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JOXE ELORRIETA, ELA-KO IDAZKARI NAGUSI OHIA

“EAJ gabe egin behar da
burujabetzarako indar
metaketa fase honetan”
LARRUN: ETA IKASTURTEA ERREPIKATU BEHARRIK EZ BALEGO?
MIREN ODRIOZOLA: “EL SALVADORREKO GERRAK HUMANIZATU EGIN NINDUEN”
JONE GOIRIGOLZARRI: “EUSKARA ONDO EGITEN EZ DUTENAK ERE LEGITIMATU BEHAR DIRA”
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Eskatu zure liburua
& 943 371 545
www.argia.eus/denda
denda@argia.eus

23 €

19,50 €
harpideentzat

AURKEZPEN-SOLASALDIAK HERRIZ HERRI
Antolatu zure herrian
Jar zaitez gurekin harremanetan eta behar duzun
informazioa eskuratuko duzu:
sustapena@argia.eus · & 943 371 545

argia.eus

184 orrialde (21,5x25 cm)

Zure baratzea sortzeko, moldatzeko eta eusteko behar duzun liburua
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Europar Batasunak
ezin zurikeria garbitu
Belgradeko geltoki nagusiko trenbidearen ingurunetan
ari da Afganistango gazte bat bere gorputza garbitzen.
Bera bezalako mila errefuxiatu baino gehiago, gehienak
Afganistan eta Pakistanetik etorritakoak, nekez bizi
dira Serbiako hiriburuko erdigunean abandonatutako
eraikinetan, elurrari eta zero azpiko tenperaturari
aurre eginez, Hungariako muga gainditu eta Europar
Batasuneko lurretara noiz sartzeko aukeraren zain. 2016ko
hastapenetan Balkanetako herrialde guztiek errefuxiatuei
mugak itxi zizkietenean, milaka pertsona gatibu geratu
ziren ez aurrera ez atzera. Horietako askorentzat irtenbide
bakarra da trafikatzaile-taldeei milaka euro ordainduta,
Mediterraneo ekialdeko herriak pasatzen saiatzea,
mugazainek atxilotzeko, jipoitzeko eta espetxeratzeko
arriskuari aurre eginez.
Argazkia: Santi Palacios · Testua: Axier Lopez
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Sevilla futbol taldeko zaleek
“Gordo” dioen pankarta
jarri zuten Sadarren.
Sanferminetan neska bat taldean
bortxatzeagatik akusatuetako
baten ezizena da “Gordo”.
“Sadarreko garaipen
hau, zure omenez.
GORDO LIBERO!”
@SevillaOffender

“Sadar, zelai hori
non ezin den Antxo
Azkarraren enblema
erakutsi baina
bortxatzaile baten
aldeko pankarta jarri
daitekeen. #Nazka”

Ugariak izan dira urteotan Euskal Herri Elkargoa eskatzeko elkarretaratzeak.

@GAIPARRALDE

Euskal Elkargoa abian da

@gnagore

“Indar Gorrik eraso
sexisten aurkako
pankartak jartzen
dituen bitartean,
Sevillako zaleek
Sanferminetako
ustezko bortxatzailea
goraipatzen dute.
Carmen Alba
anderea…?”
@josebaasiron

“Terrorismo
matxistaren apologia
eta probokazioa
da. Zer egingo du
Auzitegi Nazionalak?”
Andrea eta Astelehen Lilak

Argia

Urtarrilaren 23an Baionan eginiko
bilkuraren ondoren abiatu zen Ipar Euskal
Herriko Herri Elkargoa. Herriarteko
Lankidetzarako Erakunde Publikoak
(HELEP) hiru gune nagusi izanen ditu:
233 kideko elkargo kontseilua, 69 kideko
batzorde iraunkorra eta 25 kideko
batzorde eragilea. Horiekin batera, orain
arteko hamar herri elkargoen eremuko
lurralde guneak izanen dira ondoan.
Izan ere, egitura eraiki bitartean, tokian
tokiko elkargoek “hurbileko zerbitzua
ziurta behar dute”. Udalerri bakoitzeko
sindikatuen ekarpenek lagunduko
dute elkargo nagusia eraikitzen, herri
–edo tokiko herri elkargo– bakoitzaren
eskumenen arabera, betiere. Bi aholku
batzorde ere lanean ariko dira: Auzapezen
Biltzarra eta Garapen Kontseilua. Gisa

horretara, gizarte zibileko eragileek beren
ekarpenak eginen dituzte, orain arte
bezala.
Hamar herri elkargoek orain arte izan
dituzten eskumenak hartuko ditu bere gain
Herri Elkargoak: garapen ekonomikoa,
lurralde antolaketa, ingurumena eta
etxebizitza. Euskararen aldeko eragileek
eskatu bezala, Euskal Elkargoak hasieratik
hartuko du hizkuntza eta kultura
politikaren eskumena.
Instituzio berriak bi urte izanen ditu
bere egitasmoa gauzatzeko. Alegia,
tokian tokiko udalerrien eskumen
horiek elkargo nagusira pasako dira,
bestelakoan, ekimenak huts egingo lukeen
kasuan, herriei itzuli beharko litzaizkieke
eskumenak berriz ere.
Aldizkari hau itxi genuenean,
oraindik hautatu gabea zen Elkargoaren
presidentea.

“Mendekua amaitzea eskatzen dugu”
JOSEBA AZKARRAGA, SARE MUGIMENDUKO BOZERAMAILEA

Sarek deituta ehunka lagun batu ziren Donostian, Sara Majarenas presoari babesa erakusteko. “Izar erailtzeko saiakera ekintza kriminal matxista izan da eta bere egileak justiziaren aurrean erantzun beharko du.
Gertaera larri honi, Izarren amaren, Sararen, egoera gehitu behar zaio. Espainiako Gobernuak duen espetxe
politikaren adibide garbiena da Sara. Bere gertukoengandik 500 kilometrora dago eta gainera baldintzapeko askatasuna eskuratzen uzten ez dion salbuespen legedipean dago, nahiz eta zigorraren hiru
laurdenak sobera beteak dituen. Mendekua amaitzea eskatzen dugu. Eta kasu zehatz honetan,
gizatasunagatik besterik ez bada, berehala aske utz dezatela exijitzen dugu” 2017-01-21
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EKONOMIAREN TALAIAN

Kapitalismoa
ardi larruz jantzia
Juan Mari Arregi

INFOUMA

Euskararen erabilerak gora
Nafarroan, 1991tik estreinakoz
Euskalerria Irratia
@fm914

Joera berria azaldu du Inkesta Soziolinguistikoak: herritarren %6,6 aritzen
dira euskaraz gaztelaniaz adina edo
gehiago: %51 eremu euskaldunean;
%3, eremu mistoan. Gazteak dira gehien
euskaldundu direnak: egun, 16-24 urte
arteko lau gaztetatik bat euskalduna da
Nafarroan, hau da, %26. 1991an, %10
besterik ez ziren.
Inkesta Soziolinguistikoa bost urtean
behin egiten da Euskal Herri osoan. Nafarroako datuen berri eman, eta datozen
asteetan aurkeztuko dituzte parlamentuan. Nafarroan, maiatzean egin zuen
landa lana Ikertalde enpresak, hain zuzen ere, euskararen inguruko bi polemika piztuta zeudenean: Lan Eskaintza Publikoaren eta euskarazko haur eskolen
ingurukoak. Garrantzitsua da datua, biek
ala biek eragina izan baitzuten emaitzan.
Ezagutzari dagokionez, herritarren
%23 dira orain euskaldunak, hau da,
orain dela 25 urte baino bederatzi puntu altuagoa da zifra: %14koa zen 1991n.
Elebidun hartzaileek ere gora egin dute
–%10 dira orain, lehen %5–. Gazteak
dira aldaketaren giltzarria.
Iruñean, herritarren %10ek dakite
euskaraz; gazteen artean, berriz ere, as8

koz hobea da datua: %25era egin du
gora ehunekoak. Eremu mistoa osotasunean hartuta ere, antzekoa da datua:
%11koa da euskararen ezagutza; gazteen artean, %27koa.
Datu baikorrenak eremu euskaldunean daude, herritarren %61 euskalduna izaki, eta gazteen %90. Eremu ez
mistoan dago euskara larrien, %7 dakite euskaraz, gazteen artean, %12.

Etxeko hizkuntza ez izan arren...
Euskara etxean jasotzen zuten nafar euskaldunen %77k, 1991n; orain,
%48k. Beherakada positiboa da, baina,
euskara ama hizkuntza ez duten hiztunek eta euskaldun berriek euskarara jo
dutela adierazten duelako, etxeko hizkuntza ez dutenak ere euskararen alde
lerratu direla.

Zalantza aurkakotasun bihurtuta
Handitu egin da euskararekiko aurkakotasuna: 2011ko datuekin konparatuta,
lau puntu gutxiago daude euskararen
alde. Eremu mistoan, %43tik %36ra jaitsi da babesa, zalantzati daudenak igota:
%27 izatetik, %31ra pasa dira. Eremu
ez mistoan, aldiz, dudan daudenak dira
jaitsi direnak, kontrakoak handitu bitartean: %59 daude kontra –duela hogeita
bost urte, %46 ziren–.

Munduko elitean dauden enpresa, gizarte eragile, politikari eta
intelektualen artetik 2.500 lagun
bildu ziren Davosen eta pertsonako 20.000 euro gastatu zituzten lau egunetan, munduko egoera
aztertu eta kapitalismoak hobeto funtzionatzeko modua aurkitu
nahian. Egokitu eta berrasmatu,
eraberritu. Horixe da munduko
kapitalismoaren guruen mezua.
Euren sistemak sortzen duen desorekarekin eta industria iraultza berriarekin kezkatuta, egoerak muturrera egin eta jasanezin
bihurtuko den beldur dira, sufritzen ari den masa horrek planto
egin eta iraultzari ekitearen beldur. Industria iraultza berriak
ekarri duenaren adibide bat: makina eta robotek AEBetan taxiak,
kamioiak eta abar gidatzen dituzten hamabi milioi lagun langabezian utz ditzakete, automatikoki
gidatuko baitira. Eta badaude enplegu suntsiketa masiboa ekar dezaketen beste hainbat adibide.
Badakite euren sistemak langabezia, migrazioa eta heriotza sortzen dituela, hainbeste, ezen orain
“merkatuan oinarrituriko sistema
inklusiboak” sortu nahi dituzten.
Hau da, esplotaturiko klaseak beraien sisteman pixka bat integratu
nahi dituzte, iraultza soziala egiteko tentazioak alde batera utz ditzaten. Jakin badakite etekinen pilaketa egunero handiagoa dela, eta
arrakala soziala ere handitzen ari
dela; horregatik diote euren aberastasuna “hobeto” banatu behar
dela –langileen soldatak makillatuz, besteak beste–, baina pasa
gabe... Eta euren gestore politikoei
dei egin diete “iparrorratz eta radarrez” agindu dezaten, jendearen nahigabea ahalik eta azkarren
antzeman eta protestak ez dezan
esku artetik ihes egin.
2017/01/29 | ARGIA
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HILKETA MATXISTA
Burlatako Blanca Esther
Marques eskuekin ito eta
biharamunean Arreko
zubi batetik bota zuela
aitortu zuen gizonak,
polizia etxean aurkeztuta.
Hilketa salatzeko hainbat
mobilizazio egin dituzte.
2017an Euskal Herrian
hil duten bigarren
emakumea da Marques.

WFDD.ORG

Mundu osora zabaldu dira Trumpen aurkako protestak
NAZIOARTEA. Donald Trump AEBetako presidentearen kargu-hartze egunean, protestak egin dituzte.
Washingtonen liskar handiak sortu dira, poliziak negar gasa erabili duelako, eta 90 lagun atxilotu dituzte.
Hurrengo egunean, Emakumeen Martxek bete dituzte herrialde ugaritako kaleak eta Washingtonen bertan,
500.000 pertsona inguru izan dira mobilizazioan. Presidente karguaren zina egiterakoan Trumpek adierazi du bukatu dela “atzerritarrak aberastearena”, eta ez diela atzerritarrei “etxekoen lanpostuak suntsitzen”
utziko. Mundu zibilizatua batuko duela gaineratu du, “terrorismo erradikal islamikoaren kontra”.

Aralarko pisten auziak
eztabaida piztu du
Ainhoa Ortega Bretos
@ob_ainhoa

Aralarko parkean egin nahi dituzten pisten eraikuntza bertan behera uzteko
eskatu du Aranzadik. EHNE eta ENBA nekazari sindikatuek salatu egin dute
elkartearen jarrera, eta sindikatu horiei erantzun die Naturkon Gipuzkoako
talde ekologista eta naturzaleak.

Aranzadi:

EHNE eta ENBA:

Naturkon:

“Aralarko pistek atzeraezinezko kalte larria
eragingo lukete ingurumenean. Natur parkea
eta orain arte ezagutzen genuen oreka
hautsiko dute. Pisten
eraikuntza alde batera
utzi eta hausnarketa
sakona egin behar da”.

“Aralarren artzaintza
desagertuko balitz
ez litzatekeela deus
ere gertatuko esan du
Aranzadik. Elkartearen agerraldian datu
okerrak, gezurrak eta
oinarri zientifikorik
gabeko iritziak plazaratu ziren”.

“Sindikatuen ondorioa jokabide interesatua da. Aranzadik
argi utzi duena da
Aralarren gaur egun
bultzatzen den abeltzaintza eredua ez
dela bateragarria
natur balioen kontserbazioarekin”.
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6
milioi euro bideratu
nahi ditu Getxoko
Udalak Ibarbengoako
aparkalekua
egiteko. Aldiz,
Bizkaiko akuifero
handienetakoa den
eremu hori parking
ez bihurtzea du
helburu Tosu Betirako
mugimenduak.

2014

urtean abiatu zen
Tosu Betirako, gunea
okupatu eta baratze
bihurtuz.

EZ DUTE KALERATU
Donostiako epaile
batek aintzat hartu du
Gipuzkoako Kaleratzeak
Stop plataformako
abokatuen azken orduko
eskaria, eta mailegatzaile
batekin duen zorra
ordaindu ezin duelako
urtarrilaren 18an egitekoa
zen Patxi Zubiaurreren
etxegabetzea maiatzera
arte atzeratu du.

