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Sorginen zelaian
bada alternatibarik
Etxegabetzeak bermatu dituen bankua edo krisian
herritarren kontura aberastutako multinazionalaren
beharrik ba al dago musika talde gogokoenak
gozatzeko? Euskal Herria Zuzenean festibala antolatzen
dituzten ehunka lagun eta laguntzailek argi dute ezetz.
Iragan den asteburuan –21. urtez jarraian– erakutsi
dute hiru egunez milaka lagun batzen dituen jaialdia
antolatzerik dagoela; publizitatea eta negozioaren
partez burujabetza eta auzolana lehenetsiz.
Argazkia: Pierre Balacey
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Jaurlaritzako Kultura
Sailak 2000. urtetik
alderdien fundazioei
emandako
diru-laguntzen %80,
EAJren Sabino Arana
fundazioarentzat

argia.eus/multimedia

20MINUTES.FR

EHZ: 3 egun baino
askoz gehiago
EHZ festibalaren 20 urteen
kariaz, Donostiako Piratek
eginiko bideoa. Lekukotasun
eta irudien bidez festibalaren baloreak erakusten ditu
lanak.

Euskara besteen
ahotan
Hainbat herrialdetan izan da
Iñigo Asensio, sortzez hain
urrutikoak diren euskal hiztunak gure hizkuntza ikastera
zerk bultzatu zituen jakiteko.

Plastikozko zorrorik ezin da eman
Frantziako Estatuko saltokietan
Zero Zabor
@zero_zabor

Uztailaren 1ean sartu da indarrean
debekuaren lehen fasea: Frantziako
Estatuko saltokiek ezin dute banatu
orain arte bezala erosketak eramateko
plastikozko poltsarik. 2017ko urtarrilaren
1etik aurrera, fruituak pisatzeko erabili ohi
diren poltsak ere legez kanpokoak izango
dira, Trantsizio energetikoaren legeak
ezarrita.
Kalkulatzen da urtean Frantzian
5.000 milioi zorro banatzen direla,
erosketak eramateko zuri horietakoak,
eta 12.000 milioi gehiago fruitu eta
barazkiak pisatzekoak. Kontsumismoaren
ikurretako bat bilakatu diren zorrook
aurkitzen dira gero eta gehiago itsasoko

arrain eta ugaztunen hesteetan, eta
itsasoko kutsagai nagusietakoak
bihurtuak dira.

Plastiko bio-degradagarria, bai
Orain desagertuko diren poltsak azken
urteotan bezeroei ordainarazten hasiak
ziren, eta soilik horrekin 12.000 milioitik
700 milioitara urritu ziren. Urtarrilean
debekatuko dituztenak, berriz, asmakizun
modernoagoak dira, supermerkatuetan
langile gutxiagorekin lan bera ateratzeko
asmatuak; horregatik, fruitu eta barazkiak
pisatzeko moduak eta errutinak aldatu
beharko dituzte askok. Plastikozko zorroon
ordez etxeko konpostatzean desegiteko
moduko plastiko bio-degradagarriak
(almidoiz eginak) bai erabili ahal izango
dira.

“Entretenimendurako bigantxak
erabiltzea salatzen dugu”
ASKEKINTZA, ANIMALIEN ESKUBIDEEN ALDEKO TALDEA

Hernaniko Sanjoanetan, festetan animaliak erabiltzen dituzten herrietan barrena egiten ari diren kanpainaren baitan, bigantxekin antolaturiko sokamuturraren aurkako protesta egin zuten
Askekintzakoek. Festak ospatu, animaliak askatu idatzita zeraman pankarta defendatzen zebilen
kideari eraso ziotela salatu dute. “Animaliak ez daude munduan pertsonak entretenitzeko –diote–.
Ez diogu borrokatzeari utziko animalien askatasuna lortu arte”. 2016-06-25
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‘TORTURA 1960-2013’ TXOSTENA
Eusko Jaurlaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak agindutako ikerketa.
Ikerketaren esparrua: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Zuzendaria: Paco Etxeberria auzi medikua.

4.009 kasu
identi�ikatu dituzte

2.000 kasu

%83

gizonezkoak

%17

emakumezkoak

%17

tortura behin baino
gehiagotan jasan
dituztenen kopurua (1)

(1) Kasuok kontuan hartuta, kopurua 5000koa izan daitekeela estimatzen da.

Infograﬁa:

sakon aztertu dira

GARBINE
UBEDA
GOIKOETXEA

202 laguni

aplikatu zaie Nazio Batuen
Istanbulgo Protokoloa

TORTURATZAILEAK

%76

1.589

demokrazia garaikoak

Guardia Zibila

1.561

%20

Polizia Nazionala

demokrazia aurreko
garaikoak

310

%4

Kontatutakoaren
sinesgarritasuna
(ebaluazio
psikologikoa)
sendotasun
maximoa
oso sendoa
sendoa
sendotasunik
gabea*

%2

%49
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Ertzaintza

KONDENAK

bietakoak

* neurriz
gaineko indarkeria
erabili izanaz eta tratu
anker edo umiliagarritzat
hartzeko sendoak
ziren arren.

%9

%40
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ERTZAINTZA

0

9

KONDENATUAK

%44
%80
Ia erdiak tortuHamarretik zortzik
21 herrialdetako 21.221
lagun galdekatuta:

GUARDIA ZIBILA
POLIZIA
NAZIONALA

ratuko dituzten
beldur dira, atxilo
hartuko balituzte.

lege gogorragoak nahi
lituzkete, torturatik
babesteko.

50 funtzionario publiko
(49 gizon eta emakume bat), 1979-1992
artean atxilo hartutako 28 gizon eta 4
emakumeren kontrako
torturengatik.

4

Udaltzaintza

19

Kartzeletako
funtzionarioak

39

Besterik

64

Daturik ez
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EKONOMIAREN TALAIAN

Soldaten arteko
desoreka basatia
Juan Mari Arregi

ARGAZKI PRESS / LUIS JAUREGIALTZO

Aurrezki kutxen
desagertzeak bi urte
Urko Apaolaza Avila
@urkoapaolaza

Euskal Herriko egitura ekonomikorako egun fatidikoa izan zen askorentzat:
2014ko ekainaren 30ean BBK eta Vitalen batzarrek euren burua desegin eta
pribatizazioari atea ireki zioten.
Bi urte igaro dira BBK eta Vital aurrezki kutxak euren burua banku-fundazio bihurtzea erabaki zutenetik –Gipuzkoako Kutxak gauza bera egin zuen
apur bat geroago–. Horren ondorioz,
mekanismo demokratikoetatik eratorritako ordezkaritzak osatutako batzarra izatetik, auto-izendatu daitezkeen
pertsonez osaturiko patronatua dute.
Askorentzat izaera eta kontrol publikoa
galtzea suposatu zuen pauso horrek.
2014ko ekainaren 30ean Bilboko
BBKren egoitza atarian protestak izan
ziren, sare sozialak ere gori zeuden, azken minutuan telefonoak jo eta injekzio
letala geldiaraziko zuen indultu deiaren zain-edo. Baina ez zen horrelakorik gertatu, eta gaur, “txarrean jarrita”
–Xabier Iturbe Kutxako presidenteak
aitortu zigun moduan–, patronoek erabaki dezakete nork zer aginduko duen
kutxetan.

Etorkizuneko eszenatoki berrian zer?
Hauteskundeak igaro berri dira Espai8

nian eta EAEko panorama duela bi edo
lau urtez oso bestelakoa da: Ahal Duguren olatu moreak busti ditu Araba, Gipuzkoa eta baita EAJren gotorleku den
Bizkaia ere. Ez dira eszenatoki berdinak
baina… eta autonomikoetan edo foru
hauteskundeetan joera hori errepikatuko balitz?
Kutxei dagokienez berdin izango luke,
Batzar Nagusiek esandakoa jadanik ez
delako juridikoki loteslea. Berdin izango
luke alderdi animalistak gehiengo osoa
izanda ere. Fundazioetako hamabost
patronoak izendatzea jadanik ez dago
herritarron esku.
Herritarron esku ez dagoen moduan
Kutxabankeko kontseilariak zein izango
diren erabakitzea. Bankuaren akziodun
batzarrak –Vital, Kutxa eta BBK-ko ordezkariek osatua– beste hiru kontseilari
“independente” izendatu berri ditu eta
lehendik zituen hainbati ere kargua berritu die, tartean Iturberi, honek erabaki baitu Kutxa fundazioko presidentzia
uztea –baterazina delako Kutxabankeko administrazio kontseiluan egotearekin–. Beraz, finantza erakundearen
hamabost kontseilarietatik hamar EAJri
loturikoak izango dira, bi PPri eta hiru
PSE-EEri. “Horrela despolitizatu dituzte desagerrarazitako aurrezki kutxak”,
azaldu du ustelkeriaren kontrako Arabako Adi! elkarteak.

Espainia da krisiarekin soldaten arteko desberdintasuna gehien hazi
den estatua. Nazioarteko erakundeek halaxe diote, eta Espainiako
Estatistika Institutu Nazionalak
(INE) kaleratutako azken txostenak ere bai. Desoreka bi arlotan nabarmentzen da: langile prekarioen
eta kalitatezko enplegua dutenen
artean bata; emakume eta gizonen
artean bestea. Langile prekarioak
dira soldaten jaitsiera gehien jasan
dutenak, eta hori datuen bidez ere
ikus daiteke: kontratu mugagabea
zuten soldatapekoek behin-behinekoek baino 9.066 euro gehiago
irabazi zuten 2014an. 2009tik enplegu egonkorra dutenen eta ez dutenen arteko lan-sarien diferentzia
handitu besterik ez da egin, 7.300
eurotik 9.000 eurora. INEk 2008tik
erregistraturiko urtez urteko serietan, diferentzia handiena 2014koan
ikus daiteke.
Emakume eta gizonen soldaten arteko desoreka ez da txikiagoa. 2014an lehen aldiz hasi zen
sexuari dagokion soldaten arteko
leizea ixten, gutxienez 2008tik. Gizonen urteko soldata gordinaren
(25.727,24 euro) eta emakumeenaren (19.744,82 euro) arteko diferentzia 178 eurotan gutxitu zen
2013an. Abiadura hori mantenduz
gero, eta kontuan izanik diferentzia oraindik 5.982 eurokoa dela,
leizea guztiz ixteko 33 urte eta erdi
beharko genituzke. 2014ko datuak
eskuan, ikus dezakegu emakumeek
gizonek baino %23,2 gutxiago irabazten dutela.
Desoreka basati horiek haustea
gobernu eta enpresa ororen helburu nagusi izan beharko litzateke.
Horretarako borondate politikoa
beharrezkoa da, berdintasuna erdigunean jarriko duten politika ekonomiko, sozial eta laboral berriak
garatu ahal izateko. n
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EITB NAFARROAN
Nafarroa eta EAEko
gobernuek adostu
dutenez, EITBko zerbitzuei
buruzko hitzarmena
sinatuko dute uztailaren
bigarren hamabostaldian.
Horien artean daude
Nafarroan ETB Lurreko
Telebista Digitalez
zabaldu ahal izatea
eta beste hainbat irrati
zerbitzu, tartean FMkoa.

OIHANA ETXEBARRIETA

Alarde parekideak 20 urte

IRUN. 1996an Bidasoaldeko Emakumeak taldeak eztabaida piztu eta urte hartan 57 emakume eskopetari atera ziren Irungo alardean, tentsio eta liskar handien artean. Hondarribian ere saiakera egin
zuten hainbat emakumek. Orduz geroztik, aurreiritziz jositako haustura soziala gertatu zen bi herrietan. Azken urteetan alarde parekidearen desfileak istilu larririk gabe egin ahal izan dira, baina ez era
normalizatuan, eta zatiturik jarraitzen du herriak. 20 urte geroago, aurten ere emakumeak alardean
izan dira ekainaren 30ean, eskubideek eta festak bat egin dezaketela erakutsiz.

Artseniko kutsadura
Zabalgarbi ondoan
Zero Zabor
@zero_zabor

Zabalgarbi erraustegiaren inguruko landareetan artsenikoa hirukoiztu egin
dela publikatu zuen Berria egunkariak. Gipuzkoan berriz, bero jarraitzen du
erraustegiari buruzko eztabaidak.

Jaki arriskutsuak

Usurbilen, galdeketa

Ikertzeari ezezkoa

Fernando Palaciosek
dio Zabalgarbi inguruko landarerik eta horiekin bazkatutako animaliarik ez litzatekeela
jan behar. Palacios
CSICeko ikerlaria da
eta aditua erraustegien
kutsaduran. Kezkatuta
agertu da Ekologistak
Martxan ere.

Usurbilen hiru egun
iraungo dituen erreferenduma egingo
dute irailaren 30 eta
urriaren 1 eta 2an.
16 urtetik gorako
bizilagunek honako
galderari erantzun
ahalko diote: “Erraustegia egitea nahi al
duzu?”.

EAJ, PSE eta PPren botoek atzera bota dute
Gipuzkoako Batzar
Nagusietan errausketak giza osasunean
dauzkan eraginak
ikertzeko batzorde
bat sortzea. EH Bildu
eta Ahal Duguk eskatua zuten batzorde
honen sorrera.
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ATENTATUAK

131
hildako eta 200
zauritu utzi ditu
Bagdad erdialdean
egindako atentatu
batek. Estatu
Islamikoak hartu
du erasoa bere
gain. Atentatuaren
auzoan, xiitak dira
bizilagun gehienak.

41

lagun, gehienak
turkiarrak, hil zituzten
bost egun lehenago
Istanbulen, beste
atentatu batean.

ESKOLA JANTOKIEN
AUZIA, ARTXIBATUTA
Juan Calparsoro
EAEko fiskal nagusiak
eskola jantokien
ustezko iruzurraren eta
administrazio publikoaren
artean loturarik ba ote
den ikertzeko martxan
jarritako auzia artxibatu
du, Eusko Jaurlaritzak
erantzukizun penalik ez
duela argudiatuta.

ABORTU ESKUBIDEA
Texaseko estatuko lege
murriztaileek abortuak
egiten dituzten medikuei
ezartzen dizkieten
mugak atzera bota
ditu AEBetako Auzitegi
Gorenak. Abortatzeko
eskubidearen aldeko
azken 25 urteotako epairik
esanguratsuena da.
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GAZTELUKO PLAZATIK TORTURA | ESPAINIA | EUSKO JAURLARITZA

Espainian
torturatzen da
EDO GUARDIA ZIBILEK, poliziek eta ertzainek torturatzen dute, edo torturatu
izan dute 1960 eta 2013 artean bederen.
Nork aginduta, nork baimenduta? Lerro hauetan esaten dena arriskutsua da
oraindik Espainian, salaketa bat jaso daiteke Estatuaren aldetik edo atxilotua izan.
Ikusi besterik ez Burlatako Aztnugal pintaketekin Nafarroako Espainiako Gobernuaren ordezkariak egindakoa: hainbat
herritar atxilotu pintaketa soil bategatik.
Eusko Jaurlaritzako Bakegintza eta
Elkarbizitzarako Zuzendaritzak agindutako “Tortura: 1960-2013” ikerketak
4.660 tortura kasu bildu ditu aipatutako
epean EAEko herritarren artean. Euskal
Kriminologia Institutuak bideratu du
ikerketa, Paco Etxeberria auzi mediku
ezagunak zuzenduta. Abendurako bukatua izango dute ikerketa guztia. Torturaren Aurkako Taldearen esanetan
10.000raino ere igo daitezke tortura kasuak Euskal Herrian. Horrelako ikerketa
bat abiatzen denean, gainera, tortura
jasan eta salatu ez duten pertsona asko
azalera daitezke oraindik, giro berriaren baldintzek bultzatuta.
NORK TORTURATU DU? 1.589 kasutan
Guardia Zibilak, Espainiako Poliziak
1.561 eta 310 kasutan Ertzaintzak. Nola
ikertu eta zigortu dira tortura hauek?
1960 eta 2013 artean Espainiako auzitegiek 50 funtzionario zigortu dituzte
32 pertsona torturatzeagatik, guztiak
1979 eta 1992 artean; azken data honetatik aurrera ez da zigorrik egon. Ertzaintzaren tortura kasuetatik ez da bakarra zigortu eta, paradoxikoa bada ere,
orain arte Eusko Jaurlaritzak beti ukatu
du Ertzaintzak torturatu izan duenik.
Espainiako Estatuan tortura onartu
duen goi mailako instituziorik esanguratsuena da Eusko Jaurlaritza, eta txosten honek inflexio puntu bat finkatuko
10

du torturaren ezagutzan. Espainiako
Gobernuari ere tortura ikertzeko eskaera egin dio Jonan Fernandez Jaurlaritzako bake eta bizikidetza zuzendariak.
Denbora tarteak eta torturatu kopuruek
adierazten dute tortura sistematikoa
izan dela Espainian; hau da, Estatuak
bultzatua eta babestua, baina honek ez
du inoiz horrelakorik onartu, eta seguruenik horren gordin onartuko ere ez.
Egia, justizia eta erreparazioaren eskeman oso urrats garrantzitsua da Jaurlaritzaren hau, baina hamarkadak behar
izan dira Euskal Herrian Pernandoren
egiak direnak onartzen has daitezen.
Gaitza da Espainia eskema horretan sartua ikustea, eta hori gabe nekez izan daiteke justizia eta erreparaziorik. Baina
urratsez urrats bakarrik egin daiteke
ibilbide osoa eta hori egia azaleratzetik eta justizia eskaeratik bakarrik egin
daiteke. Horretan aritu izan dira urte
hauek guztietan salaketak aurkeztu dituzten milaka torturatu, torturak salatu
dituzten erakunde, elkarte eta hedabide ugari; eta horretan jarraitu beharko
dute aurrerantzean ere, hori egin ezean,
halako txostenak edozein gobernuren
tiradera batean geratuko baitira.

Xabier Letona
@xletona

AHAZTEKO ARRISKUA hor dago beti,
besteak beste askori ez zaiolako interesatzen halakorik aireratzea. Zein esperantzarekin begira dakioke Espainiari? Jaurlaritzaren txostenari emandako
zabalkundea neurgailu hartuko bagenu, oso gutxi. Adibidez, El País eta El
Mundok aipatu ere ez zuten egin gaia
Jaurlaritzak txostena ezagutarazi ondorengo egunean. El Diario Vasco-rentzat 1.603 gipuzkoarrek torturak jasan
izanak bere azaleko 3x4 zentimetroko
titulu bat merezi izan zuen. Zorionez,
tortura jasan dutenen salaketa eta berau azaleratzeko lanean ari diren herritar eta erakundeen lanak nekez utziko
du denborak tortura beste barik irents
dezan. Espainiako azken hauteskundeen emaitzak ere ez dira oso esperantzagarriak.
Jende askok sofritu ditu torturak,
eta jende asko ari da jasaten oraindik
bere ondorioak, besteak beste, torturaren ondorioz autoinkulpatuta zigortu dituzten preso ugari. Zigor horien
errebisioa eta tortura bidez lortutako inputazio berrien geraraztea dira
bideratu beharreko lehen urratsetakoak. n
2016/07/10 | ARGIA
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JENDEAK

IPUINGINTZA | BAZTERKETA SOZIALA

Maitena Illarramendi, titiriteroa

«Kamiseta bat egin nuen
lelo honekin: Ez kritikatu,
kutsakorra da»
Bertizko Titiritortoen laguna da eta haien sortzailea. Izaki berezi horien bidez
naturaz, kulturaz, beldurraz, bazterkeriaz eta enpatiaz hitz egiten die haurrei
ikasgelan eta bere txotxongilo emanaldietan.
Reyes Ilintxeta
@ReyesIlintxeta
ARGAZKIAK: DANI BLANCO

Nola sortu zen Titiritortoen mundua?
Proiektua poliki-poliki egindako zerbait da, planifikatu gabe sortuz joan den
egitasmoa. Irunen egiten dut lan irakaskuntza publikoan, nire semea Hendaiako ikastolan dago eta Nafarroako
Gaztelu herrian bizi gara. Beti bueltaka
ibiltzen naiz eta denbora librean egin
dudan arteterapia moduko bat izan da.
Erritmo bizian bizi naiz eta denbora pixka bat dudanean toki lasai bat bilatzen
dut, mendian normalean, eta han marraztu, gitarra jo eta idatzi egiten dut.
Lehenbizi ipuina sortu zen eta ondoren akuarelaz egin nituen marrazkiak,
horiek eskaneatu, maketatu… Liburua
autoedizioan plazaratu dut eta orain internetez saltzen dut. Plazer hutsagatik
egin dut.
Zergatik Bertiz?
Duela bi urte Bertizera joan ginen bizitzera. Artean Hendaiako hondartzan
bizi ginela, ahizpak eta biok eta gure
bikotekideek erabaki genuen Bertizen
alokatzen zen etxe polit bat hartzea. Berez Arraioz herrikoa da, baina Bertizko
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oihanean dagoen baserri bat da. Uda
hartan semearekin Irlandara egindako
bidaian Corken izan ginen txotxongilo
jaialdi handi batean. Oso polita izan zen,
astebetez toki eta modu guztietako panpina eta istorioak ikusi genituen.
Bertizen ginela idatzi nuen ipuina eta
etxeko besteok lagundu zidaten. Txarli kamerari profesionala da, eta berak
berehala egin zuen bideoklipa. Lorea
ahizpa irakaslea da eta panpinak egiten
aritu zen nirekin. Fidel musikaria da eta
berak lagundu zidan nik egindako kantak muntatzen eta grabatzen.
Handik sei bat hilabetera beste aukera
bat sortu zitzaigun. Nire bikotekidearen familia Gaztelukoa da eta herriko
ostatuaz arduratu dira aspalditik. Gu
Bertizen ginela hura libratu eta enkantera atera zutela jakin genuen. Orduan
ikusi genuen han lan egin eta bertan bizitzeko aukera zegoela eta pena handiz
Bertizko etxea utzita, ostatua hartu genuen. Familia izugarri poztu zen eta niri
ere Gaztelu asko gustatzen zait. Han oso
gustura gaude, jendea oso atsegina da
eta izugarri ongi hartu gaituzte.

