu arrangura, nonbait, oporrak amets dituen jendarte honetan. n

21

IRITZIAK NATURA | KUTSADURA

Galdu dugun mundua

A

ma eta biok, gazte nintzelarik, astero, Bidarteko Kontresta deitzen
den iturrira joaten ginen. Handik,
aste batendako Iparraldeko kostaldeko
ur onenetarikoa hartzen genuen. Egun
batean, duela bizpahiru urte, nire seme
eta biok berriz ber iturrira joan ginen.
Han, ailegatzean, pankarta besterik
ez genuen aurkitu. Pankartak zioenez,
debekatua zen kostaldeko ur onenetarikoa izan dena edatea, kutsatua zelako.
Ez dugu inoiz jakin errudunak nor izan
ziren eta utzi genion Bidarteko ura
edateari. Orain Ziburuko ur publikoarengandik konfiantzarik ez dugulako,
astero, supermerkatura joaten gara ura
erostera, pentsatuz bizitzeko borroka
honetan beti ber irabazleak direla.
Otto eta biok, gazte nintzelarik, urtero, itsasoko armiarmak, lanpernak
eta otarrainak jaten genituen. Behin,
udazken goiz batez, Ottok ahapeka familiaren sekretuak erakutsi zizkidan.
Han ziren geure altxorrak. Han ziren
geure egiteko erak. Han ziren geure jaki
apartekoak. Egun batean lanpernak
hartzera joan nintzelarik boz madarikatu batek esan zidan aspaldidanik
egiten genuena debekatu zutela. Geure
familiaren transmisioa bertan behera
gelditu zen eta semeari ez nion familiak
belaunaldiz belaunaldi metatu zuen

Eric Dicharry
ANTROPOLOGOA

Ezagutu genuen mundua
betiko joan zaigu. Gero
eta berdinagoa den
munduaren aitzinean
gaude. Klima aldaketaren
emaitzen zain
ondarea pasarazi. Ez dut inoiz jakin
erredunak nortzuk izan ziren eta Miarritzeko lanpernak jateari utzi nion.
Aita eta biok, gazte nintzelarik,
urtean zehar, Getariara surfa egitera
joaten ginen. Han, hondakin gabeko ur
kristalinoan, xantza genuelarik, ma-

rrazo urdinak ikusten genituen. Surf
egin eta gero, itsas barraskiloak biltzen
genituen eta harrotasun handiz familian partekatzera etxeraino eramaten
genituen. Orain marrazo urdinak ez
dira gehiago Getariatik pasatzen eta
itsas barraskiloak biltzea beste hainbat
gauzak bezala debekatu ziguten. Udaberri batean, itsasoaren kutsaduragatik
bost aldiz segidan anginak izan nituen.
Bata, azkena, angina-steptokoka diagnostikatua izan dena, gaizki zaindua
izan zelako, alimaleko flemoia bilakatu
zen. Oraindik gogoratzen naiz otorrinolaringologistaren eskalpeloaren
ebakiduraz. Ez dut inoiz jakin bizi izan
dudan minaren errudunak nortzuk izan
ziren eta utzi nituen Getariako surfaldi
zoragarriak.
Gaur egun ez dut gehiago lanpernarik
jaten. Surfa baztertu dut. Itsas barraskiloen bilketak oroipenak bilakatu dira.
Baina gauza berri bat hasi naiz egiten.
Mundu garaikidea ikertzen. Mundua
betiko desagerrarazi ziguten errudunen
kontra borrokatzen.
Ezagutu genuen mundua betiko joan
zaigu. Gero eta berdinagoa den munduaren aitzinean gaude. Klima aldaketaren emaitzen zain. Mundua betiko
suntsituko duen azken neurrigabeko
urakanaren zain. Apokalipsiaren zain. n
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zure aukera

EUSKARA
kolore bizia!
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ORDEZKARI POLITIKOENTZAT

HERRITARREN HIZKUNTZAN
EGITEA BIGARREN
MAILAKOA DA

Ezinbestekoa al da ordezkari politikoek euskaraz jakitea? Hauteskundeetako
zerrendetan sartzen diren hautagaiek zein irizpide bete behar dituzte?
Alderdi politikoei galdetu diegu, eta gehien errepikatu duten irizpidea
parekidetasuna da, legez ezarria baita ezaugarri hori. Euskara... garrantzitsua
bai, baina ezinbestekoa...

Onintza Irureta Azkune
@oirureta

Herritarrak ertzainari eskatu dio euskaraz egiteko. Ertzainak hala erantzun dio:
“Gaztelaniaz, ez dakit euskaraz. Euskaraz egin nahi baduzu hitz egin iezaiozu
Beltrán de Heredia sailburuari”. Txio
batean kontatu zuen norbaitek, eta Paul
Bilbao Kontseiluko idazkari nagusiak
ekarri du gogora gai hau dela-eta Kontseiluaren iritzia eskatu diogunean. Estefanía Beltrán de Heredia Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburua da eta
ez du euskaraz egiten. Ordezkari politikoak eta euskara gai hartuta ari garela, testuinguru honetan, Bilbaorentzat
erantzun bikaina da ertzainarena, gaia
kokatzen ederki laguntzen baitu: “Hari
zer esango diozu? Batetik, esan dezakezu ‘ze kabroia!’ eta bestetik, arrazoia
dauka! Demagun Ertzaintzan sartzeko
zailtasunak izan zituela. Lehenengoan
ez zela sartu puntuazio kaskarragatik,
bigarrengoan lortu zuela. Agian, bera
kexatu zen lan deialdian eskatutako
24

euskara maila altuegia zela uste zuelako. Bistan da, ez da ertzain euskaltzalea. Baina horrelako zerbait izango du
buruan: Herritarrak euskaraz egiteko
eskatzen dit, lanpostua lortzeko hizkuntza eskakizunak bete behar ditut eta eskakizun hori izatera derrigortu nauenak
ez daki euskaraz?”. Langileak euskara
jakin behar du, baina nagusiak, politikariak, ez jakitea ez da arazoa. Hizkuntzaren gorabeherek eragina dute herritarrengan eta langileengan, nagusiengan
ez, ordea.
Ez da ordezkari politikoek euskara
jakin beharra izateko argudio bakarra
eta garrantzitsuena, baina Bilbaoren
ustez, kontraesan handi horrek begi
-bistan uzten du egoeraren ulergaitza:
“Gobernuko kideak, alderdi batekoak,
bestekoak edo independenteak izan,
herritar guztien zerbitzura daude. Toki
horietan hizkuntzen ezagutza nahitaezkoa da”.

18 urte izatea nahikoa
Ordezkari politikoak diogunean zinegotziez, alkateez, legebiltzarkideez, gobernu kideez ari gara. Aginte postua hartzeko, hautagaien zerrendan joateko,
baldintza bat baino ez dute bete behar:
18 urte izatea. Espainiako Estatuan,
norbanakoez gain, alderdi osoari begira ordea, bada beste irizpide bat denek bete behar dutena: parekidetasuna.
Paul Bilbaoren ustez, bertako hizkuntza
jakitearen exijentziak aparteko kontua
beharko luke izan. Agintariek euskaraz
ez jakiteak ondorioak dauzka.
Ondorioetako bat etxe barruan komunikatzeko oztopoak sortzea da. Euskaraz ez dakiten sailburuek, legebiltzarkideek, zinegotziek haien kideekin egiten
dituzten bilkurak, txostenak, eta abar
baldintzatzen dituzte. Jarduera politikoan, euskaldunak direnek, hizkuntza
aldatu beste erremediorik ez dute, ez
bada garesti diren itzulpen eta interpre2015/11/29 | ARGIA
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ALDERDI POLITIKOEI
HIZKUNTZA IRIZPIDEEZ GALDEZKA

MARIA SOLANA, GEROA BAI:

“Zerrendaburu izango direnek
euskara jakin behar dute nahitaez”
JOSEBA EZEOLAZA, IZQUIERDA-EZKERRA:

Euskara jakitea ezaugarri oso garrantzitsua da, positiboa, baina ez du muga izan behar. Hobe da jakitea ez jakitea baino.
Gure bi parlamentariak erdaldunak dira, baina Iruñeko Udaleko zinegotzi bakarra euskalduna da, Atarrabiako zerrendaburua hala zen, Baztangoa... herri askotakoak.
Ordezkari politikoek euskara
jakiteko beharra izatearen kontra
gaude. Zerrenda osatzeko baldintza bakarra daukagu: parekidetasuna. Derrigortasuna ideia txarra
da euskara sustatzeko, pedagogikoagoak izan behar dugu. Euskara
jakitea saritu behar dugu.

Gure irizpideetako bat da Nafarroako hainbat eskualdetako jendea biltzea, ez daitezen denak Iruñerrikoak izan. Legez ezartzen
zaigu parekidetasuna. Gainerakoan, zerrendaburu izango direnek euskara jakin behar dute nahitaez, edozein hauteskundeetarako. Dela Espainiako Kongresua, dela Nafarroako Parlamentua,
dela lehendakarigai izateko. Hautagai denak euskaldunak izatea
ez dugu eskatzen, eta ez zaigu iruditzen gai hau derrigortzat
hartzea ona denik. Bestela ere nahiko lan izaten dugu zerrendak
osatzen. Beste kontu bat da hautagaien artean euskaldunak izatea ongi ikusteaz gain, bultzatzea, saiatzea ahalik eta gehien izan
daitezen. Derrigorrez baino printzipioz jokatzen dugu. Adibidez,
parlamentuan euskara eskolak ematen dizkie AEK-k nahi duten
parlamentari eta langile guztiei. Gure zerrendetan guztiak ez dira euskaldunak izaten
baina bai euskaltzaleak.
Udalerri mailan ari garela, nola eskatu Ribaforadan (zonalde ez euskalduna) zerrendaburu euskalduna? Batez
ere zonalde euskaldunean eta mistoan
eskatzen dugu euskaldunak izatea, eta
haietan ere herriaren arabera.

GARBIÑE ZURUTUZA, EH BILDU:

GORKA MANEIRO, UPyD:

“Hautagaiek euskaraz ez
badakite, legegintzaldian ikasteko
konpromisoa eskatzen diegu”

“Guk askatasuna defendatzen dugu,
bakoitzak dakiena erabiltzea”

“Derrigortasuna ideia txarra
da euskara sustatzeko,
pedagogikoagoak izan behar
dugu”

Guretzat oso garrantzitsua da ordezkari politikoek, alkateek, zinegotziek, parlamentariek... euskara jakitea. Gure
lan egiteko hizkuntza euskara izanik, zerrendak egiteko
momentuan, saiatzen gara euskaraz dakiten pertsonak hautatzen, eta baldin eta ez badakite, legegintzaldiak irauten
duen bitartean ikasteko konpromisoa eskatzen diegu. Gure
helburua, ordezkari elebidunak edukitzea da.
Adibidez, Gasteizko legebiltzarkideak diren Oscar Matute
eta Diana Urreak kargua hartu zutenean ez zekiten euskaraz, baina orain, hiru urte pasa ostean, euskara ikasteko
ahalegina egin dute, ikasi dute eta geroz eta maila hobeagoa dute. Bestalde, Gasteizko gure legebiltzarkide
taldeak, Bai Euskarari ziurtagiria
dauka, eta nabarmentzekoa da
ziurtagiri hori duen talde bakarra dela.

26

Ez dugu hizkuntza irizpiderik. Euskaraz hitz egitea, jakitea, ondo
dago, baina ez dugu diferentziarik egiten. UPyDren ideiak defendatzeko prest egotea da inportanteena guretzat. Gauza bat exijitzen dugu: gutxienez lau urtez edozein lekutan, administrazioan,
enpresan... lan egin izana.
Ondo iruditzen zait jendeak bi hizkuntzak erabili ahal izatea,
niri zurekin hitz egiteko balio dit hedabideekin aritzeko, baina
momentu honetan EAEn jende asko dago euskaraz ez dakiena.
EH Bilduk bakarrik defendatzen du derrigortasuna. Guk askatasuna defendatzen dugu, bakoitzak dakiena erabiltzea. Ezin dugu
ahaztu denok dakigula erdaraz, eta euskaraz ez. Euskaraz baldin
badaki ondo.

Herritarra euskalduna eta
parlamentaria erdalduna?
Herritar batzuei hori ez gustatzea errespetatzen dut. Batzuek jende guztiak
euskaraz egitea nahi dute, baina momentu honetan ezin da. Herritarrek beren botoarekin erabakiko dute zeintzuk
izan behar duten politikari hautatuak.
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RAFAELA ROMERO, PSE:

HARITZA CAMBLONG, HENDAIA BILTZEN:

“Alderdian bi hizkuntzak
menperatzeko borondatea dago”

“Kontseiluan hiruk hartzen dugu
hitza euskaraz”

Egoera desberdina da Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. Bizkaian
eta Araban zerrendak egiteko arazoak izan ditugu eta egia da toki
batzuetan bi hizkuntza kontrolatzen dituztenak ez daudela, baina
gero eta gehiago, batik bat alderdia indartsu dagoen herrietan.
Hautagai guztiek menperatzen dute euskara Gipuzkoan, Batzar Nagusietan eta Foru Aldundian. Agian hitz egiteko arazoak badaude,
baina ulertzeko ez. Euskara jakitea ez da hautagai izateko derrigorra, baina gero eta inportanteagoa da, alderdian barneratuta dago,
bi hizkuntzak menperatzeko borondatea dago, eta jende asko ari
da ikasten. Euskararen beharra ez dago idatzita, baina oso garrantzitsua da. Azken hamar urteetan aldaketa funtsezkoa izan da. Hautagaiak elebiduna izan behar du.