MILITARRAK
BARDEETAN
Nafarroako Gobernuak
militarren presentziarekin
amaitu nahi du eta
Bardeetako tiro eremua
ixtearen alde egin dute
Gobernuko lau alderdiek.
UPN eta PSN berriz,
presentzia militarra beste
hogei urtez luzatzen duen
akordioaren alde daude.
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Londresko mezulari
prekarioek kosk egin
diote ugazaben eskuari

Pello Zubiria Kamino
@pellozubiria

Londresko lan auzitegiak arrazoi eman dio Maggie Dewhurst mezulariari:
enpresari autonomotzat tratatzeko orde, CitySprint konpainiak
langile kontratua egin behar dio eskubide guztiekin, opor egunak,
gaixotasunagatiko lan uzteak eta Britainia Handiko beharginen gutxieneko
soldata. Neoliberalek denetan indartu duten Gig Economy famatuaren
arrakasta zertan datzan erakutsi du Dewhurst egoskorrak.
Carlos Trenor Donostiako abokatu laboralista ezagunak –hala zen Garzón
epaileak Egin aferarekin preso sartu aurretik, hala segitzen du irtendakoan– elkarrizketa batean deklaratu berri du
langileen borrokaz: “Pertsonalki, pentsatzen dut saiatu behar dela antolatzen
prekariatua, baina hori sindikatuek ezin
dute egin, ez daude horretarako prestatuta. Nola sortuko den? Prekarioek pentsatu behar dute hori“. Pentsatzeaz gain
borrokan ere hasita daude.
29 urteko mezulari ingeles xume batek, Londres bizikletaz posta eta pakete txikiak banatuz zeharkatzen duen
Maggie Dewhurstek bataila bat irabazi
dio lana ematen dion CitySprint konpainiari. “Zoratzen nago –deklaratu dio
BBCri– auzitegiak nire alde ebatzi eta
horrela aurrekari legal eta morala ezarri duelako antzeko eskariak dauzkaten
besteentzako”.
Hiri handietan banaketa lanak bizikletaz burutzen dituzten jendeok exotiko
egiten zaizkigu metropolietan bizi ez garenoi, agian ekologia eta iraunkortasun
irudiekin lotzen ditugu, gazte kirolzale
informaletatik hurbilagoko irudia ere
ematen dutelako. Ez gara oraindik ohartu
ekonomia berriaren behargin prekarioak
direla, pizzak motorrez banatzen dituzten
edo taxi lanak Uberren mende burutzen
dituztenen pareko. 2008ko krisitzarraren
barruan lehenbiziko kimu berdeek sortutako enpleguak, miseriaz ordainduak.
Bi urte eman ditu CitySprintekin Maggie Dewhurstek, lan egin eta kobratuz
10

kontrata pribatu edo autonomo balitz
moduan. Alegia, hornitzaile bat bailitzan, eguneroko ogia saltzen digun okina legez. Baina berak auzitegian salatu du benetan konpainiaren langile ari
dela, egun osoa ematen dutela enpresatik agindutakoa betetzen, zer egin,
nola eta noiz, haien kontrolpean osorik,
mezulariak ez direla enpresa txikiz osatutako mosaiko bat, horregatik zor zaizkiela edozein langileri bezala gutxieneko soldata eta beste eskubide guztiak.
Red Pepper aldizkariak bildu ditu
Dewhursten iritziak “Bike courier Maggie Dewhurst takes on the gig economy…
and wins“ kronikan: “Jaten ematen dizun eskuari kosk egin behar diozu baldin eta nahi baduzu gauzak aldatzea,
zeren nagusiek beren buruari askoz
gehiago ematen baitiote jateko. Geuk
subentzionatzen ditugu nagusiak, erabat. Dena geuk pagatzen dugu, bizikletaren kostua, piezak, mantenua, lana...
dena. Telefonoa ere nire kontu doa. Lan
egin ahal izateko kostu guztiak nire gain
hartu behar ditut. Konpainiak dio nik
nire negozioa daukadala. Nik diot ezetz:
derrigortzen nauzue nire gain hartzera
zuen negozioaren funtzionamendu kostuak”.
Gaur bizikletaz mezulari ari den emakume gaztea unibertsitatean lizentziatu
zen justu finantzen krisia lehertu zenean eta bere begiz ikusi du lan merkatua deitzen duten hori hondatzen, nola
galtzen ziren gaur begiratuta hobeak
ziren lanpostuak haien ordez askoz bal-

dintza kaskarragokoak ezartzeko. “Ez
badugu zerbait egiten, ohiko estandarra
bilakatuko da milaka langile edukitzea
ordenagailuz kontrolatuta, smartphonez
jarraitu eta kontrolatuta, inongo langile
eskubideren jabe izan gabe”.

Txirrindularia versus Gig Economy
Britainia Handia da Europako txapeldun
krisi garaiotan zabaldu den gig economy
delakoan, Uberren eredua orokortu nahi
duen horretan. Gero eta lanbide gehiago
harrapatzen ditu, gainera; berrikitan
hotelen jabeek aipatu dute garbiketako
kostuak jaisteko lehengo langileak kaleratu berri autonomoekin hastea. Baina
Dewhurst bizi den mundua, auto-enpleguan ari diren langileena, lurpean ezkutatuta bezala dago politikari eta ekonomialarientzako, apenas ikertu den.
Legedi gero eta neoliberalagoaren
arabera, langileak beren buruaren enpresa bihurtuz askatasuna irabazten
dute, ustez negozio txarrei ezezkoa
eman eta lan batzuk azpikontratatzeko erraztasunak eskuratuz. Dewhurstek epaileari erakutsi dio CitySprintekin daukan harremana ez doala hortik.
Konpainiaren uniformez janzten da,
goizero deitu behar dio kontrolatzaileari, soinean daraman tresna elektronikoak esaten dio gauza bat entregatutakoan hurrengoa nori nora eraman.
“Asteroko 50 ordutan CitySprintek esaten dit zer egin”.
Lanean hanka sartuz gero kanporatu
dezakete. Nahiko arin mugitzen ez bada
2017/01/29 | ARGIA
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IWGB sindikatuaren argazkian, Maggie
Dewhurst –eskuinean– beste hiru lankiderekin
2015ean antolatutako protesta ekintza batean.
Pankartak dio: “Oinarrizko enplegu eskubideen
alde borrokan“. IWGBk salatzen du 2008an krisia
lehertuz geroztik Britainia Handian, mundu
osoan bezala, konpainiek ezabatu dituztela
milioika langilek urte luzez lortutako eskubideak,
soldatapeko lanpostuak autonomoek
kudeatutako kontrata bihurtuz.

ere bai. Kobratu gabeko jai egun bat hartzeko ere kontrolatzailearen baimena
behar du. Istripua edo gaixotasuna gertatuz gero, kalera joan daiteke.
Dewhurstek parte hartzen du IWGB
Britainia Handiko Langile Independienteen sindikatuan. 2012an sortu zen sindikatu txiki hau, UNITE sindikatu handitik irtenda Garbiketa Sektorea osatzen
zutenak. Laster elkartu zitzaizkien Londresko Unibertsitateko langile azpikontratatuak, haiek ere beren sindikatutik
alde eginda. Urteotan hiru adar gehiagoz osatu dute IWGB: segurtasun pribatuko guardiak, mezulari eta logistikakoak, eta zainketa lanetan ari direnak.
“Sindikatu independentea gara –dio
IWGBk aurkezpenean–, borondatezko
elkarte bat soilik langileen interesen
alde borrokatzen diren langilez osatua.
Ez gara ‘elkarlanean’ ari nagusiekin, ez
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gaituzte kontrolatzen burokratek, ez
diegu plazer egiten politikariei. Ez gara
aseguru konpainia bat, sindikatua gure
bazkideak dira, gure ordezkariak zu bezalako langileak dira. Denok daukagu
gure rola. Elkarrekin egiten dugu lan
elkarri laguntzeko. Langile klasearen
indarra eraiki behar dugu konpainia
handiek eta korporazioek zanpatu ez
gaitzaten indibiduo gisa”
Dio IWGBren mezulari eta logistikako
langileen sailak, premiazkoa dela soldaten igoera lortzea, konpainia askok ez
dizkietela jornalak igo langileei azken
20 urteotan, sarritan jaitsi ere bai. Autonomo moduan fakturatzen dutenez,
konpainien tarifak hobetzea dute lehen
helburua, baina horrekin batera laneko
eskubide eta babesak hobetzea ere bai.
Londresko bizikletazko mezulariek lehenbiziko protesta deigarria

2015eko udan egin zuten. Aurretik
IWGBko garbiketa ataleko langileek,
emakumezko hegoamerikarrak gehienak, “3 cosas“ kanpaina arrakastatsua
burutu zuten, beren konpainietatik
lortzeko hiru eskubide –horregatik
gaztelaniazko izena– oinarrizko: nagusiek ordaintzea gaixotasunagatiko
egunak, oporrak eta erretiro kotizazioak. Askoz konplikatuagoa izan da
mobilizatzea eta sindikatuan biltzea
mezulariak, aspalditik autonomo kultura barneratua baitaukate.
Londresko gatazkak aurrez-aurre jarri ditu behargin prekarioz osatutako
sindikatu txiki bat eta urtean 1.700 milioi libra fakturatzen dituen sektorea.
Epaileak ebazpenaren 64. atalean dio
nabari dela “kontratuak prestatu dituela
abokatu armada batek”. Etsai handi samarra txirrindulari prekarioentzako.n
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Miren Odriozola, internazionalista

«El Salvadorreko gerrak
humanizatu egin ninduen»
El Salvadorreko gerran izan zen, gerrillaren ondoan. Bertatik bertara
zuzenean bizi izan zituen gerrak dakartzan oinaze, min, heriotza, izu eta
beldurra. Hala ere, merezi izan duela dio dudarik gabe, salvadortarrak
duintasuna irabazi duelakoan. Gerra hotsa aditzen da Miren Odriozolaren
ahotsa aditzean.

Miel A. Elustondo
ARGAZKIAK: ZALDI ERO

1983an El Salvadorreko gerrara baino
lehen ere borrokan ibilia zinen zu.
Hara joan baino lehen Bilboko asanblada feministetan ibili nintzen, Basauriko
emakumeen kasua ezagutu nuen, abortuaren aldeko borroka, eta hortaz, El
Salvadorrera joan nintzenean, sentsibilizazio hori neraman. Baina han, jakina,
lehenengo gauza gerra zen.
Bazenekien han gerra zena.
Bai, gerrara nindoala banekien, eta buelta asko eman nizkion buruari. Gerrara joanez gero, bertan hilko zaituztela
pentsatuta joan behar duzu. Arriskua
hor dela, bertan akabatzeko aukera handia. Sekula ez zara hori onartzera iristen,
baina neurri batean janda eraman behar
duzu, bestela ez dago hura eramaterik.
Gerra zer den batere jakin gabe joan nintzen, pixkanaka-pixkanaka ikasi nuen.
Pixkanaka-pixkanaka…
Akordatzen naiz, joan berritan, kanpamenduan, bat-batean jendea korrika,
denak ezkutatzera. “Zer pasatzen da
hemen?”, galdetu nion neure buruari.
Segituan, abioia gainean. Bonba bota
zuenean, lurrera nik neure burua. Ber12

takoek sentsibilizatuta zeukaten belarria. Abioiak San Salvadorretik irteten ziren orduko, haien zarata aditzen
zuten. Nik ere ikasiko nuen gero, baina lehenengo hartan ez, hantxe geratu
nintzen. Ezkutalekutik irten zirenean,
esan zidaten: “Ondo balientea zara!”,
eta nik: “Balientea ez, ezjakin galanta!”. Horrela ikasi nuen, eta hori bezala, gauza asko. Lehenengo astean, edozein lekutan egiten genuen lo, lurrean
plastiko bat jarrita, hezurretako minez.
Ohitu nintzen arte.

Zer da gerra?
Nola definituko nuke nik gerra? Goizean goizago jaikitzen ginen, eguna argitzerako, bestela abioiak etortzen zitzaizkigun gu bonbardatzera. Jantzi eta
prest egon behar genuen, lasterkan alde
egiteko ere. Formazioa egiten genuen
egunero, geure arma eta guzti, eskuadrak osatu –logistika, osasuna…–, lanak
banatu, eta bakoitza bere lanetara. Gu,
adibidez, zaurituak sendatzen hasten
ginen, gosariak ematen, botikak banatzen, gaixoak garbitzen… Arratsaldean,
alfabetatze eskolak ematen genituen,
edo sanitario [erizain] eskolak, edo poli-

tika ikastaroak, sexualitatekoak… Mediku gehienak internazionalista ginenez,
ikastaro ezberdinak antolatzen genituen. Denetik egiten genuen, ahal zen

Miren Odriozola Uzkudun
1944, Azpeitia

El Salvadorren gerra urteetan
ibilitakoa da, baina harako borroka
baino lehen Bilbo aldean zaildu
zen, lantegietako eta emakumeen
borrokaren erdian. Francoren garaiko
kartzelak ezagutu zituen, Basauri,
Carabanchel, Alcalá Henares… El
Salvadorreko gerra hartan parte
hartu baino lehen. Internazionalista,
borrokalaria, barrua hustu du Leire
Ibargurenen Laura esaten zioten
Miren Odriozolaren borrokak liburu
guztizko gomendagarrian (Txalaparta,
2016). Konta litezkeenak kontatu
ditu, dena ez dagoela kontatzerik
konbentziturik, baina elkarrizketa
batean sar litezkeenak baino askoz
gauza gehiago kontatuz.

2017/01/29 | ARGIA

Miren Odriozola FMLN

bezala, eta uzten zigutenean, zeren batzuetan, alde batetik bestera ibili behar
izaten genuen. Gerra zer den… Oso gauza gogorra da gerra. Goizean jaiki bai,
baina ezin jakin iluntzean lotara etzango ginen, bizirik izango ginen. Hala ere,
Chalatenangoko kanpamenduetan hainbeste lo ez dut bizitzan egin.

Gerra kanpamenduetan hainbeste lo bizitzan ez?
Ez. Arratsaldeko sei eta erdietarako iluntzen zuen. Eta argirik ezin piztu. Inoiz,
etxetzarren baten baldin bageunden,
kandelaren bat pizten genuen, irakurtzeko edo zerbait prestatzeko. Bestela,
zer egin behar duzu, lo ez eta? Horrela
izan zen hasieran, lehenengo urteetan.
Gero, walkie-talkie-ak izan genituen,
eta gauean deiak jasotzen genituen, soldaduen mugimenduen berri emanez,
kanpamendua beste nonbaitera mugitu
behar bazen edo.

zirenak, berriz, guregana etortzen ziren, han ez zegoen-eta bestelako laguntasunik. 1983an El Salvadorrera joan
nintzenean gerrillak kontrolatzen zuen
Chalatenangoko gunea. Goitik abioiak
ibili bai, baina soldaduak ez ziren hara
sartzen ausartzen. 1984ko abuztuan
hasi ziren sartzen, eta herritarren artean sarraskiak egiten.

Armadak bertako herritarrak hil zituen
gehiena. Internazionalista batek baino
gehiagok ere bertan utzi zuen bizia: Begoña, Alba, Blanca eta beste izen batzuk
irakurri ditugu liburuan. Izen horien artean da garai batean Euskal Herrian ezagun egin zena: Pakito Arriaran.
Venezuelan ezagutu genuen elkar, eta
maitemindu egin ginen. Militante konprometitu eta integrala zen Pakito, oso
pertsona heldua. Kritikoa zen oso, hitzaren esanahi onenean, besteekin ez ezik,
bere buruarekin. Haren ondoan hazi
egiten zinen. Feminismoaren inguruan
ere eztabaidatu genuen. Halako sen bat
zuen, oso gauza berezia.

zioten. Makuluak hartuta ibiltzen ikasi
zuen, jarri zen, eta beste borroka batean
hil zuten, liburuan irakurri duzunez.

Handik bi urtera Euskal Herrira etorri zinen, familiari berria xuxen eman zenion.
Uste ez bezalako Euskal Herria ikusi zenuen.
Hona ailegatu eta hartu nuen txokea! Ni
aldatu egin nintzen han, baina hemengo
jendea ere aldatu egin zen ni han nintzen bitartean. Joan baino lehen, Bilbon
bizi nintzen, eta nire giroan, neska eta
mutil, errentan hartutako etxeetan bizi
ginen. Hona etorri nintzenean, denak
etxea erosten ari ziren, edo autoa, eta
oporretan ibilitako lekuez ari ziren…
“Hau zer gizarte da, ordea?”, galdetzen
nion neure buruari. Atzera abioia hartu eta El Salvadorrera itzultzeko gogoa
etorri zitzaidan.

Gauza asko kontatu dizkiozu Leire Ibargureni liburuan. Tartean, Pakitoren heriotza.
Herri bat hartu zuen gerrillak, Pakito
tartean zela. Armadak ere gogor eraso
zion, hango abioia eta hango fusila, eta
bala batek hanka zeharkatu zion. Garai
hartan gerrillak ez zuen botika askorik,
eta armadaren erasoa eta gero Pakitok-eta ihes egin behar izan zuten, ezin
bala zauri hura sendatu, hanka gangrenatu zitzaion arte. Moztu egin behar izan

Ez zinen momentuan joan, ordea.
Ez, hau nire herria da, eta zer pasatzen
ari zen jakin nahi nuen. Hilabete gelditu
nintzen, eta gero bai, berriz joan nintzen
El Salvadorrera. Bigarren aldiz 1989an
etorri nintzen, baina hilabete ere ez
nuen egin. Gizartea zeharo aldatuta ikusi nuen, erabat indibidualista zen jendea, materialista hutsa. Nik ez nuen autorik, ez nuela behar esaten nuen, eta
hemen barre egiten zidaten, baita lagunek ere. “Ez al dun kotxea erosi behar?”,
“Kotxea erosi? Gasolina pagatzeko dirurik ere ez zeukanat!”. Sei-hamar urtean gizartea guztiz aldatuta ikusi nuen.
Baina esan dizut, ni neu ere aldatu egin
nintzen han, asko. Hori ere bai.

Altxa burua

Ez zen erraza

Zergatik ez?

“Akordatzen naiz ni Chalatenangora
joan eta berehalaxe, gu frontearen
bigarren lerroan, osasun postuan
zaurituak sendatzen, bi gazte
gerrillari ekarri zituztela. Ez genuen
suerorik, eta hil egin ziren. Burua
altxatu ezinda pasatu nuen astebete.
Neure buruari esan nion: ‘Miren,
gerrara etorri haiz, altxa buru
hori, bestela ez dun hemen etsiko’
Harrezkero, botika logistika sortu
zen frontean”.