Toki batetik bestera, beti mugimenduan?
Sortzez donostiarra naiz, Errekalde auzokoa. Haurtzaroan, Antiguan ere pasa
nuen denbora pila bat amamarekin, Ondarretako hondartzan. Horregatik, beti
mendian eta hondartzan ibili naiz eta
atsegin ditut.
Orain Irunen nago, Txingudi Ikastolan. Zazpi bat urte daramatzat irakaskuntzan, baina lehenago zortzi urte
pasa ditut kanpoan bizitzen. Londresera
joan nintzen au pair, baina ez zen oso
esperientzia ona izan. Gero New Yorkera joan nintzen. Ostalaritzan aritu nintzen eta, bidenabar, argazkilaritza eta
kamera lanak, bideoak eta dokumentalak egiteko ikasketak egin nituen. Oso
gustura bizi izan nintzen lau urtez New
Yorkeko erdigunean. Bizitzan gehien
ikasi dudan garaia izan zen.
Oso polita zen dena, baina natura
behar nuen, eta Costa Ricako oihanera
joatea erabaki nuen. Karibeko Puerto Viejo herrixkara joan nintzen nire
lagun batek horretaz hitz egiten zidalako askotan. Herri txiki rasta bat zen
eta imajina daitekeen bizimodu onena
2016/07/10 | ARGIA

Maitena Illarramendi
Unanue
1976, Donostia

Lehen Hezkuntzako ingeles
irakaslea lanbidez eta
titiriteroa zaletasunez.
Bertizko Titiritortoen liburua,
abestiak eta ikuskizuna
sortu ditu azken bi
urteotan. Izaki berezi horien
laguntzaz hezkidetzaz,
haurren beldurrez, enpatiaz,
ekologiaz, euskal kulturaz
eta genero berdintasunaz
mintzo da neska-mutilekin.
Bere autokarabana agertoki
bihurtuta harat eta honat
ibiltzen da herri, baso
eta zelaietan ikuskizuna
eskaintzen.
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zen hangoa. Oihanetik atera eta hantxe
bertan zenuen harea beltzeko hondartza eder-ederra. Jatetxe batean aritu
nintzen lanean eta aldi berean argazkilari lanak egiten nituen, gustura bai
baina bizitzeko ozta-ozta irabazten
nuen. Orduan Ozeano Bareko Melia
hotel handi batean lan egiteko aukera atera zitzaidan. Argazki eta bideo
arduraduna behar zuten, ingelesduna. Oso modan dago aberatsen artean
Amerikako Estatu Batuetan, Kalifornian bereziki, kostaldeko hotel horietako hondartza liluragarrietan ezkontzea. Gonbidatu guztiak zuriz jantzita
eta oinutsik joaten dira lorez betetako
hondartzetan ospatzen diren zeremonietara. Dena oso dotorea da eta argazki eta bideo ederrak egin behar zaizkie
bezeroei. Paradisuan bizitzea izan zen
hura niretzat eta oso ongi ordainduta
zegoen, gainera. Urte haietan asko bidaiatu nuen: Panama, Honduras, Guatemala, Nikaragua... Ni abenturazale
izan naiz beti.

Zer dela eta Euskal Herrira itzuli?
New Yorketik Costa Ricarako aldaketan
Gabonak hemen pasa nituen eta nire semearen aita izango zena ezagutu nuen.
Nirekin etorri zen Costa Ricara eta ume
bat edukitzea erabaki genuen, baina
arazo handiak izan nituen haurdun gelditzeko. Umerik ezin izango nuela izan
esan zidatenean, orduan etorri zen haurra. Ikaragarria! Oso gogorrak izan ziren
haurdunaldi aurretik Costa Rican egin
zizkidaten bi ebakuntzak eta Euskal Herrira itzultzea erabaki genuen, babes
bila. Horrela sortu zen Xamai.
Xamaik Gatz Titiritortoren antz handia
du, ezta?
Hala da. Hau idatzi nuenean 7 urte zituen haurrak eta lo egiteko beldur itzela izaten zuen. Adin horretan ohikoa da,
baina nire umearen kasua gehiegizkoa
zen. Ipuin hau idatzi nion. Protagonista
Gatz da, eta bera ere iluntasunaren beldur da. Semeak sarri galdetzen zidan ea
munstroak badiren, eta nire amak esandakoarekin gogoratzen nintzen: pentsatu behar dugula, adibidez, inurriek
nola ikusten gaituzten, agian haientzat
gu garelako munstroak. Bertizko Titiritortoak pozik bizi dira basoan, eta
haientzat gizakiak dira munstro beldurgarriak. Ezezaguna, desberdina, suertatzen zaigu beldurgarria.
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Ez kritikatu
“Behin kamiseta bat egin nuen,
eskuz margotua, eta hala zioen:
‘Ez kritikatu, kutsakorra da’.
Harrez geroztik ez didate inori
buruz gaizki hitz egiten. Euskaraz
oso interesgarria da kutsakorra
kontzeptua, bi gauza esan nahi
duelako: erdarazko contaminante
eta contagioso”

Nolakoak dira izakitxo horiek?
Berdeak eta txikitxoak. Komunitatean
bizi dira, okilek zuhaitzetan eginiko zuloetan prestatzen dituzten habietan. Ez
dute kanpoko mundua ezagutzen eta gizaki bat ikusi zuten lehen aldian zer pentsatu zuten deskribatzen da ipuinean.
Arrek gingila gorria dute, 13 urtetan
ateratzen zaiena. Hasieran lotsa pasatzen dute eta ezkutatzen saiatzen dira.
Emakumeen hilerokoaren parekoa litzateke, eta nik hemen trantze hori mutilek pasatzen dutela jarri dut enpatia
lantzeko. Bestalde, kumeak izateko sexu
bereko bi kidek elkartu behar dute. Ez
dira lesbianak eta ez dira gayak. Ugalketarako modu hori dute, besterik ez.
Naturala da. Adibide moduan, haurrei
aipatzen diet ostrek sexuz aldatzen dutela hainbat aldiz bizitzan zehar. Etiketak kentzea da kontua.
2016/07/10 | ARGIA
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“Badira bazterkeria
mailak, eta bada
bat oso subliminala,
atzetik egiten dena,
askotan emakumeen
artean, pixka bat
desberdinak direnen
aurka bideratua.
Inbidiagatik sortzen
da askotan”

Bada Izar Bele pertsonaia.
Gatzen birramatxi da, oso pertsonaia
garrantzitsua. Herriko xamana da. Oso
harreman estua du naturarekin. Oso
ondo ezagutzen ditu sendabelarrak eta
bere hitz eta erritu magikoekin gaixoak
sendatzen ditu, ingurumena garbitzen
du… sorginek egiten dutena, alegia.
Gaztea zenean ez zuten herrian maite
ezberdina zelako, eta herritik kanporatu zuten. Bat gaizki-esaka hasi zen berari buruz, inbidia ziolako. Izar Belek
berezko zoriontasuna zuen eta beste
horrek, aldiz, ez zekien pozik bizitzen,
ozpinduta zegoelako. Kanpoko gauzak behar zituen ondo egoteko. Hori
dela eta, Izar Bele sorgina eta gaiztoa
zela esaten hasi zen. Bere gezurren bidez lagunak ere kutsatu zituen eta azkenean herri guztia, baita umeak ere.
Jendearen aurkako bazterkeria landu
ARGIA | 2016/07/10

nahi dut horrela. Bullying hitza ez zait
gehiegi gustatzen, oso gogorra iruditzen zait. Badira bazterkeria mailak,
eta bada bat oso subliminala, atzetik
egiten dena, askotan emakumeen artean, pixka bat desberdinak direnen
aurka bideratua. Inbidiagatik sortzen
da askotan. Adibidez, neska azkar eta
polit baten aurka gaizki-esaka hasten
dira isolatzeko.

Haurren artean ere ohikoak dira halako
portaerak?
Batez ere nesken artean. Adibidez, urtebetetze festara edo zinera denak gonbidatu bat izan ezik, eta bere aurrean esan
zeinen ondo pasa duten. Edo mehatxu
gisa esan halako pertsonaren laguna
bazara niregana ez hurbildu. Nik halako egoerak bizi izan ditut eta oso gaizki
pasatzen da.

Irakaspen horiek guztiak nola eramaten
dituzu ikasgelara?
Nire asmoa haurrak besteen tokian jartzea da. Horrela, asko enpatizatzen dute
Izar Belerekin adibidez, eta ez pertsonaia gaiztoekin. Hausnarketa bultzatu nahi dut. Aho zikinak toki guztietan
daude eta beti dago norbait norbaiti buruz marmarka eta bere aldera eraman
nahi zaituena. Zenbat min egiten dugun
norbaiti buruz gaizki hitz eginda, askotan bizio hutsagatik! Haurren sormena
piztu nahi dut. Ikusi dute nola idatzi dudan ipuina eta orain haien kabuz hasi
dira kapitulu berriak egiten.
Gizarteak gure bidea lantzea eskatzen
digu, baina hori egiten dugunean askotan zigortu egiten gaituzte. Kontraesankorra, ez da hala?
Erresistentzia handia sentitzen duzu
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zerbait egin nahi duzunean edo
zure ahotsa, zure irizpidea izan
nahi duzunean. Estaltzen saiatzen dira. Taldeetan gertatzen
den dinamika da. Nik uste dut
toki guztietan gertatzen dela.
Costa Ricara iritsi nintzenean,
adibidez, jatetxe batean hasi
nintzen lanean. Beste zerbitzari guztiak bertako emakumeak
ziren, eta ni altuagoa eta zuriagoa nintzenez, ingelesez banekienez, eta mundu guztiarekin
hitz egiten nuenez, elektrikara
ematen zuen hozkailura bidaltzen ninduten beti izozkien bila.
Nahita bidaltzen ninduten, gero
nitaz barre egiteko.

Gaztelun 1936an hilketa lazgarria gertatu zen: haurdun zegoen
emakumea eta bere sei seme-alaba leizezulora bota eta han hil
ziren.
Sagardia-Goñi familiakoak ziren,
eta hura ere horrela hasi zen.
Lehenbizi herriko batzuek baztertu zituzten, eta azkenean akabatu. Oso gertaera mingarria da
eta jende askok izugarri sufritu du horregatik. Neurri batean
Izar Bele pertsonaiarako inspirazioa izan zen.
Carolina Astudillo feminista
txiletarra eta dokumental egilea duela gutxi etorri zen Gaztelura informazio bila. El gran
vuelo filma egin du berriki Clara
Pueyo Jornet emakume komunista katalanari buruz eta Punto de Vista jaialdira gonbidatu
dute proiektu bat aurkezteko.
Juana Josefa Goñi eta bere zazpi

Gatz, titiritorto basatia
ipuinaren balioak

seme-alaben erailketa interesatu zitzaion eta herrira agertu zitzaigun horretaz galdezka.
Kontatu nahi du nola arrazoi
batengatik edo bestearengatik
arrarotzat jotzen ziren emakumeak sorgintzat jo, ehizatu, torturatu eta hil egin izan
dituzten historian. Astudillok
gaur egun emakumeek askotan duten botere faltarekin
lotu nahi du hori guztia. Esan
zidan Izar Bele pertsonaia, eta
proiektu osoa asko interesatzen zitzaizkiola.

Noiz hasi zinen emanaldiak es-

kaintzen?
“Ekologia: Izakiok ekologista naturalak dira. Txorien gainean hegan egiten dute edo azeri eta katagorriaren bizZugarramurdiko txotxongikar gainean mugitzen dira toki batetik bestera. Beraiek
lo jaialdian hasi nintzen maregokitzen dira naturara, hura suntsitu gabe. Zuhaitzak,
txoan eta egia esan martxotik
basoa eta natura errespetatzen dituzte diren bezala.
hona ez naiz gelditu. Uztailean
Hezkidetza: Izateko era desberdinak onartzen dira.
autokarabana hartu eta EuroHasteko, ugaltzeko biologikoki sexu berekoekin elkartu
pan barna joango naiz semeabehar dira Titiritortoak. Gatzek, adibidez, bi ama ditu,
rekin. Eroen Itsasontzia HolanSutondo eta Leize.
dan dago orain. Kapitaina nire
Euskal mitologia eta kultura: Izakitxo horiek jainkolaguna da eta han egin nahi
sak gurtzen dituzte eta euskal mitologian jainko gehiedut nire emanaldia. Horreganak emakumezkoaz dira: eguzki amandrea, ilargi
aman- bat-batean
tik ari naiz testua ingelesera
Europa
drea…eta nik asmatu dudan Burrunba Mari ekaitzen
itzultzen. Gaztelaniaz ere atera
kantu inprobisatuaren
nazioarteko
jainkosa. Ekaitzak jotzen duenean haren erritmoan
hasnahi dut.topaketa
Amak sorpresa eman
ten dira denak dantzan. Bestalde, eguzki-lorea jartzen
zidan duela gutxi ipuina gazdute haien zulo sarreran.
telaniara itzuliz. Oso ondo gelTitiritortoen euskara: Narrazioa euskara batuan idaditu da.
tzita dago, baina elkarrizketak Conchita Gamio gazteluaKarabanarena nola otu zitzairraren laguntzaz egin ditut. Berak Bertiz eta Malerrekako
zun?
lehenagoko euskara zahar polit-polita du eta hizketa
molde hori da Titiritortoena. Hori dena enpatia eta desKarabanarena segituan penberdintasuna lantzeko erabiltzen dut. Haurrak besteen
tsatu nuen. Betiko titiritero
larruan jartzen ditut, tortillari buelta ematen saiatzen
egingo naiz eta toki guztietara
naiz jazarpen egoerak saihesteko”.
joango naiz, berdin laku baten
ertzera, mendi puntara edo basora. Naturan libre ibiltzeko. n

Europa bat-batean
KANTU INPROBISATUAREN NAZIOARTEKO TOPAKETA
Uztailaren 11tik 16ra Donostian
Jardunaldi akademikoak eta emanaldiak aste guztian
Eta azken egunean, jaialdi handia Kursaalen
Zatoz eta ezagutu munduko kantu inprobisatuak!

Antolatzaileak:

LAGUNTZAILEA

www.europabatbatean.eus
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IRITZIAK

Alde

A

lde. Orain inoiz baino gehiago. Eta
alboan Mariano Rajoyren aurpegia lehen planoan.
Barre egin genuen, hanka sartze
mundiala inondik ere, itzulpen traketsen antologiaren parte da jada.
Apropos eginda ere zaila da kontrako
mezua hain doi adieraztea. Barre egin
genuen, bai, baina baita negar ere, euskarari hizkuntza funtzional gisa ematen
dioten garrantziaren beste erakusle bat
baino ez baitzen izan.
Behin ekainaren 26a pasata, alabaina,
badirudi PP eta Rajoy bera beste zerbait iragartzen ari zitzaizkigula −uler
dezagun “iragarri” etorkizuna aurresatea bezala, ez baita “alde” polisemia
duen hitz bakarra−. Jendeak eman du
bere botoa, eta Espainiaren erraiak begi-bistan geratu zaizkigu. Bost axola korrupzioa, bost axola gerra-zikina, bozka
baldintzatzen duena zera da: Espainiaren batasun sakrosantua. Espainiaren
alde egitea inork Espainiatik alde ez
egitea da. Kito.
Gobernua osatu nahian ibili diren
hilabeteetan ere, mintzagai nagusietako bat erabakitzeko eskubidea eta
Kataluniako erreferenduma izan da.
Atzo marra gorriak zirenak gaur marra
gorri-hori-gorriak dira berriro, eta gora
guardia zibila eta indar armatuak, eta
bihar nork jakin.
Aurreko hauteskunde orokorren bide
beretik, aldaketarako nahia non dagoen
ikusteko ez da politologo trebea izan
behar, horretarako nahikoa da hauteskunde-mapen Estatuko koloreei begiratzea. Euskal Herrian eta Katalunian
ere botoaren logika ez dabil baieztapen
honetatik aparte: Espainiaren alde egitea edo Espainiatik alde egitea. Alegia,
Espainiako Estatua aldatu daitekeela
sinestea edo proiektu propioari eustea.
Lehenengo aukerari dagokionez, nabaria da asimilazioaren bidetik identitatearen eraikuntzan pauso bat egin dela
ARGIA | 2016/07/10

Estitxu Garai Artetxe
EHUKO IRAKASLEA
@egarai

Nabaria da asimilazioaren
bidetik identitatearen
eraikuntzan pauso bat
egin dela atzera. Espainia
hobetzeko aukeraren
bat balego, jendea
konforme legoke Espainia
“jatorrago” batean?
Independentismoak
kontuz ibili beharko du
diskurtso horrek uzten duen
arrastoarekin

atzera. Espainia hobetzeko aukeraren
bat balego, jendea konforme legoke
Espainia “jatorrago” batean? Independentismoak kontuz ibili beharko du
diskurtso horrek uzten duen arrastoarekin.
Iragarpenekin jarraituta, alde, alde
egitearen alde, bozkatu dute britai-

niarrek. Inkestek une askotan Brexita aurresan arren, benetan zaila zen
sinestea emaitza hori izan zitekeela.
Emaitzak emaitza, nire aburuz, erreferenduma aukera galdua izan da.
Aukera galdua izan da ezkerra Europan
erabateko noraezean dagoelako. Parada hobezina zen Europar Batasunari
buruzko eztabaida serio bat proposatzeko. Ezkerreko mugimenduak
erabat zatituta egon dira kanpainan
zehar. Batetik, Europan jarraitzearen
aldekoek, herrien Europa sozialaren
proiektua berreskuratzea posible dela
diote, langileen eskubideak Europaren
aterkipean hobeto babestuta daudela.
Jeremy Corbyn izan da argudio hori
baliatu duenetako bat, nahiz eta oso
apal eta aho txikiarekin (aurretik beti
agertu baita oso kritiko EBrekiko).
Beste askok, ordea, TTIP merkataritza
akordio neoliberala, errefuxiatuentzako hesiak, Greziarekin izandako jarrera
eta austeritatearen bidetik gizarte
babesa kamustea baino ez dute ikusten
EBren baitan eta Brexitaren alde egin
dute. Edonola ere, jakina da ezkerra ez
dela gai izan kanpainan eragiteko eta
UKIP (Erresuma Batuaren Independentziaren Alderdia) eta Boris Johnsonek
hauspotutako xenofobia izan da jendea
mobilizatzeko argudio behinena.
Eskozian, berriz, beste irizpide baten
arabera bozkatu dute. Britainiarrak
eskoziarrei mehatxuka ibili ostean independizatuz gero Europar Batasunetik kanpo geratuko zirela, orain eurek
erabaki dute alde egitea Eskoziaren borondatearen kontra. Paradoxa txikiak.
Brexitaren kapitulua ez dago itxita, baina zentzuzkoa da pentsatzea Eskozian
erreferendum berriari ateak irekiko
dizkiola. Horrek berriro ere mugituko
luke herrien erabakitzeko eskubidearen errota, eta aukera berriak zabaldu
daitezke Europako testuinguruan. Zein
aldetan harrapatuko ote gaitu? n
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Denboraren denboraz

L

agun batek esan dit ez al dudan
BER aireportuko kaosaz ezer idatziko (BER: Berlin-Branderburgoko Willy Brand aireportua). Heriotza
misteriotsu bat ere badagoela, beharbada, afera ustelari lotuta. Lau urtez
lanean egon den komisioak bere azken
txostena argitaratu duela dagoeneko.
Beste lagun batek galdetu dit, noizko dudan artikuluaren entrega eguna.
Hiru egun geratzen zaizkidala entzun
duenean, ahazteko aholkatu dit; hiru
egun ez direla inondik ere nahiko aireportu proiektu horren zer-nolakoak
aztertzeko. Aireportuaren zoritxarrak
kutsatuta, artikuluaren entrega eguna
atzeratzen ikusi beharko dudala neure
burua, eta nik neuk ezarritako atzerapenaren data ezin konpliturik, ostera
ere atzeratzen. Horrela, betiko sekulatan. Komisio bat jarriko didatela zerk
huts egin duen epaitzeko, baina finean,
artikuluak ez duela argia ikusiko. Badirudi, duela bost urte zabaldu behar
zuen aireportu-fantasmaren inguruan
denbora gelditu egin dela. Badirudi,
haizea bera ere geldituko den urtearen
zain daudela, Europako botere-zentroko aireportua izan behar zuena
zabaltzeko.
Gizaseme eta alaba txikiak, ordea,
gehiago edo gutxiago, epeak bete behar
ditu, zorrak ordaindu behar dituen
bezalaxe. Muguruzaren kantu baten hitzekin hasi dudan egitasmoa bukatu eta
zutabe-fantasma bat izatetik salbatzeko, oporretara joan naiz. Finlandiarra
izan litekeen paisaia batera, aipatu botere-zentro horretatik ehun kilometro
eskasera. Hemen ere denbora gelditu
dela pentsa liteke. Efektua, aldiz, zeharo ezberdina da. Ez dago porrotarekin
loturik, naturaren indarrarekin baizik.
Gure sistemaren presentzia urriarekin,
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Irati Elorrieta
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Antton Olariaga

ekosistema sentiberei sendotasuna
bueltatzen zaie. Hemen, basoak eta
ehunen bat aintziren urek garaitu dute.
Gure bisitariak, paseoan zihoala,
adineko gizon bat ikusi du zaldiarekin
soroa prestatzen. Sinetsi ezinik bueltatu da, lagunei erakutsiko dien argazki
batekin. Bisitariak galdetu du, nola
litekeen inguru hau guztia ez egotea
industrialki esplotatuta. Dena esplotatu behar al da, ba? Kapitalismoan
bai, diost, den-dena. Bada, erreserba
batean gaude, parke natural batean.
Naturaren erreserba kapitalismotik babestutako paradisu bihurtzen da. Antza
denez, kapitalismoak paradisu mota
ezberdinen beharra du; mugak jartzen
dizkion horiena, eta arnasa ematen dizkionena. Esan gabe doa, azken horiek
ez daudela gizaseme eta alaba txikientzat pentsatuak.
Bisitariak egindako argazkiak herrialde garatu bateko bazter baten
atzerapena iradoki lezake. Baina laurogei urtetik gorako nekazariak berak
kontatu dit zaldia larregi ez alfertzeko
jartzen duela lantzean behin soroan
lanean. Bihitegian bizitzera sartu zaion
mapatxe familia erakutsi dit. Eta orein
talde batek galopan gurutzatuko du
baso artean doan bidea. Zikoinak habia egiteko tokia aurkituko du. Arrano
arrantzaleak planeatuko du aintziraren gainetik. Hala eta guztiz ere, azken
orduko bi igerilari, inguruetan gero
eta igel gutxiago daudelako kexatuko
dira. Garapen hitzaren beste adiera bat
hazten da espazioak babestean. Beste
denbora bat irabazten da.
Bukatu gabeko aireportuaren zutabea urtearen amaierarako utziko dut.
Ziurtasun eta baimen kontuek oztopatzen banaute, beranduenez, hurrengo
urterako. Zertarako presaka bizi? n
2016/07/10 | ARGIA
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Balentrien alde ilunaz