Hendaiako Herriko Etxean 33 hautetsi gara, euskaldunak 8-10 bat
errango nuke. Auzapeza bera, Kotte Ezenarro, euskaldun berria
da. Kontseiluan ez dugu 33 lagunek hitza hartzen, baina aritzen
direnetatik euskaraz hiruk egiten dugu. Iker Elizalde izan zen lehena kontseiluan hitza euskaraz hartzen. Itzulpenik ez denez, gero
frantsesez egiten dugu. Beste biak Mixel Muñoz eta ni neu gara.
Zergatik ez duten egiten dakitenek euskaraz? Batzuk ez dira
oso trebeak, eta agian horregatik ez dira ausartzen, irudi txarra
emango dutelakoan daude, nahiz eta batzuek beraiek uste baino
hobeto egiten duten.
Beste arrazoi bat izan daiteke politikoa (beti ere nire irudipena
da), norberaren hautesleen zati bat galtzeko beldur izatea. Bestalde, euskara ez dute beste hizkuntzen mailan ezartzen. Eta orokorrean errango nuke
euskara ez dela lehentasunen artean, eta
alderdi guztietan gertatzen dela hori
uste dut.

Derrigortu beharko litzateke?
Ez da positiboa, ez da beharrezkoa. Badakit euskara eta gaztelania hitz egin
behar direla. Herri hau eraikitzeko modurik onena bi hizkuntzak hitz egitea
dela uste dut, bestela herri erdia galtzen
duzu. Politikan hainbeste denbora daramazula, ez dago derrigortu beharrik,
konturatzen zara.

AITOR OLAIZOLA, EAJ:

SANTOS CERDÁN, PSN:

“Zerrendaburuei euskararen ezagutza
eskatzen zaie”

“Nafarroan politikaria izateko ez
daukazu zertan euskara hitz egin”

EAJ-PNVrentzat euskara da gure ezaugarri propio nabarmenena, euskal gizartearen identitate zeinu behinena.
Badira jada urte batzuk EAJ-PNVk bere jarduerarako euskara plana onartua duena. Euskara plan horretan biltzen
ditugu alderdi barrura (alderdi barruko kargudunei, kargudun publikoei zein alderdikideei) begirako aholku, irizpide
eta betebeharrak ez eze, gizartera begirako jardueretan,
hauteskunde zerrendak kasuko, kontuan izan beharreko
hizkuntza irizpideak. Irizpide horien arabera adibidez,
EAJ-PNVren Eusko Legebiltzar, Nafarroako Foru Parlamentu, Kongresu eta Senatu, eta Europako Parlamenturako
zerrendaburuei euskararen ezagutza eskatzen zaie.
EAJk Hizkuntza Politika gobernu jardueraren erdigunean kokatuko du
berak gobernatzen dituen erakundeetan.

Euskararen Legearen azken aldaketa babestu genuen, baina horrek ez du esan nahi alderdi sozialistan hautagai izateko euskara
hitz egiteak baldintza ezinbestekoa izan behar duenik. Nafarroako populazioaren %88k ere ez daki. Euskarari errespetua bai, baina baldintza ezinbestekoa ez.
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Bestelako irizpideak bai
Orain dela legegintzali batzuk hasi ginen parekidetasunaren baldintza ezartzen. 10.000tik gorako herrietan eskailera egiten dugu,
emakumeak eta gizonak txandaka. Bestalde, formazioa eta lanean
dena emateko borondatea hartzen ditugu kontuan.

Derrigortasunaz
Nafarroan bi hizkuntza dauzkagu eta euskara leku batzuetan koofiziala da. Zorionez hizkuntza amankomuna daukagu,
gaztelania da hizkuntza hori. Hizkuntzek ez dute ghettoak sortzen lagundu
behar. Nafarroan politikaria izateko ez
daukazu zertan euskara hitz egin, lanerako gogoa izan behar duzu.
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te zerbitzuetara jotzen. Herritarrengan
ere badu eragina. Adibide izan daiteke
udal plenoa. Zein hizkuntzatan hartuko
dute parte herritarrek zinegotziren batek edo alkateak euskaraz ez badakite?
Bai, badira baliabideak herritarrari mezua bere hizkuntzan helarazteko, itzulpen zerbitzua erabiliz adibidez. Beti ez
dira ordea, eskura, eta ez dira merkeak.
Errentagarriagoa izan daiteke prebentzio neurriak hartzea, alegia, ordezkari
politikoak euskara ikastea.

»» Langileak euskara jakin
behar du, baina nagusiak,
politikariak, ez jakitea ez
da arazoa. Hizkuntzaren
gorabeherek eragina
dute herritarrengan
eta langileengan,
nagusiengan ez, ordea

NOR DA EUSKALDUN?
Nafarroako Gobernua
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uxue Barkos
Manu Aierdi
Miguel Laparra
Mikel Aranburu
Mari Jose Beaumont
Ana Ollo
Isabel Elizalde
Ana Herrera
Fernando Dominguez
Jose Luis Mendoza

Eusko Jaurlaritza
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iñigo Urkullu
Jon Darpon
Cristina Uriarte
Angel Toña
Josu Erkoreka
Ana Oregi
Estefania Beltran de Heredia
Ricardo Gatzagaetxebarria
Arantza Tapia

Nafarroako parlamentua

Legebiltzarra

•
•
•
•
•
•
•

• Euzko Abertzaleak

UPN
Geroa Bai
EH Bildu
Ahal dugu
PSN
PP
I-E
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n Euskaraz badaki

n Euskaraz ez daki

n
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• EH Bildu
• Euskal Sozialistak
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzz
z

• Euskal Talde Popularra
• UPyD

n Euskaraz erdizka moldatzen da

Oharra: Ez zaio bakoitzari galdetu euskara badakien ala ez. Ia informazio guztia alderdi politikoen
egoitzetan galdetuta jaso da.

Eta itzultze sistema bikain eta merkea ere ez da soluzio. Nork prestigiatuko du bada hizkuntza? Hala dio
Bilbaok: “Lehendakari euskalduna izateak ez du esan nahi herritar gehiago euskaldunduko direnik, ez. Baina
lehendakariak, kontseilariak, euskaraz
funtzionatzeak badauka eragina. Horrela erakusten da hizkuntza erabakiguneetan kokatuta dagoela”. Gogoratu
ertzainaren pasartea.

Progresibitatea
Ez zaio asko gustatzen termino hori
Bilbaori, uste baitu gero eta euskaldun
gehiago bagara (eta datuek hala diote) aitzakia gutxiago dagoela hizkuntza
eskakizunak oraingoak baino indar-

tsuagoak izateko. Hala ere, ezaugarri
soziolinguistikoak kontuan hartzearen
aldekoa da ordezkari politikoei euskara
exijitzeko orduan. Dena dela, bi ezaugarri azpimarratu ditu beste guztien gainetik. Batetik, udal batzuetan (txikietan
gehienetan) alkateak berak baino indar
handiagoa du idazkariak edo kontu-hartzaileak, eta haien hizkuntza ezagutzak
baldintza dezake politikarien jarduna.
Beraz, udal horietan idazkari edo kontu-hartzaileek euskara jakitea zaindu
behar da. Bestetik, Bilbaoren ustez ez
da gauza bera progresibitatea aplikatzea biztanleen %10 euskalduna den
100 biztanleko udal batean edo ehuneko bera duen 10.000 biztanleko uda-

lean. Bigarrengoan euskaldunak askoz
gehiago dira.
Legediari begira, lasai egin dezakete
lo politikariek edo politikagintzan hasi
nahi dutenek, Espainiako eta Frantziako Konstituzioek diote gaztelaniaz eta
frantsesez (hurrenez hurren) jakitea
dela derrigorra, eta euskara jakitea ez.
Beste kontu bat da euskararen garrantziaz jardutea zilegi den norberak edo
alderdikideak ez dakienean. Aldi berean, EAEn eta Nafarroako zati batean
euskara koofiziala da, beraz herritarrek
euskaraz aritzeko eskubidea dute. Eskubide talka bitartekoak jarriz gaindituko
da, ez ordea euskarazko harremana oztopatzen duenari hizkuntza exijituz. n

BABESLEA: EMUN

eus

28

2015/11/29 | ARGIA

ametsen liburua
el libro de los sueños | le livre des rêves | the book of dreams

Laurehundik gora preso eta erbesteraturen
ametsak, eta ia berrogeita hamar artistarenak,
liburu paregabe batean
960 orrialde koloretsu, eskuz
idatzi eta margotutako
testigantza intimoz beteak,
espetxean, erbestean edo
deportazioan egindako
argazkiak, eta euskal sortzaile
entzutetsuenen artelanak

Nola eskuratu?
Zure kioskoan erreserba eginez
(eman azpialdeko kupoia)

WWW

Internet bidez eskatuz:
www.ametsenliburua.info
Zuzenean Durangoko Azokan
(abenduaren 4tik 8ra), Astero*
argitaletxearen bulegoetan
(azaroaren 23tik aurrera), eta
liburu dendetan (abenduaren
9tik aurrera)

50€
kutxa gabe

55€
kutxarekin

* Donostia: Portuetxe 23, 2.-A

| Bilbo: Kale Nagusia 2, 4.-A | Urruña: Hedagunea-Media Center; 8, ZA Martinzaharrenia

Erosleak betetzeko

LIBURUA JASOTZEKO AGIRIA

Izena
Abizenak

Eskatzailearen izen-abizenak

Helbidea
Herria
Helbide elektronikoa

Liburua kaxa gabe (50 €)

Posta kodea

Herrialdea
Telefonoa

Liburua kaxarekin (55 €)

Salmenta lekuan betetzeko
Salmenta lekuaren kodea
Herria
Herrialdea

DATU PERTSONALEI BURUZKO LEGE OHARRA Datu pertsonalak babesteko
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakori jarraiki, erabiltzaileak baimena
ematen du bere datuak TAI GABE DIGITALA, SL enpresa titular duen fitxategi batean
sartzeko, eta datu horiek erabili ahalko dira bai merkataritza eskaintzak eta bai
produktuei eta zerbitzuei buruzko informazioa bidali ahal izateko. Erabiltzaileak,
halaber, bere datuak kontsultatzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkaratzeko
eskubideak ezagutzen dituela adierazten du. Eskubide horiek Tai Gabe Digitala, SLren
egoitza sozialean baliatu ahalko ditu, honako helbide honetan: JF Gilisagasti 2-321,
20018-Donostia (Gipuzkoa).

Salmenta lekuaren kodea
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FEMINISMOA | ANTIKAPITALISMOA

Cat Boyd,
Radical Independence kanpainako bozeramailea:

“INDEPENDENTZIA KLASE-AFERA
DA ETA GENEROA KLASEAREN
ERDIGUNEAN DAGO”
Eskozia independentea nahi du,
dena aldatzeko, feminismoa,
sozialismoa eta anti-inperialismoa
oinarri. Liburu batean bildu ditu
independentziaren aldeko argudio
feministak, Jenni Morrisonekin
batera. Iragan urrian Alternatiben
Herrian izan zen, eta mahai-inguru
arrakastatsuaren biharamunean
jardun genuen berarekin.

Danele Sarriugarte
@daneleSM
ARGAZKIAK: IRANTZU PASTOR

Nola abiatu zen Radical Independence?
Hasteko, Eskoziako Parlamentua ez zuten diseinatu gehiengo nazionalista batek gobernatzeko, ezpada koalizio batek
agintzeko. 2011n, nazionalistek gehiengoa lortu zutenean, orduantxe konturatu ginen erreferenduma izango genuela. Erakunde sozialista iraultzaileetan
ibilitako hamar lagun inguru bildu eta
kanpaina bat abiatzea erabaki genuen,
zeinaren ardatzak ez baitziren izango
SNP alderdia, nazionalismoa, eskoziar
identitatea... Aitzitik, klasea jarri nahi
genuen erdigunean, ikuspegi anti-inperialistatik abiatuta.
Nola ekin zenioten kanpainari?
Ezker tradizionaleko erakunde britainiarrek uste dute langile guztiek batuta iraun behar dutela. Aldiz, Eskoziako
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talde sozialistak, ezker erradikalekoak,
independentziaren alde daude. Gure asmoa zen eztabaida irabaztea eta independentziari buruzko diskurtso berri
bat sortzea. Argi utzi nahi genuen independentzia ez dela Eskoziako bandera
soilik, gure prozesua nazioarteko mugimendu zabalago baten parte dela, eta
estatu britainiarra haustea ezinbestean
dela ekintza progresista bat.

Atez ateko kanpaina egin zenuten, Yes
kanpaina ofizialetik aparte.
SNPren kanpaina zen hori. Beren ideia
nagusia honako hau zen: independentzia bozkatu, denak berdin jarrai dezan.
Guk geure gidoi propioa idatzi genuen.
Monetaz galdetzen zigutenean, zera
esaten genuen: liberari euts diezaiokegu, baina gure moneta propioa ere izan

dezakegu. Guretzat, kanpaina egitea aukera bat zen jendearekin hitz egiteko.
Benetan desio genuen jendeak prozesu
demokratikoan parte har zezan.

Zer ikasi duzue prozesuari esker?
Bi urteko epea geneukan biztanleen
erdia baino gehiago konbentzitzeko.
Beraz, presio eta presa handia sentitu
nuen, eta gauza batzuetan huts egin genuen. Kanpainaren ostean zenbait lezio
ikasi genuen, barne-demokraziari eta
ardurei buruz. Era berean, ikasi genuen
beharrezkoa dela korronte feminista indartsua edukitzea. Kanpora begira, ikusi
dugu SNP oso erakunde boteretsua dela.
Erreferendumaren aurretik 25.000 kide
zituzten, eta orain, aldiz, 110.000. Gauza
ona izango litzateke RI alderdi politiko
bilakatzea, SNPrako isuri hori geldia2015/11/29 | ARGIA
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Ehunka lagunen aurrean hitzaldia eman zuen Bilboko Alternatiben Herrian, EHUko irakasle Mario Zubiagarekin eta CUPeko David Fernandezekin batera.

razteko. Baina alderdi askotako jendeak
osatzen du RI, eta horregatik abiatu
dugu alderdi berri bat, RISE.