“Lehenengo kanpamenduan ehun
lagun inguru izan gintezkeen, eta
zaurituak, berriz, 40tik gora, eta
umeak ere baziren gurekin. Abioiak
etortzen zirenean kanpamendua
jaso eta beste toki batera korrika
joatea ez zen posible, eta orduan,
kanpamendu txikiagoak egiten hasi
ginen, mugitu errazagoak. Zaurituak
Hondurasko babeslekuetara
eramaten saiatzen ginen, edo
kobazuloetan ezkutatzen. Gauza ez
zen oso erraza”.

“Eta neu ere hiru edo lau aldiz etsita
egon naiz, heriotza ordua ailegatu
zitzaidala sinistuta. Baina salbatu,
nola edo hala. Eta ondo-ondoan
neukana hil ere bai, edo zaurituta
erori, eta niri, aldiz, ez tokatu. ‘Eta
zergatik tokatu zaio nire lagunari,
eta niri ez? Zergatik?’, galdetzen
diozu orduan zeure buruari, baina
erantzunik ez daukazu”.

Esan duzunez, ezin jakin zenuten iluntzean bizirik izango zineten. Zenbat lagun dituzu hilak Chalatenangon?
Asko, hangoak gehienak. Soldaduek
bertako herritarrak akabatzen zituzten, asko. Salvadortarren artean baziren
AEBetara emigratu zutenak, edo Hondurasko errefuxiatu kanpamenduetara
jo zutenak, eta baziren bertan geratu
zirenak, armadak gerrillaren kolaboratzailetzat hartzen zituenak, nahiz
eta armarik gabe ibiltzen ziren. Baina
soldaduek igual-igual akabatzen zituzten, sekulako sarraskiak egiten zituzten
herritarren artean. Zaurituta libratzen
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dion? Zer edo zer lortu dinagu, zer edo
zer, baina lehen bezain pobre gaitun, eta
agintean, berriz, beraiek ditinagu oraindik”. Eskuinak agintzen zuela, alegia.
Alderdi eta sindikatuak legezkoak ziren,
baina jendea miserian bizi zen, alde horretatik gauzak ez ziren askorik aldatu.
Galdetzen zidaten: “Lortu duguna lortuta, berriro etorriko hintzateke? Ikusita
zenbat jende hil den, zenbat sufritu dugun… Berriro etorriko hintzateke?”.

Eta zure erantzuna?
“Bai, dudarik gabe etorriko nintzateke. Ez daukat batere dudarik!”. “Zer,
bada?”, beraiek, eta nik: “Pertsonaren
duintasuna lortu dugu!”. Gerra baino
lehen pertsonak ez zuen duintasunik El
Salvadorren. Etortzen ziren soldaduak
edo heriotza eskuadroiak, hartzen zuten jendea, eramaten zuten bide bazterrera, tiroa jo eta ez zen ezer gertatzen. Esaten nuen: “Gaur ere gertatuko
dira horrelakoak, baina lanean aurrera
segitzeko leihoa ireki dugu, eta gauza
batzuk ere lortu ditugu”. Orain beste
problema bat dugu, marak [gazte banda armatuak] etorri dira, salvadortarrak, gerra garaian AEBetara joan, eta
gero itzuli zirenak. Armak dituzte, eta
mehatxua, lapurreta eta hilketa besterik
ez dute ibiltzen. Egoera oso txarra da,
baina erregio osoan da txarra egoera.
El Salvador gaizki, Guatemala okerrago
dago, Honduras zer esanik ez… Nikaragua dago hobeto.

Hau aldatuta, hura ere aldatuta…
El Salvadorreko gerra denboran egoera
gogorra bizi genuen, baina gure artean
elkar laguntzeko borondate handia zegoen, adiskidetasun izugarrizkoa, dena
guztion artean banatzen genuen… Inoiz
ezagutu izan ez dudan bizitzeko modu
bat ezagutu nuen El Salvadorren, gerra
garaian. Egoera gogor hark berak horretaraxe behartzen gintuela uste dut. Jendea oso alaia zen, nahiz eta hildakoak
ARGIA | 2017/01/29

izaten ziren, eta nahiz eta negar egiten
genuen. Baina alaia jendea! Gero, gerra
bukatu zenean, ni hona etorri, urte eta
erdi hemen egin, hara berriz joan, eta
han ere jendea aldatuta ikusi nuen: triste zegoen jendea, triste. “Zer pasatu da
hemen, ordea?”, zen nire galdera, eta “Ez
dugu lortu nahi genuena!”, esan zidaten.
Boterea nahi zuten, ez zuten lortu, zenbait gauza lortu arren. Akordatzen naiz
galdetzen zidatela: “Eta hik, Laura, zer

Internazionalistarik gabe, El Salvadorreko gerrak aurrera egingo zuen?
Bai, aurrera egingo zuen, baina beste
era batera. Internazionalistek sekulako ekarpena egin zuten osasungintzan,
mediku, zirujau eta laguntzaile asko
izan zelako. Beste maila batean ere, gerra nola eraman aholkulari jardun zuen
zenbait jendek; txiletarrak, adibidez. Internazionalistak gabe, gerrillak aurrera
egingo zuen, baina material gutxiagorekin eta gaizkiago.
Merezi izan du?
Bai, dudarik ez, dudarik ez! Hemezortzi
urtean, hauteskundeak irabaztea lortu
zuen Fronteak [Farabundo Marti Askapen Frontea]. Kristorena izan zen hori
niretzat. Orain agintean daudenak, presidentea-eta, gerrillari izan ziren. Eta
hona ere ailegatuko da hori, badut esperantza.
15
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Hainbeste urte eta gero, zertan aldatu
zaitu El Salvadorrek?
Gezurra badirudi ere, uste dut El Salvadorreko gerrak humanizatu egin ninduela, asko.
Gerrak humanizatu?
Gaztetan hemengo borrokan ibili nintzenean amorrua sentitzen nuen, poliziaren kontrako amorrua, adibidez. Han,
berriz, iruditzen zitzaidan soldaduak
gizajo hutsak zirela –batzuk, behintzat–,
eta galdera egiten nuen: “Horiek zergatik daude hor, eta gu hemen, denak
herri batekoak izanda! Eta batak bestea
hiltzen!”. Neure buruak esaten zidana:
“Zirkunstantzia askok eraman naute ni
alde honetara, eta nire aurrean dagoen
soldadu hori ere zirkunstantzia askok
eramango zuten alde horretara”. Erlatibizatzen ikasi dut, eta horrek amorrua
desegiten lagundu dit. Gerran erabat
aldatzen da pertsonaren filosofia, gauza
askoren gainean pentsatzeko modua.
Gerran bizitza eta heriotzaren artean
bizi zara, eta egoera horretan bizi beharrak bizitza sakon bizitzeko indarra
ematen du. n

Azken hitza: Zer moduz ministro jauna
“Gerrillari ibilitako lagunak ministro eginda ikusi nituenean, traje eta korbata, barregura
eman zidan. Kar, kar… Akordatzen naiz Herri-Lan ministroarekin topo egin nuela, eskua
eman eta esan niola: ‘Kaixo, zer moduz ministro jauna?’, biok barrez! Kar, kar… Hura txokea!”.
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BURUJABETASUNA | KATALUNIAKO SUBIRANOTASUN PROZESUA | EUSKO JAURLARITZAREN ALDEBIKOTASUNA

IRITZIAK

Saski zulatua

J

ordi Pujolen sasoian Kataluniako
Gobernuak Madrilekin zerabilen negoziazio era izendatzeko Peix al cove
(arraina saskira) metafora erabiltzen
zen. Alegia, hobe dela arrain bat saskiratzea, aukeran hamaika izatea baino;
eskuragarri ikusten diren lorpenekin
konformatu behar dela. Bada, katalanak
aspaldi konturatu dira, arrain-hondarren eskean ibili eta indarrak etengabeko ukazioari erantzuten ahitzea baino,
puskaz hobea dela menpekotasunik
gabeko saskia eskutan hartu eta arrain
bilketa burujabeki antolatzea.
Kataluniako herria subiranotasunaren bidean buru-belarri sartuta, EAJri
egozten zaio orain baxurazko arrantzara itzultzea. PPren gutxiengoa eta
bien ala bien aurrekontuak onartzeko
premia tarteko, harremanen hobetzea
eszenifikatu dute. Izoztea edo desizoztea nolanahikoa izanda ere, nabarmena
da negoziazioen abiapuntua gaiztoa
dela. Alferrikakoa baita zulatuta dagoen
saskira arrainen bat sartzeko ahalegina. Espainiako Gobernua eta Konstituzio Auzitegia arduratu dira saski hori
zulatzeaz: eskuduntza transferentzia
blokeatuta egoteaz gain, birzentralizazio ekimen nabarmena dago alorrez
alor eta euskal erakundeen erabakiak
sistematikoki gutxiesten dira helegite-oldearen bidez. Autogobernuan
aurrera egitea saihesteaz gain, atzera
bidea dakar horrek.
Negoziazioetan eginkizun garrantzitsua izango omen duen Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako Gobernantza
Publiko eta Autogobernuko sailburuak
berak halaxe aitortu du: autogobernua
larriki higatu dute. Halere, nahiz eta
eskumenen urraketei erantzuteko deia
luzatu duen, azpimarratu du kasu guztietan Madrilekin negoziatzea izango
dela lehen aukera, helegiteak aurkeztea
saihesteko. Saski zulatua hornitzeko
alferlana berriro ere. Era horretan, neARGIA | 2017/01/29

Estitxu Garai Artetxe
EHU-KO IRAKASLEA
@egarai

Kataluniako herria
subiranotasunaren
bidean buru-belarri
sartuta, EAJri egozten
zaio orain baxurazko
arrantzara itzultzea. PPren
gutxiengoa eta bien
ala bien aurrekontuak
onartzeko premia tarteko,
harremanen hobetzea
eszenifikatu dute. Izoztea
edo desizoztea nolanahikoa
izanda ere, nabarmena da
negoziazioen abiapuntua
gaiztoa dela
goziatu beharrekoa atzera emandako
pauso guztiak leheneratzea izango baita, benetako auzi politikoa alde batera
utzita.
Aurki 40 urte beteko ditu Gernikako
Estatutuak, eta Espainiako Gobernuak
sinatutakoak bete gabe segitzen du.
Zeharo ezberdina litzateke abiapuntua
hauxe izango balitz: sinatutako kon-

tratua ez duzue bete, hortaz, kontratua
bertan behera geratzen dela deritzogu.
Estatutuaren testuak ez du gauzatzeko epea zehazten, edozein kontraturen
funtsezko atala, alegia. Horrek esan
nahi du Espainiako Gobernuak sine die
atzeratu dezakeela eskuduntzak euskal
erakundeen esku uztea. Hori gutxi balitz, jada transferituta dauden ahalmenen gaineko etengabeko helegiteek
behin eta berriro ezeztatzen dute alor
horietako autonomia. Eta saskiaren zuloa handituz doa.
Beste horrenbeste gertatzen da kupoari dagozkion elkarrizketekin. Zer
ordaintzen dute EAEko eta Nafarroako erakundeek kupo edo ekarpenaren
bidez? Nahi eta behar al ditugu “zerbitzu” horiek? Ez dakit oso presente
ote dagoen kupoaren bidez ordaintzen
dena, besteak beste, Armada, Polizia
Nazionala, Guardia Zibila, CNI-a, errege-erreginen familiaren luxuzko bizimodua, Espainiako kirol selekzioak edo
Auzitegi Nazionala direla. Uxue Barkos
lehendakariak, esaterako, bere irizpide
propioen arabera kalkulatu du Nafarroak ordaindu beharreko kopurua.
Zenbakia alde batera utzita, ez legoke
gaizki barnebiltzen duenari buruzko
eztabaida abiatzea. Bestela, zeharka,
gure herriaren ukazioan eginkizun
zuzena duten eta batere maitatuak ez
diren erakundeak finantzatzen geundeke. Eta saskia zume barik uztea litzateke hori.
Negoziazio antzuen gurpil zoroa
eteteko aukera bakarra burujabetzaren aldeko jarrera irmoa hartzea da.
Gaur egungo marko legal eta juridikoan
atzerakada inposatzen duen ufada birzentralizatzaileari eusteko, inoiz baino
presenteago egon behar da erabateko
subiranotasunaren aldarrikapena. Kataluniar herriaren gisara, guk ere hobe
genuke Espainiako Estatuaren soka
askatu eta gure saski propioa irutea. n
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Reinaré en España.
Ezkioko elizan. O, my God!

U

rteko azken egunean amak azken
arnasa eman zuen, eta Urte Berri
egunean eman genion lur hileta-elizkizunaren ostean. Hilkutxa aldare
aurreraino eraman eta irten egin nintzen hilerrian itxaroteko. Elizan lehen
ilaran geratu zen begi zorrotzeko batek
espantuka deitu zidan gero Jesusen
Bihotza ikusi zuela esanez, REINARÉ
EN ESPAÑA mezuarekin! Lagunak biharamuna edo bestondoa izango zuela
pentsatu nuen; edota 1931n Ezkion
Ama Birjina “agertu” bazen, oraingoa
osagarria izango zela agian, edo beste
edozer gauza, baina ez egia izan zitekeenik.
Ba, bai, hantxe dago. Eta bat ez ezik,
bi. Aldarearen alde banatan bi atril edo
kantore daude, eta atrilaren azpialdea,
hau da, ikus-entzuleen aldera dagoena, Espainiako armarria da: han daude
lehoia, gaztelua, Nafarroako kateak…
Herkulesen bi zutabeen ordez bi aingeru, eta armarri gehiena estaliz Jesusen
Bihotza, azpian letra larriz idatzita
REINARÉ EN ESPAÑA duela. “Oh là là!,
mon Dieu!, ce n’est pas possible!”. Begiak
igurtzi arren, hantxe segitzen dute, ez
dira ameskeria edo irudipena.
Zur eta lur, galderaz betea nago: noiz
eta nork jarri ote zituen? Eta ez ote ditu
beste inork orain arte ikusi? Ez Ezkiotik

Iñaki Mendiguren
ITZULTZAILEA ETA IDAZLEA

REINARÉ EN ESPAÑA.
Zur eta lur, galderaz betea
nago: noiz eta nork jarri ote
zituen? Eta ez ote ditu beste
inork orain arte ikusi? Ez
Ezkiotik igaro diren apaizek,
ez elizako hautsak astintzen
dituztenek...
igaro diren apaizek, ez elizako hautsak
astintzen dituztenek, ez orain dela urte
batzuk erretaula errenazentista zaharberritu zutenek, ez lehen ilaran egoten
diren eliztarrek… Ala ikusi eta ez diete
tripako minik egin? Ala ikusi, lotsatu

eta isilik egotea erabaki dute?
Ez naiz Eliza Katolikoko kide, eta ez
naiz nor zer egin behar duen esateko.
Baina atrilak normaltasun osoz bertan
uztea gordin samarra iruditzen zait,
adieraziko bailuke mezua oraindik
indarrean dagoela, nostalgikoen pozgarri. San Migel goiaingeruak –herriko
zaindariak– Satan bezala suntsitzea ere
ez da burutazio ona, nazional katolizismoaren aztarna baliotsuak eta iraganaren lekuko esanguratsuak baitira pieza
horiek, ongi gorde beharrekoak. Itzultzailea naiz, baina euskaraturik edo EN
ESPAÑA ordez EUSKADIN ipinita ere
berdin uxatzen nau mezuak. Museoren
batean pedagogiarako ikusgai jartzea
litzateke onena.
Dena den, hau pasadizo umoretsu
bat besterik ez ala zerbait larriagoaren
metafora da? Denborak aurrera egin
ahala, kristau-elizen (paraje hauetan Erromako Eliza Katolikoaren) eta
gizarte gehienaren arteko leizea gero
eta kilometrikoagoa da. Eta ez bakarrik
jendarte sekularra erreferentetzat harturik. Urruntasuna gero eta ozenagoa
da eliza nagusien mezu, hizkera, erritu,
liturgia, moral… ofizialen eta bestelako
kristautasun bat bizi nahi dutenen artean. Eliza gehienak abaila bizian doaz
museo(ago) bihurtzeko bidean. n
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Nafarroako kontu sinestezinak