O
Fermin Erbiti Zabalza
KAZETARIA

so futbol zalea ez izan arren, ni ere poztu
egin nintzen Osasunaren balentriarekin.
Ekaineko larunbat hartan, festaren eztanda ikaragarriaren lekuko isil eta arretatsu izan
nintzen. Ilunetik aski izaten dugunez, festaren
argiari besterik ez erreparatzea erabakia nuen,
jendearen zoramenaren lekuko izatea ederra
dela iritzita: karrikak eta ostatuak leporaino, jendea dantzan, oihuka, saltoka…
Bestalde, gurea bezalako gizarte hain zatikatuan gutxitan gertatzen da abertzale, erregionalista eta sozialistak arrazoi berberagatik alaitzea.
Eta bada, noski, kontent egoteko beste arrazoirik,
Osasuna zalea izan ala ez: klubak guztiokin duen
zorra aiseago kobratuko dugu lehen dibisioan
bigarrenean baino.
Honaino, ederki dena. Kontua da herri zoramenaren aparra gora zihoan neurrian kontrako
bidean hasi zitzaidala barneko bozkarioa, hura
guztia gehiegi zelakoan: goizaldeko ongi etorri
jendetsua, agintarien omenaldia, jokalariek heroien antzera karrikaz karrika eginiko ibilaldia,
hedabideen arreta neurriz gainekoa… Zer nahi
duzue esatea: hasierako helburua bazter batean
utzita, iganderako festaren iluna nagusitzen ari
zitzaion barneko bozkarioari.
Aldarte aldaketa arrazoitu nahian-edo, berriki
irakurri eta apunteen koadernotxoan jasotako
esaldia gogoratu nuen. Ismael Santos saskibaloi

jokalari ospetsuarena da, elkarrizketa batetik
hartua: “Kirol profesionalak –dio galiziarrak–
funtsik gabeko automatak sortzen ditu. Zer
irabazi, horixe balio duzu. Partida irabazten duen
jaurtiketa egiten baduzu, heroia zara; huts egiten baduzu, berriz, kakati handiena. Dena azken
emaitzaren arabera epaitzen da, eta hori bidegabea eta pobrea da”.
Esaldia irakurtzen ari nintzela, irrati esataria
hurrengo denboraldiko euskal derbiez ari zen:
“Bost euskal talde lehen dibisioan, hogei derbi!”.
Hura entzun eta segituan telebistak horrelakoetan eskaintzen dizkigun irudiak ikusi nituen: bi
taldeetako zaleak nahasturik daude, Estafetan
edo Fermin Calbetonen, nor bere elastiko eta
lepokoarekin, zerbeza eskuetan, oihuka. Hogei
aldiz denboraldian.
Eta ni, etor litekeenaz jakitun, Xabierko San
Frantziskoren beso ustelgabeari erregutuz, behin
eta berriro: “Arren, derbien aurreko erreportajeetan atera dezatela noizbait Juan Luis Zabalak
Txistu eta biok liburuan deskribatzen duen futbol
zale motaren ordezkaria: ‘Ez nauzue harrapatuko
Realaren elastikoa jantzita edo Realaren garaipen
bat jauzika eta oihuka ospatzen. Aitortua baino
isila da nire Realzaletasuna, espanturik gabea’”.
Hogei euskal derbi: hogei aukera profil horretako zaleren bat elkarrizketatu eta derbien aitzineko erreportajeetan berritasunik eskaintzeko. n

Azkena

G
Joanes Etxebarria
KAZETARIA
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ure bertso eskolako lagun batek miresmena die ditxolariei. Erranaldi labur eta
errimatuetan, erritmo bizian, zirt eta zart,
sekulakoak botatzen omen zituztelako. Labur
eta on. ARGIAren proposamena aproposa zen
horretarako, eta ahal bezainbeste baliatu dut, epe
luzeen artetik, laburki zerbait kontatzeko. Ahal
bezala eta mamiari lehentasuna eman nahiz.
Baina autozentsura krudela da. ARGIA aldizkariak (ere) frogatzen baitu egunez egun isunak, polizia eta beste lege edo epaileen gainetik
kazetaritza sendoa egin daitekeela. Baina hartu
gai mingarri bat, pentsatu “nor naiz ni hori kontatzeko”, edo “zer pentsatuko dute” eta ttutt,
gaiez aldatu. Gisa horrez baztertu dut Ipar Euskal

Herriko elkargo bakarrari egin nahi nion kritika,
ene alde matxista salatzeko gogoa, eta beste zenbait gai.
Leku ber-berean aste bat lehenago aritzen den
Itxaro Bordari entzun ala irakurria diot egunero
idazten duela, eta nahiz aitak hala egitea aholkatu, egunero ametsetan galtzen naiz, paper
gainean hitzik etzan gabe. Hargatik segur aski,
zutabe honen arduradunak pentsatu izan du
behin baino gehiagotan ez zitzaiola garaiz jinen
ene kolaborazioa. Beraz hona edo beste plaza
libre batera itzultzeko edo seriostu beharko naiz,
edo punkiago bilakatu, edo ondu beharko dut.
Plazera izan da, eta plazera izanen da hemen berean irakurtzen segitzea, laster arte. n
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€uroexit

B

ritainia Handian, ekainean egin
zen erreferendumean, ezaguna
denez, Europar Batasunetik irtetea
irabazle atera zen. Nahiz eta prozesua
nola bukatuko den ezezaguna izan, argi
dago posible dela herrialde bat EBtik
ateratzea. Azpimarratzekoa da moneta
subiranotasuna (libera eta Ingalaterrako Bankua) abantaila handia dela,
prozesua asko erraztuz.
Posible al da herrialde batek Eurozona (eta Euroa) alde batera uztea? Beren
garapenerako gomendagarria izango
litzateke? Honen inguruan itxi ez den eztabaida luzea eman da. Eurozonan sartzea norabide bakarreko bide moduan
planifikatu zen, itzulerarik gabekoa,
herrialdeek moneta eta kanbio politika Europar Banku Zentralaren (EBZ)
menpe utziz. Gainera, 2007ko krisia hasi
zenean, EBZren austeritatea gero eta
gehiago nabaritu zen, bere helburuak
betetzeko. Horrela, herrialdeek moneta debaluatzeko erreminta galdu zuten,
lehiatzeko bideak mugatuz. Herrialdeek
aplikatu zituzten neurriak zergak eta
soldatak murriztea izan ziren, hots, barne debaluazioa, beste tresnak (moneta
eta kanbio politika) ez baitzeuden euren
esku. Ondorioz, EBZk inposatutako austeritatearen aurrean erabat mugatuta
daude, oso era labur batean azalduta.

Endika Alabort Amundarain
EKONOMIALARIA
@autogestioa

Posible al da herrialde batek
Eurozona alde batera uztea?
Euroan sartzea norabide
bakarreko bide moduan
planifikatu zen, itzulerarik
gabekoa, herrialdeek
moneta eta kanbio politika
EBZren menpe utziz
Krisiaren ondorioak sufritzen ari
garen heinean, egoera hau gainditzeko
zenbait adituk Hegoaldeko herrientzat Eurotik irtetea beharrezkoa dela
proposatzen dute (M. Weisbrot, J. Sapir,
C. Lapavitsas, beste batzuen artean):
Herrialdeek Moneta Batasuna apurtu

2017ko egutegia
Ez beldurrik izan datorrenari...
eskatu orain 2017ko ARGIAren egutegia
eta irailean eskuratuko duzu
& 943 371 545 · www.argia.eus/denda · denda@argia.eus
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dezatela, aldebakarreko irteera jarraitzea. Research on Money and Finance
ekonomista politikoen sarearen iritziz,
herrialde zordunek ez lukete zorra
ordaindu behar, aldi berean Eurozona
alde batera utziz eta zor-publikoaren herri auditoretzak eginez. Horrela
barne moneta politika berreskuratuko
lukete, krisia arinago gaindituz.
Baina proposamen horiek alde ilunak
dituzte, Eurotik irtetearekin eszeptikoak direnek azpimarratu duten bezala
(M. Husson, M. Etxezarreta, D. Albarracín eta Ó. Onaran, beste batzuen artean). Zer gertatuko litzateke herrialde
hauen zorrarekin? Ziurrenik Eurotan
egongo dela, arazoa dena. Gainera,
aditu hauek azpimarratzen dute Europako periferiaren arazoa ez datorrela
Euroaren eskutik, baizik eta finantza,
ekoizpen eta kanpo merkataritzan duten dependentziatik. Arazoa dela subiranotasuna berriro nola berreskuratu,
eta ez moneta politika nominala berriro
berreskuratzea.
Eztabaida oso sakona izan da; hitz
hauen helburu apala gurean azalaraztea da, ahal den neurrian, eztabaida
piztea. Azken finean, beste herrialde bat horrelako bidegurutze batean
aurkituko da. Eta aukera ez da batere
erraza. n

Egutegia
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egutegia
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50€
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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!

Orain prezio
berezia!
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ETA BREXIT AHAZTUTA
AZKENIK BRITAINIA
HANDIA EUROPAN
GERATZEN BADA?
Dibortzio errazik ez da, gutxiago herrialdeen artean. Europar Batasun osoak
ekin dio trantsizio nahasi bati Britainia Handiko erreferendumaren ostean.
Liderrik boteretsuenek ere aitortu dute hipotesi honetarako prestatu gabe
zeudela, hain zeuden seguru emaitzaz. Bereizketa ondorenerako harreman
koadro berria antolatu behar dute Britainia Handiarekiko. Edo harremanak
birformulatu... erreferenduma ahaztuta.

Pello Zubiria Kamino
@pellozubiria

Richard Branson txit aberats eta oso famatuaren hitzetatik jakin zuten askok
bazegoela beste aukera bat: “Hondamendira goaz eta bigarren erreferenduma behar genuke. Brexitaren aldeko
datuak oker zeuden”. Ekainaren 28an,
asteartea, esan zuen.
Aurretik, 23an britainiarrek erreferendumean erabakirik Europar Batasunetik irtetea, ostiralean eta astelehenean mundu osoko burtsek hiru bilioi
–“b” hizkiz, bai– dolar galduak zituzten,
Bransonen Virgin Bank diru-etxearen
balioa ia %40 hondoratu…
Bigarren erreferendumaren ideia
Lord Michael Haseltine Alderdi Kontserbadoreko hautetsi klasikoetako batek
haizatu zuen: Parlamentuan oso garbia zela Europan jarraitzearen aldeko
gehiengoa eta hortik abiatuta zerbait
egin beharra zegoela.
Liberal Demokraten lider Tim Farron
ados zegoen zerbait egin beharrarekin eta
Alderdi Laboristatik David Lammyk bide
bera iradoki zuen, aurreikusiz ekonomiaren hondamendia eta Eskoziak azkenean
bere bideari ekitea. Zirrikitu legala ere
aipatu zuen Lammyk: “Erreferendum hau
kontsultazkoa zen, ez zen loteslea”.
22

Paristik Le Mondek jaso zuen posibilitatea: “Eta azkenean Brexitik gertatzen
ez bada?”. Hipotesiak badituelako oinarriak. Hasteko, EB barrutik irtetea nahi
duen estatuko lehen ministroak Lisboako itunaren 50. atala abiarazi behar du,
egun horretan hasten delarik korritzen
bi urteko negoziaketa epea.
Jeremy Corbyn lider laboristak kanpainan eskatua zuen emaitza irtetea
baldin bazen Cameronek biharamunean
bertan abiarazi behar zuela 50. atal hori.
Aldiz, Cameronek dimititu egin du, ondorengo agintariari utziz botoia sakatzeko opari pozoitua. Lehen ministroa
hautatzea dela, kargu hartzea, gobernua
osatzea… lau hilabete geroago UKIPeko
Nigel Farage ez den inor ausartuko da
Brexit tekla sakatzera?
Eskoziak ere baldintzatuko du prozesua, eskoziarren gehiengoak Remain
[geratu] bozkaturik. Nicola Sturgeonek fite egin ditu mugimenduak Bruselasen. Hori bezain garrantzitsua izan
daiteke erreferendumaren beraren
deslegitimazioa, alde guztietako funtzionario eta politikoek hasia: Leave
[alde egin] botoaren aldekoek gezurrezko informazioa erabili zutela, era-

bakia Parlamentuari dagokiola eta ez
jendeari…
Bestalde, erreferendumaren biharamunean bertan hasi zen interneten bigarren galdeketa baten aldeko sinadura
bilketa, egun gutxitan lau milioi bildu
zituena, berme oso gutxiko mekanismoa baina Brexitaren emaitza auzitan
jartzeko giroan eragin duena. Erreferenduma balio gabetzeko horiek eta arrazoi
gehiago aipatu dituzte emaitzak ezagutu ostean Europar Batasunean jarraitzearen aldeko sutsuenek.
Azkenean joango da ala ez Britainia
Handia Europar Batasunetik? Irtetea
nagusiki populismo eskuindarretik bultzatu duen UKIPeko buru Faragek ez du
zalantzarik: herritarren nahia konplituz
britainiarrek agur esango diote Europar
Batasunari... eta beren ondoren herrialde gehiagok, tartean Frantziak Marine
Le Penen eskutik.

Botere errealek erabakia
Aldiz, erreferendumaren emaitza ez
dela beteko dio Moon of Alabama, AEBetako blog ezkertiar ezagunak. Bozketaren bezperan idatzi zuen: “Brexit, ez da
gertatuko. Ez dio axola zer bozkatuko
2016/07/10 | ARGIA
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‘Biz Radar‘ hedabidearen argazkian, UKIPeko
jendeak Europar Batasunetik ateratzearen
aldeko kanpainan Londresko parlamentuaren
aurrean: “Itzul iezaguzue gure herrialdea
berriro“ diote afixetan. Yanis Varoufakisek
idatzi du: “Leavek irabazi zuen, hautesle
britainiar gehiegik identifikatu zuelako EB
autoritarismoa, irrazionaltasuna eta demokrazia
parlamentarioarekiko mespretxuarekin.
Eta herritar gutxiegik sinetsi zigutela guri,
bestelako EB bat posible dela”. Ordainetan, dio
Varoufakisek, geratzen diren herrialdeetako
jendeak EBk austeritate eta burdinazko kaiolan
itxiko ditu.

duten britainiarrek, botere errealek [powers that are] ez diete Europatik irteten
lagako”. Ekainaren 25ean titulatu du:
“Brexitaren emaitza saihestera doaz: eskuin faxistarentzako oparia”.
Bertolt Brechten obra batetik izena
hartu duen Moon of Alabamak prestigio
handia dauka –zenbait sari ere eskuratuak ditu– nahiz eta publikoak ez jakin
bere egileez ezer askorik, aparte bere
sustatzaile nagusiak Bernhard izena
duela.
Brexitik gertatuko ez dela argudiatzeko zerrendatu ditu Europak irentsitako
beste erreferendumak, hauek azkenak:
2005ean Europako Konstituzioaren
kontra bozkatu zuten Frantziak (%54,9)
eta Holandak (%61,5) baina alferrik,
eraginik ez baitzuten izan; 2008an Irlandak Lisboako itunaren kontra bozkatu zuen (%53,2), baina erreferenduma
errepikatu zuten; eta 2015ean Grezian
%61,3k bozkatu zuen erreskatearen
aurka, alferrik orduan ere. Ez konplitze
horrek ez badu istilu larririk ekarri herrialde horietan… zergatik ekarri behar
du Erresuma Batuan?
Lisboako itunaren 50. artikuluari
ez dio berehala heldu Cameronek, dio
ARGIA | 2016/07/10

Moon of Alabamak, eta hori ezean dibortzioaren ordularia abiatzen ez denez,
hasierako desafioen ostean Angela Merkelek garbi adierazi du ez dela presaka
ibili beharrik eta Londresko agintariei
denbora eman behar zaiela erabakitzeko nola jokatu aurrerantzean.
Britainiarrek aurkituko dute modua
erreferendumean bozkatua errespetatu
dadin? Ala Europar Batasuneko burokratek eta mundializazio neoliberalaren
aldeko politikariek lortuko dute erreferenduma ahazturik geratzea?
Bigarren kasu honetan, dio Moon of
Alabamak, Brexit kaotiko batek baino
kalte larriagoak eragingo dituzte. EBk
are legitimitate gehiago galduko du eta
“sinesgarritasuna irabaziko dute sistema bortxaz besterik ezin dela aldatu
uste dutenek”.
Eskuin gogorreko alderdiei arnasa
emango die Europa osoan. Hauek entzulego zabala daukate politikoek bezala
ekonomiak galtzaile utzi dituen jende
xumeen artean, baina eskuindar populisten programa ekonomikoek desberdintasunak are gehiago handituko dizkiete: “Lehenik zukua ateratzen diete
txiroei eta klase ertainei egiten zaizkien

bidegabekeriei, gero aberatsen indarra
are gehiago handitzeko”.
Moon of Alabamak uste du Europan
falta direla ezkerreko alderdiak nazionalismoaren nostalgia erromantikoa seriotan hartu eta dena zanpatzen duen
mundializazioari aurre eginez politika
sozialista batekin lotuko dutenak.
Blair, Schroeder, Hollande eta beste
sozial-demokratek nazionalismoa madarikatu eta mundializazio anti-nazionalista eta neoliberala goretsi dituzte.
Noiz eta nazionalismoak popularitate
berria irabazi duenean neoliberalismoak zanpatutako jende xumeen artean. “Eta horiek hutsik utzitako espazioa faxismoak beteko du”.
Moon of Alabamarentzako “botere
errealak” dira globalizazioaren nagusiak, banka eta korporazio handiak eta
OTAN. Bere hipotesietan ez da sartzen,
nonbait, egoera berria Britainia Handiko laboristek kudeatzea Jeremy Corbyn
bezalako lider batekin.
Ezkerreko nazionalismoak bultzatu
ala, Yanis Varoufakisek eta beste askok
proposatzen duten moduan, Europako
aurrerazaleak estuago elkartu? Hautu
konplikatua ezkerreko jendeentzako. n
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Cameron erretiratuta, Corbyn etxekoek
asesinaturik… nork gidatuko du
britainiarren trantsizioa?
Britainia Handiko politikarien eremuan
eskuinetik bultzatu bazen Europar
Batasunetik irteteko erreferenduma,
emaitzak lehenbiziko matxura larriak
ezkerrean eragin ditu. Alderdi Laboristaren kide neoliberalenek, Tony Blair
eta Gordon Brownen ildoan hautatutako parlamentariak buru, estatu kolpea
antolatu zioten biharamunean bertan
Jeremy Corbyni, azken kongresuan botoen %60rekin irabazi zuen lider zahar
bezain berriari.
Aurrez ondo prestatutako partitura joaz bezala, Corbynen itzaleko gobernuko –oposizioak horrela funtzionatzen du Londresen– kideen erdiak
baino gehiagok banan bana eman zioten dimisioa, errenuntziazko gutun gordinak Interneten eskegiz, eta ondoren
parlamentari laboristek konfiantzazko
bozkaketa ezarri liderrari. Ordainetan,
zientoka militante laborista mobilizatu ziren 2015eko kongresuan lidergoa
alderdiko aparatuaren kontra irabazi
zuen Corbynen alde.
Michael Chessumek idatzi du The New
Statesmanen: “Corbynek petto bakarra
egin du: estuago lotu behar zuen Alderdi Laborista. (…) Brexita geldiarazteko argudio bakarra zen austeritatea eta
neoliberalismoa direla benetan ekarri
dituztenak etxerik eza, soldaten jaitsiera eta zerbitzu publikoen hondatzea, ez
dela etorkin errumaniarren eta bulgariarren kontua. Corbynen akats nagusia
izan da hasieratik zorrotzago ez hartu
izana Alderdi Laboristaren kanpainaren
kontrola eskuetan, nahiz eta hori egin
izan balu ere berdin aurpegiratuko zioten”.
Horiek, ordea, lurrikararen bezperako
kontuak dira. Jeremy Corbyn ezin da honetatik bizirik irten, Alderdi Laboristaren zati handi bat mobilizatuta ere. Notable gehienek alde egin diote –Thomas
Pikketyk berak ere bai– edo tiroka ari
zaizkio kargu publikoetatik. Alderdi Laboristari haize berria ekarri dion Corby24