Jenni Morrisonek eta biek idatzitako liburuan diozuenez, emakumeek inork baino
gehiago irabaziko lukete independentziarekin, baina, gertagarriena zen gehienek aurka bozkatzea.
Yes kanpainak ez zuen genero-ardatza
txertatu, eta, nire ustez, horregatik galdu genuen erreferenduma, besteak beste. Emakumeei ez zieten ezer eskaini,
eta kanpainako hitzaldietan, emakumeren batek galdetzen bazuen ea zergatik
eman behar zuen independentziaren
aldeko botoa, zera erantzuten zioten:
“doako haurtzaintza-zerbitzua emango
dugu”. Emakumeen arazo bakarra balitz
bezala, emakume guztiena, eta emakumeena soilik.
Zer lotura potentzial daude independentziaren eta feminismoaren artean?
Britainia Handia estatu erreakzionario,
arkaiko eta patriarkala da, bere egitura
guztiek inperialismoa eta neoliberalismoa dute ardatz. Ideologia britainiar
horrek, espezifikoki, emakumeak baztertzen ditu, sexismo instituzionalaren
bidez: dirua arma nuklearretan inbertituz eta ez hezkuntza edo osasungintzan, bortxatutako andreak artatzeko
zentroentzako laguntzak murriztuz...
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»» Estatu britainiarra
haustea ekintza
progresista da,
ezinbestean
»» Erreferenduma galdu
genuen, besteak beste,
Yes kanpainak ez
zuelako aintzat hartu
genero-ardatza
»» Eskozian zerbait
ikusgarria gertatu da,
mila puskatan hautsi da
politika zaharkitua, eta
erreferendumari esker
norbere burua politikoki
hezteko sekulako
prozesua gertatu da

Aldi berean, feminismoaren ekarpen
batzuk lapurtu dituzte, esanez emakume enpresaburu asko dauzkatela, emakume bat izan zutela lehen ministro...
Aurpegia garbitzeko baizik ez dute egiten, kontua ez baita emakumeentzako
xendra bat eraikitzea instituzio patriarkal horien barruan. Osorik hautsi behar
dira, estatu britainiarra eta britainiartasuna eta instituzioak, lur emankor berria behar dugu emakumeen askapena
loratzeko. Ez da perfektua izango, baina
independentziak aukera ematen digu
borroka feminista toki askoz garrantzitsuagoan ipintzeko.

Klasearekin ere lotu duzue, noski.
Britain is for the rich, Scotland can be
ours [Britainia aberatsena da, Eskozia
gurea izan daiteke] biltzarrean, independentzia klase-afera dela adierazi
genuen, eta aberatsek ezetz bozkatuko
zutela. Badago joera bat, klasea eta generoa bereizteko: “klase-afera da, beraz
generoak ez du axola”. Aitzitik, Jennik
eta biok bestelako diskurtso bat sortu
nahi genuen: independentzia klase-afera da, baina generoa klasearen erdigunean dago. Gainera, akordio neoliberalaren kasuan, kapitalismo mota oso
zehatz bati buruz ari gara, eta horren
oinarrian emakumeen esplotazioa dago,
aurreko ezein sistematan baino bortitzago.
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Atal oso bat eskaini diozue segurtasunari.
Liburuan erakutsi nahi izan dugu Trident-eko base militarra dela estatu britainiarraren sexismoaren ikur gorena.
Glasgow-tik 40 minutura dago eta arma
nuklearrak gordetzen dituzte. Orain
gutxi lege bat aurkeztu dute basea eta
armak berritzeko: milaka milioi libera
xahutuko dituzte, aldi berean emakumeei kalte egiten dieten murrizketa
ekonomikoak onartzen dituztelarik.
Horra hor, sexismo instituzionalizatua.
Britainiak kanpo-mehatxuen diskurtsoa elikatzen du, baina etxean gerra
ekonomikoa ari da jokatzen, etengabe,
emakumeen aurka. Andreon segurtasuna bermatzeko bestelako neurriak
proposatu ditugu guk: lan prekarioa
ilegalizatzea, gutxieneko soldata ezartzea...
Ordezkaritza politikoaren harira ere egin
duzue proposamenik.
Ganbera bikoitzaren aukera proposatu
dugu, Emakumeen Parlamentua. Westminsterren bezala, independentziaren
ostean guk ere bi parlamentu nahi ge-

nituzke, bata arrunta eta bestea emakumeena. Komunitateek hautatutako
andreek osatuko lukete, eta Eskoziako
Parlamentuak erabaki nahi duen legedia oro pasa beharko litzateke bertatik.
Beto-eskubidea edukiko luke, emakumeei eragiten dieten gauzen gainean,
alegia, guztiaren gainean: osasuna, hezkuntza... Horrela, emakumeak politikoki
heziko lirateke eta errotik aldatuko litzateke erabakiguneetako ohiko jarrera
maskulinoa, emakumeak edukiko genituzkeelako erdi-erdian, herrialdeari
buruzko erabakiak hartzen.

Aurrera begira jarrita, alderdi politiko bat
sortu berri da, RISE. Zer dela-eta?
Gure helburua da sozialistak atzera ere
Parlamentura itzultzea. Biziki garrantzitsua da independentziaren kausarako.
Yes kanpaina oso anitza izan da: kanpaina ofiziala, RI, sindikatuak... Ahots
horiei guztiei esker lortu genuen %45a,
baina uste dugu Parlamentuan ere islatu behar dela aniztasun hori, jendeak
garbi izan dezan independenteak izan
gaitezkeela, eta ez duela zertan SNPren
eskutik izan.

Zer toki izango du feminismoak RISEn?
Jennik eta biok liburua argitaratu genuenean hitzaldi pila bat egin genituen,
eta batez ere emakume gazteak etorri
ziren. Nire iritziz, feminismoaren laugarren olatua iristear da, eta konturatu
naiz gero eta emakume gazte gehiago
ari direla feminista gisa identifikatzen.
Orain arte, Eskoziako kale eta erakundeetan ez da tokirik izan feminismoa
lehentasuntzat duten emakumeentzat,
eta etxe hori sortzen ari gara, feministak
izan daitezen hasteko, independentziaren aldekoak, sozialistak.... Emakumeak
nahi ditugu erakundearen buru.
Nola ikusten duzu datorrena?
Normalean, nahiko ezkorra naiz. Hala
ere, Eskozian zerbait ikusgarria gertatu da, mila puskatan hautsi da politika zaharkitua, eta erreferendumari esker norbere burua politikoki hezteko
sekulako prozesua gertatu da. Ez dut
erronka gutxiesten, badakit zaila eta
anbiziotsua dela, baina, nolabait ere,
Pandoraren kaxa ireki da: ideia berriak
daude, jendea gauzak egiten... itxaropentsua naiz. n

ABENDUAK 3 EUSKARAREN EGUNA

Hamaika jarduera bete euskara Gasteizen
AZAROAK 27, 18:00
FAMILIA MINTZODROMOA
Zabalgana eskola. Gurasoak berbetan eta
umeentzako lantegiak. Bertso triki-poteoa
(Irati Anda eta Ruben Sánchez)

AZAROAK 27, 18: 30
AZAROAK 28, 10:00-19:45
GAZTE GOZATOPA
Sexuan, harremanetan, emozioetan, aereoetan, sorkuntzan... euskaraz bizi-bizi gozatu!
Aisialdia eta euskara gustuko duten 16 urtetik
gorakoentzat

AZAROAK 29, 12:00 eta 17:30
AMALUR - PIRRITX, PORROTX
ETA MARIMOTOTS
Buesa Arena
Sarrerak salgai: AEK (Aixkiria, Zadorra, Arana)
eta www.katxiporreta.eus

ABENDUAK 1, 20:00
AMAMA filma
Florida zinemak
Gonbidapenak: Oihaneder Euskararen Etxea
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ABENDUAK 2
10:00 MINTZO-TXIODROMOA
Gasteizko hainbat zentrotako ikasleek
hezkuntza, lan mundua, euskara, aisialdia
eta kultura izango dituzte mintzagai
Oihaneder Euskararen Etxea, ur biltegia
12:30 ZERGATIK EZ? LANTEGIA
Euskararen erabilera soziala bultzatzeko
tailerra. Unibertsitate pabilioiko kafetegian
Izen-ematea: www.ehu.eus/ehuskarabanda

ABENDUAK 3
10:30 EUSKARAREN GINKANA GASTEIZEN
[Finala]
Gasteizko hainbat zentrotako ikasleek
finala jokatuko dute.
Oihaneder Euskararen Etxea, ur biltegia
13:00 MUXUA antzerki-lana
Tanttaka. Principal antzokian
Gasteizko hainbat zentrotako ikasleentzat

18:45 EUSKALTZALEON DESIREN ZUHAITZA
Euskaltzale guztiok desio eta nahiak jarri
ahal izango dugu zuhaitzean zintzilik
Oihaneder Euskaren Etxeko klaustroan
19:00 EUSKARAK 365 EGUN
Oihaneder Euskararen Etxetik Andre Maria
Zuriaren plazarako kalejira. Kandelen ibilbidea
20:00 ZIRK-ZARK
Arabar euskaldunon zirko emanaldia
Oihaneder Euskararen Etxea, ur biltegia
Gonbidapenak: Oihaneder Euskararen Etxean

ABENDUAK, 4
LAU TOPET. ABESTI BAT GUTXIAGO
19:00etan. Jimmy Jazz aretoan
Liburu-diskoaren aurkezpena
Harkaitz Cano + Oier Arazanbal
21:30ean. Lau Topet. Kontzertua
Gonbidapenak: Hor dago! eta Oihaneder
Euskararen Etxea.

skara egunero
Gasteiz bete eu
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GERRA UMEAK

EUSKAL HERRITIK IHESI,
ERRUSIA KOMUNISTA BABESLEKU
Valeri Kharmalov sobietarra izotz hockey jokalari ospetsua izan zen. Moskuko
CSKA taldean11 liga irabazi zituen eta, 1969 eta 1979 artean, munduko
8 txapelketa irabazi zituen selekzioarekin. Ez da, ordea, hain ezaguna
Kharmaloven ezizena: Patxito. Jatorri euskalduna du-eta, gerratik ihesi
SESBera heldutako beste askok bezala.

Ibai Trebiño
@errusiarzalea

Gerra Hotza bete-betean zela, Kharmalov kirolaren ikono bilakatu zen orduko
Sobietar Batasunean. Horren erakusgarri da Patxitorenbiografia jasotzenduen
17. zenbakidun kondaira filma. 2013an
argitaratu zuten eta azken urteotan
Errusian diru gehien biltzea lortu duen
filma da.
ARGIA | 2015/11/29

Kharmaloven ama ere aski ezaguna da
Errusian; Bilboko Las Cortes-en jaioa,
Karmen Oribe –Begoñita ezizenez ezaguna– 1937ko ekainaren 22an iritsi zen
Sobietar Batasunera, Espainiako gerra
zibiletik ihesi. Karmen Oriberen kasuan
bezala, Errusiara ihes egindakoen artean daude gerora ezagun egingo ziren

beste errusiar batzuen sustraiak. Adibidez, Txetxu Biriukov saskibaloi jokalari
ezagunarenak; Klara Agirregabiria euskal iheslariaren semea da.
Begoñitak 8 urte baino ez zituen
1937ko ekainean, Santurtziko portutik
Habana itsasontzira igo zenean. Kolpista faxistek sei egun geroago hartu zuten
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Bilbo menpean. Gerra zibilak uholde
humanitarioa bideratu zuen Euskal Herritik Sobietar Batasunera, 3.000 ume
inguru. Gehienak Euskal Herrikoak izan
arren, ez ziren izan Espainiako Estatutik
Sobietar Batasunera ihes egindako bakarrak. Bartzelona, Valentzia, Asturias
edo Kantabriatik ere ehunka ume Errusiara joan ziren errefuxiatu.
“3.000 ume horietatik, 50 baino ez
dira gelditzen”, esan digu Errusiako gerra umeen bozeramaile Francisco Mansillak. Krimeako Yaltan hiriko Artek
kanpalekuan eman zituen lehenengo
urteak Mansillak, Bigarren Mundu Gerra hasi arte. Gerra hastearekin, ume
gehienak bezala, Mansilla leku seguru
batera eraman zuten agintariek. Armada naziak aurrera egin izanak umeen
beste ebakuazio bat eragin zuen eta
horrek Georgiako hiriburura, Tbilisira,
eraman zuen Mansilla. Han Dimitrov
fabrika sobietarrean lanean hasi zen.
SESBeko aireko indarrarentzat YAK hegazkinak egiten zituen. Gerra amaituta
Moskura itzuli zen Mansilla, ia bizitza
osoa eman duen hirira.
Ostiralero legez, Moskuko erdigunean
dagoen “espainiar zentroan” dute hitzordua faxismoaren mehatxutik ihes
egindako umeek. Egun, baina, agure bilakatuta, “haien tragediaz” edo egungo
egoera politikoaz hitz egiteko erabiltzen
dituzte ostiraleko topaketak. Udako ostiral hau berezia da. Espainiako Estatutik bisitan etorritako senideekin ordu
goxo batzuk pasatzeko aukera paregabea eman die. Krimea Ukraina dela esaten dio Kontxitak barraren bestaldean
dagoen senideari. “Ez, Krimea historikoki Errusia izan da”, erantzun dio bisitan
etorritako senideak.
Horrelaxe pasatzen dituzte orduak
hemen, eztabaida, kafe, garagardo eta
barre artean. Kontxita bat-batean “beren tragediaz” hitz egiten hasi da; Moskuko ume gehienak bezala, Kontxita ere
euskal herritarra da. Ortuellan jaioa,
3 urte baino ez zituela egin zuen alde
Euskal Herritik. Bere ahizpa eta amarekin batera Kataluniara egin zuten, baina bidean ezbehar handi batek guztiz
aldatuko zuen familiaren etorkizuna.
Ama ustekabean hil egin zen. Adinez
txikia zela-eta, gauza gutxi gogoratzen
badu ere, “miliziano katalan batzuei esker salbatu genuen bizitza”, esan digu
ortuellarrak. PSUC alderdiko borrokalariek mugaren bestaldeko babesleku ziur
34

IBAI TREBIÑO

Aurreko orrian, Sobietar Batasunera ihes egindako Euskal Herriko hainbat ume. Orri honetako goiko
argazkian, Nicolas Gregorio Rodriguez Moskun. Ezkerrean, Valeri Kharmalov “Patxito” izotz hockey
jokalari izarra. Eskuinean, gerrako umeak Euskal Herritik ateratzen lagundu zuen Habana itsasontzia.