K
Enrike Diez de
Ultzurrun Sagalá
ITZULTZAILEA ETA
KAZETARIA

ontuak hartzen dituena; esate baterako, udal
bateko kontuak aztertu eta fiskalizatzen
dituen pertsona. Horixe da kontu-hartzailea, hiztegien arabera. Udal orotan eta gobernu
departamentu guztietan badago lanpostu hori.
Egia erran, suma genezakeen ez zela lanpostu arrunta, garrantzitsu samarra baizik, baina
hori da hori gure okerraren handia!, postu hori
funtsezkoa baita alde aunitzetatik begira, baita
aldaketa politikoa hauspotzerakoan edo trabatzerakoan ere.
Izan ere, legealdiaren erdirantz goazen honetan, desadostasunak desadostasun eta nekeak
neke, aldaketa, egia erran, bidea urratzen ari
da, sendoxeago dago, eta abenduko Navarrometroak gauzak bere tokian jarri zituen, UPN
eta ingurukoen etsipenerako. Cordovilla eta
enparauak egunero heriosuhar erauntsika eta
garrasika badabiltza ere, laukoa bizkor samar
ageri da funtsezko gai aunitzetan, hori bai, non ez
den euskara ageri, kontu horretan oraindik ere
gehiago baitezakete bi botok hogeita lauk baino,
sinestezina bada ere. Eta euskararen kontuetan
ere, hara! zorioneko kontu-hartzaile zenbaiten
itzala sumatzen da, edo pairatzen da, zenbait
udaletan edo gobernu departamentutan gertatzen ari denari erreparatuta. Konparaziora, har

ditzagun adibidetako Iruñerriko bi udal; biak ere
handi, biak ere arras garrantzitsu, eta biak ere
aldaketaren aldeko, erran nahi baita, alkatea aldaketa zale. Ba, berdin da osoko bilkurak euskara
sustatzeko diru-laguntza hau edo hura onetsi
izana; berdin da euskal elkarte batekin hitzarmena egitea erabaki izana; berdin da euskararen
aldeko neurriak onartu izana; berdin da… zeren
eta, erabakia lege ororen bedeinkazioekin hartua
izanagatik ere, hantxe agertuko baitzaio alkate
jaun-andreari harako kontu-hartzaile haietako
bat, eta “ez!” erranen dio, eta ez dio bide emanen
udalak erabakitakoari, erabakiaren mamia legearekin bat ez datorrelakoan. “Aizu, udal idazkaria
ez da zure iritzi-kide; legea alde dugu” kexatuko
zaio alkatea edo kasuan kasuko zinegotzi arduraduna, eta kexari argudioak jarraituko zaizkio:
“UPN alkatetzan zegoenean, antzera jokatzen zen
bertze gai batzuetan, eta zuk ez duzu sekulan
kontrako iritzirik agertu, ez duzu deus eragotzi,
aitzitik baizik”. Alferrik, ordea. Kontu-hartzailearen bedeinkazioa jasotzen ez den bitartean,
dena geldirik egonen da edo izugarri atzeraturik.
Eta udaletan nola, Gobernuko zenbait sailetan
ere halaxe, ez sinestekoa badirudi ere. Galdetu,
bertzenaz, euskarari bide emateko eratua den
erakunde ofizialean. n

Hire indarra behar dinagu

K
Oihana Etxebarrieta
KAZETARIA
@BetaurrekoMorea
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alera kalera! ekimenaren karietara hamarnaka ekitaldi, hitzaldi eta bilera egin dira
abendu eta urtarrilean. Emakume preso
politiko ohiek antolatutako mahai-inguruan, dispertsioaren ondorioz bakartzea bizi behar izan
zuen Mertxe Galdosi entzutea hunkigarria izan
zen. Eta batez ere, isolamendu egoeran dagoen
Arantza Zulueta horrela irudikatzea.
Zirraragarria izan zen hainbeste emakume
elkarrekin ikustea, lanerako gogoz, emakume
preso politikoek bizi duten egoera ikustarazteko
beharrizana azaleratuz. Kartzelak, patriarkatuak
antolatutako espazioak direla azpimarratu zen,
emakume otzan eta esanekoak sortzeko.

Dispertsioaren ondorioak ere ageriko geratu
ziren, espetxea barrutik zein kanpotik bizi behar
duenarentzat zigor erantsia direla argi utziz.
Bihotzak bero atera ginen urtarrilaren 14an
kalera. Gogotsu, gurera ekartzeko, salbuespen
legediekin amaitzeko. Hurrengo astelehenean
ordea bihotza uzkurtu zitzaigun, preso politiko
baten alabak pairatutako indarkeria matxista
kasuaren aurrean. Artean, buelta eman ezinda ginenean, Nafarroan emakume baten erailketaren
berri izan dugu. Argi utzi digu horrek, kartzelak
bakarrik ez, sistema bera, patriarkala eta toxikoa
dela. Horrek ere premiazko erantzunak behar
ditu. n
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Terra incognita

U

rte hondarra, beste anitzek ez
bezala, maite dut nik. Egun gutxi geratzen zaion urtea buka
dadin goaitatzen dugu, humanitateak
deus mirakulurik egiteko esperantzarik
gabe, oraino okerrago egin ez dezalako
itxaropenarekin, gogoaren pelegrinazio
libreetarako tartea. Izan ere, bi egiteko
dira garai horretan. Bata, proiektu berriei
buruz pentsatzea: alfer gaudela planifika daiteke bat-batean soberan ditugun
kemenak xurga litzakeen asmo zenbait.
Bestea gogoetatzea egindakoaz. Edo biak
betan.
Hastapenean lehenari lotu nintzaion
eta sarera jo nuen. Laster nekaturik, bigarrenera lerratu nintzen Google lagun
–daitort–, GoogleMaps aplikazioa sustut.
Geolokalizazioaren erregea da Google
eta berez iraultza: ez dugu deus aurreikusten duela hamabost urte bezala, ez
ditugu lankideei azalpen zehatzak galdetzen lan bilerako aretoa aurkitzeko,
ez da Bilboko manifara heltzeko bideaz
kezkatzerik, ez ditugu IGN mapak baliatzen. Dena kartografiatua da, etxetik
beretik ikustekotan. Baserri aldeetako
txoko galdueneraino heldua da kontua,
batere mugitu gabe ikuska baitaiteke
edozein zoko, bi nahiz hiru dimentsiotan. Oro. Edo kasik.
Horrela beraz, tresna baliatu nuen ibiltzeko, oroitzapen zenbaiten elikatzeko
tokietan, bakarrik edo besteekin kurrituetan. Ezaguna baita ibili garen lekuek
segitzen dutela beteak gertakariz eta
pertsonez zeinekin han ibili baikara, zeinekin han deus partekatu baitugu, zeinen
ahotsek oraino oihartzun egiten duten.
Banindoan orduan sofatik mendixka
leunen lurraldean zehar, soropila goxoz
estali tontor berdatsen eremuan, nonbait
galtzen Donamartiri eta Amorotze artean,
Oragarre ez urrun, errealak ziruditen paisaiak behatzera. Tupustean gelditu behar
izan nuen haur denborako xendra baten
erdian. Dudarik gabe, bidea kaskarregia
20
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bihurtua zitekeen, Google-k ez zukeen
oraindik 4x4rik edo horraino heldurik
iritzi zukeen ez zuela merezi urrunago
joatea. Auskalo. Amore emanik itzuliz,
bihurtu zituen terra incognita.
Haraindiko lur horiek, katalogatu eta
ustiatu gabeak, Googlek han utziak ditu
eta imajina daiteke abandonatzea erabaki duen bidezidorretik jarraikiz lanjer guztiak ditugula zain, hortik landa
ez dela deus tematzea merezi duenik.
Itxasoko Nabigazionekoak (Piarres
Etxeberri, Etxeberri Dorre-ren Nabigazioneac, 1677) erraten zien marinelei
“Iakiteko duzu nahi baduzu sarthu…”
erretorikoa, ausarten larderiarako doikoa. Baliteke, beraz “Jakiteko genuke
Haizeko oihan zolara sartzekotan han
zain daukagula Leviathan-a edo munduaren muturreko ezereza?”.
Nahiturik eta erreka agorturik! Ezin
pantailara materializatu leku horiek denak zeinetara ez nintzen berehalakoan
joaten ahalko eta hainbeste nahiko
nituzkeenak ikusi, behin eta berriz.
Hots, ni horretantxe gelditu nintzen, imajinazioari deika. Orduan hasi
ziren bazterrak animatzen, hats berria
hartzen, bidexkan beti harago joaten
entseatzen nintzela eta luze gabe igo
ziren niganaino solasak, usainak, haize
bipila. Kartografia partikularrak, dena
dela, planorik jasan ez dezaketenak.
Ororen buru grazia egin zidan kontuak. Terra incognitak badira oraino,
ez direnak bilduak, gatibatuak. Araiz,
badaude anitz, tristea bailitzateke beste
gisaz.
Harago badira gure baitakoak, hementxe bakarrik kartografiaturik daudenak,
eremu, sentsazio, irakaspen eta guzti.
Oroz gainetik, bada terra incognita
bat zuen guztientzat, nirea dena bakarrik. Mapa eta lurraldea hain ezberdinak diren bezala, ikusiko bazenute ere
nik behatzen dudanean bezainbatekoa
ez bailitzateke. n
2017/01/29 | ARGIA
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Joxe Elorrieta, ELAko idazkari nagusi ohia:

“Zergatik tematzen da
Sortu EAJrekiko akordioan,
honek ez badu nahi?”
Munduko zortzi pertsona aberatsenek 3.600 milioi pertsona txiroenek
beste dutela jakitera eman berri du Oxfamek. Errealitate horri bete-betean
erantzuten dion liburua argitaratu du Joxe Elorrietak (Loiu, Bizkaia, 1951).
Emango du zeresanik. Besteak beste burujabetza soziala akuilatuko duen
ELAren eta LABen jarduera batasunaren itzulera grinaz aldarrikatzen
duelako: “Ezinbestekoa da”. Egoerari aurre egiteko errezeta argia bezain
tinkoa da: aliantzak eta borroka.
Xabier Letona
@xletona
ARGAZKIAK: DANI BLANCO

Zurea zergatik da korrontearen aurkako
begirada sindikala?
Bat, neoliberalismoaren aurkakoa delako. Bi, Mendebaldeko gehiengo sindikalak gaur egun duen ikuspegi sindikalaren aurkakoa delako. Eta hiru, Euskal
Herrian badagoelako bestelako gehiengo sindikal bat, ELAk eta LABek osatzen
dutena, eta hauen jarduera sindikala
bilaka daitekeelako borroka eredu berri
baten ardatz eta akuilu, egungo indar
harremanak aldatzeko gai izan daitekeena.
Azpitituluan hiru kontzeptu aipatzen dituzu: klasea, lurraldea eta aliantza berriak.
Hiru esparru horiek funtsezkoak dira
borroka eredu berria finkatzeko. Batetik, euskal sindikalismo horrek klase
ikuspegian oinarritzen du bere eguneroko jarduera. Instituzioen legitimitatea
eta babesa baino, langileen hurbiltasu22

na eta legitimitatea bilatu behar da, eta
hauek hori egiten dute.
Azpimarratu nahi dut baita ere lurraldea, azken urteetan ELAren eta LABen
sindikalismoak hazten jarraitzen duelako, baita Nafarroan ere; lurralde honetan gertatzen ari dena oso interesgarria
da, UGT –%25 orain eta %36 1993an–
eta CCOO atzera doaz eta, ostera, ELA eta
LAB aurrera. Zer falta zaigu? Aliantzak,
hori da ez duguna. 90eko hamarkadan
egin zen bi sindikatuen arteko saio bat,
oso erreferentziala eta indartsua, baina
bertan behera gelditu zen. Hori da liburuaren helburua: diren zailtasun guztiak kontuan hartuta, gehiengo sindikal
hori berriz abiaraztea.

Euskal Herrian, politikaren eremutik begiratuta, neoliberalismoa sostengatzen
duten alderdiek samur irabazten dute.
Begira EAJ.
Neoliberalek pentsatzen dute erreali-

tatea haiena dela eta ez dagoela beste
errealitaterik. [Margaret] Thatcherrek
argi esan zuen: “Ez dago alternatibarik”, eta espazio batzuetan lortu dute
ideia hori finkatzea, baita sindikalismo
nagusian ere. Behin galdetu zioten ea
zein zen bere lorpenik handiena eta argi
esan zuen: “Sozialdemokraziak gure
programa onartu duela”.
Nirekin ekonomia ikasi zuen pertsona
ongi kokatu batek zera esan berri dit:
“Baina Joxe, ez duzu ikusten errealitatea
non dagoen? Ez duzu ikusten zuek mendira joan zaretela?”. Hori irabazlearen
pentsamendua da eta, beraz, zera erantzun nion: “Nirea galtzailearen ikuspuntua da, baina oraindik badut esperantza”.
EAJren egoera ona ez dator bakarrik
bere emaitzatik, egoera pribilegiatua du
bai PSOEk eta bai Sortuk berarekin akordioa egin nahi dutelako. Sortuk, esaterako, Arabako Diputazioko aurrekontuak
onartu ditu, hauek ez dutenean aldake2017/01/29 | ARGIA
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tarako ikuspegirik. Nafarroan antzera:
zergatik EH Bilduk ez du esaten ez direla
onak, baina hala ere onartu egingo dituela? Hori pedagogikoagoa litzateke.
Hala ere, EH Bilduk eta Ahal Duguk EAJk
baino parlamentario gehiago dituzte.

Langileen eskubideetan, eta denboran
kokatzeko, noraino egin da atzera?
Grafikoki esateko, kapitalismoaren
fase zakarrenera heldu gara. 1901etik
1909ra AEBetako lehendakari izan zen
Theodore Rooseveltek zera esaten zuen
orduko diru pilatze eta aberatsen botere ekonomikoaz: “Baroi madarikatuak!”. Gaur egun ezinezkoa da irudikatzea sistemako politikari bat halakoak
esanez. Tomas Piketty ekonomilariak
desberdintasuna aztertu du bere liburu
ospetsuan [Le Capital au XXIe siècle]
eta bere ustez XX. mendeko 40ko hamarkadara itzuli gara desberdintasunari dagokionez.
ARGIA | 2017/01/29

Lana eta kapitalaren arteko borroka horretan, orain zein fasetan gaude?
Orain sindikalismoa galduta dago. Ikusten du ezin dituela lortu garai bateko
helburuak bere ohiko tresnekin, negoziazio kolektiboa eta abarrekin, baina
ez du bere jokaera aldatzen, eta harrapatua dago. Alemanek eta britainiarrek,
adibidez, baliabide ekonomiko ugari dituzte eta zerbait egiten dute. UGTk eta
CCOOk ez dute ezer, subjektu aldarrikatzaile gisa hilda daude.
ELAren eta LABen arteko batasun sindikala proposatzen duzu soberanismo soziala bultzatzeko. Zergatik orain?
Neoliberalismoaren oldarraldia inoiz
baino gogorragoa delako azken urte
hauetan. Adibidez, aurreko legealdian
EAJk akordio bat egin zuen patronala eta
gutxiengo sindikalarekin gehiengo sindikala baztertzeko. Iragan udako kontua
da hori. Urkullu lehendakariak dio sindi-

»» “ELAren eta LABen arteko
konbergentziarako oztopo
nagusia honakoa da:
lehentasun instituzionala
baztertu behar da agenda
politikotik, autonomia
sindikala eta soziala maila
guztietan onartuz”
»» “Neoliberalismoa nagusi
da, bale, bai munduan eta
bai hemen, baina ez da
garaitezina”
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katuek ez dutela legitimitaterik espazio
politikoa eta soziala aldarrikatzeko, lan
esparrura mugatu behar dutela. Inoiz ez
da halakorik gertatu. Hori sasi sindikalismoa da. Sindikalismoaren historian ardatza izan da baldintza politiko eta sozialak aldatzea. Zer gertatzen da? Konturatu
dira hauteskundeen bidez ez dela posible
eredu sindikala aldatzea, hemen nagusi
ELA eta LAB direlako. Orduan zer? Bide
horretatik ezin bada, beste batzuk erabiltzen dituztela arauak aldatu eta sindikatu nagusiak ikusgarri izan ez daitezen.
Azken urteetan bereziki, EAJ ahalegin
berezia egiten ari da enpresariengana
hurbiltzeko, bere marka-irudia da hori
egitea. EAJren irudi neoliberala batez
ere zerga politikan ikusten da, ez da
ahaztu behar Bruselak zigortu egin zuela “opor fiskalen” auzian. Europar Batasuneko batez bestekoa baino zazpi puntu beherago dago EAEko presio fiskala:
hori 6.000 milioi euro da (Nafarroan
1.600 milioi lirateke). Aurrekontuetan
ere argi ikusten da. Nola kontrolatzen
da defizita? Osasun eta hezkuntza sailetan –handienetan– murrizketak eginez.