nek adierazi du ez dela etxera joango
lanak erdi bidean utzita. Baina ziurrenik
orain oso bestelakoa da bukatu beharko
duen lana: Alderdi Laborismoa egoera
berrira egokitzeko trantsizioa –ez bada
zatiketa historiko bat- kudeatzea.
Alderdi Kontserbadoreak berea kudeatu behar duen moduan: nork negoziatuko du eskuinetik EBrekiko estatus
berria? Boris Johnsonek, boto emaile
kontserbadore asko Leave bozkatzera
gehien berotu zituenak, uko egin dio.
Batzuek diotenez, badakielako inondik
ezin dituela bete kanpainan esanda-

ko promesak, ezinezkoak edo besterik
gabe gezur hutsak zirelako. Besteen ustean, operazioan kide zuen Michael Govek akabatu du hotzean, lehen ministrotarako aurrea harturik.
Eta erreferendumaren eguna urrundu
ahala, gero eta nabarmenagoa da Britainia Handiko egitura politikoetan sentitzen den hutsunea, kontrolik eza. Gero
eta kezka handiagoa herritarren artean,
bi alderdi nagusietako buruak botere
zatien inguruko borroka taktikoetan
nahastuak eta lider garbi baten usainik
ez. Trantsizioa gogorra izango da. n
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Burtsek hiru bilioi dolarreko
kapitalizazioa galdu dute
Brexit osteko bi egunetan
Historiako muturrekorik handienetako
bat –bi eguneko jaitsierarik gogorrena–
hartu zuten munduko burtsek Britainia
Handiko erreferendumaren ostean: hiru
bilioi (“b” hizkiz idatzirik, bai) galdu zuten konpainia handienek beren kapitalizazioetan. Euskal Herriko inbertsiogile
baten begietatik begiratuta, nork esan
behar zion ingelesen enbata batek burtsako astindurik handiena IBEX 35eko
konpainiei eragingo zienik, %12ko galera?
Aste bete baino lehen, ordea, Londresko burtsako FTSE 100 indizeak galera
guztiak berdindu zituen eta, aldiz, Europako beste gehienek galeretan segitzen
zuten, Madrilek %9, Milanek %11, Paris
eta Frankfutek %6… Brexitak gehiago
kolpatu Londresgo oligarkia gainerako
Europakoa baino?
Ingelesen erreferendumetik harago
dago oztopoa, bistan denez. 2016an
Londresko burtsak %2 irabazi duen bitartean, Milangoak %25 galdu du, Madrilgoak %15, Paris eta Frankfutekoek
%10, denek galdu. Behin eta berriro
2008an hasitako krisi ekonomikoari “kimu berdeak” eta “tunel amaieran

argia” iragartzen dizkioten arren, hazkundea nola berreskuratu ez dute agintariek asmatzen, bazter guztiak diru
merkez asez ez bada. Europako Banku
Zentralak ekonomia zaintza berezietako
gaixoa bezala dauka, bere kabuz pultsua
lortu ezinik, bizia artifizialki sostengatuta.
Britainia Handiko agintariek lotsarik
gabe aitortu dute erreferendumean Leave garaile ateratzekotan ez zeukatela B
planik prest. George Osborne ekonomia
ministroak zinismoz esan duenez, dibortzioaren aldekoek pentsatu behar
zuten biharamunean zer egin. Arazo da
Europako beste agintariak ere larru bizirik harrapatu dituela dibortzioak.
Aldagoiaren pean, eten gabe doaz astinduak: orain Erresuma Batuaren zor
publikoari A hirukoitza kendu diotela, berehala libraren debaluazioari esker hango esportazioak handitzen ari
direla, kontuz, agentzia batek Europar
Batasunaren zorra ere jaitsi egin duela
sailkapenean, hauteskundeak direla hemen edo han… Berri onik ez globalizazioarekin gizenduta larrialdian dagoen
Europa gaixoarentzako. n
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Brexit,
ondorioak eta eraginak

Yanis Varoufakis
DiEM25 MUGIMENDUKO KIDEA

Leavek irabazi zuen, ateratzeak, hautesle britainiar gehiegik identifikatu zuelako Europar Batasuna autoritarismoa,
irrazionaltasuna eta demokrazia parlamentarioarekiko mespretxuarekin; eta
gutxiegik sinetsi zuelako bestelako EB
posible zela.
DiEM25 gure mugimendu paneroparraren baloreei oihartzuna eginez, tinko
egin nuen Remainaren aldeko kanpaina.
Herritar aurrerazaleak erakarri nahian,
EB disolbatzea ez zela irtenbidea esanez
jardun nuen Ingalaterra, Gales, Eskozia eta Ipar Irlandako hainbat hiritan.
EBren desegiteak itzelezko indar deflazionistak askatuko zituela aipatu nuen;
hauek lau haizetara hedatuko litzatekeen murrizketa garai berri bat ekarriko zutela seguruenik; azken finean, horrek establishmenta eta bere ingurune
xenofoboen alde egingo lukeela. John
McDonell, Caroline Lucas, Owen Jones,
Paul Mason eta beste batzuekin batera
barruan gelditzearen aldeko lerroa jorratu nuen, baina finkatutako ordena
eta instituzioen aurka egiteko.
Gure aurkako aliantza eraiki dute ondoko hauek:
- David Cameronek, zeinaren Bruselarekiko amarruek gogora ekartzen diguten
britainiarrek EBtik mesprezatzen duten
guztia;
- Altxorra eta haren alarmismo pseudoekonometriko barregarriak;
26

Yanis Varoufakisek The Guardianen idatzitako artikulu honen arabera, Europa osoko demokratak batu eta EB
aldatzea da 1930.eko amildegi xenofoboan ez erotzeko aukera bakarra.

- Londresko City-ak, zeinaren harrokeria jasanezinak milioika boto-emaile
EBren aurka jarri zituen;
- Bruselak, Europaren periferiaren aurka ‘urpekaria’ izeneko azken tortura eta
asfixia simulakroan tematu dena;
- Wolfgang Schäuble Alemaniako finantza ministroak, zeinaren mehatxuek alemaniarren aurkako sentimendua suspertu zuten;
- Frantses gobernu tamalgarriak;
- Hillary Clintonek eta bere kuadrila atlantistak, EB beste “borondateen koalizio”
arriskutsu horretan marraztu dutena;
- Eta Greziako Gobernuak: EBren murrizketa zigortzaileen aurrean egindako
etengabeko kapitulazioak biziki zaildu
digu langile klase britainiarrari sinestaraztea Bruselak euren eskubideak defendituko zituela;

Orain aktibatuko diren ezkutuko
indar maltzurrak
Erreferendumaren ondorioak tamalgarriak izango dira. Baina ez dira Cameronek eta Bruselak behin eta berriz
esaten zituztenak. Merkatuak berandu
baino lehen egonkortuko dira eta negoziazioek seguruenik norvegiar erako
irtenbideren bat ekarriko dute. Horrek
ahalbidetuko dio hurrengo parlamentu
britainiarrari adostasunez hartutako
erabakiren baterantz jotzea. Schäuble
eta Brusela suminduko ditu, baina gisa

horretako konpromisoren bat bilatuko dute Londresekin, bai ala bai. Haien
klase instintu indartsua gidari, torie-ak
batera arituko dira, ohi legez. Hala ere,
oraingo shocka eta gero etorriko den
lasaitasun erlatiboaren ondoren, ezkutuko indar maltzurrak aktibatuko dira,
Europan eta Britainia Handian kalteak
eragiteko gaitasun handikoak.
Italia, Finlandia, Espainia eta zeresanik ez Grezia, ez dira bideragarriak
egungo baldintzetan. Euroaren arkitekturak geldialdia bermatzen du eta eskuin xenofoboa sendotzen duen zurrunbilo deflazionarioa indartzen du. Italian,
Finlandian eta seguruenik Frantzian populistek erreferendumak edo bestelako
deskonexioak eskatuko dituzte.
Plana duen pertsona bakarra Alemaniako finantza ministroa da. Schäublek
Brexit osteko izuan aukera galanta ikusten du batasun iraunkor murriztailea
ezartzeko. Azenarioa prest dute: euroguneko aurrekontu txiki bat langabeziaren parte bat eta gordailu bankarioen
aseguruak ziurtatzera bideratuko dute.
Makila berriz, estatuen aurrekontuei
betoa ezartzeko boterea izango da.
Arrazoia badaukat eta Brexitak EBko
estatu kideentzat burdinazko kaiola
austeritario iraunkor baten sorrera badakar, bi emaitza posible daude. Lehena,
kaiolak bere buruari eustea, non austeritate instituzionalak deflazioa Erresu2016/07/10 | ARGIA
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Ekintzaile batek “Europako Banku
Zentralaren diktadura” salatu zuen,
Draghi presidentearen aurrean
konfetiak jaurtiz.

ma Batura zabalduko duen, baina baita
Txinara ere (eta ondorengo desestabilizazioak eragin negatiboak izango ditu
bueltan Erresuma Batuan eta EBn).
Bigarren aukera da kaiola haustea
(Italiak edo Finlandiak irtetea erabakitzen duetelako, adibidez), eta azkenerako kolapsoan sartuko den eurogunetik
Alemania irtetea. Horrek gune berria
Deutschmark bilakatuko du –Ukrainako
mugaraino zabalduko dena ziurrenik–,
deflazioa eragiteko makina erraldoia
(moneta berriaren balioak gora egingo
du, eta fabrika alemaniarrek nazioarteko merkatuak galduko dituzte). Erresuma Batuak eta Txinak, egoera horretan,
aukera gehiago dituzte shock deflazionario handiago batean erortzeko.
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Bi garapen posible horien horroreak
eraginda, eta Brexitak ez du Erresuma
Batua babestuko, nik eta DiEM25-eko
beste kide batzuek saiatu gara europeismoa amildegira daraman eta EB gidatzen ari den establishmenta salatzen.
Duda handiak dauzkat, Brexitaren ostean sentitu duten beldurraz gain, EBko
buruzagiak lezioa ikasteko gai izan ote
diren. EBren demokratizazioaz hitz eta
pitz eta beldurraren bidez beren burua
inposatzen jarraituko dute. Inor harritu
daiteke horrenbeste britainiar aurrerakoik EB honi bizkar ematen amaitu
izanagatik?
Nahiz eta konbentzitua jarraitzen dudan Leave aukera okerra zela, pozten
naiz herri britainiarrak erakutsi duen

ausardiagatik. Aurre egin diote EBren
defizit demokratikoak eragindako subiranotasun murrizketari. Galdu dugula
sentitzeari uko egiten diot, nahiz eta
erreferendumeko galtzaileen artean
kontatu nire burua.
Orain demokrata britainiar eta europarrek egin behar dutena da boto hori
baliatu Londres eta Bruselako establishmentari aurre egiteko orain arte baino indar handiagoz. EBren desintegrazioa oso azkar gertatzen ari da. Europa
osoan zubiak eraiki, muga eta alderdi
guztien bidez demokrata guztiak batu;
horixe da Europak behar duena ez badu
aurreko mendeko 30. hamarkadan bezala, amildegi xenofobo eta deflazionario batean erori nahi. n
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Joseba Urrusolo Sistiaga Preso politiko ohia

“GURE BORROKAREN
ERRADIKALTASUNA
OSO ARTIFIZIALA IZAN DA”
Pasaia 1957. Herria utzi zuenetik 35 urte iragan dira. 16 urte eman zituen
klandestinitatean eta 19 espetxean: “Preso izan denarentzat ahalegin itzela
da hedabideen aurrean jartzea, niri ez dit plazerik ematen”, esan digu
ETAko kide ohi honek. Preso direnekiko ardurak eta bere herriarekiko hartu
zuen engaiamenduak motibaturik mintzatu zaigu. Humberto Unzueta
Kareaga kazetariaren Langraiz bisean bis (Erein) liburua hartu dugu solasaren
abiapuntu, ETAren disidentziarekin aurrez aurre du ere izenburu.
Mikel Asurmendi
@masurmendi
ARGAZKIAK: DANI BLANCO

Langraiz bidea delakoa, preso gutxiengo
batena da. Zergatik ez da gehiago bildu?
Bide hori hautatu dugunok kartzela ezberdinetan egon gara, aspaldiko presoak
eta berriak. 80. urteetan jada, preso askok ETAren bidearekiko kritikak egiten
zituzten, areago, horietako batzuk azkenean Langraiz bidea hautatu genuenok
baino askoz zorrotzagoak. Baina, kritika
horiek nola bideratu arazo handia izan
da. Kartzelan ez duzu Kolektiboarena
ez den beste biderik [EPPK-Euskal Preso Politikoen Kolektiboa]. Egin dezagun
kalkulu bat: ea zenbat jendek segitzen du
politikan kalera atera ondoren? Gehiengoak bere bizitza egiten du, manifaren
batera joaten da, eta puntu. Hau da, norberaren askatasuna kanpoan onartuta
dago, presoari ez zaio onartzen ordea;
barruan ez dago erabakitzeko eskubiderik. Presoari eskatu zaio parametro
zurrun eta zorrotzen barruan “erabakitzea”. Kolektibotik ateratzea oso zaila da.
Ateraz gero, abokatu gabe geratzen zara,
inolako laguntzarik gabe. Ordura arte
izan duzun ingurua galtzen duzu.
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Ausardia handia behar da, beraz.
Bai. Sekulako ausardia behar duzu zeure
jarrera Kolektiboan planteatzeko. Eta ez
bakarrik “kolektiboa uzten dut, eta neure bidea egiten dut” esateko. Barruan
beste bide batzuk ere planteatzeko.
Kolektiboaren izaera zurruna eta zorrotza
dela, diozu.
Bai. Presoa guztiz mugatuta dago. Kolektiboan dagoen mentalitatearengatik
eta inguruan sortzen den presioarengatik jendeari legalitatearen bidetik urratsik ematea ezinezkoa egiten zaio. Erabakiak kolektiboaren ikuspegitik hartu
izan dira beti, zure erabaki pertsonala
galtzen duzu.
“ETAren disidentziarekin aurrez aurre”,
idatzi du Humberto Unzuetak. ETAn izan
al da disidentziarik?
Disidente izatea... ez da erraza. Gurean,
gogorra izan da naturaltasunez nork
bere iritzia ematea. Iritzia planteatzea
bai, baina planteatzen duzuna ordura
arteko jarduera aldatzeko bada, be-

rehala talka egiten duzu “goiko”-ekin,
eta arazoak sortzen dira. Ez da bakarrik ETAn izan. Horrelako erakundeetan
onartzen da erakundea uztea: nekatuta
zaudelako, zure familiarekin bizi nahi
duzulako, itsasoz bestaldera joan nahi
duzulako… Joera horiek ulertzen dira.
Alegia, “gogorrek jarraitzen dute, besteek ezin dutelako”. Uste hori nagusitu
da. Kontua da, ez dagoela disidentziarako arrazoi edo jarrera bakarra, militante
bakoitzak berezko iritzia du.

Langraizeko presoen aniztasuna azpimarratu du ere Unzuetak.
Langraizen bildu ginenon artean jarrera ezberdinak ziren. Batzuek irtenbidea
modu pertsonalean ikusten zuten, eta
hori errespetagarria da. Beste batzuentzat, niretzat barne, Langraiz bidea militantziaren jarraipena da. Militantzian erabaki batzuk hartu genituen eta orain ere
bai, gure ardura ekarpen politikoak egitea
delako. Gu kritiko agertu ginenean, gure
asmoa ez zen bide legaletik egitea, hau da,
kartzelatik ateratzea lehenbailehen eta
2016/07/10 | ARGIA
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“Langraiz bidea militantziaren
jarraipena da. Militantzian erabaki
batzuk hartu genituen eta orain ere
bai, gure ardura ekarpen politikoak
egitea delako”.

puntu. Ez. Gure ustez, hausnarketa sakona
egin behar genuen Kolektiboan, eta orobat ezker abertzalean, borroka armatuarekin bukatu beharra ikusten genuelako,
hori zen funtsezkoena.

Zergatik ez zen borroka armatuarekiko
jarrera kritikoa areagotu kartzeletan?
Adibidez, askotan aipatu da Nelson Mandela. Mandelak bere biografian esaten
du: “Gu saiatzen ginen kolektibo bezala
funtzionatzen, baina praktikan ez zegoen kolektiborik, kartzelak berak eragozten zuen hori”. Mandelak berak erabaki zuen gobernuarekin bere kabuz
harremanetan sartzea, presoen kolektiboaren arabera hori ezin zuela egin jakin
arren. Eta egin zuen ondoko presoekin
kontsultatu gabe. Hasi zen kartzelako
arduradunekin harremanetan, eta hori
tabu zen. Haren kolektiboak “Gobernuarekin guk negoziatu behar dugu”, zioen.
Mandelak ez zuen kolektibo bezala ezer
negoziatzeko aukerarik ikusi. Guri ere
berdin gertatu zaigu eta hark bezala
geure urratsak eman ditugu.
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Arnaldo Otegi eta Mandela parekatu dira
zenbaitetan. Logroñoko kartzelatik egindako elkarrizketan: “Gure etsaiak Espainian daude, ez Langraizen”, adierazi zuen
orri hauetan.
Otegik horrelako adierazpenak egin ditu
eta modu pertsonalean antzeko mezuak
bidali izan dizkie Langraizeko preso batzuei. Horrelako detaileak oso inportanteak izan dira. Baina, gure artean ez da
Mandela modukorik izan. Hegoafrikako
egoerak eta Mandelak jokatu zuen rolak
ez dute zer ikusirik izan hemengoarekin. Mandelak kartzelan eman zituen
urratsak arazoa konpontzeko, onartu
zituen barruko bizi baldintzak pertsonalki: 3. graduaren antzekoak. Irteerak
kartzelatik. Hemen, zoritxarrez, ez da
halakorik izan.
Zer iritzi duzu EPPKren ibilbideaz?
Kolektibo bezala funtzionatu nahi izan
du, baina ez da horrela izan. Kolektiboak
presoen iritzia adierazteko markoa izan
behar du, baina praktikan gutxi batzuek
erabaki izaten dute. Erabakiak oroko-

rrean kanpoan hartuak dira, preso ohi
batzuek hartzen dituzte, abokatuak tarteko. Garai batean Gestoras delakoak kudeatzen zituztenek. Horiek presoen iniziatibak geldiarazi dituzte askotan edota
dinamika batzuk ezarri: gose grebak,
itxialdiak eta beste. Eta horiek gehienak
kanpotik planteatuak izan dira.

Zer ondorio atera duzu ETAren borroka
armatuaren bilakabideaz?
Nire ondorioetako bat da, ezkorra, borroka armatua praktikatzeak sorrarazi
duen mentalitatea. Parte-hartzea edo
barne demokrazia bezalako ekimenak,
printzipioz ezkerreko baloreak, ez dira
landu. Aldiz, mentalitate horren bidez,
erakundea helburu bihurtu zen. Erakundearen jarraipena izan da helburu, eta
da. Gure garaikoek ardura eta konpromisoa geneukan, baina gure kontraesanak agertzen hasi zirela jabetu ginen.
1985etik aurrera ohartu ginen erreforma ari zela finkatzen, gustatu ala ez. Aljeriako negoziazioetan amaiera ordenatu eta duina lortzeko aukera galdu zen.
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Harrez geroz, ETAren beste aro bat hasi
zen. ETAren jarduera aldatu zen zure ustez?
Gure garaikoak beti saiatu ginen helburu eta pertsona zehatz batzuen aurka
jotzen. Euskal Herriak bizi zuen errepresioaren arduradunak ziren, horiek
ziren erakundearen helburuak. Gertatzen dena da, hasierako balore horietan, derrape bat ematen hasi zela. Adibidez, polimiliek politikarien aurka egin
zituzten ekintzak guk ere egin genituen
–gure artean oso gaizki baloratuak–.
Horiek gure ahultasuna estaltzeko modua izan zen, oraindik indarra genuela
itxura emateko, aurrera jarraitzeko. Harrezkero, politikariak helburu bihurtu
ziren, politikariek errepresioaren ardura ere zutelakoan. Horiek ez ziren inoiz
helburu izan, baina derrape hori eman
zen. Jomugak zabaldu ziren, politikariez
gain, kazetariak, epaileak… Baina hori
ez zen erakundearen azterketa politikoaren ez militarraren ondorio izan, aitzitik, aurrera jarraitzeko halabeharrez
sortzen den mentalitate baten ondorioa
izan zen. Hau da, iraganeko ekintzak
egiteko ahalmena galduz joan zen, eta
mentalitate hori zabalduz berriz. Mentalitate horrek justifikatu du lehenago
justifikatzerik ezinezkoa zena. Baina
are larriagoa da, mentalitate hori ezker
abertzalearen inguruan zabaldu eta justifikatu delako. Beranduago, prentsan
Oldartzen ponentziako “sufrimenduaren sozializazioa ezartzea” irakurtzean
pentsatu nuen, “ez da posible, ezin dut
sinetsi horrela pentsa daitekeenik”.
Politikoki kritikoa zara, baina etikari buruzko gogoeta ere egin duzu.
Bai. Gure helburu politikoak lortzeko
funtsezkoak ziren balore batzuk hankaz
gora jarri genituelako. Ni zigor heriotzaren aurka egon naiz beti, baina guk
aplikatu dugu. Galdera da: gaur egun
zer hausnarketa egiten dugu horri buruz? Gaurko belaunaldiei ez zaie adierazi behar “borroka armatua bai edo
ez”. Aldiz, horretan aritu garenok, jarduera horretan sortzen diren kontraesanez eta mentalitateaz hitz egin behar
diegu.
Batzuentzat hori egindakoaz damutzea
da. Traidorea izatera pasatzen zara.
Nik ez dut behin ere damu hitza erabili
nire buruaz hitz egitean. Nik autokritika
hitza erabiltzen dut.
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»» Yoyesena kolpe latza izan
zen. Dena den, ETAn
ez da dena zuri eta
beltza izan
»» Guk onartu ditugu legalki
ziren aukerak, ez ditugu
Gobernuak ezarritako
baldintza guztiak onartu.
Sortuk bere estatutuak
onartuak izateko legedi
osoa onartu zuen, alderdi
politikoen lege osoa
»» ETA lurperatu gabeko
hilotza da, eta ez dakite
nola enterratu. Hori
egiten ez den bitartean,
presoentzat ETA zama da

Zer da autokritika egitea?
Erakundean sartu nintzen, bizi nintzen
giro eta baloreetan, borroka armatua zilegi zela pentsatzen nuen. Konprometitu
nintzen, bereziki “eskakeatu” ezin nuelako. Euskal Herriaren kausaren alde
egon eta burua ezkutatzea imajinaezina
zen niretzat: “Egin behar bada, nik ere
prest egon behar dut”. Egun atzera begiratu eta egin dugunaz ikuspegi kritikoa
landu behar dugu, baita nola egin dugun
aztertu ere. Ardura hori gure baloreetan
sartzen da, etorkizunari begira funtsezkoa. Hori da autokritika egitea.