batera eraman zituzten Kontxita eta
bere ahizpa. 1938an heldu zen Errusiara Kontxita, baina iheslekua ez du ondo
gogoratzen: “Ez dakit Bartzelonatik edo
Frantziatik ihes egin genuen”.
Atearen bestaldetik agertu den agure irribarretsu txiki batek ongi etorria
eman digu. Euskal jatorria du berak ere.
Nicolas Gregorio Rodriguez 1928an jaio
zen Bilbon. “Zazpi kaleetan, Tendeñera
kalean hain zuzen ere”, dio harro Nicolasek. “Nire ama Salamancan jaio zen eta

aita Zamoran, baina ni bilbotar peto-petoa naiz”. Beste migrante askok bezala,
industrializazioaren garaian, Nicolasen
gurasoak lan bila heldu ziren Euskal Herrira. Nicolas euskaraz mintzo ez den
arren, bere jatorriaz harro sentitzen da:
“Denek euskalduna naizela esaten didate hemen, nire azentua dela-eta”, dio
barrez.
Nicolasek ere Habana ontzian utzi
zuen Euskal Herria atzean. Senideak,
ordea, Bilbon geratu ziren; hiru senide,
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ama eta aita. Errepublikaren alde borrokan ari zen gudaria zuen aita. “Bordelera eraman gintuzten lehendabizi eta
handik Leningradera, Sontay izeneko
itsasontzian”. Bidaiaren detaile eta bitxikeria asko gogoratzen ez dituen arren,
ez du sekula ahaztuko bularrean idatzita zeraman “Errusia” kartel hura. Berarekin batera Euskal Herriko beste 1.500
umek bidaiatu zuten Errusiaraino.
Sobietar Batasunera heldu, eta Ukrainako Odesa hirian eman zituen lehenengo urteak Nicolasek. Leningradetik trenez egin zuten Odesarako bidaia euskal
umeek. Bidaia luzea eta neketsua izan
zen, baina geltoki guztietan jendeak
ongi etorria eta opariak ematen zizkieten. Odesan kanpaleku berezi batera
eraman zituzten umeak eta han bizitza
duina egin zuten. “Ikasteko aukera izan
genuen, jana ere sobran zegoen eta lo-egiteko lekua ere oso erosoa zen”, esan
digu. “Ezin ginen kexatu, umeak ginen
eta Itsaso Beltzean bainua hartzeko aukera geneukan; Moskurekin edo Leningradekin alderatuta askoz hobeto bizi
ginen Odesan”.
Ondo izan arren, ume euskaldunek ez
zuten inoiz galdu etxera itzultzeko itxaropena, Nicolasek esan digunez. Halere,
1939an, gerra zibila amaituta, etxera
ezin itzultzeak ezkortasuna piztu zuen
ume askorengan. Moskuko Artxibategi Historikoan aurkitutako dokumentuetan umeen zailtasunez eta bizitza
tristeaz irakurri dugu, eta ume askoren
kexak ere jasota daude. “Jana ez zuten
gustuko, eta etxetik urrun egoteak tristura ikaragarria eragiten zien umeei.
Etxera bueltatzeko itxaropen guztia galduta zeukaten”.
Aberriaren Gerra Handia edo Bigarren
Mundu Gerra Odesara heldu zenean eus-

kal umeen drama areagotu zen. Sobietar
gobernuak babesleku segurutzat zuen
Volga aldera ebakuatu zituen umeak, Saratov hirira. Han lortu zuen Nicolasek
bere lehen enplegua. Eta han ere umeek
ezagutu zituzten gerraren gogortasuna
eta miseria. “Urte gogorrak izan ziren,
baldintza txarretan bizi ginen: gosea eta
hotza sufritu genituen”. Mansilla eta beste euskal herritarren kasuan, Saratove-

»» Gerra zibilak uholde
humanitarioa bideratu
zuen Euskal Herritik
Sobietar Batasunera,
3.000 ume inguru
»» Ia 20 urte pasatu
behar izan ziren lehen
euskaldunak etxera
bueltatu ahal izateko:
1956an

tik Georgiara edo leku “lasaiagoetara”
ebakuatu zituzten. Halere Leningraden
zeunden umeekin alderatuta zorte handia eduki zuten Saratoven egondakoek.
Leningradeko setioan ume asko harrapaturik geratu ziren, hiritik irten ezinean. 882 egun iraun zuen Leningradeko
setioak eta milioika pertsonek galdu zu-

ten bizitza, gosearen eta hotzaren ondorioz batez ere. Ume euskaldun batzuek
bertatik bertara bizi behar izan zuten
nazien eraso bortitza. “Borrokatzeko
adinean zeudenak, armada gorriarekin
bat egiten zuten”, esan digu Nicolasek.
Ia 20 urte pasatu behar izan ziren
lehen euskaldunak etxera bueltatu ahal
izateko. 1956an itzuli ziren lehenengoak. “Inbidiaz” ikusi zituen Nicolasek. Berak 1968ra arte itxaron behar
izan zuen. “31 urte pasatu baziren ere,
nire amaren aurpegia ondo gogoratzen
nuen. Hunkituta nengoen”. Ez zen gutxiagorako. Hegazkinik ez artean, trenez bidaiatu zuen Moskutik Parisera eta
handik Hendaiara. “Espainian sartu ahal
izateko bisa jaso behar genuen Parisko
Espainiako enbaxadan”. Orduan Sobietar Batasunak ez zeukan inolako harreman diplomatikorik Espainia frankistarekin eta hori arazoa zen bisa lortzeko.
Gerra amaitu eta Moskura itzultzeko
aukera eduki zuela dio Nicolasek. “Guk,
euskaldunok, orokorrean zorte handia
izan dugu hemen. Sobietar gobernuak
emandako etxebizitza geneukan, lana, dirua, eta abar”. Gaur egungo bizitzaz kexu
da, Sobietar Batasunaren desagerpena
ekarri duen atzeraldi sozialak kezka handia sortzen dio. “Orain ordea ez daukagu
ezer, pentsio txiki bat baino ez”. Arazoaren erruaren zati bat –errusiar gehienek
bezala– “amerikarrei” egozten die.
Bizitza osoa Moskun eman ondoren,
Moskun hilko dela argi du Nicolasek,
baita Errusiara ihes egindako euskaldun gehienek ere. Faxismoaren biktima
gisa edo bestelako onarpenik gabe hilko
diren arren, gure herritik atzerrira ihesean joandakoen testigantzek lagunduko dute justizia eta egiaren aldeko
borroka bizirik mantentzen. n

ATXONDOKO
XIV. NEKAZAL ETA
ARTISAU AZOKA 2015

ABENDUAK 6 / ATXONDOKO PLAZA

Antolatzailea: Atxondoko Udala

ARGIA | 2015/11/29
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EKOLOGISMOA | AKITANIAKO HAUTESKUNDEAK

Alice Leiciagueçahar

“HERRI ELKARGOA PLANTAN JARTZEKO
KAPABLE GARA EUSKALDUNOK,
OINARRIAK SENDOAK DIRA”
Donibane Garazi, 1956. Europe Ecologie Les Verts (EELV) alderdiko kidea da.
Akitania Eskualdeko kontseilaria eta berdeen eleduna Iparraldean. Akitania,
Limousin eta Poitou-Charantes Frantziako hamahiru eskualde berrietako bat
da. Ipar Euskal Herriko biztanleek eskualdeko kontseilari berriak hautatuko
dituzte abenduaren 6an eta 13an. Alice Leiciagueçahar departamenduko
zerrendaburua da. Akitaniako Kontseiluko Azpiegiturak eta Hezkuntza
sailetan aritu da azken legealdian.

Mikel Asurmendi
@masurmendi
ARGAZKIAK: DANI BLANCO

Zein da legealdiari buruzko berdeen bilana?
Berdeak PSko Alain Rousseten gobernuaren barnean aritu gara. Gobernuaren gehiengoa sostengatu dugu, oposizio lana eginez, oposizio baikorra
betiere. Gobernuaren politika, oro har,
eskasa izan da. Komunikazio esparruan
lan egin du bereziki, funtsezko ekimenik
ez du bururatu, alta, egin duen ñimiñoena handizki komunikatu du. Ekologistek ingurumenari buruz hainbat xede
finkatu genituen. Gobernuak ikatzaren
tasak eta klimari buruzko neurriak iragarri zituen, baina ez ditu bete. Enpresen baldintzak hobetzeko helburuak ere
bazeuden, baina enpresen mozkinak ez
dira emendatu.
Alain Rousset izanen da presidentea berriz ere eskualde berrian?
Ene ustez, bai. Frantziako presidentea
eta Gobernua eskuinera aldatuko dira
segurki, baina eskualde berrian Roussetek segituko du buru izaten, bere politika ez baita ezkerrekoa, sozialistek
politika anitz eskuinarekin batera bozkatzen baitituzte.
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Hori ez al da zure alderdiaren kontraesan
bat?
Nolabait. Gure hautu politikoa da, ekologistek ez dugu igurikitzen gobernuan
eragiteko beste molderik. Iraganean,
berdeak gobernuen alternatiba izateko
gisan izan ginen. Egun ez dugu gobernatzeko xantzarik, eta politikan beste
gisaz aritzerik ez dugu ikusten. Herrien
eta eskualdeen Europa eraiki nahi dugu,
baina europar eraikuntzan estatuen arteko tirabirak batetik eta alderdi nagusiek botereari lotzeko nahia bestetik,
ekologistek ez dugu aukerarik ukan.
Ekologistak ez gara bakarrak beste Europa bat eraikitzerakoan. Hemen, Alain
Lammassoure da horren adibidea. Alabaina, estatuen jakobinismoa indartu
da Europako boterera heltzeko. Halaber,
Parisko legebiltzarretan gure hautetsiek
botere handiegia hartu dute. Boterearen
esferetan arazo izugarria dago. Europan
ari diren berdeak, berriz, errazago atxikitzen zaizkie alderdiaren xedeei.
Zer lortu duzue berdeek alderdi sozialistaren gobernua sostengatuz?
Gobernantzan gardentasuna nahi ge-

nuen, hautetsiek ukaiten dugun dirua
lanaren arau izatea, hau da, ez bagara
Kontseilura lanera joaten deus ez irabaztea. Zerbait lortu dugu, ez baitzen
deus eginik. Ekonomia sozial eta solidarioan aurrekontua bikoiztu dugu, lekuko eragileekin aritzeko arau bereziak
ezarriz. Klimari buruzko plangintza berria proposatu dugu, 300 neurri berrirekin, baita Prevoir pour agir (Ekiteko
aurreikusi) liburua publikatu ere. Etxeetako energia arraberritzeko proposamen zenbait bete dira. Kanbo-Garazi
arteko trenbidea berritzea lortu dugu;
gauza handia da. Eskualdean arazo handiena SNCF konpainiarekin akomeatzea
da, ez da erraza. Trenak kendu nahi dituzte. Trena erabiltzen dutenek arazoak
dituzte. Tokiko tren arruntak dira eskualdean plantan ezarri behar direnak,
baina ez dugu lortu oraino.

Zertan da AHTren proiektua?
AHTri buruz gatazkan aritu gara Alain
Roussetekin, gu AHTren kontra gaude.
Gobernuak AHTren aldeko mozio batzuk aurkeztu ditu eta eskuinak bozkatu
ditu sozialistekin, komunistak barne.
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Berdeek ez dugu aski pisu eskualdean,
baina gure ezetzari esker mozio horiek
ez dira bozkatuak izan aho batez, eta
proiektua ez da aitzina joan. Gure ordezkaritza ttipia da –85 aulkietatik 10
ditugu– baina rol garrantzitsua jokatzen
dugu. Ez du irudi, baina oposizioko gure
politikak eragin du.

Txosten ofizialak AHT ez dela egokia dio,
baina proiektua aitzina doa.
Maleruski. Hasteko, zertarako egiten
dira inkesta horiek, jendearen gehiengoa kontra agerturik ere, gero ez badira errespetatzen? Gizartearen gehiengoak ez du AHT nahi, baina ezarri nahi
dute. Hor defizit demokratikoa dago.
Laborantzarako lurrak suntsitzeaz gain,
proiektuak alimaleko defizitak ekarri
ditu jada. Estatuen Europa eraiki ahala,
hiri handiak hurbildu nahi dituzte, alta,
haien artean hutsune izugarriak gelditzen ari dira, hurbileko herrien arteko
biztanleen komunikazioa galtzen ari da.
Adibidez, Baionatik nahi baduzu hiri
handi batera joan, denboran azkarrago
da lehenik Parisera joatea eta handik
Marseillara. Hemendik Marseillara joaARGIA | 2015/11/29

tea biziki konplikatua da. Erotzeko gisan gaude. Estatuaren zentraltasuna are
gehiago indartzen ari da.

Zer iritzi duzu Akitania, Limousin eta Poitou-Charantes eskualde berriaz?
Frantziako Estatua kontzentrazioan
eraiki da. Zentraltasuna Parisen finkatua izan da orain arte, eta geroan, eskualde berrien bitartez ezarriko da.
Oraingoa ez da okerragoa izanen, baina
hobea ere ez. Eskualde handi horien bidez Parisek botere pixka bat galduko du
eta Bordelek irabaziko, beraz, hori ez da
deszentralizatzea. Nik ez nuke eskualdea handituko. Departamendua kendu ondoren, eskualdeek botere gehiago
hartuko dute, horregatik euskaldunok
beharrezkoa dugu Lurralde Kolektibitatea.
Euskal Kosta-Aturri hirigunea Herri Elkargo bakarraren kontra agertu da.
Hiri handietako hautetsi horien politika egoista da. Hirigune azkarra nahi
dute eta laborantza munduko herriak
alde batera utzi. Alta, baserriaren beharra baloratu beharko lukete. Barazkiak

“Hegoaldeko gobernuekin harreman
normalizatua izateko funtsezkoa da Euskal
Herri Elkargoa ukaitea”, erran digu Iparraldeko
ekologisten bozeramaileak.