Hortik abiatuta, EAJren desertzio nazionala aipatzera ere iristen zara liburuan.
EAJ logika neoestatutista baten barruan
dago. Euren helburu nagusiak hauek
dira: eskumen gehiago jasotzea orain
baino segurtasun juridiko handiagoa24

»» “Hori da liburuaren
helburua: diren zailtasun
guztiak kontuan
hartuta, ELA eta LABen
gehiengo sindikala berriz
abiaraztea”
»» “Lehen fase honetan
burujabetzarako indar
metaketa EAJ gabe egin
behar da; beste fase
batzuk ere beharko dira
eta, hor bai, abertzale
guztien beharra izango da”
»» “Pozgarria da Nafarroako
Gobernuaren balorazioa
egiterakoan ELAk eta
LABek erakutsi duten
posizio kritiko eta
bateratua”

rekin, hori bai, beti Madrilek finkatzen
dituen mugen barruan. Batzuek nahi
dute EAJ Maltzagara joatea, baina EAJk
bere aliantzak estatuko indar sistemikoekin egiten ditu, PSOE eta PPrekin,
eta arlo sindikalean, posible bada, UGT
eta CCOOekin. Orduan, EAJk Maltzagara joan nahi ez badu, zergatik tematzen
da Sortu EAJrekin akordio historiko bat
lortu beharrarekin? Ez dago baldintzarik horretarako.

Liburuan diozu Maltzagaren bideak ez
duela balio. Zergatik?
EAJk ez duelako hara joan nahi eta. Badakigu prozesu nazionalak behetik hasita egin behar direla, gizartea kontuan
hartuta, baina ezin da prozesu nazionalari buruz hitz egin neoliberalismoa
aztertu gabe: neoliberalismoa eztabaida
nazionalaren zentroan dago. Aztertu
ondoren zer egin? Hori beste eztabaida
bat da, baina egon hor dago eta diagnostikoan egon behar du. Planteamendu soberanista batzuk aipatu ere ez dute egiten neoliberalismoa: behetik hasi behar
dela, denen artean, borondate onarekin… Orduan zer, errealitate hori ezabatu egiten da eta listo? Hori guztia ondo
aztertu behar da, are gehiago kontuan
hartuta errealitate sindikalak noraino
lagun dezakeen indar harremanak aldatzen. Eta hor jartzen dugu guk ELAren
eta LABen jarduera batasuna.
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ANTIKAPITALISTA,
ABERTZALEA ETA INDEPENDENTEA

Gure Esku Dago dinamikak, adibidez,
neoliberalismoaren irakurketa hori bazterrean utzi nahi du?
Ez naiz kontu horretan sartuko. Behe
mailan egiten den guztia ondo dago,
etorkizunerako kapital metaketa da.
Katalunian, aldiz, Maltzagaren ideian ari
dira gauzatzen beren prozesu independentista.
Bai, hala da, baina ez dirudi Urkullu eta
EAJ oso ados daudenik hangoarekin.
Ezin da ukatu teorikoki Maltzagaren
ideia aukera bat dela. Baina Katalunian
zergatik gertatu da prozesu hau? Dudarik gabe, Pujolen alderdia aldatu delako.
Euskal Herrian errealitatea ez da hori.
Horregatik esaten dut lehen fase honetan burujabetzarako indar metaketa EAJ
gabe egin behar dela. Beste fase batzuk
ere beharko dira eta, hor bai, abertzale
guztien beharra izango da.

Zein ardatzen inguruan egin beharko
litzateke jarduera hori?
Bateratasun horren ardatzak hauek lirateke: eredu sindikal bateragarria; eguneroko jardunarekin koherentea izango
den ezkerreko praktika; eta prozesu soberanista argi bat, bere alde nork egiten
duen eta zein gai jorratuko dituen argi
identifikatuko dituena. ELAk dagoeneko
proposatu dio LABi hiru esparrutan eragina izango lukeen elkarlan egonkorra.
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izateko eta egoteko arrazoi bakar”. Testuinguru horretan, deigarria da Maltzaga
-ren kontra duen jarrera. Metafora horrek
indar abertzaleek –euren epe luzerako
Juan Mari Arregi
helmuga, ideologia eta gizarte eredua
zein diren kontuan eduki gabe– elkarreLiburu dokumentatu, ausart eta polekin egin beharreko bideari jartzen dio
mikoarekin, Joxe Elorrietak bere burua
azpimarra. Praktikan, dio sindikalistak,
eta bere sindikatua erretratatu ditu. Bide
erakunde abertzale guztiek gutxienehorretan, ELAko idazkari ohia konberko izendatzaile komuna bilatzea “antzua
gentzia sindikalaren aldekoa da. Elorrieta
izateaz gain, arrisku handia ere badakar”.
antikapitalista da, eta badaki zein den
Liburuaren hitzaurrean Elorrietak haugaraitu beharreko etsaia: neoliberalisxe idatzi du: “EAJren zalantzarik gabeko
moa. “Bere-berea duen gaiztakeria” aiaukera neoliberalak urrundu egiten du
tortu behar diogu aurre egiteko, bere
indar soberanisten arteko batura ekar
esanetan. Neoliberalismo hori ez da soidezakeen ezein agertoki”.
lik patronalean ikusten, baita EAEko eta
Nafarroako gobernuetan ere, eta haren
Nazio subiranotasunarekin konprokudeatzaileekin oso kritiko da egilea:
metiturik dagoen arren, egungo alderEAJrekin, murrizketa sozialak egin eta
diengandik independentea da ELAko
jarrera antisindikalista duelako; Geroa
idazkari ohia. LABekin egin beharreko
Bai, EH Bildu, Podemos eta I-Erekin, “ekokonbergentziarentzat, honek Sorturekin
nomikoki eta sozialki oso bide motza izan
eta ENAMekin dituen loturak zama handuen aldaketa” ekarri
dia direla uste du. Hala,
dutelako.
bere iritzian ENAMek
emandako bira –autoAbertzalea izaki,
determinazioaren alELA eta LABen arteko
deko Lizarra-Garaziko
konbergentzia propobaturatik, PSOErekin
satzen du Elorrietak,
zehark ako kontsen“prozesu independentsu bat izatera igaroz–
tista egituratzen la“a k at s e s t rate gi k o a
gunduko duen ardatz
izan zen, ez baitzuen
sendo bat” edukitzeibilbiderik nazio subiko. Bere ustez, euskal
ranotasunari begira”.
gehiengo sindikalak
Orain subiranotasun
ordezkaritza maila ia
hori ez omen da lehenhegemonikoa duenez,
tasunezkoa ENAMen,
izaera aldarrikatzaile
bere aburuz.
eta nazio eraikuntzarekin konprometitua
Ika-mika eta eztabaibaliatu beharko luke:
da sortuko ditu libuUna mirada sindical
“Oportunitatea dauka
ruak, ezker zein eskuin,
contracorriente.
‘erregimenaren’ agoeta ea egia den, EloClase, territorio y
rraldia agerian uzteko,
rrietaren “begirada sinneoliberalismoa eta esdikal” eta politikoa konuevas alianzas
tatutismo debaluatua
rrontearen kontrakoa
Icaria 2017
bihur tu baititu bere
den seinale.

Bat, esparru sindikala: negoziazio kolektiboan erantzun eraginkorra izango
dena diseinatu behar da, izan diren lan
erreformei –bereziki 2012koari– erantzun egokia emateko. Bi, esparru sozia-

la: neoliberalismoaren aurkako proposamenak eta mobilizazioak prestatzeko.
Hiru, esparru politikoa: gizarte ereduaren inguruan egituratuko den proiektu
soberanista marrazten joateko.
25

JOXE ELORRIETARI ELKARRIZKETA NEOLIBERALISMOA | BURUJABETZA | SINDIKALGINTZA

Zure ustez zergatik ez da gauzatzen
ELA-LAB jarduera batasuna?
Bi arazo daude. Sindikatu bakoitzak
bere kultura eta moldeak ditu, bestela
sindikatu bakarra izango ginateke, eta
ez da hala. Baina konbergentziarako
oztopo nagusia honakoa da: lehentasun instituzionala baztertu behar da
agenda politikotik, autonomia sindikala eta soziala maila guztietan onartuz. Gramscik-eta argi diote eta ni ados
nago: bi fronteetan borrokatu behar
da, sozialean eta instituzionalean, eta
borroka hori dialektikoa da. Zer esan
nahi du horrek? Hainbat unetan kontraesanak sortuko direla bi fronteen
artean, eta hori kudeatu egin behar
dela. Kontua da ez egotea bata bestearen menpe.
Une honetan zuk ez duzu Ezker Abertzalea –zuk ENAM deitzen duzun hori– aukera horretan ikusten.
Bere antolaketa moldea aldatzen ez
badu ez, hor baitaude Sortu, LAB eta
Ernai, eta agirietan argi utzi dutelako
estrategia eta lidergo politikoa Sortuk eramango duela. Horrez gain, azken hauteskundeetan ikusi dugu EH
Bilduk EAJrekin akordioetara iristeko
egin duen ahalegina. Bestetik, pozgarria da Nafarroako Gobernuaren balorazioa egiterakoan ELAk eta LABek
erakutsi duten posizio kritiko eta bateratua.
Hitz egin duzue LABekin kontu hauei buruz?
Ez da nire kontua horretaz hitz egitea,
baina nik oso aspaldi esan nuen: bi erakunde, ELA eta LAB, eta estrategia bakarra. Gure garaian ez genuen lortu.
Liburuan kritiko ageri zara sindikalismo
klasikoak generoa, ingurumena eta multikulturalismoa jorratu dituen moduaz.
Zein leku dute gizarte mugimenduek burujabetza sozialaren bide horretan?
Generoa, ingurumena, multikulturalismoa edo gainerako alorrak jorratzen
dituzten gizarte mugimenduekiko
aliantzak ondo jostea ezinbestekoa da.
Edozein modutan, borroka da aliantza
horiek josteko biderik eraginkorrena.
Borroka deslegitimatzeko neoliberalismoak “antisistema” kontzeptua erabiltzen du gero eta gehiago: bada bai,
sistema honen aurkakoak gara eta indar
harremanak aldatu nahi ditugu.
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»» “EAJren egoera ona ez
dator bakarrik bere
emaitzatik, egoera
pribilegiatua du bai PSOEk
eta bai Sortuk berarekin
akordioa egin nahi
dutelako”
»» “Neoliberalismoa
eztabaida nazionalaren
zentroan dago”
»» “Batzuek nahi dute
EAJ Maltzagara joatea,
baina EAJk bere
aliantzak estatuko indar
sistemikoekin egiten ditu,
PSOE eta PPrekin, eta arlo
sindikalean, posible bada,
UGT eta CCOOrekin”

Eta gaur egungo Euskal Herrian posible
ikusten duzu halako prozesu bat?
ELA eta LABen konbergentzia? Posible ez, derrigorrezkoa da, eta ez bada
ematen ez dago indar metaketarik. Ez
dut ulertzen indar harreman berri bat
behar dela esatea eta euskal sindikalismoaren potentzialitatea ez baloratzea.
Manifestazioak gure militanteekin egoteko baliatzen ditut, eta hauek badakite
egoera oso gogorra dela, oso gogorra…
baina motibazioa eta ilusioa dute. Nire
jubilazioko gauza ederrenetakoa izan
da ikustea nola aldatu den egoera azken hamar urteotan eta, hala ere, gure
jendeak zer indar eta potentzialitatea
duen. Neoliberalismoa nagusi da, bale,
bai munduan eta bai hemen, baina ez da
garaitezina. n
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GORPUTZA

Kontuz baginan sartzen dugunarekin

“GARBITASUN IKURTZAT SALTZEN
DIGUTE BARRUTIK ZIKINA DENA”
Errutinak betiko moduan jokatzera garamatza, zergatik eta nola bizi garen
zalantzan jarri gabe. Hilekoa jaisten zaigunean jarraitu behar ditugun
pausoak modu batean ematera ere ohitu gara. Zer da, ordea, baginan
sartzen duguna? Zer ezkutatzen da?

Ainhoa Mariezkurrena Etxabe
@xorginkeiak

Tanpoiak eta konpresak erabili ohi ditugu hilekoa dugun emakumeok. Jendarteak, erlijioak, enpresek zein komunikabideek zuri eta garden –edo
urdin– irudikatzen dute finean odola
dena, emakume orok bizitzen duen prozesua desnaturalizatuz, isilean eraman
beharreko lotsatzeko moduko zerbait
delakoan. Are gehiago, naturarentzako zein osasunerako kaltegarriak diren
osagaiak dituzte produktuok.
Tanpoiak eta konpresak zuriztatzeko produktu kimikoak erabiltzen dira,
dioxina tartean, kloroa duen osagaia.
Tanpoien zeregina baginan dagoen guztia xurgatzea da, ez odola bakarrik. Hala
nola, infekzioetatik (emakumeetan hain
zabaldua dagoen kandidiasi infekziotik,
esaterako) babesten gaituzten PHa eta
fluxu baginala ere xurgatzen dituzte.
Behin erabiltzekoak dira eta ezin dira
birziklatu. Datu bat ematearren: urtean
batez beste 3.000 milioi tanpoi eta konpresa erabili eta botatzen dira Espainiako Estatuan.
Badira, ordea, bestelako hautu bat
egin nahi duenarentzako alternatibak:
Hilekoaren kopa (Mooncup izenekoa
da ezagunena) eta konpresa berrerabilgarriak, esaterako. Garbiñe Tolosa
donostiar artisaua gaiarekin eta bere
gorputzarekin kezkatuta hasi zen konpresa berrerabilgarriak egiten: “Ama
izan nintzenean hasi nintzen pardelak
ekoizten. Ez genuen zaborra sortu nahi,
haurraren osasunak kezkatzen gintuen,
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Konpresa ekologikoak erabiltzen hasi den
neska batek kontatu digu bere hautuarekin
izugarri gustura dagoela, alternatiba garbi eta
merkeagoa delako. Puntu negatibo bezala,
esan digu lehortzeko (odola erabat xurgatzeko)
denbora gehiago behar dutela, jario handiak
dituzten emakumeen kasuan bereziki. “Nik,
esaterako, konpresa berrerabilgarriak batez ere
etxean erabiltzen ditut, aipatutako arrazoiagatik”.

bere azala ukituko zuten produktuak organiko eta naturalak izatea nahi genuen.
Berriz ere hilekoa izaten hasi nintzenean urrats bera eman nuen, inguruan
ez zegoelako horrelako eskaintzarik”.
Horrela, bere marka sortu zuen Tolosak duela sei urte: Maripuri Tijeritas. Inguruan inork ez zuen horrelako
produkturik eskaintzen eta behar horri erantzuteko hasi zen lanean. “Behin
hasita, beste mota bateko kontsumoa
planteatzen duzu: lokala, ekologikoa,
kalitatezkoa, iraunkorra, osasuntsua,
biodegradagarria...”, dio. Konpresa
hauek barnealdean kotoi organikoa
dute eta kanpoaldean ehun transpiratzaile eta iragazgaitzak.
Ekonomikoki garestiak dirudite hasieran. Konpresa batek 13 euro inguru
balio du eta egunero sei bat beharko
lirateke. Hilekoaren koparekin uztartuz
erabili daitezkeela dio Tolosak. 85-100
euro inguruko kostua ekarriko luke, baina lau bat urtetarako baliogarriak dira.
Tanpoi eta konpresekin 75 euro inguru

xahutzen dira urtean, Tolosak egindako
kalkuluen arabera.
Higienea eta garbitasunaren inguruko aurreiritziak hautsi ditu: “Konpresa
berrerabilgarrien kasuan, usaina odolarena berarena da; sintetikoek dauzkaten produktuek usain txarragoa dute.
Finean garbitasun ikur bezala saltzen
digute barrutik zikina dena”. Gainera,
erosoak, iraupen handikoak eta politak
direla esaten digute. “Prozesuaren jabe
bihurtzen gaituzte”.
Horren guztiaren aurrean “kontzientziaz eta koherentziaz” jokatzea aholkatzen du artisauak: “Erabili eta zaborretara botatzea oso erraza da, baina
gure ekintzen jabe ere bagara; janzkera,
elikadura, zaborra, errespetua, osasuna,
baloreak. Gure jarrera da, finean, planeta hau ez suntzitzeko dugun bide bakarra, gure bidearen erantzule izatekoa”.
Horretarako aurreiritziak suntsitu eta
kontsumo propioen jabe izateko beharra
azpimarratu du. “Behin hasita bizitzako
esparru guztietara hedatuko duzu”. n
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INDARTZEN DUGU
argiaKOAK EGITEAN?
KAZETARITZA
INDEPENDENTEA

ARGIAren atzean ez dago ez banku,
ez alderdi, ez multinazionalik. Langileak
gara jabeak eta komunitatea bermea.