“ETAtik irteteko ausartago behar da izan
ETAn sartzeko baino”, esan zuen Carmen
Gisasolak ARGIAko orri hauetan.
Bai. Duela hogei urte borroka armatua
bukatu behar zela erakunde barruan
edo kartzelan esatea oso zaila zen. Baina
bi aukera dituzu: isiltzen zara ala pentsatzen duzunarekin koherentea izateko
hausnarketa egiten duzu. Gu barruan
ginela, ez bakarrik borroka armatua bukatu behar zela, oso kontzienteak ginen
bide legaletatik egitea inportantea zela,
adibidez, irteteko permisoak eskatzea.
Kolektiboak ezetz zioen: “Nola bueltatuko zara kartzelara, atera ondoren?”.
Zergatik ez? Irlandan ateratzen ziren
normaltasunez. Gabonetan, adibidez.
Inposatuta egon den mentalitateak geldiarazi du bide hori.
Gaizki ulertutako altruismoa egon da,
agian?
Gure borrokaren erradikaltasuna oso
artifiziala izan da. Bizia galtzen ahal genuela kontzienteak ginen, baina “dena
emateko prest nago” delakoa ez da egia.
Kausa baten aldeko militante bihurtu
ginen, eta ahal genuena eman genuen
ere, baina hemen ez da inor bizia emateko gertu izan. Hemen egon da, adibidez,
Itziarren semea kantak dioena: “Itziarren semeak ez du lagunik salatzen...”.
Hau da, tinko mantentzen da etsaien aurrean. Baina errealitatea bestelako izan
da. Torturaren aurrean zaila da inor ez
salatzea. Mitifikazio izugarria izan da,
errealitateak beste zerbait erakutsi digu.
Espainiak euskal presoei ezarritako “salbuespeneko espetxe legedia” aztertu du
Iñigo Iruin abokatuak. 7/2003 legeari borroka juridiko bat planteatzea proposatu
du. Konfrontazioa arlo juridikoan beharrezkoa dela dio. EPPK-k erabaki behar du.
Legearen interpretaziorik zorrotzena
egin du Iruinek. Hau da, egoera edo parametro politiko honetan ezin da urratsik eman, lege hori aldatu behar da edo
juridikoki jorratu behar da legea aldatzeko. Baina, bien bitartean badago aukera hainbat preso ateratzeko. 2003ko
lege aldaketen aurreko preso asko dago
zigortuta eta aukerak daude bide legaletik urratsak emateko. Interpretazio
txarrena eginez gero, ematen du ez dagoela biderik. Estatuko sektore batzuek
planteatzen duten irakurketa da, txarrena. Bitxia da ezker abertzaleak ere hori
egitea. Irunek orain planteatu duena
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guk aspaldi egin genuen: permisoak eskatzea. Langraizen presoak 3. graduan
atera dira baldintzapean. Guri esaten digute bidea hilda dagoela eta haiek hori
bera hasiko dira orain urratzen. Adibidez, Frantziako zigorra Espainian kontutan hartzea, guk Auzitegi Gorenera
eramandako helegitearen ondoren lortu zen. 2008tik lege hori martxan baldin bazegoen, zergatik 2013 arte ez zen
ezer egin? Zergatik ez zen landu bide
juridikoa alderdi sozialista Espainiako
Gobernuan zegoenean?

“Guk legea baliatuko dugu, baina ez Langraizekoen baldintzetan”, esan dezakete.
Guk onartu ditugu legalki ziren aukerak, ez ditugu Gobernuak ezarritako
baldintza guztiak onartu. Sortuk bere
estatutuak onartuak izateko legedi osoa
onartu zuen, alderdi politikoen lege
osoa. Sorturen legalizazioa txostenean,
2011n, “ETA deslegitimatzeko agente
aktiboak direla”, idatzita dago. Ez bakarrik ETA, honen militanteak ere bai.
ETAren ekintzak terroristak direla dio
zehazki txostenak. Hori guztia garai batean bere parametroetan jarriz gero,
egun preso asko etxean egongo zen.
Sektore batek, ATA izenekoak, amnistia
aldarrikatzen du.
Horiek diote Sortukoak traidoreak direla, legalitate osoa irentsi dutelako, finean, hauek kartzelan ez egoteko. Nik
ez diot aparteko garrantzirik ematen.
Noski, kartzelan sartu diren azken militanteek egoera oso txarra daukate.
2003ko lege berriarekin 40 urteko zigorra bete behar dute. Espetxeko onurak onartuta ere, batzuek 32 urte bete
behar dituzte, eta hori legalki aldatzea
oso zaila da. Gaur egun amnistia alda-

rrikatzea eramandako borroka balore
bat bezala aldarrikatzea da. Eta, tamalez, tokiz kanpo dago. Amnistia ez da
emango termino legaletan, gizartea ez
dago dinamika horretan. Egun, zentzuzkoena, gertatutakoaz autokritika egitea
da eta ETA lehenbailehen desagertzea.
Erakundea presoentzat eta politika normalizatua egiteko zama besterik ez da.
Batzuek “guk ez dugu zalantzarik egin
dugunaz, ez dugu ezer baloratu behar”,
diote. Hori al da gizarteari egiten diozun
ekarpena? Adibidez, Yoyesena ez duzu
auzitan jarriko?

Hil zutenean ETAn zinen.
Erakundean nengoen, banekien gerta
zitekeela. Nik ez nuen halakorik nahi.
Nik garbi neukan bere hautu pertsonala
zela, eta aukera zeukala itzultzeko legalki, bere eskubidea zela. Ez bakarrik bere
kasuan, aurretik izan ziren beste kasuetan ere ados nengoen, eztabaidatu nuen,
baina alferrik. Yoyesena kolpe latza izan
zen. Dena den, ETAn ez da dena zuri eta
beltza izan.
Eusko Jaurlaritzak espetxeko onurei buruzko gutuna igorri die presoei? Preso
gehiago sartuko al da zuen bidean?
Proposamenak ondo daude, baina EPPK
kontra jartzen da. Kolektiboak zer proposatzen du ordea? Bada, praktikan
zigor osoa betetzea. Orain dela bi urte
Kolektiboak bide legala urratuko zuela esan zuen. Iruinek orain proposatu
duena proposatu arren, denbora aurrera doa eta ezer egin gabe jarraitzen
da. Duela 5 urte, aldiz, Sortuk legalitate
osoa onartu zuen. Hori kontraesan izugarria da. Langraiz bidea, berriz, hilda
dagoela diote. Non dago euren bidea?
Besteek egiten dituzten proposamenak

eta urratsak beti gutxiestean. Zer proposatzen diete presoen senideei?

ETAren desagerpena aipatu duzu, baina
lehenago erakundearen desarmea izan
behar dela argudiatzen da. Aurrerapausoak ematea ez da erraza, antza.
Bai, alde batetik, diotenez: “ETAk ezin
du desagertu presoak kartzelan dauden
bitartean”. Horrek ez du zentzu handirik. Egun ETAren izenean gelditzen diren gutxi batzuek ez dute ordezkatzen
ETA iraganean izan dena. Gaur egun
Sortun dauden ETAko hainbat militante
ohik ordezkatzen dute ETA izan zena eta
horiek kudeatzen dute presoen egoera. Desarmea eman edo ez eman, ETA
amortizatuta dago. ETA desarmatu ondoren ez da ezer aldatuko. Desagertu
dela esango balu, urratsa sinbolikoa litzateke. ETAk ez du ekarpen politikorik
egingo. Hau bukatuta dago. ETA lurperatu gabeko hilotza da, eta ez dakite nola
enterratu. Hori egiten ez den bitartean,
presoentzat ETA zama da. Legalitatean
urratsak emateko, ETAko edo Kolektiboko kide izatetik urrundu behar duzu,
baina erabaki horietatik kanpo geratzea
zaila da preso denarentzat. Presoak ez
dauka non kokatzerik. Aldiz, erakundea
desagertzen bada, hausnarketa kritikoa
egin ondoren, ezker abertzaleak ere berea egiten badu, presoak ere parametro
berri horietan bere bidea egin dezake,
hasteko hobeto paratuko da. Hori gertatu ondoren, preso direnek eta izandakoek egin dezakegun ekarpen erreala
elkarbizitzaren aldeko lana da. Horrek
normalizazio politikoa ekarriko du herrian. Giro horrek lagunduko du plano
juridikoan urte askotarako zigorra duten presoen egoera bideratzen eta hobetzen. Ez dago beste irtenbiderik. n
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Ontzigintza Hondarribian

ITSASOA ESKUTIK ESKURA
Itsasoa gobernatzea ezinezkoa izaki, itsasoan norbera nola gobernatu
asmatzean jarri dute adimena ozeanoari begira sortu, hazi eta bizi diren
herriek. Berdin egin dute Hondarribiak eta euskal itsas ondoko beste herriek.
Ongi joan zaie gainera, eta mende luzez ontzigintzan trebatu ziren puntako
ekoizle bihurtzeraino. Etorkizuna, baina, itsasoa bezala, laino dago.
TESTUA ETA ARGAZKIAK:

Aitor Kaltzakorta
@kaltzakorta

Sona handiko ontzigileak eta ontziak
sortu eta landu dira Euskal Herriko kale,
portu eta ibai ertzetan. Hondartza eta
labarretatik harago barnealdea ere ontzi eraikuntzari begira hazi zen garai
luze batean, historia, kultura, gizartea
eta ekonomia gidatu zituen sektore indartsua belaunaldiz belaunaldi, mendez
mende, eskutik eskura iraunaraziz.
Alta, sektorea ez da indartsu dagoeneko, eta ez du ekonomiaren motor
edo bela funtziorik betetzen. Iraun egiten du. Areago, iparra bilatzen ari dela
esan daiteke, arrantza egiteko kupoak
eta beharrezkoak diren beste hainbat
neurri urruneko bulegoetan arrantzatu
behar diren garaiotan. Itsasora ateratzeko itsasontzi on bat baino gehiago
behar da.

Probintziako zentro nagusiena
Hondarribiak protagonismo berezia
izan du alor honetan. Lourdes Odriozola Oyarbide historia doktoreak 2003an
Hondarribiko Udalarekin batera argitara eman zuen Ontzi eraikuntza Hondarribian 1203-2003 lan mardulak xehetasun handiz kontatzen du iragan zortzi
mendeotako emaria.
XVIII. mendera bitartean Lezo eta Pasai Donibaneko erriberetan egon ziren
herrialdeko ontziola garrantzitsuenak
eta horrek, Odriozolak jasotakoaren
arabera, “Hondarribia Aro Modernoan
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probintziako ontzi ekoizpen zentro nagusietako bat izatea eragin zuen” .
Garai horretako petrolioa balearen
koipea zen, eta hondarribiarrak balea arrantzale bikainak ziren. Hasieran
gehienez hamar metro eta bost arraunlaridun txalupa txikiak erabiltzen zituzten, baina baleak euskal kostaldetik
urruntzen joan ahala arrantzaleek ere
urrutiago –Ternua kasu– joateko ontziak egin zituzten.
Garai horretan ontziola guztiak hiribilduko harresitik kanpo zeuden: “Santa
Mariaren ate inguruko hareatzatik La
Roca izenez ezagutzen den tokiraino
zeuden ontziak eraikitzeko karroak”.
Horiez gain, Errota zaharreko ontziola
–1612ko dokumentu batean ageri da–,
Erriberako ontziola –1545ean Sancho
Alkiza kapitainak nao bat eraiki zuen
bertan–, Lonjako edo Puntaleko estalpea, Magdalenako ontziola, Bordalabordakoa, Bizkaia auzoko Errege Ontziola,
Irungo ontziola eta Lezo eta Pasai Donibaneko ontziolak zeuden.
Euskal ontzigintzaren urrezko garai
horretan ontzi mota ugari egin zen, hala
nola galera (XVI. mendean), naoa eta
galeoia (XVI eta XVIII), nabioa (XVIII)…
Aurrerago etorri ziren fragata, bergantina, lega, batela, txalupa, gabarra, trainerua, txanela eta abarrak. Ontzi garrantzitsu asko egin zen urte horietan
Hondarribian.

Garai berriak
Hondarribiko lehen ontzi lantegi modernoa Aseginolaza ontziola izan zen,
San Pedro kofradiaren parean. 1928an
egin zuten aseginolazatarrek bigarren
pabilioia, eta makinaria asko eta askotarikoa biltzea lortu zuen. XX. mendean
Urtizberea, Errazquin, Ecenarro, Elzo,
Zuzuarregi, Lekuona, Garin edota Sagarzazu abizenak batu izan dira sektorera.
Hondarribian, baina, batez ere bi dira
XXI. menderaino ontzi eraikuntzaren lekukoa eraman duten abizenak: Olaziregi
eta Iridoi.
Raku bezala ezagutzen zuten Juan Iridoy 12 urterekin hasi zen Aseginolaza
ontziolan ofizioa ikasten. Gerratik bueltan erriberako tailer propioa egitea erabaki zuen. 40 urtez egin zuen lan bertan
1972an erretiroa hartu eta Jose Luis eta
Jose Maria semeei lekukoa pasa arte.
Egun Hondarribiko Arraun Elkartea dagoen pabilioia eraiki eta bertan jarraitu
zuten lanean beste hiru hamarkadaz.
Belaunaldi berriak egurrezko arrantzontziak eta poliesterrezko batzuk ere
egiten zituen arren, konponketek pisu
handia zuten Rakutarren jardueran ontziola itxi arte.
Lázaro Olazireguik Iridoyk baino pare
bat urte geroago sortu zuen bere ontziola, Pampinot kalean. Honek ere Aseginolazan ikasi zuen ofizioa. Almirante Alonso kaletik pasata Amute auzoan egin
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zuen pabilioia ondoren. 1965-1966ko
Bartzelonako Erakusketa Nautikoan poliesterrezko ontziak ikusi ostean, Lazaroren semeak –Ignacio eta Ramon– material hori erabiltzen hasi ziren motor
txikiak eta txalupak egiteko. Ehunka halako ekoiztu zituzten urte horietan.
1991ra arte egin zuten lan elkarrekin
Ignaciok eta Ramonek. Ignaciok eta bere
seme Lazarok Hondarribian segitu dute,
Gabarrarin instalatu ostean, eta poliesterra landu dute batez ere motor txikiak
zein baxurako barkuak egiteko.

Hurrengo belaunaldia
Aitonaren izena daraman Lazarok aitarengandik ikasi zuen ofizioa 13 urterekin tailerrean hasita. Ohikoa izan da
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eskutik eskura egindako transmisioa.
Rakutarrei ere aita tailerrean ikusita
sortu zitzaien ofizioarekiko afizioa. Arotzak ziren denak, pazientzia, egiten zekitenarekiko pasioa, ausardia, esku fina
eta begi ona zituzten lanerako tresna.
Garaiok, baina, irristakorrak dira.
Sektorea ahul dago, noraezean, ontziak
egiteko laguntzak bukatu dira eta belaunaldi berriak batzeko zailtasunak
daude. Lazarok ez du uste ondorengoak
ontziolan lanean arituko direnik, baina
badu esperantza.
Enrike Lekuona ontzigintza injineruak Iridoi ontziolan egin ditu bere diseinuetako asko. Azkenaldian Arrantzaleen jakinduria hitzaldiarekin dabil,
ontzigileen, arrantzaleen eta armado-

Ezkerreko argazkian, Ignacio eta Lazaro
Olaziregi Hondarribiako Gabarrariko
pabilioian. Goian, Sustrai elkartearen
ardurapean Bentako karroan atontzen ari diren
‘Mariñel’ itsasontzia, Ecenarron muntatua.

reen artean sortzen eta transmititzen
joan den jakinduriaz eta egiteko moduez mintzo.
Bertako arrantzaren eta ontzigintzaren etorkizunaz kezka ageri du: “Hemen
dugun arrantza selektiboarentzat garai
txarrak dira eta mundura atera behar
dugu negozio eredu berriak bilatzeko.
Ez hori bakarrik, Euskal Herrian baditugu baldintzak berriro ere puntako ontzigintzan aritzeko, baina apustua eta
inbertsioa falta dira. CAF edo Irizarren
antzera berrikuntzarekin saiatuz gero
egoera irauli daiteke”. n
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INCOGNITA PATAGONIA ESPEDIZIOA

HEGO AMERIKAKO
AZKEN IZOTZ-EREMU
EZEZAGUNEAN
Amerikako hegoaldeko
muturrean, Suaren Lurraldean,
oso gutxi esploratutako Cloue
izotz-eremua dago. Besteak beste
Azpeitiko Udalak lagundutako
Incognita Patagonia espedizioa
han izan da udaberrian, bertako
glaziarren egoera hurbiletik
aztertzeko asmoz. Azken
hamarkadetan izotzak atzera egin
duela behatu dute.

Eñaut Izagirre
@Ernatio
ARGAZKIAK: INCOGNITA PATAGONIA
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Argazki honetan Eñaut izagirre
ikus daiteke –aurrealdean–
‘packraft’-arekin Fouque glaziarraren
aurrealdetik gertu ur sakonera
neurtzen. Garrantzitsua da uretara
iristen diren glaziarraren aurrera
eta atzera egite prozesua ulertzeko
uraren sakonera zein den jakitea.

ARGIA | 2016/07/10

35

INCOGNITA PATAGONIA ESPEDIZIOA GLAZIARRAK

Suaren Lurraldearen hego muturrean,
Hoste uharteko fiordo, kanal eta mendien
labirinto trinkoan dago Cloue izotz-eremua, orain gutxira arte esploratu gabea.
Informazio gutxirekin eta satelite bidezko irudiak eskuartean genituela abiatu
genuen Incognita Patagonia proiektua
Ibai Rico gasteiztarrak, Evan Miles estatubatuarrak eta hirurok. Helburua inguru
ezezaguna esploratzea eta bertako glaziarren egoeraren berri ematea zen.
Espedizioa Puerto Williamsen (Txile)
hasi genuen martxo hasieran. Han batu
zitzaizkigun Keri Pashuk eta Caesar Schinas, baita 40 egunez gure kanpaleku nagusia izango zen Northanger belaontzia ere.
Cloue izotz-eremua dagoen Hoste uhartera
iristeko itsasoan ibili ginen astebete. Han,
batetik izotz-eremuaren goialdea esploratu genuen, eta bestetik glaziarren aurrealdeen egoera ikertu genuen, gaur egun glaziarrek beroketa klimatikoaren erantzule
gisa duten joera aztertzeko. Behin-behineko datuek erakutsi digute Cloue eremuaren azalera %20 murriztu dela 1945etik,
eta murrizketa hori nabariagoa izan dela
azken hiru hamarkadetan.
Proiektuak aurrera jarraitzen du,
izotz-eremuaren eta inguruko geografiaren kalitate oneko kartografia argitaratzea baita gure nahia. n
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Goian: Saia dorrearen gailurrean, aurreko egunean eskalatutako Cloue mendiari begira.
Behean: ‘Northanger’ belaontzia Pia fiordoko Beaulieu kala txikian, atzean Darwin mendikateko
tontor garaiak agerian.
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Goian, ezkerrean: Suaren Lurraldeko
inguru heze eta hotzetan oso ohikoak diren
goroldio-zuhaixkak, hau da, bertikal hazten diren
goroldioak.
Goian, eskuinean: ‘Northanger’ ontzia izotzez
beteriko Pia fiordoaren ipar-mendebaldeko
besoan nabigatzen.
Erdian: Pia fiordoko ipar-mendebaldeko Guilcher
glaziarrean oso ohikoa da ‘calving’ izeneko
gertaera. Glaziarren izotz-galeran eragin zuzena
duen prozesu mekanikoa da.
Behean: Acix fiordoaren ekialdeko besoan
dagoen glaziarretako bat; ikus daitekeenez,
izotz-eremuaren goialdea mihi glaziarretik
deskonektatu da, eta goitik erortzen diren izotzak
eta elurrrak baizik ez dute elikatzen mihia.
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Europako hizkuntza gutxiagotuak

EZ BEGIRATU INGELESARI,
ERRUA ESTATU HIZKUNTZENA DA
Ekainak 23. Hitzargiak topaketak egin dira Hernanin. Europako hamabost
hizkuntzatako ordezkariak bildu eta hamahiru mahai-ingurutan entzule eta
partaide izan dira. Bi egunetako jarduna kokatzeko lana Xavier Vilak hartu
du. Soziolinguista eta Donostia 2016k gidatutako Hitzargiak egitasmoko
batzorde zientifikoko kidea da. Europako hizkuntza aniztasunaz aritu da.
Ez du zalantzan jarri hizkuntzak desagertzen ari direnik, baina hizkuntza
gutxiagotuak hainbat arrazoirengatik balioa irabazten ari direla azpimarratu
du. Bere hitzaldiaren ideia nagusiak bildu ditugu ondoren.