“Berdeek ez dugu aski
pisu eskualdean, baina
gure ezetzari esker mozio
horiek ez dira bozkatuak
izan aho batez, eta
AHTren proiektua ez da
aitzina joan”

nork lantzen ditu, nork kabalak hazten?
Gizartea elkartasunez behar da eraiki.
Auzapez horiek ohartu behar lukete gizarte zibila eta hautetsien gehiengoa
aspaldi ari garela elkarrekin lanean,
alderdi guztietako hautetsiak gaudela
desmartxa horretan. Iraganeko politikari notableen garaia fini da.
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Euskal instituzioa egingarria ikusten
duzu?
Herri Elkargoa plantan jartzeko kapable
gara euskaldunok. Elkargoa eraikitzeko auzapez bakoitzak boz bat dauka,
eta aukeratzeko mekanismoak molde
orekatuan jarri dira. Orain diren bitartekoekin euskal instituzioa erdiesteko
oinarriak sendoak dira, ni baikorra naiz.
Zein da ekologisten ekarpena Iparraldeko politikan?
Guk ez dugu anitz hautetsi herrietan.
Herri Elkargoak ez digu ekologistei ordezkari edo botere gehiago ekarriko,
baina Euskal Herriarentzako instituzioa
aldarrikatzen dugu fermuki. Instituzioa
eraikitzeko prozedura gure politikaren
ikusmoldean sartzen da. Abertzaleek
Euskal Herriko politikari ematen diote
lehentasuna, gu berriz, Estatuaren eta
Europaren eskalan ari gara ikuspuntu
ekologistatik. Alderdien artean ez dugu
harreman organikorik, baina gizarte kolektiboetan ari gara. Adibidez, hor dugu
Bizi! mugimendua, ez da lotzen ezein
alderdi politikori, denei irekia da. Horrelako mugimenduak beharrezkoak
dira. Alta, guk gizarte mugimenduei eskatzen diegu alderdi politikoen ordezkariekin harremanak izatea, hautetsiak
instituzioetan ari direlako, ontsalaz
herritarren nahiak erdiesteko. Berdin
laborarien munduan. Lurrama azoka
izan berri da, eta ekologistek ere ardura
hartu dugu. Arazoa da, jende anitz ekologisten alde izanik ere, horiek ez doazela bozkatzera, sistemaren aurkakoak
direlako. Hautu bat da, baina sistemak
aurrera segitzen du beren boza kontuan
hartu gabe. Hor arazo handia daukagu.
Sistema politiko hau ez da nahi genukeen bezain demokratikoa, ados, baina,

maleruski jende anitzek eskuin muturrari boza ematen diote, gizarte gaietan
inolako inplikaziorik hartu gabe.

Eskualdea handituko dela kontuan harturik, nola ikusten duzu Akitania-Euskadi mugaz gaindiko erakundearen bilakaera?
Akitania-Euskadi funtsean Ipar Euskal Herriaren gainetik pasa da. Guk,
hala ere, organismo horretan lan egin
dugu, ez baita aulkirik hutsik utzi behar.
Lehen Lot-et-Garonne, Dordoina eta
Hegoaldearen arteko lotura nekeza bazen, orain Limousin eta Poitou-Charentes barnean badaude, herritar askok ez
daki zein eskualdean dauden. Ez dute
deus ikustekorik Euskal Herriarekin,
horregatik Hegoaldeko gobernuekin harreman normalizatua izateko funtsezkoa da Euskal Herri Elkargoa ukaitea.
Orain arteko eskualdea handiegia izan
bada Euskadirekin harremana sustatzeko, bada aurrerantzean gaitzagoa.

“Eskualdeek botere
gehiago hartuko dute,
horregatik euskaldunok
Lurralde Kolektibitatea
behar dugu”

EUSKAL OROIGARRIAK
Harizko brodatu pertsonalizatuetan adituak
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EH Baik zuria bozkatzera deituko du.
“Ipar Euskal Herriak eskualde handi horretan lekurik ez du”, erran du.
Errespetatzen dut beren deliberoa. Alabaina, ezin dugu Kontseiluan hartzen
diren deliberoei kasu ez eman, gu horren barnean gaude. Eskualdeko gobernuak erabakiak hartuko ditu gure
eguneroko beharrei buruz. Ez badituzu
ordezkariak hautatzen, beste batzuek
hartzen dute zure aulkia. Beste hautetsiek beren politika ezartzen dute,
enetako dolugarria da EH Bairen hautua. Abertzaleek indarra hartu dute.
Azken herri bozetan hautetsi anitz irabazi dute eta eskualdean ere entseatu
beharko lukete.
Agian ez dute normaltasun politikorik
ikusten. Bake prozesuari lehentasuna
eman nahi diote.
Alta, ekologistak lurraldearen egituraketan ari gara, baita Euskal Herriak
behar duen bake prozesuan ere. Anitz
gauzetan ari gara lanean alderdi guztiak elkarrekin. Frantzian ez da beste
inon hori ematen. Beraz, oraingo bozketatik kanpo geratzea domaia da. Gu
anitz gauzetan ados gaude EH Bairekin.
Borroka armatuaren aroa ez da horrela
gelditu behar, gatazka ez da bukatzen
batek bestea zanpatuz eta ezagutu gabe.
Horrela eginez gero herra gelditzen da,
gatazka noiznahi berpizten ahal da. Gatazken historian sekula ez da horrela
egin. Gerlaren ondoren bakealdia finkatzeko lehenik elkarrekin mintzatu behar
da biktima guztiak ezagutzeko. Beraz,
bi estatuek bizikidetza sustatuko duen
prozesuan parte hartu behar dute absolutuki. Baina arranguratua naiz, estatuek oldarrean segitzea nahiago dutela
iruditzen zait. n

Kale Nagusia, 16
San Jeronimo, 14
Portu, 14
20003 Donostia · Euskal Herria
 650 210 339 / 618 094 279 · arkupe2@gmail.com

2015/11/29 | ARGIA

Atsegin duzu perretxiko bila joatea?

Horrela bada, jolas honen bidez perretxiko
biltzaile arduratsua eta bikaina bihurtuko zara
• Perretxikoak ezagutu
• Ingurunea zaindu
• Perretxiko-bilatzaile ona izan.

Basora joan eta aukeratu zure
ibilbidea eta helburua.
Hiru helburu, hiru jolas, taula berean.

Perretxikoak bildu ahal izateko galdera bati
erantzun beharko diozu.Hiru erantzun posible
izango dituzu!

27 euro
Harpidedunentzako:
24,00 euro

Eskaerak:
 943 37 15 45
denda@argia.eus · www.argia.eus/denda
Industrialdea, 15 - 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)
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Zoritu gabe hirotu
Jakoba Errekondo

Fruitu sasoi nagusia den udazken hasiera honetan, nahi gabe ere etengabe datorkit larruazalera trogloditatasuna. Milaka urtean mantendu gaituen makina
bat fruitu seko ahaztua dugu. Eta ikusi,
eskuan hartu eta ahoratu orduko gogoa
bahitzen didate. Ahal dudanero egiten
saiatzen naiz; nahita kordea galtze hori
bezalako estasi gutxi ezagutzen dut...
Mizpira da fruitu horietako bat, Mespilus germanica. Berezko mizpirarik ez dut
ezagutzen. Inoiz jakiterik ez dut lortu,
baina hazitik erabat antzua ote espezie
hau? Mizpira izatekotan beste landareren baten gainean txertatutakoa behar
du: irasagarrondoa (Cydonia oblonga),
elorri zuria (Crataegus spp.), udareondoa
(Pyrus communis), maaltza (Pyrus cordata), mizpirondo japoniarra (Eryobotria
japonica), nashi udareondoa (Pyrus pyrifolia) eta gurbea (Sorbus domestica).
Mizpirak ez du helduta irauteko ohitura;
ia ondu aurretik usteltzen hasten da. Zoritu gabe hirotzeko joera horrek ez du,
ordea, fruitua alferrik galtzen: usteltzen
ari denean da gozoena; gaur egungo ahosabaietarako harrigarri gerta daiteke,
baina ahozurienentzat apeta da.
Mizpira eztitzen zaion gurbeari “udalatxa” edo “udalatza” ere deitzen zaio;
udare makatzarenaren edo maaltzarenaren antza badu, baduenez, haren frui-
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Gurbitza ((Arbutus
Arbutus unedo
unedo).).

tuak. “Gurbia” deitzen dionik ere bada.
Baita azpila edo maspila ere. Sagarminari edo sagar makatzari (Malus sylvestris)
ere “gurbea” deitzen zaio. “Gurbitza”
deitzen dugu guk etxean, beste batzuek
aagorria, animania, burbux, burbuza,
kaudana, garangorria, gurbiote, gurriote, kurkuxa eta kurpitza deitzen duten
Arbutus unedo. Guretzat maspila da “azpila” eta “basagurbea” ere esaten dioten
Sorbus torminalis. “Zurbala” ere deitzen
zaio horri, eta bere igaliari “zurba”; hor-
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tik zurbaran, zurbano, zurbaranbarri...
Haren bestengusu otsalizarrari (Sorbus aucuparia) “udalatxa” deitzen zaio,
baita atsolizarra, ostalizarra, txoriegurra eta ustaina ere. Hostazuria tartekoa
dute, Sorbus aria. Eta arrosaren familia
bereko elorriak, arkakaratsa... Eta abar.
Denak, garai bateko fruituak. Iraupen
laburrekoak, baina udazkenean ahosabaia egitekotsu bihurtuko dutenak. Zirrara sakona sortu eta gogoa bahituko
dizutenak. n

2015/11/29 | ARGIA

SEXUA LURRAK IRAULIKO GAITU

AURKEZPEN
HITZALDIAK

Gure kultura iraultzen ari den liburua
Bloga: www.argia.eus/bizi-baratzea ·

Hauek dira ondorengo hitzorduak:
Azaroak 27
Arantza

@bizibaratzea

Baskulan, 19:00etan.
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EGUBERRITAN OPARI

Ertz#16ren egitarauaren barruan.
Iamotenean, 17:00etan.

LIBURUA ETA ILARGIAREN EGUTEGIA
Salneurria: 23 €
Harpideentzat: 19,50 €
Durangoko Azokan eta ARGIAn lurra lantzeko beharrezkoak diren lanabesak eskuratu
ditzakezu: Bizi Baratzea liburua eta Ilargiaren
Egutegia, biak batera. Usurbilgo Alkartasuna
Kooperatibarekin elkarlanean atera dugun
egutegia argazki deigarriz moldatua da eta
aurten Pello Zabalaren testuekin osatuta
dator. Hilero ilargiaren kokapenaren berri
ematen du eta egutegi biodinamikoaren
arabera, eguneroko joera eta egin beharreko lan nagusiak azaltzen ditu.
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KOMIKILARIAK
ERREKONDOREN KONTSULTAN
Barazkiak ez dira haragikeriatan
aritzen eta lizun kontuak kalte
besterik ez. Azal kontua da beraiena; azala lodia izanagatik ere sekula ez axaletik... Larrurik ez, baina
azala jo eta jokatzen dute, baita
bestearen azalean jarri ere.
Barazki gehienek bi sexuak dituzte batera; hortik kontuak atera. Nahieran molda daitezke: nor
bere buruarekin, binaka, hirunaka,
multzoka, zientoka... Ez dute gure
txorakeriarik eta gutxiago aldamenekoen bedeinkazio beharrik.
Gehienetan bitartekariak eta estalgileak erabiltzen dituzte, axola
handirik gabe. Erle, liztor, kakalardo... asko dira Zelestina izeneko
ARGIA | 2015/11/29

“maireurrak”. Harremangin artekari artetsuak. Hartu eta eman ez
noski, eman eta hartu. Baratzearen
oinarria hori da, eman eta hartu.
Gaur artekoa bezala etorkizuna.
Porrua eta azenarioa, aspaldiko
lagun, ederki itzulikatzen dira. Patata, kanpotik etorritako lurpeetako fruitua, biek joko dute, begiz.
Gure porrusaldako hiruren artekoaren bekaitz dira Europa osoko
sukaldeetan. Olioak errazten du,
baina Ezpeletako piperdun labaintzailea dute, hirurek, gustukoen.
Min punttua duen porrusalda janez gero neuk ere igartzen diot
festari...
Jakoba Errekondo
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DENBORAREN MAKINA
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EMAKUME BAT ILARGIAN
Nagore Irazustabarrena
Uranga
@irazustabarrena

Ilargia, 1960ko uztailaren 20a. Apollo
11.a Ilargiaren azalera iritsi baino hiru
minutu lehenago, ontziko ordenagailuaren alarmak abian jarri ziren. Ordenagailua gainkargatuta zegoen, datuak
jaso eta jaso ari zelako. Ilargiratzeko
beharrezkoa ez zen radar sistema bat,
ezustean, ordenagailuaren kontagailuetako bat eguneratzen hasi zen. Misioa
pikutara joateko bidean zen.
Baina Apollo 11.aren hegaldiko softwarea, lehenengoz, exekutatze asinkronoa erabiliz garatuta zegoen. Modu ulergarrian esanda, ordenagailuak behar
bezala lanean jarraitu zuen, lehentasunezko lanekin aurrera egin eta hain garrantzitsuak ez ziren jarduerak eteteko
diseinatuta zegoelako. Margaret Hamiltonek (Paoli, AEB, 1936) hala diseinatu
zuelako.
Unibertsitatean matematika ikasi ondoren, ibilbide profesionala bigarren
hezkuntzan abiatu zuen, matematika
eta frantses eskolak ematen. Matematika abstraktua ikasten jarraitzeko asmoa
izan arren, 1960an eguraldia aurreikusteko softwarea garatzen hasi zen Massachussettseko Teknologia Institutuan.
Artean, software ingeniaritza ez zen diziplina gisa existitu ere egiten. Izan ere,
Hamiltoni berari egozten diote software
engineering kontzeptua erabiltzen hasi
izana. Berak eta bera bezalako aitzin-

dariek ibili ahala egin zuten bidea. Eta
bide horrek, hiru urte geroago, NASAra
eraman zuen.
Han AGCren (Apollo Guidance Computer) softwarea garatzeko lantaldean
jardun zuen eta, aurrerago, Apollo eta
Skylab misioen software programazio zuzendari izango zen. Eta, jakina,
1969ko uztailaren 20an berak sortutako
software asinkronoak Apollo 11.a porrotetik salbatu zuen. 1971n, gutun batean,
Hamiltonek hau idatzi zuen udako egun
historiko hari buruz: “Ordenagailua –hobeto esanda, ordenagailuaren barruko
softwarea– bete behar zituenak baino
zeregin gehiago eskatzen ari zitzaizkiola konturatu zen. Orduan, alarma abian
jarri zuen. Astronautentzat hauxe esan
nahi zuen horrek: Gainkargatuta nago,
egin behar nukeena baino gehiago egiten ari naiz, eta zeregin garrantzitsuenekin bakarrik jarraituko dut. Ilargiratzeko
beharrezkoak zirenekin, alegia. Baina,
ordenagailua ez zegoen soilik akats-baldintzak antzemateko programatuta.
Kasu honetan, lehentasun txikiko zereginak ezabatu eta garrantzitsuenak
berrezarri zituen. Ordenagailuak arazoa
antzeman eta konpondu izan ez balu,
duda egiten dut Apollo 11.aren ilargiratzea arrakastatsua izango zenik”.
Guztira hamabi gizakik zapaldu
dute Ilargia, denak gizonezkoak. Be-