INFORMAZIOA
BURUJABETZA

Informaziorik gabe ez dago
demokraziarik.

ARGIA JENDEA

ARGIAren indarra jenda da,
komunitatea. Jendeak eusten dio
komunikazio proiektuari.

HERRI
MUGIMENDUAK

Gizartea eraldatzeko lanean
dihardutenen ekimen eta eztabaiden
berri ematen dugu.

EUSKARA

Euskararen normalizazioan eragile
bezala, mundua euskaraz ulertzen
laguntzen dugu.

BERDINTASUN
ERREALA

Gizartearen erdiari hedabideok
sortzen dugun iruditegian eta gaien
hierarkian dagokion lekua ematen
ahalegintzen gara.

BIZITZA
BALIOTSUA

Bizitza da gure balioen zentroa, ez dirua.
Gure balioen arabera bizi gara ahalik eta
gehien eta etengabe.

EUSKAL HERRIA

Euskal Herri osoko herritarrak lotzen
ditugu etengabe hizkuntza, gai eta
erreferente berberen inguruan lotzea,
herrigintza bezala ulertzen dugu.

EKONOMIA
SOZIALA

ARGIAk urtero, milioi 1 euro inguru
ondasun sortzen du euskal gizartean
eta aberastasunaren banaketa praktikara
eramaten dugu.
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“Glutenik gabea”
etiketaren bila
Elikagai askotako etiketan aurkitu dugu esaldi hori azken boladan. Modan
jarri da glutenik gabe jatea, adituen arabera osasuntsua ez bada ere. Aldiz,
zeliakoentzat ezinbesteko dieta da, bizi osorako. Glutena ukitu duen
elikagaiak ere min egiten baitie gorputzean, askotan ohartu gabe ere.

Irati Sarasua Arabaolaza
@iratisarasua
ARGAZKIAK: DANI BLANCO

Egunerokotasuneko oztopo nagusia
etxetik kanpo zerbait jatean sortzen zaie
Nerea Segura eta Nerea Ojueli. Biak dira
zeliakoak, hau da, glutenari intolerantzia
iraunkorra diote biek. “Hainbat lekutan glutenik gabeko plater edo pintxoak
dituztela diote, baina ez da eskaintza
handia izaten. Lagunek bat-batean kalean jateko esaten badidate arazoak
sortzen dira, kontu handiz ibili behar
izaten dudalako jaten dudan horrekin”,
nabarmendu du Segurak. Bera dietista
ere bada eta azaldu digu glutena duen
zerbait jatean bi erreakzio izan ditzaketela zeliakoek: Sintomak dituztenak
daude batetik, eta bestetik sintomarik ez
dutenak, 8tik 7 multzo honetakoak dira.
“Sintomak dituztenek oso erraz jakingo
dute glutena jan dutela, digestioa egin
bezain laster, asintomatikoek, aldiz, ez,
baina lesioa berdin-berdin egingo die”.
Ojuelek azaldu digu berak halako kasuetan berehala, 30 minuturen buruan,
jakiten duela, sintomak izaten baititu.
Sintoma ohikoenak beherakoa eta goragalea izaten dira. Biek nabarmendu
dute azken urteotan jatetxeetako eskaintza izugarri handitu dela eta horrek
asko erraztu diela guztia. “Duela 10 urte
zeliakoa nintzela esaten nuenean azalpen gehiago eman behar izaten nituen,
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orain, askotan, badakite zer den, eta beraz, zer eskaini”, dio Ojuelek. Euskal Herriko jatetxe edota tabernetan geroz eta
formazio handiagoa dutela uste dute
biek, hainbatetan hankamotz ikusten
badituzte ere.
Bada gaia ongi ezagutzen duen sukaldaririk, Juani Paniagua kasu. Antzeko
bizipenen ondorioz, duela 6 urte Lazkaon (Gipuzkoa) Orobione jatetxea ireki
zuenean, hasieratik argi izan zuen zeliakoentzat gainontzekoentzako bezainbeste eskaintza izango zuela jatetxean.
“4 urte lehenago zeliakia diagnostikatu
zidaten. Kalean jateko nuen zailtasuna
ikusirik oso argi izan nuen. Lagunekin
edota familiarekin atera eta beti nuen
edozein lekutara ezin joana, kontaminatzeko beldurrez”. Guztia jatetxean
bertan egiten du berak eta, esaterako,
glutenik gabeko kroketak eta badutenak
prestatzen ditu. Erabiltzen dituen saltsa guztiak ere glutenik gabekoak dira.
“Jendea harrituta geratzen da, denetik
topatzen duelako hemen”.
Beti egin du lan ostalaritzan eta azken
urteotan gauzak aldatu izango zirela espero du: “Leku oso onetan egin dut lan
eta asko haserretu izan naiz gai honekin.
Anekdota bat datorkit burura, Donostiako jatetxe oso ezagun batean ezkontza

batean lanean ari nintzela ikusi nuen
zeliakoa zen pertsona bat kontaminatzeko arriskua zegoela; sukaldariari
esan nion, eta hark erantzun zidan ezkontzetan jendeak ez diela erregimenei
jaramonik egiten. Zeliakoarengana joan
nintzen eta ezer jan aurretik nirekin hitz
egiteko esan nion”. Azken egunotan Madrilen izan da eta zeliakoentzako menurik zuten galdetzean “ah, bai, zer zen jan
ezin zenutena?” erantzun zioten. Kontzientzia eta interes falta dagoela uste
du berak. “Niretzako bazkaria prestatu
dezakete, glutenik gabe, baina ez da hori
bakarrik, niretzako patata frijituak egin
aurretik glutena duen zerbait frijitu badute leku horretan, kontaminatu egiten
naute”. Nabarmendu du dena aurretik
izugarri garbitu behar dela, kontaminazio gurutzatuarekin ere kontu handiz
ibili behar da eta berari beldur izugarria
sortzen dio sukaldeetan egiten denak.

Modako dieta askorentzat,
ezinbestekoa zeliakoarentzat
Geroz eta glutenik gabeko produktu
gehiago dago. Modan ere jarri dira glutenik gabeko dietak, argaltzeko bide erraza direlakoan. Baina Segura dietistak
azaldu digu hori ez dela horrela. “Tontakeria bat da. Hollywoodeko aktoreak
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Glutenik gabeko produktuen apalategi oso bat dute Donostiako Organic 68 dendan.
Zeliakoek otordua lasai egin dezakete gero eta jatetxe gehiagotan, Gandarias-en adibidez.

horrela jaten hasi ziren, glutenik gabe
jateak argaltzen zuela argudiatuta, eta
ideia hori zabaldu egin da”. Azaldu digu
AEBn nola jaten duten ikusita, pizzak eta
hanburgesak euren dietan duten lekua
ikusita, eta dieta zeliakoan horiek jan
ezin direla kontuan hartuta eragingarria izan litekeela, azken batean, barazki
gehiago jatera bideratzen zaituelako. Aldiz, gurean aldaketak ez dira onuragarriak dietistaren hitzetan. “Ogi arrunta
glutenik gabeko ogi bategatik aldatzen
badugu, esaterako, ikusiko dugu zeliakoen produktuak nutrizionalki askoz ere
okerragoak direla, grasa gehiago dute,
azukre kopuru gehiago, eta beraz, argaltzeko bide egokiena ez da hori”.
Tratatuak dauden elikagaiekin izaten
dute arazo gehien zeliakoek, ondorioz,
horiek saihesten saiatzen dira, janari
prozesatuek glutena izatea ohikoa delako. Zaporeak indartzeko ere erabiltzen
dute glutena gaur egun hainbat produktutan. Bea Manzanaresen hemeretzi hilabeteko semea, Aiur, zeliakoa da.
Azken lau hilabeteotan eginiko froga ezberdinek ondorioztatu dute hori. Orain
eurei egingo dizkiete frogak, semea beARGIA | 2017/01/29

zala familiako gainerako kideak zeliakoak diren jakiteko. Ohikoena sintomak
haurtzaroan agertzea bada ere, bada ia
bizitza osoa sintomarik gabe pasa eta
zahartzaroan azaleratzen zaizkionik.
Manzanares, zeliakoen munduan murgildu berritan, harrituta geratu da bereziki zeliakoen janariaren prezioarekin.

Hiru edo lau aldiz garestiagoa
“Oso garestia da. Bereziki ogia. Bimbo
markako ogiak euro bat balio badu, 4
inguru balio ditu glutenik gabekoak, eta
kopuru txikiagoa izaten da, lehenengoak kg1 badu, bigarrenak 400gr besterik ez ditu”, azaldu digu Manzanaresek. Gaineratu du glutenik gabeko ogia
erostea arazo bat dela, ogi freskorik ez
dutelako aurkitzen.
Guztiek nabarmendu dute supermerkatu gehienetan glutenik gabeko jakiak
topatu litezkeela. Geroz eta produktu
gehiago daude merkatuan, eta nahiz eta
garestia izan normaltasunerako bidea
hartu duela uste du Segura dietistak.
Prezioari erreparatuta, Ojuelek azaldu
digu hilabeteko erosketan zeliakoa izateagatik ehun euro gehiago gasta ditza-

ZEIN DA ZELIAKOA?
Ehun herritarretik bat da zeliakoa.
Glutenari intolerantzia iraunkorra da
eta gaixotasun autoinmune gisa ere
hartu ohi da. Gehienetan haurtzaroan
agertzen dira sintomak, baina heldua
izatean edota zahartzaroan ere agertu litezke. Bi zeliako mota daude: sintomak dituztenak eta ez dituztenak,
baina bi kasuetan glutena albo batera
uztea ezinbestekoa da, sintomarik ez
dutenei ere heste meharrean lesioa
eragiten baitie.
Ohiko sintomak pisu galera, gose
falta umetan, nekea, izaera aldaketak,
sabeleko mina, tristura, eta digestio
arazoak (beherakoa edo goragalea)
izaten dira.
Diagnostikoa egiteko odol analisi
bat nahikoa izaten da gehienetan. Eta
gaixotasuna ez da sendatzen, glutenik gabeko dieta bizi osoan jarraitu
behar dute zeliakoek. Dieta ez jarraitzeak edo behin eta berriz hausteak
gaixotasun kroniko ugari sor ditzake:
asma, tiroidea kaltetzea, ugalkortasun
arazoak, osteoporosia... eta zenbaitetan baita hesteetako linfoma ere.
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keela maiz. Datuen arabera, bataz beste
1.200 euro gehiago gastatzen dute urtean jakietan. “Beti egon behar duzu zer
erosi eta zer ez begiratzen”, gaineratu
du Ojuelek.
Gaur egun, Europako arautegiaren
arabera, glutena duten produktuetan
etiketan agertu behar da baduela. Hori
aurrerapauso bat izan da zeliakoentzat
Seguraren hitzetan. “Hasieratik dakizu
glutena duen ala ez, etiketan argi azaltzera behartu dituzte eta hori guretzat
oso lagungarria da”. Glutena produktu
askotan erabiltzen dutela gaineratu du,
egonkortzaile bat delako; kontserbagarrietan, koloregai edota lodigarrietan
egon liteke, adibidez. Erregistro kodea
duten etiketei dagokienez, beste ohartarazpen bat ere egin digu: “Zenbaitetan glutena izan dezakete, kontuz ibili
behar dugu horrekin”. Prezioei dagokionez, gaineratu du galletak eta pastak
izaten direla garestienak eta, bere ustez,
horiek erosteari utzita lortuko lukete
erosketa-saskiaren aurrekontua jaistea,
saiakera hori egitearen aldekoa da bera.

Etiketen argi-ilunak
Etiketak ongi begiratu behar direla dio
Paniagua sukaldariak. Berari konfiantza gehien ematen dioten produktuak
FACEren zigilua dutenak dira. Espainiako Zeliakoen Elkarteak gainbegiratuta
daudela esan nahi baitu azken horrek.
Gariaren gainean marratxo bat dutenen
kasuan egileek diote glutenik gabekoa
dela, baina elkarteak gainbegiratu gabekoak dira. Eta amaitzeko, badaude garia
ez dutela diotenak, eta berez glutenik
izan behar ez luketenak, baina izan ditzaketenak. Horiek dira zeliakoen arazo
iturri nagusia. “Produktuak glutenik ez
badu ere, hori ontziratzen duten lekuan,

esaterako, aurretik glutena duten produktuak ontziratu ditzakete, eta beraz,
produktua kontaminatuta egon liteke”.
Seguruenik horren eragina hortik gutxira sumatuko dute zeliako askok; Paniaguak azaldu digu berak goragalea,
konbultsioak eta beherakoa izango lituzkeela jarraian.
Bestalde, harrituta topatu dugu Segura
dietista, azken aldian, modaren eraginez,
supermerkatuetako produktu askotan
“glutenik gabekoa” jartzen duelako, berez azalpena eman beharra ez dagoen
horietan ere. “Ur edota olio botilak ikusi ditut etiketa horrekin, eta argi dago
ez dutela glutenik, inoiz ez baitute izan”.
Modak onurak ere eragin dizkie zeliakoei, etiketak argiagoak direlako, eta informazioari dagokionez, aldaketa handia
nabaritu dutelako protagonistek azken
urteotan: “Nik duela 10 urte liburu batekin ibili behar izaten nuen zer jan eta
zer ez jakiteko, azken urteotan, diagnostikatutako pertsona kopurua igo den
neurrian informazioa errazago aurkitzen
dugu guztiok”, gaineratu du Ojuelek.
Bera urtebete ingururekin diagnostikatu zuten, baina kostata, bi aldiz egon
zen “beste mundura joatear”, hor ere
ikusi dugu aldaketa protagonistaren hitzetan. Ojuelek ingresatuta pasatu zuen
garaiak ez du zerikusirik izan Manzanaresen semeari eginiko diagnostikoarekin. Hala ere, azken honek nabarmendu
digu hasieran ama histerikotzat hartu
zuela medikuak, eta astuna izatearen
eraginez lortu zutela odol analisia semeari egitea.
Zeliakoak lehen momentutik barneratzen duen irakasgaia da “astuna” izan
beharra dagoela, arazoak saihestuko
baditu; etengabeko borrokan bizitzen
ikasi behar duela. n

Kalitatea da
gure produktuen
ezaugarri nagusiena!