Onintza Irureta Azkune
@oirureta

1. ETA 2. IRAULTZA
EKOLINGUISTIKOAK
“Lehen iraultzatzat jotzen da irudizko
lengoaien sorrera. Haiei esker ezagutza askoz errazago gogoratu zitekeen.
Bigarren iraultza K. a. 3.300 urtean gertatu zen; idazketa sortu zen. Lehen aldiz
entzundakoa ikusten dugu, eta esaten
duguna idazten dugunarekin lotuta dagoela ikasten hasten gara. Eta idazten
duguna esaten duguna baino hobea balitz bezala hartzen hasten gara. Era berean, ahozkoa idatzira murriztu genuen.
3. IRAULTZA ARO MODERNOAN:
BATZUK BESTEAK BAINO HOBEAK
Lehen estatu nazional modernoak finkatzen dira, absolutismoari oso lotuta.
Kodetze linguistiko olatua ematen da.
Hirugarren iraultzan estatu hizkuntzak
ezartzen dira, estatuak hasi dira ofizialtasun kontzeptua definitzen, nahiz eta
terminoa ez duten erabiltzen. Alabaina,
gero eta estatu gehiago daude eta gero
eta gehiago erabiltzen dute hizkuntza
zehatz bat. Mundu protestantean bereziki gero eta gehiago irakurtzen eta
idazten da, eta horrek homogeneizazioa
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dakar. Hizkuntza batzuk ez dira hiltzen,
baina ez dira idazten, behe-alemanera
adibidez. Hizkuntza gutxiagotuen hasiera da. Europa guztian gertatzen da,
Frisian, Norvegian, Espainiar Inperioan,
Italian... Hizkuntza batzuk askoz hobeak
direla sinesten hasten dira, eta hizkuntza arruntak, horixe, arruntak direla.

4. IRAULTZA: ESTATU HIZKUNTZAK
EZINBESTEKO BIHURTU ZIREN
XIX. mendea da. Estatu nazionalak garatzen dira. Subiranotasun nazionalaren
ideia zabaltzen da. Lehen, subiranotasuna erregeak bazuen XIX. mendetik
aurrera herriak izango du. Nazioa parte-hartze publikorako aukera duten
herritarrek osatuko dute. Horrek herritarrak nazionalizatzea ekarriko du,
nazioaren parte izan daitezen saiatzea,
haiek nahi ala ez.
Hizkuntzaz ari garela, Europa orain
baino askoz anitzagoa zen. Orain guk
[hizkuntza adituek] lantzen ditugun hizkuntza asko bizirik zeuden, eremu ofizialetan salbu. XX. mendean ‘estatu bat
hizkuntza bat’ ideia finkatzen da, hizkuntza nazionalak nahikoa izan behar

du eguneroko erabilera guztietarako.
Horrek bertako hizkuntzak desagerraraztea ekarriko du. Emaitza horretara bi
bidetatik iristen dira. Bide frantsesa edo
jakobinoa estatuko mugetan aniztasuna
ezabatzen saiatzen zen. Austria-Hungariako bidean txekiarrak, eslovakiarrak,
esloveniarrak, veneziarrak, kroaziarrak... daude. Orain estatu-nazio bateko biztanleak izango zarete, alemanez
edo hungarieraz edo... egin behar duzue.
Bada, alemana edo hungariera aukeratu
beharrean haien hizkuntza hitz egiten
zen lurretara aldatu ziren biztanleak.
Estatu bat zuten haien hizkuntzan. Hirugarren bidea ere egon zen, bide suitzarra. Oso herrialde gutxik jarraitu zuten,
Finlandiak eta Belgikak neurri batean.
Emaitza bera izan zen, estatuek hizkuntza nazionala nahikoa zela pentsatu zuten. Hizkuntza nazionalen eta gutxiagotuen arteko tartea areagotu zuen
horrek. Gutxiagotuak diot zeren bertakoak gutxiagotu bihurtu ziren estatuen
jokaeren ondorioz. Espainia zein bide
aukeratu pentsatzen ari zen. Ikuspegi
juridikotik esanda, ez zeukan indarrik
horietako ezer ezartzeko.
2016/07/10 | ARGIA

HIZKUNTZEN DESAGERPENA | ESTATURIK GABEKO HERRIAK HIZKUNTZAK

5. IRAULTZA: ESTATU HIZKUNTZEN
GAINDI
Gutxi gorabehera hor bizi gara. Estatu
nazionalen ordena pitzatzen duten arrazoiak hainbat dira. Agerikoa da mundu
hau elkartuago dagoela ekonomikoki
orain dela 30 urte baino; agerikoa da
ez gaudela bi bloketan banatuta, orain
potentzia ekonomiko handi batzuen nolabaiteko multipolaritatea daukagu, eta
potentzia berriak ere agertzen ari dira;
agerikoa da jendearen mugikortasuna
orain askoz handiagoa dela duela 30
urte baino. Ekonomia postindustrial horretan, ekonomiaren zati garrantzitsu
bat informazioan oinarritzen da eta informazioa hizkuntzetan kodetzen da.
5. IRAULTZAREN ONDORIOAK
Hizkuntzak desagertzen ari dira. Baina, izan gaitezen zintzoak, hizkuntza
gehienak ez dira ari desagertzen azken
iraultzagatik, bigarren, hirugarren eta
laugarren iraultzengatik baizik. Munduko hizkuntza gehienak ez dira ordezkatzen mundu mailako hizkuntzekin,
estatu hizkuntzekin baizik. Papua Ginea Berrian hizkuntzak desagertzen ari
dira, baina jendea ez da ari ingeles estandarra bereganatzen, baizik eta tok
pisin [Papuako hizkuntza ofiziala]. Beraz, ez da guztiz bidezkoa iraultza honi
egoztea hizkuntzen desagertzea. Askoz
zuzenagoa da esatea aniztasunak gora
egin duela jendearen mugikortasunagatik. Hemen daukazue Municheko dentista bat iragartzen duen panela [iragarkia
sei bat hizkuntzatan dago].
Nazioarteko hizkuntza bat baino
gehiago ikasten ari gara. Estatu-nazioek, eremu batzuetan behintzat, kontrola ezartzeko gaitasun gutxiago dute.
Nahi ala ez nahi, AEBk dute hegemonia.
Horrek eraman gaitu ingelesa luze-zabal ikastera, baina nazioarteko beste
hizkuntza batzuk eremua irabazten ari
dira. Kontinente amerikarra gaztelania
hiztunak irabazten ari da, alemana hiztunak irabazten ari da, txinera ere kan-

WWW.LEPRESS.FR

Adibidez, okzitanieraren arerio nagusia ez da ingelesa, estatu hizkuntza den frantsesa baizik. Hala
ere, Xavier Vilak esango digu estatuen mespretxu jarrerak aldatzen hasiak direla: “Ez diezaiogun geure
buruari ziria sartu, hizkuntza askok egoera kritikoan jarraitzen dute. Alabaina, elementu batzuetan
bestelako panorama ikusten da, demokratizazio eta deszentralizazio prozesuengatik, hizkuntzen
berrinterpretazioagatik (bertakoaren eta benetakoaren sinbolo dira orain hainbat hizkuntza). Horrek
adierazten du hizkuntza gutxiagotuak kapital bat izan daitezkeela”.

paina egiten ari da Txinan bertan, eta
nazioarteko hizkuntza bezala ere bai.
Hizkuntza gaitasunak merkantilizatu ditugu. Zein hizkuntza dakizun,
bizimodua ateratzeko balioko dizu ala
ez. Taxi gidari bazara hizkuntzak jakiteak lan aukera gehiago eskainiko dizu.
Turismoa da adibide nabarmena, baina
ez da bakarra, teknologia ere hor dago.
Baita erlijioa ere. Aitortza egingo diozun apaizak ere zein hizkuntza dakizkien esango dizu [Alemaniako adibidea
hori ere].
Elebitasuna ez da jada anomalia.
Elebitasuna eta eleaniztasuna zer diren
kokatzera eraman gaitu aurrez esandakoak. Orain dela 50 urte ez ziren
erabiltzen bi kontzeptuok, elebitasuna
hainbat eremutan iraina zen ia: ‘Ez da
zientzia, ez dago, anomalia da’, esaten
zen akademian. Gaur egun, Donostiako

kaleetan afixak irakurriko dituzu: ‘Ikasi
ingelesa eta izan zaitez elebidun!’. Positiboan esaten da, guay edo cool dela
esateraino.
Elebakartasun militantearen atzerakada. Orain dela hamarkada gutxi
arte, intelektualak gai ziren elebakartasuna gizakientzako egoera ideal bezala
azaltzeko, eta beraz, elebakarrak ez zirenek trantsizioa egin behar zuten egoera elebakar zoriontsura iristeko, estatu-nazioko hizkuntzan. Aldatzen ari da.
Ez dugu esango guztiz eta toki guztietan
aldatu denik eta arkadia zoriontsuan
gaudenik, baina aldaketaren sintomak
Europa osoan ikusten dira. Adibidez,
Frantzian ez dira ausartzen hizkuntzen
aldeko mugimenduak debekatzen eta
diruz laguntzera ere iritsi dira. 1950ean
hizkuntzok patois zikinak zirela esango
zuten”. n
BABESLEA: IVAP
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Ohorea,
itzala
Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

Uda iritsi da: zapla, muturrean! Hogeita hamar gradu erreetatik gora ibilita,
kiskali gaitu. Baita itzaletan harrapatu
duena ere. Bero saparen haize sargoriak
itzala ere txigortzen du. Ohore handiena
duen zuhaitzaren itzala izanagatik ere,
erre!
Izan erre, nork ez du zuhaitzaren
itzala maite? Maiz, zuhaitza bera baino
gehiago estimatzen dugu bere itzala.
Noiznahi epaitu, moztu eta merke asko
emango genuke zuhaitza, baina sanferminetako eguzki lamatan bere itzal
muttur hori garesti asko ordainduko...
Zuhaitzen balioaren berri ez dugulako. Hutsaren hurrengoa zaizkigulako...
erromantiko, bukoliko eta mainontzi
gaudenean izan ezik. Basoan, mendian,

GELPIGM 22-CC BY SA

erreka bazterrean... Hor kikiltzen gara
zuhaitzak nor badirela aitortzeraino.
Kale kantoian, etxe aldamenean, espaloi
arteko txokoan aitortza hori nekezagoa
zaigu.
Bada, Doug Kelbaugh arkitekto laudatuak, AEBetako etxeek dirutan duten
balioaren kalkuluan zuhaitzek nolako

IRAKURLEAK

GALDEZKA

Galderaren bat egin edo gairen bat proposatu nahi badiguzu,
bidali mezua landareak@argia.eus helbidera eta orrialde
honetan bertan irakurri ahal izango duzu erantzuna.
Kaixo Jakoba, pare bat galdera dut zuretzat:
1. Ba al duzu sendabelarren inguruan erreferentziazkotzat jotzen duzun libururik?
2. Egur lanketa ikastaroetan entzun dut “intxaur beltza”
eta “intxaur zuria” bereizten direla. Beltzak gihar asko du
eta eskuz lantzeko oso zaila omen, zuriak berriz zurgizena
gehiago. Biak “bertakoak” omen dira, beraz, intxaur beltz
hori ez da amerikarra izango. Nire galdera hurrengoa da:
bertako intxaurraren artean (Juglans regia) bi mota horiek
bereiziak al daude –aldaera desberdinak edo– ala intxaur
bakoitza mundu bat da gihar/zurgizen proportzioan?
Andoni Urteaga (Idiazabal)

40

eragina duten aztertu du. Eta emaitza
aizkorakada latza da zuhaitzak gutxiesten dituztenentzat: zuhaitz batek etxearen balioari 6.300 euro eransten dizkio.
Eta, deskuiduan, etxea zuhaitz ilaraz
jantzitako kale batean badago, 20.000
euro gehiago balio du. Zuhaitzen ohorea
eta itzala. n

Kaixo Andoni. Berandu nator erantzunarekin, barkatu; liburu berria bukatzen buru-belarri aritu naiz eta galdera
mordoxka bazterrera utzita izan dut. Ea pixkanaka erantzuten dizuedan.
Sendabelarrei buruzko liburuei buruz, zalantzarik gabe
nik ezagutzen dudan onena Pío Font i Quer botanikari katalanarena da. Euskal Herrikorik ez dut ezagutzen horren
maila duenik.
Intxaurrarena dela eta: jendeak dio intxaurrak badirela
beltzak eta zuriak, noski beti ere Juglans regia espeziean
(intxaur amerikarra, badakizu, Juglans nigra da; hori bai
beltza...). Nik uste dut intxaurrondoak beti duela giharrari
kolorea emateko joera; hori zuhaitz askoren zuretan ikusi
daiteke. Gihar hori beltz-beltz egitea, nire ustez, beste gauza batek eragiten du: hezetasunak. Nik esango nuke etxe
inguruetan, bideetan… mugarrotzen diren intxaurrondoek
dutela beltzen azaltzeko joera. Beraz, eta hau nire teoria
soila da, kolore beltza bi aldagairen esku egongo litzateke:
zuhaitzaren adina eta zaurietatik barrena izerdiaren tutuei
segika goiko zaurietatik beheko barreneraino sartzen den
hezetasuna...
2016/07/10 | ARGIA
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TOSU BETIRAKO TALDEA

Bloga: www.argia.eus/bizi-baratzea
@bizibaratzea

Erresistentziak ereiten
Iruditzen
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irudiztatzen
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n
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n
Irudi horre irudia.
k diona
irakurtzen
du
irakurleak,
eta
baratzea
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du
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!
Ni behin
halaxe irudit ik behin,
uta
nago.

Garazi Zabaleta
@tirikitrann

Getxoko (Bizkaia) Andra Mari auzoan
kokatutako landaren izena da Tosu, berez. Azken urteetan, ordea, zentzu zabalagoa hartu du tokiaren izenak: “Tosu
alde batetik proiektu komunitarioa da:
lurra lantzen dugu bertan, elikadura burujabetzaren linean eta agroekologia
ardatz hartuta. Baina, aldi berean, lurraren defentsarako proiektu bat ere bada”,
azaldu digu Jon Gomez kideak.
2012ko urtarrilean okupatu zuten landa, baina urte dezente lehenagotik Getxon eta Andra Mari auzoan egondako
Lurralde Plan Partzialaren (LPP) aurkako mugimenduarekin lotura estua du Tosuk. “2007ko LPParekin 8.000 etxebizitza egin nahi zituzten auzoan, eta horren
aurka borroka indartsua eraman zuten
aurrera auzokideek. Azkenean proiektua
atzera bota zuten”. Urte batzuk geroago,
LPParen aurkako asanbladak lehen kanpaldia antolatu zuen Tosuko lurretan.

Parkinga ala baratzea
Tosuko baratze proiektuaren etsai nagusia metro geltokiaren ondoan eraiki
nahi duten hirurehun plazatik gorako
parkinga da egun. Garraio partzuergoak,
trenbide sareak eta Eusko Jaurlaritzak
bultzatu dute Ibarbengoako parkingaren egitasmoa, Tosuko lurrak hartuko lituzkeena. Beren argudioa: autoak
errepidetik kenduko dituela (jendeak
autoa parkingean utzi eta metroa hartuko omen du eta).
ARGIA | 2016/07/10

Tosu Betirako taldea egitasmoaren
aurka azaldu da hasieratik. “Hasteko,
proiektua ez da legala, ingurumen inpaktuaren azterketarik ez baitute egin.
Ekologikoki ere ez da batere jasangarria:
bertako lurrak oso emankorrak dira,
eta ur agentziaren arabera lur horien
azpian akuifero garrantzitsuak daude”.
2014an ziren parkingaren obrak hastekoak, eta uda hartan erresistentzia kanpaldia antolatu zuten Tosuko kideek.
Azkenean obrak atzeratu, eta gaur arte
proiektu komunitarioa indartzen eta
egonkortzen joan da.
Irudituta

nago
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Salneurria: 23 €
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lumak eramaite

n haizeak”

“Odolak su

gabe diraki”

Auzoaren parte
Auzoarekin eta auzokideen elkartearekin harreman ona dutela kontatu digu
Gomezek. Horren adibide da Getxon
parking proiektuaren aurka egiteko elkarlanean sortu berri duten plataforma:
auzokide elkarteak, eragile anitzek eta
hainbat alderdi politikok osatzen dute
mugimendua, besteak beste.
Ekainaren 17an egin ziren obren esleipenak, berriz ere parkingaren kontua
martxan jarriz. Azken aldian Tosuko lurren inguruan mugimenduak nabaritu
dituztela ere azaldu du Gomezek, eta
beraz, herritarrei adi egoteko eta mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatu
diete: “Hau ez da parking bat soilik, Andra Mari auzoa urbanizatzen hasteko
lehen harria baizik”. Bi eredu ezberdin
eta kontrajarri, parez pare. n
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MONGOLIAR INPERIOA | ARKEOLOGIA

NON DAGO
GENGHIS
KHAN?

Genghis Khan (c. 1162-1227)
nola hil zen ez dakigu, ezta non
ehortzi zuten ere. Arkeologoen
ahaleginak alferrekoak izan dira
orain arte, enperadoreak berak
leku ezkutuan ehortzi zezaten
nahi izan zuelako.

Nagore Irazustabarrena
Uranga
@irazustabarrena

Xi Xia inperioa (egungo Txina), 1227ko
abuztuaren 18a. Genghis Khan Mongoliar Inperioaren sortzailea, erregeen
erregea, hil zen, 65 urte inguru zituela,
historiako inperiorik zabal eta iraunkorrenetakoaren oinarriak jarri ondoren.
Baina heriotzaren kausak ez daude garbi.
Kronika batzuek diote zalditik erorita
hil zela, beste batzuek mendebalduko
xiatarren aurkako guduan hil zutela eta,
Marko Poloren arabera, “Caaju izeneko
gazteluari eraso zion, geziz belaunean
zauritu zuten eta zaurien ondorioz hil
zen. Tamalgarria izan zen, gizon ausarta
eta jakintsua baitzen”.
Haren hilobia aurkituz gero, agian
gehiago jakingo genuke garaiko inperiorik handiena sortu zuen gizonaren
bizitzari eta, batez ere, heriotzari buruz.
Bada haren omenezko mausoleo bat,
baina Khan ez zuten han ehortzi. Zurrumurruek diote 1937an sobietarrek
haren hilobirako bidea erakuts zezaketen zantzuak aurkitu zituztela monasterio budista batean, edota bi arkeologo
frantziar bilaketan hil zirela, hilobia madarikatuta dagoelako. Baina hilobiaren
zantzurik ez dago oraindik.