NASA

Margaret Hamilton ingeniaria, alboan AGCren
edo Apollo ontzia gidatzeko ordenagailuaren
iturri-kodea inprimatuta duela. Fisikoki, kodea ez
zen bi metrora iristen. Birtualki, paper mordo hark
ilargiraino eraman zuen gizakia.

raz, Margaret Hamiltonek ez du sekula
gure satelite naturalaren azalean ibili, baina harengatik ez balitz, 1960ko
uztailaren 21ean, ontziak lur hartu
eta biharamunean, Neil Armstrongek
ez zukeen berarentzat hain txikia eta
gizadiarentzat hain handia izan zen
urrats hori emango. n

Erabil dezagun dakiguna!

Egitaraua: www.hernani.eus
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KOMUNITATEA

ala politikoki
“ Geografikoki
beste nonbaitera
begiratzeko prisma da
ARGIA. Sarean berriz,
mundu txikiak handiago
egiten ditu

”

Joanes Etxebarria,
ARGIAko kolaboratzailea

Astekari berrituagatik topa egin genuenekoa

DANI BLANCO

Azaroaren 12an arratsaldez gure erredakzioak ez-ohiko itxura hartu zuen. Lasarte-Oriako pabiloian kolaboratzaile, lagun eta ARGIAko kide ugarik aurkezpen-festa txiki batekin
ospatu genuen astekari eraberritua jadanik kalean dela. Urtebetez eraberritze prozesuan
murgilduta aritu gara ARGIAn: proiektu jasangarri, parekide eta parte-hartzailean sakondu dugu, etxe barrutik hasita. Osteguneko aurkezpen ekitaldian bertaratutakoekin
aldaketaren gakoak aztertu genituen eta ARGIAren egoitza ez ezik, guretzako funtsezkoak
diren Ametzagaiña Taldeko beste enpresen instalazioak ere bisitatu genituen: Antzan astekariko orrialdeak nola inprimatzen diren ikusi genuen; komunikazio eta teknologia berriak uztartzen dituen Iametza enpresak eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutu genituen;
eta euskal prentsan hainbat jauzi ematerakoan Adur informatika enpresak bermatutako
baliabideak klabeak izan zirela gogoratu genuen.

Kalean da ARGIAren 2016ko egutegia

Eguneroko sorpresa kaxa
Itsaso Zubiria Etxeberria
@itsasozubiria

Nork ez du ezagutu sukaldeko pareta batean jarrita ARGIAko egutegia? Nor ez da
ahalegindu kolpe bakarrean atzeratutako egun guztiak kentzen, konturatu den
arte gehiegi direla eta pixkanaka erretiratu beharko dituela? ARGIAko klasikoetako bat bezala ere definitu du batek
baino gehiagok.
Egutegia itxuraz betiko samarra da,
zenbakia nagusi den orrialdean jaiegunak, egun seinalatuak, santuak, euskal
izendegia eta eguzkiaren, ilargiaren eta
mareen gorabeherak aipatzen dizkiguna.
Baina egutegiak bere erabilera-formuARGIA | 2015/11/29

la du, sorpresa kaxa baten modukoa: orri
bat kentzen duzun aldiro, atzealdean irakurgai labur eta desberdin bat izango
duzu. Gaiak askotarikoak dira; zientziari lotua izan daiteke, astekari honetako
Denboraren Makina saileko pasarteren
bat, baratzerako trikimailuren bat edo
baita errezeta bat ere, esaterako.
Urteroko oparia da, baina gaurkotasuna mantentzeko ahalegina egiten da.
Nork irudikatuko zuen bada, twiterrez
bidalitako hitzokeiek (hitz joko burutsu
eta umoretsuak) ARGIAko egutegian beren tokia izango zutenik? n

JON TORNER

Txomin Perurenari
1985eko ARGIA opari

Euskal txirrindulari eta zaleak bildu
zituen Gabiria Koparen lehen edizioan,
omenaldia jaso zuen Perurenak. Andoni Egañak idatzitako bertso sorta eta
ARGIAren 1985eko ale bat jaso zituen
opari. “Euskadiko afizioa bezalakorik
ez dut inon topatu”, zioen azaleko goiburuak. Argazkian Orbea taldeko hiru
ziklista ageri dira, Peio Ruiz Cabestany
tartean.

Batura proiektuaren
babesle gara
Ekonomia sozial eraldatzailearen
Euskal Herriko mapa osatzea du helburu Batura proiektuak. Zertarako?
Herritarrok kontsumo arduratsurako, identifikatu ditzagun hainbat
balio eguneroko praktikara daramaten proiektuak. Besteak beste, langileak enpresaren jabe izatea, proiektuaren kudeaketa parte-hartzailea
izatea, guztion onurarako ekonomia
jarduerak burutzea... ARGIA ekonomia sozial eraldatzailea da eta ekarpen ekonomikoa egin dugu.

AGENDA
Trantsizioak erakusketa
Lau hamarkadetako eraldaketa anitzak,
ARGIAko artxiboko argazkien bidez.
• Hernanin: azaroaren 30etik abenduaren
2ra, Biteri Kultur Etxean. Bisita gidatua
azaroaren 30ean, 19:00etan.
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Angela Mejias,
Hendaia Film Festivaleko zuzendaria

MUGAZ ETA INSTITUZIOEZ
GAINDIKO FILM FESTIBALA
Extremadurako Val de la Calzada, 1958. Urte bat zuela gurasoekin emigratu
zuen Frantziako Gers departamendura. Handik Irunera aldatu zen, Mosku
auzora. Hendaian finkatu zen gero. “Txori bitxia zara, Angela”. Irriño herabea
zabaldu zaio: “Ez dakit nor naizen”, erran digu.

Mikel Asurmendi
@masurmendi
ARGAZKIAK: DANI BLANCO

Zuzenbidea ikasten hasi zinen. Defentsarik gabekoen abokatua izan nahi zenuela
esan digu lagun batek.
Baina, halabeharrez, jostun, estilista edo
sukaldari aritu naiz. Gaizki tratatutako
aita emigrante baten alaba, munduko
bazter batetik etorria. Etxean hotza eta
gosea pasa genituen. Hori ez duzu sekula ahazten. Argazkilaria naiz. Mundua
kurritzen dut usu, herri zapalduak batez
ere, eta ohartzen naiz, ez zaigula axola
haiek nola bizi diren. Haiek esplotatuta
daude Mendebaldean gero eta gehiago
nahi dugulako. Euskaldunak hemengo
indigenak direla jakitun naiz txikitatik,
baina euskaldunak ere konkistatzaileen antzerakoak bihurtzen ari dira edo
gara. Instituzioetan leku hartzen dugun
unetik, fini. Ipar Euskal Herriaz ari naiz
orain, Hendaiako film festibalaren esperientzia ezagutu ondoren.

ruari. Agurreko afarian jendea pozik zegoen, zinemagileek inpresioak eta kontaktuak pasatzen zizkioten elkarri, baina
ni haluzinatuta nengoen. Inpotentzia
baino ez nuen sentitzen, bete ezin izan
ditudan asmoak burutik kendu ezinik.

Festibaleko zuzendaria zara. Aurten hirugarren edizioa izan da. Zein izan da zure
esperientzia?
Biharamunean hustuta nintzen, erditze
baten ondoren bezala. Itxiera ekitaldian
“ez duzu deus egin” esaten nion nire bu-

Nola sortu zen festibala?
Argazki erakusketak egiten nituen, jite
sozialekoak. Hauekin batera konferentziak ematen nituen. Alabaina, jendea
ez zetorren gaiaren interesarengatik,
egilea Angela zelako baizik. Argazkiak
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Hainbat arrazoi duzu kexu izateko, antza
denez.
Aurten, lehen urtean ez bezala, autoritateek eta hedabideek ez digute atentziorik eskaini, ez frantses ez espainol
aldean, Sud-Ouest egunkariaren salbuespenaz. Festibalak balio eta merezi duela erakutsi dugu. Hendaian pilota, errugbia, edo harri-jasotzaileak eta
aizkolariak dira espresio nagusiak, folklorea oroz gain. Festibalak jendearen
espiritua ireki du, kultura zinematografikoak lekua duela erakutsi dugu hiru
urte hauetan.

politak zirelako eta beste. Besterik ez.
Niri bost axola argazki polita izatea.
Nire nahia munduan gertatzen dena jakinaraztea da. Nire buruan ez zegoen
film festibal bat antolatzea. Film-sorta
baten bitartez topaketa moduko bat antolatu nahi nuen, jende-kopuru mugatu
bati zuzendua. Ordea, festibala muntatu
nuen erakusketa bat balitz bezala. Egiari
zor, oker nengoen. Erotzat jo ninduten.

Nola definituko zenuke Hendaia Film Festivala?
Definiziorik eman gabe abiatu nintzen, baina ikuskizunak trukerako balio
behar duen ideia nuen buruan: kidetasuna, jendetasuna, elkartasuna eta irekiduraren eredu izan behar zuen. Irekidura, lehenbizi herritarrenganako eta
instituzioekiko ondoren. Nire helburua
bete dut, umiltasunez diot. Satisfazioa
ere hartu dut, baina ez erabatekoa. Hegoaldeko eta Iparraldeko jendea batzea
lortu dugu neurri batean, baina ez nahi
bezainbeste. Halaber, Frantzia, Espainia,
Europa eta munduan barrenetik hurbildu dira festibalera, eta tamainak gainditu gaitu.
2015/11/29 | ARGIA
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“Festibalak balio eta
merezi duela erakutsi
dugu. Hendaian
pilota, errugbia, edo
harri-jasotzaileak eta
aizkolariak dira espresio
nagusiak, folklorea oroz
gain”
“Serbia edo Eslovenia
herrialdeetatik etorriak
ezezagunak dira
guretzat. Etorkizuneko
zinemagileak
ezagutarazteko eta
hemengo publikoari
filmak ezagutzeko parada
da festibala”
“Akitania-Euskadi
mugaz gaindiko
instituzio frantsesek ez
dute Hegoaldearekin
elkarlanean aritu nahi.
Akitaniako Erregioaren
Gobernuak hiru urtetan
ez digu deusik eman”

Film laburren festibala da. Zergatik?
Film laburra argazkia bezalakoa da,
denbora laburrean inpaktua lortu behar
du, argazki on baten antzera. Argazkilari
ona zinegile bihur daiteke. Laburrak di
-da batean transmititu behar du, jendea
aspertu gabe, zaila da, baina oso egokia
eta polita.
ARGIA | 2015/11/29

Zein da festibalaren aurrekontua?
Aurtengoak 24.000 euro balio izan du,
baina gutxienekoak ordaintzeko ere ez
daukagu. Inork ez du sosik kobratzen.
Nik ez dut euro bat ikusi, urte osoko
egun guztiak lanean. Argazkilaritza lantzeko betarik ez dut izan. Festibalak Begiradak elkarteari esker egin ditu hiru

urte, argazkilaritzako sortu nuen elkarteak oinarri juridikoa eman digu. Bizitza
ulertzeko beste modu bat duten lagunak
biltzen dira, sistemaren alternatibak bilatzen dituztenak, batzuk marjinatuak
edo elbarriak dira, jende duina. Festibalean pozarren ari dira eta tokia hartzen
dute jendartean.
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Zer gehiago behar du, zuk
nahi duzuna lortzeko?
Oroz gainetik, ez dut nahi Angela Mejiasen festibala izatea.
Katalogoa, filmak eta eszenatokian egiten den guztia hiru
hizkuntzetan egitea nahi dut.
Aurtengo editoriala frantsesez baino ez dago. Lehen urtean mugaz gaindiko laguntza izan genuen, Euskaraz bizi
nahi dut kanpainaren karietara, Kontseiluarekin elkarlanean. Festibalean sartu genuen, berezko atala izan zen.
Baina, laburmetraiak ez ziren
onak. Asmo onez eta amultsuki ekarri zituzten filmak,
baina eskasak ziren. Bigarren
urterako kalitate gehiago eskatu nien. Ez zuten ekarpena hobetu eta
aurten ez da sail hori izan. Ez da nahikoa
lehiatzea, ekartzen diren lanek gutxieneko kalitatea behar dute. Frantsesezko laburrak euskaratu izan ditugu, ahalbideak
eta diruak eman digun arte. Festibalaren
xedeetako bat kulturen arteko ulerkuntza erraztea da.
Akitaniako Erregioak behar luke festibala lagundu bereziki, baina ez da horrela
izan. Instituzioen jarreren inguruan iritzi
nahasgarriak izan dira.
Hasteko eta behin, konstatazio bat: Akitania-Euskadi mugaz gaindiko instituzioko frantsesek ez dute Hegoaldearekin elkarlanean aritu nahi. Akitaniako
Erregioaren Gobernuak hiru urtetan ez
digu deusik eman. Lehen urtean normala da. Baina bigarrenean erakutsi
genien zer egiteko gai garen. Eskutitz
bat heldu zait laguntza ukatuz. Nik kritikatu dut bereziki Erregioa, EEP eta
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Mugaz Gaindiko organismoa. Sud-Ouest
egunkariak nire hitzak oso gaizki interpretatu ditu. Laguntza miserablea zela
esan zuen, 1.400 euro jaso baikenuen;
eta nire kritika osoa EKEri bizkarreratu
zion. Ez da zuzena. Nik EKEko Pantxoa
Etxegoien zuzendaria estimatzen dut.
Baina, egiari zor, 21.400 euro horietatik
20.000 euro Hendaiako Herriko Etxetik jaso dugu. Gainerakoa, 2.600 euro,
herritarrek eman dute. Battitte Salaberry auzapez ohia eskertu nahi dut
bereziki, bera auzapez zelarik bultzada
eman baitzion festibalari, proiektuan
sinetsi baitzuen. Diru hori gabe, nola
ordainduko genituzke epaileen hegazkin bidaiak eta beste gastuak? Batzuek
festibala nire kapritxoa dela diote. EEPk
ez du ulertzen filmak itzuli behar direla. Itzulpenak garestiak dira. Azpitituluak behar dira, eta onak. Itzultzaileak,
muntatzaileak eta teknikoak ordaindu
behar dira.