GARDANBERA
ekodenda

Antziola auzoa, 2
Hernani -Gipuzkoa 943 336 843

BISITA EZAZU
GURE DENDA
Industrialdea B 7-8 partzela

ABLITAS  Nafarroa
KOSTAPREZIOAN

www.conservasartesanas.com
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Gipuzkoako erraustegia

GEHIAGO PAGATUKO DUTE...
GEHIEN BIRZIKLATZEN DUTENEK
Gipuzkoako agintariek Zubietako erraustegia eraiki eta ustiatzeko
konpainia pribatuei eskaini dieten kontratuak lurralde hau kondenatzen
du, errausketaren kalteak gutxienez 2051 arte nozitzeaz gain, azken
zortzi urteotan lortutako aurrerabide osoa desegitera. Gehien murriztu,
konpostatu eta birziklatzen duten udalerriak zigortzen ditu, kutsatzailenak
saritzeko.
Pello Zubiria Kamino
@pellozubiria

Abenduaren 27an GHK Gipuzkoako
Hondakinen Kudeaketa kontsortzioak
argi berdea emanik, Gipuzkoako Foru
Aldundiak iragarri zuen datozen 35 urteetan lurraldeko hondakinak kudeatuko dituela Meridiam Investsments,
Urbaser, Altuna y Uria, Murias, Moyua
eta LKS kooperatibak osatutako enpresa taldeak.
GHKk hautatu duen proposamenak
zehazten ditu Urbaser eta bere taldeak
zein baldintzatan hartuko duten enkargua. Erraustegia eraiki eta martxan jartzeko 30 hilabeteko epea izango dute
eta ondorengo 32 urte eta 5 hilabeteetan kudeatuko dituzte Gipuzkoako
hondakinak. Lerrootan saiatuko gara
argitzen kontratu honen kostu ekonomikoak zein izango diren udalerri bakoitzarentzako, aurretik argituz proiektu osoa izango denaren lehen faseaz ari
garela beti.
Kontratuak iraungo duen epean Urbaser eta besteek bi ataletan banatutako faktura pasatuko diote GHKri, honek
mankomunitateen bidez gero udalei
kobratzeko. Alde batetik, aurrez iragarri bezala, zerbitzua jasotzeko eskubideagatik (PPD gaztelaniazko sigletan,
Pago Por Disponibilidad) 21.672.069
euro pagatuko du urtean Gipuzkoak,
hau da, 32 urte eta 5 hilabetetan
702.536.237 euro.
ARGIA | 2017/01/29

Fakturaren bigarren parteak bilduko
du enpresek kudeatzeko jasoko dituzten zabor tonengatiko pagakizuna: tona
bakoitzeko 3,80 euro TMB Tratamendu
Mekaniko Biologikoa egiteko eta 11,80
errausteko.
Denetara urtean zenbatera igoko da
fakturaren bigarren zati hau? Erreferentziatzat harturik 2015ean Gipuzkoak
sortu zituela 149.000 tona errefus, horiek aurrerantzean konstante mantentzekotan –Jose Ignacio Asensio Ingurumen diputatuak deklaratu berri du
Gipuzkoak aski zabor sortuko duela
erraustegia elikatzeko kanpotik ekarri
beharrik gabe…– urtean 2.309.580 euro
pagatuko dira, epe osoan 74.868.885
euro. Bigarren faktura hau gehiturik aipatu PPD edo zerbitzua jasotzeko eskubideari, denetara 2051 arte errefusak
tratatzeagatik pagatuko ditu 777,5 milioi euro, gehi prezioen urteroko eguneraketak aginduko duena.

Erretzeko eskubidea, obligazio
Agiri ofizialetan oso garbi ikusten denez, Gipuzkoako gizarteak hondakinak
erraustearen fakturaren zati nagusia
Zubietako Ingurumen Konplexua deitu erraustegiaren bazkide izateagatik
pagatuko du, hau da: %90 bazkide kuotatan eta %10 baizik ez sortutako zaborraren arabera. Hemen datza oraindik

Gipuzkoan aski zabaldu ez den eztabaidaren beste osagai nagusi bat. Osasunean, enpleguan, ingurumenean edo
Ekonomia Zirkularrerako trantsizioan
errausketak sortzen dituen kezkez gain,
bere finantzatzea arras modu injustuan
burutuko dela, ondoen ari direnak zigortuz eta gaizki ari direnak sarituz.
Gipuzkoako biztanle guztiek erraustegiaren kostuak kasik berdintsu pagatzea
erabaki denez kontratuz, errefus gutxiena sortzen duten herriek tona bakoitza
urrearen truke pagatuko dute. Zenbat?
Erraustearen kostuak udalka nola bana
daitezkeen kalkulatu dugu, GHKk Urbaser
eta besteekin hitzartutako kontratuaren
irizpide berak aplikaturik GHKren mankomunitate eta udalekiko harremanetara.
ARGIAren Interneteko gunean egongo da
prestatu dugun simulazioaren koadroa
osorik ikusgai. Kronika honen ondoan
doan grafikoa osatzeko, berriz, simulazio
osoaren atal batzuk nabarmendu ditugu:
udal bakoitzak zenbat errefusa sortzen
duen biztanleko/urteko, urtean denetara
zenbateko faktura iritsiko zaion eta sortutako errefus tona bakoitza erraustea
zenbat eurotan atera dakiokeen.
Irakurlea koadroa ikusirik fite ohartuko da nortzuk diren zigortuak eta nor
sarituak. Zigorrik handienak gaikako
bilketa eta birziklatzean txapeldunenentzako dira: Ormaiztegiri tona bat
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GIPUZKOAKO UDALERRIEN URTE BETEKO
PAGAKIZUNAK ERREFUSA ERRAUSTEAGATIK

Abaltzisketa
Aduna
Aia
Aizarnazabal
Albiztur
Alegia
Alkiza
Altzaga
Altzo
Amezketa
Andoain
Anoeta
Antzuola
Arama
Aretxabaleta
Arrasate
Asteasu
Astigarraga
Ataun
Azkoitia
Azpeitia
Baliarrain
Beasain
Beizama
Belauntza
Berastegi
Bergara
Berrobi
Bidania-Goiatz
Deba

157
34
386
86
92
50
139
113
54
24
231
66
51
32
57
106
129
58
45
139
256
133
183
80
88
16
69
53
77
306

10.781 207
14.523 908
74.145
94
24.515 371
10.377 346
54.207 623
12.115 233
5.312 266
12.465 567
29.693 1.291
497.050 146
59.378 460
68.204 609
6.685 955
218.185 548
704.765 301
49.226 250
172.584 555
52.702 693
372.336 232
500.331 133
4.205 247
458.400 179
5.264 405
8.238 358
32.266 1.898
465.302 458
17.681 589
16.519 403
191.255 114

Donostia
Eibar
Elduain
Elgeta
Elgoibar
Errenteria-Orereta
Errezil
Eskoriatza
Ezkio-Itsaso
Gabiria
Gaintza
Gaztelu
Getaria
Hernani
Hernialde
Hondarribia
Ibarra
Idiazabal
Ikaztegieta
Irun
Irura
Itsasondo
Larraul
Lasarte-Oria
Lazkao
Leaburu-Txarama
Legazpi
Legorreta
Leintz-Gatzaga
Lezo

281 6.456.253 123
209 920.724 161
18
7.305 1.826
84
35.437 377
252 393.714 135
215 1.320.392 157
77
18.718 407
76 128.763 417
117
19.578 272
133
16.075 247
156
3.933 207
202
5.712 168
414 100.595
87
63 613.253 497
197
11.683 169
301 591.639 116
56 132.686 558
163
75.746 201
39
14.357 756
301 2.143.530 116
58
52.151 538
39
20.588 792
110
8.331 287
234 613.959 145
69 171.492 455
139
12.115 233
49 267.377 640
82
46.343 389
120
7.847 271
45 186.263 687

Sortutako errefusa biztanleko/urteko (kg)
Urteko faktura: bazkidetza + tratamendua (€)
Errefus tona bakoitzaren kostua (€)

Lizartza
Mendaro
Mutiloa
Mutriku
Oiartzun
Olaberria
Oñati
Ordizia
Orendain
Orexa
Orio
Ormaiztegi
Pasaia
Segura
Soraluze
Tolosa
Urnieta
Urretxu
Usurbil
Villabona
Zaldibia
Zarautz
Zegama
Zerain
Zestoa
Zizurkil
Zumaia
Zumarraga
GUZTIRA

27
341
163
272
85
136
73
75
22
70
262
26
200
69
241
94
215
172
60
59
54
259
54
141
82
98
248
205

19.660 1.156
71.311 103
8.610 200
182.940 127
315.359 372
30.982 244
354.680 433
308.644 416
5.911 1.478
3.868 430
196.247 129
40.061 1.214
532.412 167
46.441 455
135.810 143
601.805 336
208.618 157
227.373 191
192.686 521
183.858 528
49.449 582
786.476 132
47.538 587
8.532 237
115.565 378
95.407 325
332.917 137
333.223 164
23.981.649

Oharrak: Erakundeek hondakinei buruzko datuak sarritan irizpide ezberdinez antolatzen dituztenez, oraindik ere ez da posible alderaketak %100
fidagarritasunez egitea. Kalkulu honetarako oinarri hartu ditugun errefus kopuruak dira GHKk eta San Markok –mankomunitate honetako udalei buruzkoak–
eskainitako berrienak, 2015ari dagozkionak.

errefus erraustea 1.214 euro aterako
zaio, Orendaini 1.478… Aldiz, Gipuzkoan biztanleko errefus gehiena sortzen
duen Getariari 87 euro, pertsona-urteko
300 kilotik gora dabiltzanetan Debari
114 euro, Hondarribiari 116 euro, Iruni
ere 116…
Atez Atekoarekin errefusa gehien murriztea lortu dutenek larrutik pagatuko
34

dute erraustegiari entregatutako tona
bakoitza: Antzuolak 609, Oñatik 433,
Usurbilek 521, Zaldibiak 582, Hernanik 497… Aldiz, Usurbil hasiz geroztik
zortzi urte luzeotan bilketa oso gutxi
hobetu dutenak ateratzen dira saritu:
Donostiak 123 euro tonako, Eibarrek
161, Errenteriak 157, Andoainek 146,
Lasarte-Oriak 145…

Kontua da hondakinen tarifak antolatzeko GHKren logika hau Europar Batasunak ekonomia zirkularraren inguruan
agindu eta iradokitzen dituen irizpide
guztien kontra doala. Kudeaketa onaren
logikaren kontra ere bai: hondakinen
murrizketak eskatzen du gaikako bilketa onean gehiago gastatzea, gero tratamenduan aurrezteko.
2017/01/29 | ARGIA
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2015eko ziabogatik, atzeraka
Baina hau ez da berria Gipuzkoan.
2015ean EAJk eta PSEk Foru Aldundia hartu zutenean, aurreko legealdian
Bilduk ezarritako tarifen eskema azpikoz gain jarri zuten. Hasteko, errefusa
%11 garestitu zieten udalei, baina askoz gehiago bereiz bildutako organikoa,
%44-88ko igoera. Gainera, organikoari
prezioa finkatzeko irizpide berriak ezarri zituzten.
Zeren arabera pagatzen du gaur organikoa udal bakoitzak? 2016ko martxoan onartutako tarifetan, organikoari
errefusaren prezio bera ezarri zioten
(aurreko legealdian erdia zen), ondoren hobari bat eginez segun eta bere
mankomunitateak zenbat organiko entregatzen duen: %15etik %35era doaz
hobariak. Tarifak ez du zerikusirik ez
GHKren konpost planten gastuekin, ezta
merkatuan organikoa tratatzeagatik enpresa pribatuek kobratzen dutenarekin
ere.
Zikulu-saltsa hau ulertzeko, balio bezate San Markon Atez Atekoan ari diren udalek. Errefusa 2017an kobratuko
diete 173,12 euro tonako eta organikoa
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138,49 (2015 arte 70,88 kobratzen zitzaien!) zergatik eta San Marko mankomunitateak osotasunean biltzen duen
organikoaren araberako tarifa aplikatu
zaiolako. San Markon Atez Atekoan ari
diren udalek askoz organiko gehiago
biltzen dute, baina Donostia, Lasarte-Oria, Errenteria eta besteek osatutako
bataz bestekoan erortzen dira, horrela
galduz beren bilketa onari dagozkion
hobari hobeak.
Bada okerragorik, ordea. Iazko udan
Gipuzkoako zenbait udalek mankomunitateetatik irten eta ongi berezitako
hondakinak beren kontura kudeatzeko
hipotesia landu zutenean, merkatuan
aurkitu zituzten hornitzaileak GHKrenak baino askoz prezio hobeetan hartuko lizkieketenak, bai organikoa (75 euro
bezain merke) eta bai azken errefusa
(110 eurotan). Pentsa zer nolako ruina
den horrelako udalerri batentzako urtero galtzea –erraustegiagatik tokatuko
zaion dirutzaz gain– hondakinak merkatuan baino askoz garestiago entregatu beharragatik… teorian borondatezko
bazkidea den mankomunitateak ez diolako baimentzen beste inori saltzerik.

2051 arte erraustegiaren gatibu
200.000 tonako erraustegia eraiki nahi da
Gipuzkoan, non gaikako bilketa txukuna
egiten duten herrien ereduak zabalduz
gero 50.000 tona errefus baizik sortuko ez
liratekeen. Duela zortzi urte Usurbil Atez
Atekoan hasi zenetik erakutsi da hori hilabete gutxitan lortzeko modua badagoela.
Aldiz, EAJk eta PSEk kontratista pribatuei
bermatu diete Gipuzkoako udal guztiak
35 urtera arte haien eta erraustegiaren
gatibu geratzea, errausteko eskubidearen
tasa pagatzera derrigortuz.
Erraustegiaren kontratuak markatutako tarifek animatzen dituzte udalak
zabor nahasiak gutxitu ez baina orain
adina edo gehiago sortzera, gaikako bilketan eta murrizketan egin beharreko
esfortzuak ez baitira saritzen, zigortu
baino. Eta hala eta guztiz ere udalek
erretzeko aski zabor sortzen ez badute,
ia berdin pagatuko dutenez erraustegiaren kostuen hamarretik bederatzi,
Urbaser eta beste kontratistek Zubietako labeak eskainiko dizkiete Gipuzkoaz
kanpoko zabor sortzaileei. Zaborren import-export negozioaz bada esperientzia Europako leku askotan. n
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Jone Goirigolzarri

“EUSKARA ERABILTZEKO AUKERAK SORTU
BEHAR DIRA MODU MASIBOAN, DISKURTSO
HUTSAK EZ DU EZERTARAKO BALIO”
Euskaldun zaharra eta euskaldun berria etiketak gainditzeari buruz hasi
dugu solasaldia Jone Goirigolzarri soziologoarekin (Getxo, Bizkaia, 1984).
Deustuko Unibertsitateko irakaslea da Goirigolzarri, eta Ane Ortega, Estibaliz
Amorrortu eta Jacqueline Urlarekin batera, Euskal hiztun berriak: esperientziak,
jarrerak eta identitateak ikerketa egin du. Orain arte azterketa sakonik egin ez
dela eta, hiztun berrien errealitatera urreratu gura izan dute.
Amaia Ugalde Begoña
@amai_ugal
ARGAZKIA: IRANTZU PASTOR

Ikerketan “hiztun berria” terminoa darabilzue, eta “euskaldun berri”ren karga
negatiboa plazaratu duzue.
Bai, hiztun berrien artean aniztasun
handia dago, eta denentzat ez du balio
“euskaldun berri” berbak. Horrez gain,
etiketen atzean legitimazio kontu bat
dagoela konturatu gara. Esaterako, Lekeition bizi eta nahiz eta familia erdalduna izan egunero euskara erabiltzen
duena, bere buruari euskaldun etiketa
jartzeko legitimatua sentituko da. Bestalde, euskaldun berritzat daukate euren burua gaitasun maila txikia dutenek,
erdaraz pentsatzen dutenek, euskara
gutxi erabiltzen dutenek... zer edo zer
falta dutenaren diskurtsoa dutenek.
Euskaltegiko irakasle batek esan zigun
euskaltegian aspaldi utzi ziotela termino hori erabiltzeari, euskaldunak dira
denak. Zentzua dauka; bakoitza bere
gaitasunekin, bere erara, euskalduna da,
euskaraz berba egiteko gai delako.
Batzuentzat frustrazio handiko prozesua
izan ohi da, ezta?
Hiztun berri batzuek euren burua asko
zigortzen dute. Egunerokoan euskaraz
egiten duten askok esaten dute, “nik
oraindik asko daukat ikasteko” . Euskaldun zaharra ez zarenez, beti ikasi behar
duzu gehiago.
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Desberdina izango da testuinguru oso
euskaldunean edo erdaldunean bizitzea.
Helduaroko ikasketa prozesua laburragoa izaten da herri euskaldunetan, inguruak lagundu egiten duelako. Herri
erdaldunetan kontrakoa gertatzen da.
Ikasketa prozesu guztia euskaltegian
egin baduzu, amaitzen duzunean akabo.
Ez daukazu euskara erabiltzeko esparrurik, eta atzerapauso eta aurrerapausoen
ziklo etengabea izan dezakezu; euskaltegian izena eman, eta aurrera; utzi, eta
atzera; gero berriro izena eman… Egoera
horrek frustrazio handia eragiten du.
Azterketek ere eragina dute ezinegon
horretan?
Euskaltegietako jarduna azterketara
begira badago, euskararen erabilerari behar besteko garrantzia ez emateko arriskua dago. Orain mahai gainean
dago azterketa eredua aldatzearen eztabaida; buelta bat eman behar zaio, argi
eta garbi. Gurean zuzentasunari garrantzi handia eman zaio, eta bide horretan
hiztun pilo bat galdu dugula uste dut,
pentsatzen dutelako ez direla gai hain
ondo egiteko.
Gizartean behar beste aitortu da hiztun
berrien ahalegina?
Kanpainak egiten dira, baina uste dut
diskurtso indartsua sortu behar dugula
hiztun horiei balioa emateko, eta diskurtso horrekin gizartea bonbardatu.
Horrekin batera, erabiltzeko aukerak

sortu behar dira modu masiboan; ez baduzu euskara erabiltzeko espaziorik,
diskurtsoek ez dute ezertarako balio.