2004an Genghis Khanen jauregia aurkitu zuten, eta horrek hilobia aurkitzeko
itxaropenak eta grina piztu zituen. Maury
Kravitz arkeologo amateurrak 40 urte
eman zituen horretan, eta azken urteetan
ahalegin berezia egin arren, 2012an hil
zen ezer lortu gabe. Orain Kaliforniako
Unibertsitateko Albert Yu-Min Lin arkeologoa ari da hilobiaren bila, teknologia
berriak eta ingurua kaltetzen ez duten
metodoak erabiliz. 2015eko urtarrilean
proiektu bat jarri zuten martxan, espaziotik ateratako argazkien bidez hilobiaren
kokalekua aurkitzea xede duena.
Kontua da Temüjin –hori zuen jatorrizko izena– Borjigin tribukoa zela eta
tribu horretan hildakoak leku sekretuetan ehorztea zela ohitura. Mongoliarren
erregeak ere ohitura zaharrari eutsi nahi
izan zion. Kondairak dio haren gorpua
Mongoliara eraman zutela, Khentii Aimag

jaioterri ingurura. Prozesioak bidean aurkitzen zuen pertsona oro hil omen zuten.
Hilobia eraiki zuten esklaboak, amaitutakoan, sarraskitu omen zituzten, eta haiek
hil zituzten soldaduek ere amaiera bera
izan zuten. Ibai baten bidea aldatu omen
zuten kokalekua are sekretuago egiteko.
Ondoren zaldi batzuk ere ehortzi omen
zituzten, hilobiaren zigilu modura, eta
hainbat zuhaitz landatu, kokalekua hobeto ezkutatzeko asmoz.
Arkeologoak, sateliteak eta bestelako teknologia lagun, garaiko potentzia
boteretsuenaren ahaleginen eta denboraren joanaren aurka ari dira borrokan,
eta ez dirudi irabazteko aukera handirik
dutenik. Lortuko balute, beharbada informazio pixka bat gehiago eskuratuko
lukete pertsonaiaren inguruan. Bestela, Genghis Khanen azken nahia betiko
errespetatuko litzateke. n

Astoak aspaldi jan zun kontzientzia,
berdia zalako

Imanol Epelderen bloga
42
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Txirrindularia
bokazioz, korrikalaria
afizioz, irakaslea
ofizioz. Literatura,
hezkuntza eta
osasuna jakingai.
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TXISTEKA-MISTEKA KASETEAK
INTERNETEN JARRI DITU
OIARTZUN IRRATIAK

Euskaraz
egiten zen barre
orain 30 urte
Itsaso Zubiria Etxeberria

OIARTZUN IRRATIA

@itsasozubiria

eñaut aiartzaguena

eguzkitzako sofokles

29

tza, Iñaki Uria edo Kike Amonarriz bera.
Umorezko saila, satirikoa... Eta Amonarrizek egun batez zer idatzi oso ondo ez
zekiela eta txisteak paperera pasatzea
otu, eta handik hasi zen guztia. Irakurleari gustatu eta bide horri jarraitu zitzaion.
Ondoren etorri ziren txiste-afariak,
eta horietako batean egin zuten topo
Kike Amonarrizek eta Joxe Ramon Galarragak, biak txiste-kontari. Beste kide
batzuekin batera afari eta jaialdietan
ibili ondoren sortu zitzaien zuzeneko
txisteak grabaziora pasatzea. Amasako
elkartea hartu zuten eszenatoki, eta afari baten bueltan botatako txiste eta algarekin prestatu zuten lehen grabazioa.
On-line entzun edo deskargatzeko moduan jarri ditu oraintxe Oiartzun Irratiak
lau kaseteak (www.oiartzunirratia.org).
Baten bati entzun diot historian atzera
egiteko balio duela, eta neurri batean hala
da; txiste motak, tonua... Niri oroitarazten
dit herri txikietako erantzun bizkorra,
umorea, hitz-jolasa; eta batzuentzat agian
antzianoa dena nik uste altxorra dela. n

18

ARGIAko beteranoek pasa didate informazioa. Txisteka-Misteka kaseteak sortu
zirela 30 urte bete dira. “Txisteka-Misteka... 30 urte... Txisteak kasetetan grabatuta, barre efektu eta guzti... Oraingoan
ere sartu didate zaharkeriaren bat”,
pentsatu dut. Baina gero hasi naiz inguruan galdezka eta konturatu naiz gure
generazioa ere barre franko egindakoa
dela Kike Amonarrizen eta Joxe Ramon
Galarragaren hitz-jolas eta txisteekin.
Iraultza txiki bat izan zen euskal munduan argitalpen hura. Txisteak euskaraz
kontatu eta barre egitea posible zela demostratu zuten. 1986an kaleratu ziren
lehen bi kaseteak IZ diskoetxearekin,
eta arrakasta ikusirik argitaratu zituzten hirugarren kasetea 1987an eta laugarrena Gillermo Segurolaren laguntzarekin 1989an. Helburua zen bildutako
dirua ARGIA astekariarentzat izatea.
EUTGko ikasle batzuk Susa aldizkariaren bueltan hasi ziren 1980 inguruan astekariko orri batzuk betetzen Titiriteroak
izenarekin; horien artean Tere Irastor-

ARGIAko
kazetariak
Zutik
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ONGI ETORRI MUNDUKO
INDUSTRIA KUTSATZAILEENETAKO
BATERA: ZINEMA
1922 urtean Robert Flaherty-k Nanook of the North dokumentala estreinatu
zuenean, gizakia eta ingurune naturalen arteko erlazio zaila islatu zuen,
zazpigarren arteari zinema etnografikoaren ateak irekiz. Geroztik, eta azken
urteetan batik bat, ohikoak dira naturaren gaia eta batez ere, gizakiak
ingurumen horri egindako kaltea tratatzen dituzten ikus-entzunezkoak.
Baina, zenbaterainokoa da kontzientzia ekologikoa zineman?

Gaizka Izagirre
@Gaizka_Izagirre

Pantaila aurrean
Pixar faktoriaren Wall-e film zoragarrian
bi robot protagonistez gain, zeharkako
hirugarren pertsonaia bat loratzen dela
ohartuko zineten: zaborra. Gizakiak sorturiko kutsadurak eta zakarrak lurrean
bizitzea ezinezko bihurtu duenez, planeta utzi eta hasierako egoera berreskuratzeko intentzioz, garbiketa robot batailoi
bat uzten dute. Erabili, bota eta beste
norbaitek gure “arazoa” konpon dezan
itxaron. Ez pentsa, aurkezpen komertzialak dioen bezala, “maitasun zibernetiko bati buruzko kontakizun” sinple bat
denik. Zaila iruditzen zait “umeentzat”
katalogatua dagoen film bat hau baino
“helduagoa” izatea.
Askoz ere tratamendu zorrotzagoa erabiliz, logikoa den bezala, dokumental ugaritan ere ikusi dugu gaia: Agnès Vardak
zuzenduriko Les glaneurs et la glaneuse
dokumentalean adibidez, zabor artean
bilatzea prozesu zehatz kontsideratzen
duten talde bat ezagutu genuen. Vardak
Frantziako hiri eta landa eremuetatik bidaiatu zuen, ikusten zuen guztia kamerarekin grabatzen, bilketa horretatik bizi
ziren pertsonak ezagutzeko aukera eskainiz. 2009. urteko Plastic Planet dokumentalean aldiz, mende bat baino gutxiagoko
bizitzarekin, unibertsala eta ezinbestekoa
bihurtu den materialaren kalteak ezagutu
genituen: plastikoa. 2012an, Jeremy Irons
aktore ezaguna munduko hondakin guz44

tien efektua eta garrantzia azaltzen saiatu
zen Trashed lanean. Mundu osoan barrena
bidaiatu zuen, toki zoragarri baina era berean kutsatuak erakutsiz. Eta agian ezagunetarikoa: 2007. urteko An Inconvenient
Truth dokumentalean, berotze globalaren
arriskuen eta horren eragile nagusien berri eman zuten. Klima aldaketarena egia
deserosoa omen da zenbait agintarirentzat, hortik filmaren izenburua.
Momentuz oso urrunetik ukitu duen
arren, pantaila txikiak ere jorratu du gai
hau. Azken urteetan Europa iparraldeko
telesailetan loratzen ari den fenomeno
txiki bat izan liteke horren froga: eko-telesailak. Energia berriztagarriak ardatz
dituen Bedrag telesail danimarkarra adibidez. Edo Okkupert norvegiarra, orain
urte batzuk zientzia fikziozko gidoi bat
izan zitekeena, baina geroz eta gertuago
ikusten dugun errealitatea islatzen duena.
Klima aldaketaren ondorioz eta baliabide
natural eskasak direla eta, norvegiarrek
petrolio eta gas gehiago ez produzitzea
erabaki dute. Hori dela eta, Errusiak Norvegia inbaditzen duen gertuko etorkizun
batean kokatzen gaitu istorioak. Ekintza
honekin, herrialdeko ustiapen osoaren
kontrola eskuratu nahi dute.
Eta azkenik, sinbolismoz jositako
Jordskott telesailean, etengabe ikusten
ditugu Suediako kokaleku naturaletako
zuhaitzak, tramaren ezinbesteko elementu bihurtuta.

Pantaila atzean
Luze hitz egin daiteke pantaila aurrean
ingurumenaren gaia nola tratatu den
aztertu nahi izanez gero. Baina zer gertatzen da kamera atzean? Mundu osoan
eta batez ere Hollywooden egunero izaten diren milaka errodajeetan sortzen
den zaborra nola kudeatzen da? Jasangarriak al dira gaur egungo grabaketak?
Ze tarte okupatzen du birziklapenak?
Efektu berezietarako sortzen diren
eztandak, argiztapen ikaragarriak,
eraikitzen diren dekoratu eta agertoki erraldoiak… Kaliforniako UCLA unibertsitateak 2006an argitaratutako
ikerketa baten arabera, bertako ingurumenean Hollywoodeko zinema eta
telebista industriek, hotel, ehungintza,
automobil edo aeronautika sektoreek
baino eragin kaltegarriagoa dute. Petrolio industriak soilik gainditzen ditu.
Urteko 140.000 tona partikula kutsakor baino gehiago sortzen ditu eta Los
Angeles hirian azaltzen den smogaren
arduradunen artean daude ikus-entzunezko industriak.
Aurre eta postprodukzio faseak kontuan izan gabe, edozein errodajetako
ohitura txarren Top-5 bat egin dugu:
1) Diesel argi instalazio bat behar izaten
dute grabaketa set guztiak argiztatzeko. Egunean 18-20 ordu egon daiteke
piztuta, astean 6 egun, 5-10 astez edo
gehiago.
2016/07/10 | ARGIA
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Jeremy Irons ‘Trashed’ filmean.
Kontzientzia ekologikoa
zabaltzeaz gain, filmak ekoiztean
ere geroz eta garrantzitsuagoa
da ingurumena zaintzea.

2) Kamioi eta furgoneta ugari erabiltzen
da grabaketa ekipo guztia garraiatzeko
baita errodaje batean lanean dabiltzan
ehunka pertsonak ere.
3) Cateringetan plastikozko ehunka
edalontzi eta plater erabiltzen dira. Ur
botila ugari botatzen dituzte eta horrekin batera, alferrik galtzen den ura, jendeak ez duelako errodaje guztian botila
gainean alde batetik bestera ibili nahi.
4) Arte alorrean erabiltzen den material
gehiena bota egiten da. Apenas dagoen
berrerabilpenaren kulturarik.
5) Aro digitalean gauden arren, eta kalte
hau pixkanaka murrizten ari den arren,
egunero hainbat paper pakete erabiltzen da oraindik, gidoi edo sekuentzia
konkretuen testuak inprimatzeko.

Adibide jasangarriak
Talde ugari mobilizatu da azken urteotan konpromiso ekologista baten alde.
AEBetako elkarte zinematografikoak
bultzaturiko jardunbide egokien gida
edo Hollywood Goes Green ekimena
sortu dira, adibidez, estudioek ingurumenarekin modu arduratsuan lan egiteko konpromisoa sendotu dezaten:
hondakin guztien %65 birziklatzea,
erregaiak biodieselarekin ordezkatzea,
kontsumo baxuko bonbillak erabiltzea,
mezu elektronikoak paperezkoengatik
ordezkatzea, paper birziklatua ahalik
eta gehien erabiltzea, zinema izarren
ARGIA | 2016/07/10

hegazkin pribatuak kendu eta hegaldi
konbentzionalak lehenestea, set guztiak
material birziklatuekin eraikitzea…
Baina ahalegin horrez gain, benetako
konpromisoa sustatu beharko lukete eta
adostasun orokor bat lortu. Are gehiago mezu ekologikoa duten filmek. 2004.
urteko The Day After Tomorrowekin egin
zuten bezala adibidez: gehiegizko gertaera katastrofiko bat irudikatu zuten, berotze globalak lurra glaziazio egoerara bultzatuko zuela erakutsiz; eta ia 700 milioi
dolarreko irabaziak izan ondoren, ekoizleek 200 milioi inguru zuhaitzak landatzeko eta beste hainbat ekintza jasangarri bultzatzeko erabili zituzten. Hori bai,
errodajean sorturiko 10.000 tona karbono dioxidok eragin zituen kalteak euren kontzientzian sorturiko zurrunbiloa
baretzeko neurria baino ez zen izan. Ez
da horrelako zalaparta eta handikeriarik
behar, txikitik eta egunerokotasunetik
egin beharreko aldaketak baizik.
Askoz interesgarriagoa da 2009an
Sam Mendesek zuzendu zuen Away We
Go filmaren filosofia. Bizi diren herria
abandonatu eta haurrarentzat leku egoki baten bila joko duen bikote baten istorioa kontatzeko asmoz errodatu zuten
filma. Baina batez ere, zinema ekologikoki jasangarria eta arduratsua egin
daitekeela frogatzeko. Esfortzua nahiko
handia izan zen, ia mende batez zinema
modu bakarrean egin baita: kutsatzen.

Green Media Solutions aholkulari taldearekin batera, argiztapen guztiarentzat biodiesela erabili zuten; lan-taldea
eta material guztia alde batetik bestera
mugitzeko kotxe hibridoak eta bizikletak; plastikozko botilak guztiz debekatuta zeuden, aluminiozko termo berrerabilgarriak erabili zituzten horien
ordez; ontziteria guztia biodegradagarria zen; dekoratuek sorturiko hondakinen %51 berrerabili eta gainerako %49
birziklatu zuten; eta materia organiko
gehiena konposta egiteko erabili zuten.
Beste ekoizpen batzuetan ere esfortzu
txikiak antzematen dira: HBOren Boardwalk empire telesail bikainean, adibidez,
jantzi guztiak bigarren eskukoak dira
eta ibilgailu guztien herena hibridoak.
Meryl Streep protagonista zuen It’s
Complicated filmean sobratu zen fruta
eta janari guztia banatu egin zuten. Matrix errodatzen amaitu zutenean dekoratu guztiari bigarren erabilpena bilatu
zioten: Mexikon bizi ziren errekurtsorik
gabeko familientzat etxeak eraikitzeko
erabili zituzten.
Argi dago zinema arma izan daitekeela, bozgorailua, lupa, klase sozial desberdinetako pertsonen hausnarketa bultza
dezakeen komunikabide oso eraginkorra. Adibide hauek ordea, salbuespena
dira eta ez araua. Tamalez, oraindik, zinemaren industria munduko kutsatzaileenetakoa dela esan behar dugu. n
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Smithsonian jaialdiaren harira
aspaldi eman behar zen eztabaida kulturala
Euskal kulturaz ezer ez dakien
atzerritarrari zer esplikatuko diogu?
Aukeratu egin behar baita, dena
ezin da azaldu; baina ikuspegi
topikoegiak ere ez dira komeni.
AEBetako Smithsonian Folklife
Festivalera euskal erakundeek
eramandako programazioak
zeresana eragin du. Irudi
estereotipatuegia? Euskal folkloreaz
lotsatuta dauden agintariak?
Kulturatik bezainbeste politikatik
duen eztabaida da.
Gorka Bereziartua Mitxelena
@boligorria
ARGAZKIA: SMITHSONIAN JAIALDIA

“Washington DCko National Malletik
paseatzen, obeliskoaren eta Washington Monument artean, harrijasotzaile
bat agertzen da bat-batean. Gero gizon batzuk ikusten dira frontoian palan jokatzen; harago berriz, tipo batzuk
arraunekin eta traineruekin, emakume
batzuk arrantzarako sareak josten, benetako baserri bat dago eraiki berria…
Sorpresak zorabiatzen du eta beroak
estutu; txoko batean pintxoak, txakolina
eta Idiazabal gazta eskaintzen dituzte
dastatzeko eta pixka bat gehiago izerditzeko. Euskadi da Smithsonian Folklife
Festivalera gonbidatu duten Europa hegoaldeko lehen eskualdea”. Jordi Barbeta kazetariak La Vanguardia egunkari
kataluniarrean joan den ostegunean argitaratutako kronikaren lehen paragrafoak XIX. mendeko koadro kostunbrista
baten gisan deskribatu zuen Euskal Autonomia Erkidegoak AEBetara eraman
duen eskaintza kulturala.
Smithsonian jaialdiak euskal zerari
eman dion lekuak eztabaida apur bat
piztu du Euskal Herrian ere. Bi motaARGIA | 2016/07/10

takoak izan dira kritikak: Oier Araolazak Dantzan webgunean Bere folkloreaz
lotsatzen den herria izango da aurten
Smithsonian Folklife jaialdian artikulua
publikatu du. Kritikatu duenez, programan agertzen diren euskal tradizioko
gai guztiei “berri”, “moderno” edo “garaikide” bezalako hitzak erantsi dizkiete
EAEko agintariek, gonbidatutako beste kulturek ez bezala. “Japoniarrek ez
daukate inori demostratu beharrik XXI.
mendeko herria direla eta ez dabiltza
innovation, modern eta horrelakoak aldarrikatzen. Japoniako kultura tradizionala eskatzen badiete horixe ematen
diete, adibidez, ‘Japanese Buddhist Festival Traditions’ izeneko ekitaldia eskainiko dute”.

Kataluniak 2018an “etorkizunari”
begiratuko dio
Bestelako ikuspegi batetik, agintariek
eraman duten euskal kulturaren irudiarekin desadostasunak agertu ditu
Podemos-Ahal Dugu alderdiak ere. Uko
egin diote jaialdira ordezkaririk bidal-

tzeari eta argitaratu duten ohar baten
bidez azaldu dute kezka handiz ikusten
dutela “euskal kulturaz zabal daitekeen
irudi estereotipatu eta homogeneoa”.
Horrekin batera, kulturara bideratutako
aurrekontuak murrizten diren bitartean
erakundeek “ekitaldi erraldoi eta hotsandikoen aldeko apustua” mantentzen
dutela salatu dute, baita “kultura etekin
ekonomikoa ateratzeko edo turismoa
erakartzeko erabilia izatea” ere, funtzio
horretarako baliagarriak ez diren adierazpideak “argazkitik at” utziz.
2018an Katalunia gonbidatu dute
Smithsonianera. Kultura helburu turistikoekin erabiltzeko asmoa argi eta garbi adierazi du Santi Vila Generalitateko
Kultura kontseilariak La Vanguardiari
egindako adierazpenetan. Baina lerro
artean irakurtzen dakienak ulertuko du
euskal instituzioek AEBetara eraman
dutenaz daukan iritzia. “Oso interesgarria” iruditu zaio euskotarren programazioa, baina argi utzi du: “Erakusketarako gure irizpideek gehiago begiratuko
diote etorkizunari iraganari baino”. n
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Barrutik
Igor Estankona

Alde erantzira nabil
EKHINE EIZAGIRRE
Poesia; Susa, 2016
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Askatasunak leku bat hartzen dizunean egunerokoan, haren alde egin behar duzunean
halabeharrez, beharrizan bihurtu dizutenean
flotatzea, orduan berdin zaizu ze kartzelatan zauden, kartzela propioetan ez erortzea
da garrantzitsuena: “Ez galdetu non nagoen,
berriz ere./ Hemen nago,/ hotz izoztuko eta
ur epeleko aberrian,/ ez lurrean ez airean,
soilik aske,/ soilki askatasunean”.
Ekhineren poesiak badauka bertute bat:
ez du errukirik nahi espetxean dagoenaz, ez
du sortzen literatura lodi hori erruduntasun
kolektiboarena. Zarauztarrak askatasunari
kantatzen dio preso zergatik dagoen ederto
dakienaren soseguaz. Bahitua eta eroana
izan dena ez dute nahi, noski, kantari, ez
dute nahi idazle, ez dute nahi ametsetan. Horregatik diosku, kontzienteki, ez dela tristea
preso egotea, ezpada norbere burua uztea.
Hortik hasten baikara uzten gizatasuna bera.
Eta gizatasun horren alderik xamur eta poetikoena du zauriak agerian eroate hori, zalantza eta desesperazioa gure baitan daudela
aitortzea: “emagaldu/ nahi dut// galdu//ni
berri bat/ kausitzeko”. Talaiatik barik, sufritzen duenaren enpatiatik idazten du halaber,
zorrotz, ustez libre gabiltzanon munduaz.
Hikmet, Hernandez, Teresa Jesusena. Euren
buruen oso kontziente zirelako deitu zuten
erresistentziara. Buelta eman zioten sistemari, sistemaren zirrikituetatik irazitako
urak lez: “armairutik atera/ eta lokutorioan/
bahitu gaitizten, maite// baina gure gogoek/
elkar hartu eta/ hegan egin diten, aske”.
Arriskatzen duenaren poema liburua ere
bada hau. Bihotzarekin eta erraiekin idatzia,
batzuetan gorena da eta beste batzuetan

lar kaotikoa, lar mendrea poema batzuen
esanahia, lar ebidenteak eta behin eta berriz
erabiliak zenbait argumentu poetiko, “malkoz itsasoratuko dut gorrotoa eta/ samurtasunari egingo diot txokoa”. Sarriren Kartzelako poemak begi ninietan daramatzagulako
izango da beharbada, baina kartzelako nire
literatura gogokoenaren ekarpen politiko
eta poetikoa oinarritzen da, hain zuzen, apur
bat mistikoa ere baden pausan, behaketan
eta sakontasunean. Ekhineren poesia, zentzu
horretan, menderakaitzagoa da. Abantaila
du freskurarena, arriskua saski-naskiarena.
Liburu honen xarma eta ekarpen ederrena
ere arrisku horretatik jaiotako fruitu debekatua da finean: haragikeriazko maitasun
itzel bat maitasun erromantikoa baino askoz
ederragoa, borroka klasikoa baino askoz askatzaileagoa. n

Ekhine Eizagirre
zarauztarra
preso dago,
Frantziako
Fresnes
espetxean.
2016/07/10 | ARGIA
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» TELEGRAMA

Udako zinema zikloa aurkeztu du Donostiako Tabakalerak: uztailaren 8tik abuzutaren 26ra, Tangerko Cinématèquek proposatutako filmak eskainiko dituzte, baita
musikaz, kantuz eta dantzaz beteriko filmak ere STOP Jeremy Deller artistaren
erakusketa ikus daiteke ekainetik Azkuna Zentroan: Brexit garai hauetan, kultura
ingelesari buruzko gogoeta proposatzen du, bere kontraesan politikoekin STOP Elorrioko Musikaire jaialdiak ekitaldiz beteriko uztaila proposatzen du: Quimi Portet
edo Izaki Gardenaken kontzertuak, mikroantzerkia, Matxalen Bilbaoren eta Legacy
dance companyren dantza ikuskizunak... ez galdu aukera! STOP

» DISKOA

Bi kantu zirraragarri
Joxi Ubeda

Joseba Irazoki eta Lagunak
JOSEBA IRAZOKI ETA LAGUNAK
Acuarela, 2016

Bi kantu entzun daitezke Joseba Irazoki
eta Lagunak taldeak Madrilgo Acuarela
diskoetxearekin kaleratu duen binilozko singlean. Biak oso onak, zirraragarriak.
Rock, folk, blues eta psikodelia aireak
suma daitezke kantuetan, doinu iradokitzaileak. Moldaketak eta apainketak
oso landuak eta oso ongi eginak daude.
Ukituak, xehetasunak eta zarata txikiak
nonahi ageri dira, baina denak beren tokian ongi kokatuak daude.
Irudipena kantua bizia eta indartsua
da, erritmo zoro samarra du, eta doinu
errepikakorrak dira bere ardatz nagu-

Joseba Irazoki eta
Lagunak taldea,
jo eta su zuzenean.
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sia. Udaberriko eguzki, berriz, lasaiagoa
da, eta doinu ederrez eta gazi-gozoez
osatua dago.
Irudipena kantuaren hitzak Xabier
Gantzarainen testu batean oinarrituta daude (“Batere mundurik gabe ernatzen da egunero gizaki mundurik
gabea, asmatu egin behar du egunero bizitzeko moduko mundu bat”) eta
Udaberriko eguzki kantuarenak Beñardo Goietxek idatzi ditu (“Udaberriko
eguzki fereka gaitzazu, zainduta edo
zaindu gabe, denok zorigaitz arrisku,
gaitz galdu edo ezbehar batek utz gaitzake aditzeke ku-ku”).
Joseba Irazoki (ahotsa eta gitarra),
Felix Buff (bateria), Jaime Nieto (baxua), Ager Insunza (gitarra, pedalsteel-a eta biolina), Iban Urizar (klarinetea eta teklatuak) eta Ibai Gogortza
(saxofoia) aritu dira grabazio saioetan
Iñigo Irazoki eta Jon Agirrezabalaga
teknikariekin; Jonan Ordorika masterizazioaz arduratu da, Nerea Serrano
diseinuaz, eta Maddi Irazokik azaleko
marrazkia egin du. Denen artean lana
oso ongi burutu dute.
Joseba artista da, musikari eta musikagile aparta, eta bere lagunak musikari
bikainak. Oso ongi sinkronizatutako orkestra txiki bat dira. Single bat plazaratu
dute, lan laburra, baina oso polita. Atsegin handiz entzuten ari naiz. Egunotan
jendaurreko emanaldietan aurkezten
ari dira. Besteak beste, Gorlizen abuztuaren 4an joko dute eta Bilbon abuztuaren 24an. n
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ZUZENEKO EMANALDIA

EHZ

Zerbait ikaragarria

WILLIS DRUMMOND
EHZ festibaleko larunbatarekin,
goizeko 1etan emandako kontzertua.