Zer bagaje utzi digu aurtengo festibalak?
Nazioarte sailean goi-mailako filmak eman ditugu.
Serbia edo Eslovenia bezalako herrialdeetatik etorriak, ezezagunak guretzat.
Etorkizuneko zinemagileak
ezagutarazteko eta hemengo publikoari filmak ezagutzeko parada da festibala.
Akitania-Euskadi sailean
berriz, Euskal Herrian egiten diren labur onenak bildu ditugu, baditugu puntako egileak, Telmo Esnal,
Asier Altuna... Maleruski
Akitanian ez dituzte ezagutzen. Euskal zinegile
onenak dira labur nahiz luzemetraian. Amama filma Espainiako
Estatuan bigarren film ikusiena izan da,
baina frantsesei ez zaie Hegoaldeko zinearen kalitatea axola. Horrek biziro
ernegatzen nau.
Zein film azpimarratuko zenituzke?
Maïmouna Doucouréren Maman(s) saritua biziki ona da, baina David P. Sañudoren Artificial eta Aitor Gutiérrezen
Anomalo ez dira eskasagoak, Euskal Herrikoak biak. Nazioarte sailean, Lituaniako The Fish of My Life izan da irabazlea, Julius Siciunasena. Sarituak onak
dira, eta saritu gabeak ere bai. Nik sarien gainetik, film laburra goraipatuko
nuke oro har: ematen du film laburrek
ez dutela deus kontatzen, baina funtsezkoa kontatzen dizute. Munduan kokatzen gaituzte, egunerokoan zer garen
azaltzen dizkigu irudi sortatxoa da. Film
laburra errutinaren isla da, eguneroko
arte espresio bikaina. n
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Zatoz bixitan.
Eman zure iritzia aldizkari berrituaz
eta baratzerako landaretxo bat zuretzat.
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Itsaso zabalak
Igor Estankona

Poemak
JORGE DE SENA
Itzulpena: Rikardo Arregi
Susa, 2015
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Beñat Sarasolak darabil hitza kaieraren
hitzaurrean: indarra. Jorge de Sena (Lisboa
1919–Santa Barbara, AEB 1978) poesia
-modu konformagaitzaren adibidea da, eta
poesia izan zuen izpiritu horren lubaki.
Nobela bi utzi zituen portugesezko literaturan funtsezkoak (Sinais de fogo eta O físico
prodigioso) eta kritika eta azterlan hainbat.
Baina bera lirikan zen maisu, hitzaren bila
beti: “Ene lurra ez da esanezina./ Esanezina
ene lurrean bizitza da./ Esanezina esan ezin
daitekeena da”.
Rikardo Arregik itzulpen honen bidez
gerturatu gaitu beraz hizkuntzaren mugak
aintzat hartu barik beti esanahi berriak bilatzen zituen poetaren obrara. Portugalen hasi,
Brasilen jarraitu eta AEBetan buka, de Senaren bidea izan da hermetismotik surrealismora eta handik poesia zuzen eta efektibora.
Beraz neoerrealistekin ez zuen bat egin,
eta pentsamendu aldetik ere ez zen garbiro
lerratu, eta “dena modu guztietan esanda”
utzi nahi izan zuenak modu infinituekin egin
zuen talka halabeharrez: “Hitz egidazue poesiaren misterioez,/ hizkuntza baten, arraza
baten tradizioez,/ herri baten edo hizkuntza
baten esperientziarekin/ baino esaten ez
den hartaz. Astakirtenak”.
Kritika garratza egin zien poetak idazletzari, irakasletzari, bere garaiari, oraingo munduari. Jakintsua, ikasia eta arean buruiritzia,
beharbada kategorikoki hitz egiteko zeukan
ohitura horrek bihurtzen du bere lirika hain
eder, hain erasokor eta konkretu: “Kretan,
Minotauroarekin,/ poemarik gabe eta bizitzarik gabe,/ aberririk gabe eta espiriturik
gabe,/ ezer gabe, inor gabe,/ hatz zikina izan
ezik,/ nire kafea bakez hartuko dut”.

Kaiera hau irakurriz otu zait egon behar
duela urpean Susakoek azaleratu dutena
baino askoz gehiago, askoz modu gehiagotara esana. Rimbaudetik Quevedora, elipsitik
hitz gordinera, Jorge de Senak ibili zituen
itsasoak –gaztetan Cabo Verde, Angola, Sao
Tomé egin zituen Sagres ontzi-eskolan– infinituak izan bide ziren, bere bizitzak legetxe.
Saldukeriarik gabeko poeta totala izan
zen. Itzulpen hauetan ere pieza batzuk beste
batzuk baino borobilagoak izan daitezke,
baina denek dute ipar halako exijentzia bat
idazten denarekiko. Exijentzia hori da izan
dadila poema behintzat onesta, izan dadila
behintzat, estetikoki, ideologikoki, historikoki, askatasunetik idatzia. n

2015/11/29 | ARGIA

HARDCORE KULTURA

» TELEGRAMA

Azaroaren 22an hasi zen eta 29an bukatuko da Lekeitioko 38. Euskal Zine eta Bideo Bilera. Egitarau zabalaren barruan, Aitor Mazo aktorea zena omenduko dute
besteak beste STOP Galanta antolatu dute Orion oraingoan: azaroaren 28an Karela
kiroldegian Gure bazterrak jaialdia, tartean El_Txef_A, Joe La Reina, Bi Bala eta
Joseba B. Lenoir Gang STOP Zilbetiko mehategiei buruzko Lur dokumentala proiektatuko dute azaroaren 28an Iruñeko Katakraken. Ondoren, solasaldia STOP Eclats
konpainiak Ai! Ze haizea! musika ikuskizuna eskainiko du Sarako Lur Berri gelan, 3
urte baino gehiagokoentzat.

» DISKOA

Etxean arrotz
Joxi Ubeda

Atx!

ETEN
Eten / Arto Artian, 2015

ARGIA | 2015/11/29

Azken urteotako lanaren emaitza da Atx!,
Unai de la Iglesiak eta Ibon Rodriguezek
osatzen duten Eten bikotearen bosgarren lan luzea. Grabazioan Unaik bateria
jo eta abestu egin du, eta Ibonek gitarra
jo, abestu eta grabazioa eta aurre-nahasketak egin ditu. Beste bi lagunek parte
hartu dute egitasmoan: Tzesne musikariak ekoizpena egin du eta Jon Martin
marrazkilaria diseinu lanez arduratu da.
13 abesti frenetiko entzun daitezke 27
minutuan. Hardcore pieza gordinak eta
bortitzak, energia erauntsiak, zaratak,
giro iradokitzaileak, une bitxiak, bateria
kolpe eroak, errepikapenak, esperimentazioa, inprobisazioa, oihuak eta ohiko kantuen eskema jakinen suntsiketa
saioak. Nolabait
esateko, ez dira
edonon entzun
daitezkeen doinu
arruntak. Musika
baino gehiago jarrera bat da, adierazteko modu bat.
txATXuaren kalejira kant uan,
e s a t e ra ko , “ E z
zara inoiz sentitu arrotz zure
etxean bertan?
Ez ote zara zeu
izango sobera
dagoena?”, diote. “Non daude

zure printzipioak? Begiratu zure zapaten zolan”, mATXiruloaren ATXimurra kantuan. “Ez salatu, izan zintzo!”,
txintxoaren mehATXua kantuan. “Zure
izerdia politikoa da, zure taupadak politikoak dira, zure ohea politikoa da,
zure algarak politikoak dira, zure malkoak politikoak dira, zure musika politikoa da”, AT kantuan. “Zure jantziak
politikoak dira, zure mozorroa politikoa da, zure ametsak politikoak dira,
zure etxea politikoa da”, X! kantuan.
Atx! lan ederra da, biribila, artelan bat,
doinuz, hitzez eta irudiz ongi landua eta
osatua. Binilozko euskarrian eta CD moduan eskura daiteke. Binilozko aleak
eskuz belztu eta serigrafiatu dituzte.
Halaber, doan deskarga daiteke nola
artoartian.org hala etentaldea.net web
helbideetan, herriko(p)ia lizentziapean.
1998an Nerbioi ibaiaren ezkerraldean, Bizkaian, sortu zen Eten taldea.
Bi kide dira gaur egun, zenbait urtetan
hirukote bezala jo ostean. Le Noise, Manett, Mursego, Xabier Montoia, Cordura,
Vinagre, The Extended Plays eta beste
hainbat taldetan ere aritu izan dira Unai
eta Ibon. Etenen jendaurreko emanaldietan bateria, gitarra, tronpeta eta bestelako musika tresnak erabiltzen dituzte.
Beren piezek dardarazi egiten naute,
bizkortu, suspertu, eta oso gustura entzuten ditut. Azken aldian, gehien harritu nauen lana da Atx!. Haize freskoa nire
belarrientzat. n
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GIPUZKOAKO BERTSO TXAPELKETA | FINALERDIA | ZARAUTZ

Gorabeherak eta bi marmar
GIPUZKOAKO BERTSO TXAPELKETA
FINALERDIA
ZARAUZKO ARITZBATALDE, AZAROAK 22
Sailkapena:
Alaia Martinek (504 puntu) irabazi du eta
zuzenean sailkatu da finalerako. Bere atzetik
geratu dira, hurrenez hurren, Agin Laburu (496),
Ander Lizarralde (455,5), Jon Martin (451), Beñat
Iguaran (445) eta Unai Gaztelumendi (441)

Kepa Matxain Iztueta

ALBERTO ELOSEGI / XDZ

@kmatxain

“Hi lasai motel, eser hadi nire ondoan eta
nik esango diat zer idatzi behar duan”.
Halatsu bota zidan Inesek, oharturik
urduritzen hasia nintzela bertsolaritzaz
arrastorik eduki ez arren ARGIAkoei
baietza eman nienetik, baietz, egingo
nituela Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako kronikak. “Hik begira ezak aurrera. Gero atzera. Gero ezkerrera eta gero
eskuinera. Lau horma hauen artean ez
zagok bertsolaritzaz nik adina dakien
bihankakorik”. To. Eta hori, aretoan
1.200 lagun inguru zeudela kontuan
hartuta –bozgorailuetatik Katamaloren
diskoa ia osorik entzuten–. Inondik ere,
garai onak dira errimarentzat. “Periferia
hau? Peria-ren tankera gehiago hartzen
zioat nik”, ostera ere, zorrotz, lagunak.
Zalantzati konbultsibook asko estimatzen dugu inguruan kategorikoki mintzatzen den jendea edukitzea. Ideiak
argitzen laguntzeaz gain, izugarri dibertigarriak izan ohi dira.
Zer moduzko saioa joan zen? Gorabeheratsu samarra. Gaztelumendi –kamiseta ezin dotoreagoa soinean– une
txispatsuak eta behartu samarrago batzuk tartekatzen aritu zen saio osoan,
eta, kartzelan, borobildu ezinik. Lizarralde, kantakera lagun, bizi eta fresko.
Alaia Martinek ez zuen distirarik egin
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kartzelakora heldu arte, baina egokitasunak puntu dezente eman zizkion.
Laburu iruditu zitzaidan seietan gatzdunena, ideietan asmotsu eta ohi duen
errimategi zorrotza erabiliz –“txin-pun”
edota “bua, bua, bua” errimak modu
errespetagarrian erabiltzea lortu zuen,
pentsa–. Iguaranek izan zituen une oso
on batzuk –zortziko txikian berak egin
zuen saioko ofizio onena Labururekin
batera–. Jon Martin, azkenik, ez zen bereziki inspiratuta aritu, kartzelan gora
egin bazuen ere. Bertsolarien doinuak
baino gertuago sentitzen nituen Inesen
hitz irmoak, ordea. Eta esan zizkidanen
artean, bi marmar nagusi:
A marmarra: puntua jarrita erantzuteko ariketan, Inesi iruditu zitzaion bertsoaldien kalitatea zuzenki lotua egon
zela puntuaren kalitatearekin. Gaztelumendiri aberastasuna jarri zioten
hizpide, Alaia Martini erretiroa eta Jon
Martini odola ematearen auzia. Gaiari
buruzko topiko bat izan zen hiru kasuetan puntua. “Horri zer arraio kantatu
behar diok? Nola sortuko duk zerbait
kreatiboa hain justu kreatibitatearen
antipodetan dagoen topiko puska batetik? Inork ez dik horrela hitz egiten, ezta
igogailuko elkarrizketetan ere. Gai orokorrei buruzko esaldi eginak puntutzat

jartzeari uzteko garaia diagu, erredio”.
Ez nion kontrarik egin.
B marmarra: hala zioen kartzelako
gaiak: Egunero leku eta ordu berean
ikusten zenuen hura gaur ez dago. Bertsoak entzun ahala, purrustaka hasi zen
Ines. “Dena libre ala zer? Erdiak baino
gehiagok gertuko baten heriotzari kantatu ziok, eta lasai gelditu dituk. Egin
ariketa alderantziz: entzun kartzelako
bertsoak gaia jakingo ez bahu bezala,
eta saiatu gaia asmatzen. Bakarrarekin ere ez huke urrundik ere asmatuko”. Esan nion ez izateko patxikontra,
gaia abiapuntu soila dela eta bakoitzak
nahi duen norabidea emateak aberasten
duela ariketa hori. Ez zion graziarik egin
komentarioak. Gauza bat dela abiapuntu izatea, eta bestea gaiari kasurik ez
egitea. “Egunero leku eta ordu berean
jende oso gutxi ikusten duk. Oso toki jakinetan ematen duk baldintza hori: autobus geltokietan, lantegiko erreleboan,
okindegian... gaia berez baduk nahiko
irekia, eta bertsolariek are gehiago irekitzen ditek. Lehen bertsoa gaian koadratu nolabait, eta hortik aurrera libre,
nahi dutenaz kantatzeko. Horrek ez dik
balio”.
Hurrengo saioan ere bere ondoan
esertzeko baimena eman zidan. n
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Hitz gezidunak
1

Gaia: Arratiako herriak

Hezetasuna
galdu
----------Adausika,
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Kirikatzen.
zirikatzen
----------Etxe azpiko
toki

Lumak
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----------Areago
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gutxiko
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hartarako
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Eskumuturra
----------Ados
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Daukazu
----------Erabat,
guztiz
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1. Tutik. 2. Udate. 3.