Andrea Zubozki

EHZ festibaleko larunbatarekin, goizeko ordubatean programatua zen Willis
Drummond. Eszena handian. Eszena horrek (nire iduriko) ez du barkatzen; soinu eta argi potentzial alimalekoak ditu,
ondorioz musika taldearen eskaintzak
garbia eta zuzena izan behar du. Willis
Drummondeko kideek eszena hori argiki jan digute, beldur izpirik gabe!
Kontzertua aitzin deia, jendea eszena
aitzinean metatzen hasia zen. Bat-batean bi argi piztu dira eta sample baten
bidez (uste dut) halako nota bat instalatu da, giro berezi baten emaile. Eta hor
agertu da Felix, bateria jotzailea, eszena gainean, zuzen bateriarat; Noiz da
gero kantua hasten du. Joseba gitarrarat, hasierako kontra denboren jotzerat,
eta ondotik Xan eta Jurgi agertzen dira.
Kantua hasia da. Publikoa topera!
Gehienentzat hitzordu nagusia zen
Willisen kontzertua. Denak kantuz eta
oihuka ari ginen, giro ikaragarria!
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Ondotik jin dira Ilegala eta Haustura
kantuak. Pausarik gabe, kantuak bata
bestearen gibeletik jarraikiz.
Laboaren Gaztetasuna eta zahartasuna bertsioarekin segitzen dute. Eta hor
agertzen da eszenarat berriz igo zaizkigula musikalitatez beterik; kantuaren
baitan crescendo batzuk jartzen dituzte, mañifikoa! Ondoko kantuetan ere
erakusten daukute kantuen intentzio
ezberdinak biziki argi dituztela; lehen
baino apalago jausten dira eta (beraz)
gorago igaiten!
Zenbat gramo, Ur gainean, Berantegi,
Ez da dudarik... Publikoan denak kantuz eta pogotatzen. Lekorneko lurraren
errautsak aspaldian ez zuen hain gustu
ona izan.
Musikariek eszena betetzen dute; hutsunerik ez espazioan, ez eta kantuen
artean.

Bizpahiru aldiz berriz erabiltzen dute
hasierako sample hori.
Bukaeraren hastapena; A ala B (nire
ahotsa bertan galdu dut), Anai. Azken
egurrak; Tresna eta Ez da Izango. Aldi
honetan azkena dute... Denak galdezka,
zoin kantu izanen da?
Gitarran Jurgik botatzen dauku Behin argian ezarrita kantuaren hastapena. Uuuff…
Lehen diskoko kantu horrek zentzu handi
bat badu pertsona ainitzendako, eta seguraski oraindik askoz gehiago Willis-ekoendako. Ikaragarria. Eszena lurperatu dute.
Eta badoaz.
Beste bat? Bai! Komedia, aferak untsa
finitzeko. Ez nuen besterik espero.
Kontzertu hori harrigarria izan da.
Ez dakit nondik eta nola, baina tipo horiek kontzertu guztiz zerbait ikaragarria
transmititzen digute.
Gora Willis Drummond! n
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Egilea: Ana Zambrano

Hitz gezidunak 										
1

Kontsonante
errepikatua
----------Teilatuetako pieza

Garen
hauek
----------Toki
honetara

... erori,
bekatu egin
----------Dago

Hobi
-----------

Gaia: Anari
2

Iratzea
----------Berriz

Uneko
egunean

----------Ikusten
dute

Apaiz
----------Txokolatehauts
Eskumenean
----------Gaixotasun
infekziosoa

Dolare
----------Txo, hi!
Aurrizki:
kontrakotasuna
-----------

Haitza,
harkaitza
----------Muin

3

... Castro,
Kubako
presidentea
----------Nafarroako
herria

Guduak
----------Entzun!,
aditu!
Egiptoko
errege
----------Hizketaldia,
bilera
Sionismoaren
aldekoa

Atzizki
femeninoa
----------Eskuma
Eraikin babesgarriak
----------Buruko
apaingarria

Kasa
----------Biloak

Lau gehi bat
----------Zolda

Geziak
jaurtitzeko
arma

Gaixotasuna
----------Errepikatuz, jo
(haur
hizkeran)

501
erromatar
zenbakiz
----------4

Suari
dariona
----------Komiki
astekari
mitikoa
Roentgen
----------... hoc,
latinezko
lokuzioa

Ausartu
----------Ez eme
Aiarako
herritar
----------Ikastera
behartu

5

----------Azken letra
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A

4 Abeslari eta gitarra jotzaile
nafarra, 2003an Anarik lau
kanta biltzen zituen CD berezia
grabatu zuen artista honekin
elkarlanean.

A

3 Gipuzkoako udalerri honetan
jaio zen Anari Alberdi 1971n.

5 Bere bigarren albumaren
izenburua. 2000. urtean
kaleratutako disko honen
ekoizpen lana gehienbat Kaki
Arkarazoren esku geratu zen eta
Mikel Abregok (BAP-eko bateria)
eta Xabi Strubellek (Dut-eko
gitarra) hartu zuten parte, Drake
(BAP-eko baxua), Ruper
Ordorika, Mikel Azpiroz eta
beste batzuek bezalaxe.

K

3

Soluzioak

4

I

1 2007an Lisabö, Hotel eta
Inoren Ero Ni taldeetako kide
batzuekin batera sortu zuten
diskoetxea. Haren bidez euren
diskoak kudeatzen, egiten,
grabatzen eta banatzen dituzte,
inolako bitartekaririk gabe.

2 Zure aurrekari ...,
plazaratutako azken diskoa.
2015ean kaleratu zuten eta
Anariren ohiko taldeaz gain
–Borja Iglesias, Mikel Abrego,
Drake eta Mariano Hurtado–,
hainbat luxuzko kolaboratzaile
izan zituen diskoak: Eneko
Burzako (Mobydick), Javi
Manterola (Lisabö) eta Karlos
Osinaga (Lisabö), besteak beste.

Dani Blanco

Jokoa ebazteko lagungarri
izango dituzu definizio hauek:
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Wendy Guerra. Kuban bizi den idazle erbesteratua
Amarengandik jaso zuen literaturarekiko zaletasuna Wendy
Guerra (La Habana, 1970) idazle eta poeta kubatarrak;
gazte-gazterik idatzi zituen lehen lerroak. Kuban bere liburu
bat baino ez da argitaratu: Posar desnuda en la Habana (2010,
Alfaguara) eta erruz da zaila berak idatzitako ezer irlan topatzea.
Sakona da atzerrian duen sonaren eta bere aberrian duen
anonimotasunaren arteko arrakala. Eszeptizismo bezainbeste
ilusioz hitz egiten du etorkizunaz.

“Nahiago dut libururik
ez publikatu, politikarekin
paktatu baino”
TESTUA ETA ARGAZKIAK:

Oier Aranzabal
@oaranzabal

Koherentziari
errespetua
“Komunista konbentzituak errespetatzen ditut. Badut lagun komunista porrokatu bat, sekulako gosea pasatzen
duena, kargu bat baitu eta ezin baitu
merkatu beltzean deus erosi. Sakon
errespetatzen dut, eta hitz egiten didanean arretaz entzuten diot. Ideiak
pasioz eta koherentziaz defendatzen
dituztenek errespetua merezi dute”.

Zure eleberri bat aurkitzen saiatu gara
Habanako liburu-dendetan. Baina ez
dugu deus aurkitu.
Ez dakit ba. Nik ezin izan dut asmatu zergatik den hala, akaso zuk lortuko duzu. Ni ez naiz existitzen. Ikusezin
egin naute. Baina interesgarria deritzot,
umiltasun ariketa baita. Erretiro espirituala egiten nabil nire sorterrian bertan. Nahiago dut libururik ez publikatu,
politikarekin paktatu beharra baino. Ez
Fidelekin, ez Raúlekin, ez beste ezein
gobernurekin.
Zer eman eta kendu dizu iraultzak?
Jaiotzatik iraultza baino ez dagoen herrialde batean, dena eman dizu eta ezer
ez era berean. Horixe da erantzuna.
Daukazun eta ez daukazun oro mundu
horren parte da. Iraultza izan da geure
mundua.
Silvio Rodríguez abeslaria lagun duzu,
desadostasun politikotik lagun.
Elkar ulertu eta adostu nahi duten la-
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gunek eztabaida interesgarri eta argiak
izaten dituzte. Denok galdu ditugu lagunak, eztabaidatzeko borondaterik gabe,
alde batean ala bestean kokatu izanagatik. Silvio, esaterako, gizon argia da
eta nahiz eta ados ez gauden ideia askotan, bat egiten dugu humanitatearen eta
bertutearen oinarrizko planoan. Elkar
ulertzen dugu.

Kuba aldatzen ari dela irakurtzen da
prentsan, bertako jende askok kontrakoa
dio ordea.
Gauzak aldatzen ari dira. Jendea aberriratzen ari da, etxera itzultzen. Nik
neuk apartamentu hau erosi eta atondu ahal izan dut lanean irabazi dudan
diruarekin. Hori 70eko hamarkadan
pentsaezina zatekeen. Gauzak aldatzen
ari dira. Jendeak kanpora atera ditzake
seme-alabak, baita bidaiatu ere. Kuba
aldatzen ari da, bai.
Jende asko joan da, baina beste askok Kuban geratu nahiago izan duzue.
Egiazki hamaika milioi pertsonak egin
du Kuban geratzeko hautua. Eta horietarik milioi batzuek, alde egiteko gogoa izan arren, ezin izan dute alde egin.
2016/07/10 | ARGIA
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Bada, aldiz, beste hainbat jende, beren
gurasoengana itzuli nahi lukeena, beren
etxean mango bat jatera. Irla barruan
bere bizitza berregin nahi duen jendea.
Denetarik dago, badakizu? Besteren izenean hitz egitea konplikatua da.

nire amarena ere. Bakarrik eta isolatuta,
publikatzeko aukerarik gabe egon diren
milaka emakumeren ahotsa du Cleok.
Nire liburua, Kuban zentsura editoriala
martxan jarri zenetik jaiotako emakume
idazle askoren hilotz ezin hobea da.

Disidentetzat duzu zeure burua?
Ez, ez. Tira, txikitatik ez naiz ados izan
irakasleekin, ezta familiarekin ere, nire
eleberrietan kontatzen dudan legez. Baina ez daukat rol politiko bat, zeharo neofitoa bainaiz politikan. Alde guztietako
politikaren biktima sentitu naiz. Eta ez
dakit dena aldatzen denean, aldatzen
bada, ados egongo ote naizen datorrenarekin. Idazten duen emakume bat naiz,
1940an biziko balitz ere idatziko zukeen
emakumea. Hain karga politiko handirik
gabeko herri batean jaio izana gustatuko
litzaidake, aldiz jaio naizen leku honetan
politika alde guztietan arnastu daiteke.

Amari zenbat zor diozu?
Ama nire barruan dago. Nirekin bizi den
pertsona bat da. Biok elkarrekin ikusi
gintuztenek oso ondo dakite zertaz ari
naizen. Elkarren oso ezberdinak ginen.
Bera emakume solidoa eta ni ertzetatik
gainezka egiten duen neskatxa. Hil zenean, apnea ariketa bat egin nuen; arnasa hartu eta igerilekuaren hondoraino
egin nuen igeri, gero mantso ur azalera
itzultzeko. Amak memoria galdu zuen,
ez zen nitaz oroitzen, baina Fidelekin
solasean aritzen zen. Fidel telebistan irteten zenean, bera gogoratzen zuen. Ni,
aldiz ez. Ez dut amak zuen engaiamendua, baina telesailaren amaierara arte
geratzekoa da nire konpromisoa.

Domingos de Revolución eleberriak, kaleratu duzun azkenak, zentsurapean bizi
den idazle baten istorioa kontatzen du.
Autofikzio gordina zurea?
Cleok, protagonistak, nire antz handia du,
baina baita Luisa María Loinazena edo
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Iraultzaren aldekoa zen ama?
Bai! Oso aldekoa! Fidel ikaragarri miresten zuen. Nerabe zela AEBetan ikasteko
beka lortu arren, hemen geratzea eraba-

“Idazten duen emakume bat naiz, 1940an biziko
balitz ere idatziko zukeen emakumea. Hain
karga politiko handirik gabeko herri batean jaio
izana gustatuko litzaidake, aldiz jaio naizen leku
honetan politika alde guztietan arnastu daiteke”.

ki zuen, utopiari segitzeko, gure guraso
askok egin bezalaxe. Azkenean desadostasunean jausi zen, maitasunetik.
Dezepzionatuta sentitu ziren bere belaunaldiko artista eta intelektual asko.
Batzuek alde egin zuten eta ama Kuban
geratu zen. Ilusioa galdu zuten, aienatuta, ezin baitzuten ez alde ez aurka egon.
Sinisten ez zutena ezin baitzuten babestu, eta era berean ezin baitzuten alde
egin, ez eta hura abandonatu ere.

Zer esan nahi du Obamaren bisitak Kubarentzat?
Inoiz iritsi behar ez zen etsaiaren zain
geunden kubatarrok. Familia deseginda
dagoen herri batera, seme-alabekin, amaginarrebarekin eta emaztearekin etorri
izana, ogro larderiatsuaren desmitifikazioa izan da. Inperialismoa iritsi da azkenik! Jimmy Carterren bisitarekin ezin da
alderatu, aldi bakoitza ezberdina baita.
Guri aldi hau bizitzea tokatu zaigu. n
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BERANDUEGI
KRONIKA SERIOSA EGITEKO

SAREAN ARRANTZATUA

Bizkaitar bat triste
itzuli da EHZtik,
“xingar” hitzak
Lapurdin beste
esanahi duelako

EAJren kartela AEBko
jaiald… oh wait!

J.K. Agirregomezkorta EHZra heldu zen unea

Jon Koldobika Agirregomezkorta gaztea
joan den igandean itzuli zen Algortako
etxera asteburua Lekorneko EHZ festibalean izan ostean. Lagunek zer moduz pasa duen galdetu diotenean “ondo”
esan du. Crystal Fighters baino, Belako hobeto aritu zirela esatera mugatu
da. Elkarrizketa pertsonalagoa eskaini
dio ordea kazeta honi: “Oso triste nago.
Esperantza handiak jarri nituen EHZn
eta ez dira bete”. Jaialdiko giroarekin ez

du kexarik, musika ere apartekoa, oso
ondo antolatua dena eta gainera bertako
produktuak %100. “Baina nik uste nuen
‘Talo eta xingar’ beste gauza bat zela.
Taloa jan eta gero… ba hori, ‘a txingar’”.
Bere tristezia ez duela sexu grina asegabeak probokatzen argi utzi nahi izan du,
dena den: “Asko hitz egiten dugu bertako
produktuekin elikatzeaz, baina oso gutxi bertakoen artean larrua jotzeaz. Eta
sistema aldatzeko funtsezkoa da, joder”.

Gure kulturaren amua

ARGIAko erredakzio osoak
dimititu egin du Brexita dela eta
“Ez dugu dimititu gabe geratuko diren
bakarrak izan nahi”. Horrela diogu astekariko kideok geure buruari birbidali diogun prentsa oharrean. Cameron,
Johnson Farage… Ingalaterran bata besteren atzetik ari dira dimititzen eta The
Light-eko kideok ere, elkartasun internazionalistaz, hilabetez dimititzea erabaki dugu. Abuztuan, hain zuzen ere.
Aurrena sakrifikatzen Unai Brea izan
da, gure Breaxit partikularrak azalpen
linguistikoa ere izan dezan.
Halere Brexitaren ondotik munduan
katastrofe kopurua ez dela handitu berretsi dute adituek. “Harrituta gaude”,
adierazi du Peter Bridgetown Zero Hondamendi Europako Institutuak Usurbilen
duen zuzendariordeak, “dozenaka gaixotasun, lurrikara eta bestelako gertakari
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latz espero genuen Erresuma Batuak Europaren altzo gozoa uztearen ondorioz;
Carlos Urquijo Alde Zaharretik poteatzen hastea, Urkulluk barre txikia egitea,
ETBk Julian Iantzirik gabe parrila osatzea, Hernanin Podemosek irabaztea…
pentsaezinena ere ez genuen baztertzen!
Baina orain ez dakigu zer pentsatu…”.

Bidaia on bestaldera
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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

UZTAILEKO ZOZKETAK

OROIMEN HISTORIKOA
PAREKIDETASUNA
HERRIEN MUNDUA
HEZKUNTZA ERALDATZAILEA
EUSKALTZALETASUNA
EKONOMIA SOZIALA
ELIKADURA BURUJABETZA
|INGURUMENA
INDEPENDENTZIA
DEMOKRAZIA ZUZENA
DESOBEDIENTZIA ZIBILA
GIZA ESKUBIDEEN DEFENTSA

Bestelako mundu bat amesten dugu ARGIAn,
ekonomia klasikoaren kontzeptuak edozeren
gainetik kokatuz ingurumena arriskuan ipintzen
ez duen jendartea. Horregatik, berebiziko
arreta eskaintzen diegu mundu jasangarri
baten alde Euskal Herrian eta munduan egiten
diren ekimenei, eta ez hori bakarrik: gu ere
ahalegintzen gara, geure egunerokoan, balore
horiek txertatu eta sustatzen.

haz iera
Cristina Enea fundazioaren Hazien ugalketari
buruzko eskuliburua (5 liburu)

Ekologistak Martxan-en materiala
(5 saski)

ENEEK-en materiala eta Ekolurra harpidetza
(5 saski)

www.cristinaenea.org/haziera

www.ekologistakmartxan.org

www.eneek.org

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

JAKOBA ERREKONDOREN
LIBURU BERRIA
Jakoba Errekondoren “BIZI BARATZEA” liburutik abiatuta, baratzea mundu askotarako ataria
da. Oraingoan irudia eta komikia nagusi. Zortzi komikigile handien eskutik:
Antton Olariaga, Asisko, Ainara Azpiazu, Mattin Martiarena, Joseba Larratxe, Zaldieroa,
Unai Gaztelumendi eta Unai Iturriaga. Maialen Lujanbioren sarrerarekin

lib
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urtebete
gorabe
Baratzeak
artean dituen o
eta sona gero
nabarmenago
baliatu nahi izan dit
Baratzea mun
ota
ask rako ataria
bizitza osasun
eta bete-betekoa izat
aukera bika
Eta bet
sun
osa tsu ezi
irribarrer
Hau dugu irrib
baratzea: ALT
E

19’50 €

18 €

a.

harpidedunentzat
Irriaren baratzea
Jakoba Errekondo

BIZI BARATZEA
ALTZA PORRU

“Adiskidea, gauza txikian beha
haundian enpleatu” (Azkue)

ESKURA EZAZU AGORTU BAINO LEHEN
& 943 371 545
www.argia.eus/denda
denda@argia.eus

argia.eus

bizibaratzea.eus