4

Tapoi. 4. Itoan.
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5. Keinu.
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1.- Fitsik, deus ez.
2.- Udak irauten duen denboraldi.
3.- Botila estaltzeko erabiltzen den kortxo.
4.- Itoka.
5.- Imintzio.
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Zeharretara eta goitik behera, hitz bera.
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Bete itzazu gelaxkak 1etik 9rako
zenbakiak idatziz, zutabe, lerro eta 3x3ko
koadro bakoitzean, errepikatu gabe.
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Janari
kopurua
----------Ikustea,
ikuspena

51

ASIER SARASUA GARMENDIA-CC BY SA

Anperea
----------Oroipen
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Pascual Molongua. Bilboko kale abeslaria
Ekuatore Ginean jaio eta duela 45 urte etorri zen gurera Pascual,
Bilboko Zazpi Kaleetan aurkituko duzun crooner-ik bertokoena.
“Agur potxolooo” ozen batekin agurtu ohi ditu lagunak eta
turistak. Armstrong edo Nino Bravo bezala, Lertxundi eta Laboa
kantatzen ditu ahots urratu baxuarekin. Gabonetan Baltasar
eta inauterietan Zarambolas izana da, bilbotar petoentzat
erreserbaturiko ohorea.

“Bilbon karrera amaitzen
duten artistei errebeldia
falta zaie kalean kantatzeko”
Jabi Zabala

Aita atxilo
“Aita askotan atxilotu zuten, independentziaren aldeko lanean zebilelako.
Etxera etorri, aita eraman eta dena
hankaz gora uzten zuten. Berak asko
sufritu zuen, eta behin entzun nion:
‘herri baten independentzia bertakoek lortu behar dute’. Ginean ziren
espainiar guztiak independentziaren
aurkakoak ziren.”

@sarean
ARGAZKIAK: IÑIGO AZKONA

Non duzu sorlekua?
Ekuatore Ginean, Ekuku ibaiaren bokale ondoan, Batatik kilometro gutxira.
Gauerdian jaio nintzen, eta itsasoa oso
zakar zegoen, amak kontatu zidanez.
“Haur hau musikaria izango da” esan
zuten emakume zaharrek... Eta horixe,
bizitza osoa musikaren inguruan eman
dut. Aste batzuk geroago Malabora eraman ninduten, aitak bertan egiten baitzuen lan, administrazioarentzat.
Zu zer etniatakoa zara orduan?
Kombe naiz, baina jaio nintzen gunean
gehiengoa fang da. Ndowe hizkuntza da
gurea eta Bartzelonan dudan anaia txikiarekin mintzo naizelarik gure hizkuntzan egiten dut. Baditut osaba eta izekoak, eta horiekin ere gure hizkuntzan
mintzatzen naiz. Kombera eta katalana
egiten dute haiek. Nire seme-alabek, aldiz, ez dute inoiz egin, hitz solteak baino
ez, hemen hiztun bakarra izan naizelako, baina familiarekin mintza daitezen
nahi nuke.
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Koloniaren garaian etorri zinen estreinakoz...
Bai, 1965ean etorri nintzen lehenengoz,
ikasle batzuk metropolia ezagutzera ekarri gintuzten, nota onak ateratzeagatik.
Gero berriz 70ean bueltatu eta hemen
geratu nintzen, 20 urterekin. Bilboko
kontserbatorioan sartu nintzen ikasle,
bertan ziren Torre Lledó eta Mari Cruz
Soriano... Madrilera joan nintzen gero,
goi kontserbatoriora, baina ez nuen hango giroa maite. OLBEren abesbatzan
egon nintzen, baina aspertzen nintzelako
utzi nuen eta bizitzeko beste musika bat
egin behar nuela pentsatu nuen.
Orduan oso beltz gutxi Bilbon, Jonestarrak zeuden...
Horiek izan ziren lehenengoak [Miguel
Jones, Ekuatore Ginean jaiotako futbolaria], Benjamin ere bazen ginearra,
Gobernu Zibilean zegoen estranjerian
lanean, Ndongo ere, ogasunean lan egiten zuena, anaia zenaren lagunak ziren
denak. Bera, Gabino, izan zen lehena
Bilbon Gabonetan errege magoen postari lana egiten El Corte Inglés zabaldu
2015/11/29 | ARGIA

MUSIKA | ARRAZAKERIA ARGI-KONTRA

“Albert Hammond, Caruso, Sabina… Horiek guztiak kale abeslariak izan dira. Frantzian eta AEBetan kaleko artisten sindikatuak daude”.

zenean. Gero nik erreleboa hartu nion,
egun 40 edo 45 urte dituzten gehienak
altzoan izan ditut haurrak zirela.

Lanean hasi zinen orduan?
San Inazioko portura joaten nintzen
goizetan, barkuak deskargatzera. Bertan, Gineatik zetozen platanoak ikusten
nituen… Baina patroiak beti: “Moreno,
al carbón” esan eta ikatz zakuak des kargatzera bidaltzen ninduen, beltza
nintzelako. Iraganeko oroitzapen asko
dauzkat, baina egungoa bizitzea nahiago dut. Denetarik egin dut, baina ez naiz
inoiz kexatu.
Kale abeslaria bihurtu zinen gero.
34 urte daramatzat kalean abesten. Gitarra batekin hasi nintzen, geroago kasete batekin eta egun daramadan guztia
digitala da. Ingelesez hasi nintzen, euskaraz ondoren…
Ez omen da estimatua hemen kale abeslaria.
Ez, ezagutzen nauten batzuk, kalean
ikusten nautenean, lotsatu eta espaloiz
aldatzen dira... Ni konturatzen naiz, baiARGIA | 2015/11/29

na seme-alabei beti esaten diet jendea
ez epaitzeko. Albert Hammond, Caruso,
Sabina… Horiek guztiak kale abeslariak
izan dira. Gainera, Frantzian eta AEBetan kaleko artisten sindikatuak daude,
baina Bilbon, karrera amaitzen duten
artistak non daude? Zergatik ez dira kalean aritzen? Errebeldia artistikoa falta
zaie kalean jartzeko.

Arrazakeria sumatu duzu inoiz?
Bai, baina burua hotz mantendu behar
da, entzun, egoera aztertu, zu baino
gehiago dela uste duen pertsona bat izaten da… Saiatzen naiz bizipen horiek
seme-alabei ez transmititzen. Begira, gu
Espainiaren probintzia bat ginen, baina noiz entzun duzu zerbait positiboa
Ekuatore Gineako futbolari, ingeniari,
mediku bati buruz? Ezer ez! Izan baziren, baina… Niri neuri, maiz paperak eskatzen ibili zaizkit, inoiz arazo gogorrak
izan ditut burokraziarekin.
Egun Williams dago Athleticen, garai batean Jones ez bezala.
Jonesek Indautxun jokatu zuen baina
Athleticek ez zuen fitxatu, bizkaitarra ez

zelako. Atlético de Madriden eta selekzioan ere jokatu zuen. Hona bi aste zituela ekarri zuten, baina orduan baziren
beste politika batzuk Athleticen. Gaur
ez zen hori gertatuko. Lagun batzuek
esaten zidaten “Williamsek jokatzen
duenean karnetak apurtuko ditugu” eta
orain, pozik, “nola jokatzen duen Williamsek!” diote. Nik ez dut animatzen
Williams beltza delako, tabu bat hautsi
delako baizik.

San Mamesen izan zinen Gure Esku Dago
ekimenean.
Bai, gero batzuk tonto jarri zitzaizkidan,
hor parte hartu nuelako. Nik esan nien:
“Hara, Iribar nire anaia nagusiaren lagun handia izan da eta, gainera, niretzat
harro egoteko motiboa da horra deitu
izana”. Behinola, etorkin aitzindarioi sari
batzuk eman zizkiguten Euskaldunan eta
baten bat haserretu zen argazki berean
PPko batzuk ageri zirelako. Nik denetariko jendea ezagutzen dut, eta lehenengo
lagun euskaldunetarikoa Jon Idigoras
izan nuen. Urtero, errege magoen postari
lanean ibiltzen nintzela, bera beti hurbildu eta agurtzen ninduen. n
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Erreginak ez dira
bozkatzen
EH Bilduko kideek primeran ikasi dute
zer esan nahi duen “hauteskunde primario” esamoldeak: zerrendako lehena
baizik ezin aukeratzea. Bigarrena Jinkoaren graziak du ezartzen, gipuzkoar
askori batere graziarik egin ez badie
ere beren zerrendako bigarren Rafa Larreina abortuaren aurkako eta bikote
homosexualek umeak adoptatzearen
oso aldeko ez den arabarra ikusteak.
Arabako militantziak ez zuen Larreina zerrendaburu hautatu, eta errebotez Gipuzkoara iritsi da opusdeitarra.
“Erreginak ez dira bozkatzen”, esan
dute koalizioko iturriek. Errebotea
handia izan da, baiki.

‘Eguberrietako otorduetan nola eduki arrazoia
beti’ liburua argitaratu du Elkarrek
Literatur liburuen salmenta beherakadari erantzunez, Elkar argitaletxeak
ustekabeko nobedadea prestatu du
Durangoko Azokarako. Eguberrietako
otorduetan nola eduki arrazoia beti
best-sellerra izango da, gaitegi ugari bezain aktualarekin: “Nik badakit
ISIS nola garaitu” kapituluak ehiztariak txoratuko ditu; “Hegazkin txartel
horiek merkeago eros zenitzakeen”

saila irentsi egingo du zure koinatuak;
eta “Nola esan 400 modutan oraingo
gazteak ondoegi bizi direla” ataleko
orriei esker, Mercedes baten jabe den
osaba esklabistak postrea behar bezala gozatuko du. Hainbat egile ditu
liburuak eta Jon Sarasuaren epilogoa:
“Ez histerika jarri: emakumeen kontrako tratu txarrei buruzko bospasei
egia berdadero”.

Denbora-pasa: bilatu zazpi aldeak
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ARGIAKOEN
(G)UNEA

Atal honetan, herri eragileen lana ezagutarazi
eta urtean zehar kaleratutako materiala
zozketatuko dugu hilero ARGIAko harpidedunen
eta Piztu Ezazu ARGIAren bitartez ekarpen
ekonomikoa egiten duzuenon artean.

Gure gaiak dira gure baloreak,
ARGIA kideak gure oinarria
|OROIMEN HISTORIKOA
INGURUMENA
EUSKALTZALETASUNA
ELIKADURA BURUJABETZA
INDEPENDENTZIA
PAREKIDETASUNA
DEMOKRAZIA ZUZENA
DESOBEDIENTZIA ZIBILA
GIZA ESKUBIDEEN DEFENTSA
HERRIEN MUNDUA
ERABAKITZEKO ESKUBIDEA
SEXU ASKAPENA

ARGIAn, ia mende osoko euskarazko kazetaritza
lanaren oinordeko gara. Jaso dugun ondarea
zainduz, nagusiki Euskal Herrian hedatzen den
proiektu komunikatiboa gara. Ondare hori
jendarteratzeko asmoz, Trantsizioak erakusketa
ibiltaria martxan jarri dugu.

Sunti Amilibiaren GERRAKO
IPUINAK.
Ipuin liburua.

Gerra Zibila Debagoieneko
herrietan.
Liburuak eta dokumentalak.

Aldaba Joka. Hernaniko
ahozko historia txikia.
Liburua eta DVDa.

Euskararen Kate hautsiak eta
Frankismoa Euskal Herrian.
Liburuak.

3 ale

2 sorta

3 sorta

2 ale

INTXORTA 1937 Kultur Elkartea
www.intxorta.org

INTXORTA 1937 Kultur Elkartea
www.intxorta.org

Dobera Euskara Elkartea
www.dobera.eus

Euskal Memoria Fundazioa
www.euskalmemoria.eus

PARTE HARTZEKO
Herri mugimenduko eragilea bazara eta zure lana ezagutarazi nahi izanez
gero, jar zaitez gurekin harremanetan

& 943 371 545
gunea@argia.eus
www.argia.eus/gunea

gure artean
Euskara airean dago: egunerokoaren txoko
guztietara zabaldu da, eta nahi duguna
adierazteko eta lortzeko erabil dezakegu.
Egin dezagun hegaz euskararekin eta euskaraz
lagunekin, kideekin, neska-mutil berezi horrekin…
noranahi heltzeko. Geure modura.

www.bizkaia.net