Ideologian eragin eta espazioak sortu…
Nire ustez, normalizaziorako bigarren
fase indartsu bat behar dugu, modu
masiboan egitekoa. Hezkuntza arloan,
adibidez, apustu oso handia egin zen
D ereduaren alde, baina hor geratu
da. Umeentzako aisialdi jarduera piloa
oraindino gaztelaniaz egitea drama bat
da. Uste dut apustua egin behar dela benetan umeek eduki dezaten aukera eskolaz kanpo euskaraz bizitzeko. Lanbide
Heziketan ere garrantzitsua litzateke
praktiken tutoreak praktikak euskaraz
egitera konprometitzea; euskara lantegian barneratzen hasteko modua izan
daiteke. Egoera non irauli behar den ikusi, eta plangintza oso bat behar dugu;
horretan inbertsio handia egin behar da.
Bestalde, hizkuntza politikan garrantzitsua izango da lekuan lekuko errealitateak kontuan hartzea. Adibidez, orain
ardura berezia sortu du arnasguneetako
euskararen atzerakadak. Ardura logikoa
da, baina beste inguruneetako joerei
ezin diegu atea itxi. Arnasgune bateko
herritarrentzat euskara erabiltzen ez
duen pertsona ez da euskalduna. Gu
kontrakoa esaten ari gara; nahiz eta gutxi erabili, sentitu zaitez euskaldun, sentimendu horretatik hasi ahalko zara-eta
gehiago erabiltzen. Garrantzitsua da,
euskara ondo egiten ez badute ere, hiz2017/01/29 | ARGIA
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proaktiboa behar da, eta jarrera hori ez
da behar beste sustatzen. Are gehiago,
inposizioaren diskurtsoa agertu dute
gazteek ikerketan; euskara murgiltze
ereduan ikasi duten gazte batzuek sentitu dute, eurek familia erdaldunetakoak
izanik, inposatu egin zaiela euskara. Oso
kontu handiarekin ibili behar gara.

“Garrantzitsua da, euskara ondo egiten ez badute ere, hiztunak legitimatzea”.

tunak legitimatzea. Batzuentzat galera
dena, besteentzat irabazia da. Hizkuntza
politika herri eta eskualde desberdinetako errealitateetara egokitu behar da.

Gazteei dagokienez, ikerketan hiztun
mota berriak sortu direla diozue: murgiltze ereduan euskaldundu direnak edo
ama hizkuntza euskara batua dutenak.
Gure imajinarioa aldatu beharko dugu;
Barakaldon ere badaude euskaldun zaharrak. Gazte horientzat agian euskalkia ez

da inportantea, euren herrian ez dagoelako aldaera berezirik, baina bai kaleko
hizkera. Oso garrantzitsua da hizkuntza
informala lantzea, eta horretarako eskolaz kanpoko jardueretan egin beharko da
lana. Gazteek ikusten badute euskarak
balio diela Frantziako Iraultza kontatzeko, baina lagun artean mugatuta sentitzen badira, hor galduko dute euskara.
Ondorioztatu dugu, baita ere, euskaraz
ez egiteko arrazoi nagusia ohitura falta
dela. Bada, ohiturak aldatzeko jarrera

Motibaziorako zer tresna izan daitezke
eraginkorrak?
Euskal kultura kontsumitzea, adibidez;
irratia euskaraz entzutea, telebista euskaraz ikustea, antzezlan bat euskaraz
ikustea… Horrela, astiro-astiro komunitatearekin lotura sortzen da. Horretarako ere barietatea egon behar da. Gorka
Salcesek euskarazko komunikabideen
inguruko bere tesian, besteak beste, esaten du Gaztea irratia oso garrantzitsua
dela, haren bidez euskararekin loturarik
ez duten gazte askok euskara entzuten
dutelako. Batzuetan badugu joera pentsatzeko euskal kultura izan behar dela
garbia, kultua, maila batekoa… hori ere
egon behar da, baina normalizazioaren
erakusgarri izango da horrekin batera
kultura erraza eta telezaborra ere egotea.
Gazteek dibertigarriak eta esanguratsuak diren gauzak euskaraz egiteko
aukerak eduki behar dituzte, baina horretarako sortu egin behar dira aukera
horiek. Ezin duzu esan “euskara erakargarria izan behar da” eta hori lortzeko
jarduerarik ez sustatu.
Gai honi buruz behar adina berba egiten
dugu?
Orain soziolinguistikan eta soziologia
arloan emozioen gaia lantzen hasi gara.
Zelan sentitzen garen jakiteak klabe
asko emango dizkigu. Ikerketan ere igarri dugu jendeak eskertzen duela espazio bat edukitzea gai horiez berba
egiteko; deskubritu zenezake beste batzuk zure moduan sentitzen direla, edo
beste modu batzuk daudela sentitzeko.
Enpatia lantzeko beharrezkoa da gaiaz
berba egitea. n
BABESLEA: HONDARRIBIKO UDALA
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BIZI BARATZEA

GETOZKA

Sagard eta
huroiak
Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

Kosmopolita da getozka, Portulaca oleracea. Munduan barrena hara eta hona
hedatu dugu, jakinaren gainean edo azpian, eta toki askotan ondo bizi da. Noranahitarra da, eta edonon nonahikoa. Dakigun guztia bezala, ez dakigu oso ondo
nongoa den. Landareez ari garenean,
ikaragarrizko joera dugu: hau hemengoa
da, hori hangoa, bestea haragokoa...
Landareen harat-honaterako joan-etorriek eta eraman-ekarriek munduaren
historiaren soka osatzen laguntzen dute.
Soka hori ahulagoa da maiz, alak errioan
uzten duen ubera baino; soka baino
gehiago albainu da. Hara gero landareak
definitzeko premia: hau inbaditzailea da,
hori immigrantea, hura hemengoa, beste
hau “beti” hemen izan da, horko hori familiako armarrian dugu... Eta armarritik
kalapita besterik ezin etorri.
Getozkarekin, adibidez, polita dabil
jakintsuen artean. Gaur egun Ameriketan batean eta bestean ederki bizi bada
ere, “beti” uste izan da getozka Eurasiako landare bat dela. Arkeologoen lanen
ondorioz, ordea, orain badakigu 1492
baino lehenago bazela getozka. Crawford aintziran topatuak dituzte haren
polena eta haziak 1360-1650 urte arteko jalkinetan. Oviedo kronistak aipatzen
du 1526an Atlantikoaren bi aldeetan
bazela getozka. Huron indigenek artoa
(Zea mays) eta ekilorea (Helianthus annuus) lantzen zituzten, eta tartean hazten zen getozka ere jaten omen zuten.
1623an Gabriel Sagard izeneko fraide
frantses batek lurralde haien deskribapenean argi azaltzen du getozka ugaria
zela arto eta kuia soroetan. Fraideak,
huronera-frantsesa hiztegia osatzeaz
gain, hango berri emanez liburu sorta
argitaratu zuen. Non eta noiz jaioa zen
ez badakigu ere, inguru hartan Sagard
izena jarri zioten herri bati.
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Getozka (Portulaca oleracea) Atlantikoaren alde bietan dagoen arren,
“beti” uste izan da Eurasiako landarea zela.
Hala ere,1492 baino lehenagotik Amerikan badela badakigu. Eta euskaldunek eraman bazuten?

Eta bi teoria daude. Baga, naturalena: txoriek jan getozka haziak, eta beren bisitetan hedatu zuten Ameriketara.
Biga, antropozentrikoa: Kolon aurretik
bikingoek eraman zuten. Baina haien
lurraldeetan, ia denak 60º-ko latitudetik gora, ez dago getozkarik (Islandia,
Groenlandia, Ternua...). Hirugarrena ere

botako dut, beroarena kendu gabe: eta
euskaldunek eraman bazuten? Hemen
bada getozka, eta han gure arrantzaleak
ibilitako lurraldeen inguruan azaldu
zen. Kolon aurretik. Eta artoa eta kuia
ere lehenago ekarri bazituzten hona?
Eta Sagard bera, Sagardi edo Sagardia
bazen? n
2017/01/29 | ARGIA
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EUSKAL HERRIKO
AGENDA
Urtarrilak 28: Laudio
Txerriari buruzko azoka
Txerriari buruzko monografikoa: Txerria
erre eta garbitzea eta odolkiak egitea.
Txarripata sukaldaritza lehiaketa ere
izango da Nekazaritza eta eskulangintza
produktuak erosteko aukera. Erromeriak
girotuko du eguna.
Durangaldeko nekazariek Berton Bertokoa ekimenari babesa adierazi zioten unea.

Durangaldeko bederatzi eskola
kalitatezko jantokien alde
Garazi Zabaleta
@tirikitrann
ARGAZKIA: ANBOTO.ORG

2015eko irailean, Durangaldeko hainbat
eskoletako gurasoek Berton Bertokoa
ekimena sortu zuten. “Gure Platera Gure
Aukera kanpainatik abiatuta, elikadurarekin kezkatuta geunden gurasoek elkartzea erabaki genuen”, azaldu digu Alex
Azpirik. Berton Bertokoaren bultzatzaile
bakarrak ez dira guraso elkarteak, ordea.
Eskola kontseiluetako hainbat partaide
ere elkartu dira mugimenduan.

Adostasunetik abiatuta
Eskoletako jantokien gaineko eztabaidan iritzi anitzak daudela jakitun,
ekimenaren bultzatzaileek hasieratik
adostasun minimoak bilatzearen aldeko apustua egin dute, ahalik eta indar
gehien biltzeko asmoarekin. “Zerbaiten
kontra egin beharrean, umeen garapenerako egokiena denaren alde egitea da
gure ideia”, dio Azpirik.
Asmo hori erdigunean jarrita, lau
puntuko manifestua osatu dute:
1. Umeek elikadura osasuntsurako eskubidea dute.
2. Elikadurak kantitatean ez ezik, kalitatean ere egokia behar du izan.
3. Hurbileko eta sasoiko produktuak
dira umearen garapenerako egokienak.
ARGIA | 2017/01/29

4. Produktuek beren propietateak
mantentzeko, momentuan bertan prestatu behar dira.
Manifestu hori hartu eta guraso elkarteetara joan ziren atxikimendu bila.
Eskualdeko bederatziren babesa lortu
zuten.

Gizarteko esparru anitzetatik babesa
“Jantokietan bertako eta sasoiko elikagaiak erabiltzeak ekarriko lituzkeen
onurak ez dira haurren garapenera mugatzen: inguruko lehen sektoreko ekoizleak bultzatuko lituzke, bertako ekonomia indartu, gure kultura mantendu,
kutsadura murriztu…”. Onurak agerikoak lirateke, Azpirik azaldu bezala.
Guraso elkarteen babesa jaso ondoren, ekoizleengana jo zuten ekimeneko
kideek. EHNE sindikatuaren, ENEEK nekazaritza ekologikoko elkartearen eta
Durangoko merkatu plazako baserritarren babesa jaso zuten lehenik. Hezkuntza eragileen atxikimendua lortu zuten
gero: BIGE, EHIGE, Sortzen eta Ikasle
Abertzaleak; eta sindikatuena azkenik:
ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS eta UGT.
Gizarteko alor anitzetatik babes zabala jasota, lanean jarraitzeko indar nahikoa badute Berton Bertokoa ekimeneko kideek. “Berton bertoko produktuak
gure jangeletan prestatuak izan arte,
lanean jarraituko dugu”. n

Urtarrilak 28: Elgoibar
Azoka
Ganaduaren eta nekazaritza tresnen erakusketa eta salmenta.

Urtarrilak 28: Rivabellosa
Boilurraren azoka
Asteburu osoko azoka, boilurraren inguruan. Eskulanen azoka, bertan prestatutako jakiak eta lehiaketak ere izango dira.

Urtarrilak 28: Elizondo
Mahai-ingurua
“Esne sektorearen oraina eta geroa”.
11:30ean, Arizkunenea kultur etxean.
Migel Joxe Ariztia (Amaiurko baserritarra), Oiher Villanueva (EHNE) eta Mikel
Hiribarren (ELB) ariko dira.

Urtarrilak 30: Zizurkil
Ikastaroa
“Ilargiak laboreetan zer eragin duen”.
Ilargiaren egutegia nola erabili ere irakatsiko da 8 orduko ikastaroan. Fraisoro
eskolan.

ZURE HERRIKO AZOKAREN BERRI EMAN
edukia@bizibaratzea.eus helbidera
idatzi edo www.bizibaratzea.eus
webgunean bertan, oso erraz.

Agenda osoa noiznahi ikusteko:
www.bizibaratzea.eus
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URTARRILEKO ZOZKETAK

GURE GAIAK DIRA GURE BALIOAK | PARTE HARTU ETA IRABAZI SARI HAUETAKO BAT
Aste honetako nabarmendua

4

BERTSOAREN HARIA HERNANIN

Hernaniko bertsolaritzaren
historia biltzen duen liburua
2010ean abiatu zuen Hernaniko Udalak
herriko bertsolaritzaren Historia jasotzeko
proiektu hau. Hernaniko Bertsolaritzaren
inguruko DVDa eta webgunearen ostean,
Estitxu Eizagirre Kerejetak borobildu zuen
egitasmoa liburu honekin (750 orri). Zortzi garaitan dago banatuta liburua, eta euretako bakoitzaren aurretik, garai hartako
Hernani kokatzeko sarrera labur bat landu
du Urko Apaolaza Avilak. Ostean, herriko
bertsolarien biografiak daude tartean, aipatzearren, Joxe Manuel Lujanbio Txirrita
eta Maialen Lujanbio, herriak eman dituen

puntako bi bertsolari. Eta amaitzeko, gaiak
izeneko atala dago, non garai ezberdinetako
bertsoak ageri diren. Berrogeita hamar elkarrizketa baino gehiago ere badaude liburuan. Euskal kultura luzaroan bertsolaritza
eta ahozkotasunean oinarritu izan dela kontutan hartuta, ahoz transmititu eta jasota
geratzea hain garrantzitsu den bertsolaritzaren inguruko ezagutza biltzeko saiakera
da honakoa. Bertsoaren haria belaunaldien
artean ez eteteko ezinbesteko erreferentzia.
Urtarrilean, ARGIAkoen Gunean zozketatuko dugu liburuaren ale bat.

HERNANIKO KRONIKA

Eragile hau hobeto ezagutzeko:

HERNANIKO PAULO TXIKIA BERTSO ESKOLA

#kulturgintza
#bertsolaritza
#oroimen-historikoa

Larramendi, 11
20120 Hernani

Hilabete honetako sariak
1

2

Bilau taldearen
diskoa
5 KD

Ekologistak Martxan. Energia
Trantsizioak liburua + DVD
3 ale

3

4

Talaiosen Etzikaria
aldizkaria
5 ale

Estitxu Eizagirreren Bertsoaren
Haria Hernanin liburua
Ale 1

Parte hartzeko: & 943 371 545 | gunea@argia.eus | www.argia.eus/gunea
Eragilea bazara, zabalkunderako materiala baduzu eta zure lana ezagutarazi nahi izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetan.
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ARGIAKOAK EGIN BERRI DIRENEK ZER DIOTE?

Nork bere burua famatzea
itsusia omen da
Itsaso Zubiria Etxeberria
@itsasozubiria

ARGIAzaleek, jendeak ematen du indarra. Horixe ekarri nahi dugu aste honetan paperera: komunitatea. Harpidetza
eredu berriaren bueltan egindako kanpainan galdetu dugu ea zergatik aukeratu duten ARGIA, eta ikusi zer jaso dugun
bueltan.
Aitziber: “ARGIA proiektuan sinesten
dudalako. Egun gehien asetzen nauen
komunikabidea delako eta eskuzabaltasunez ematen duenari lagundu nahi
diodalako”.
Endika: “Behar-beharrezkoa baita kalitatezko eta euskarazko komunikabide
independenteak izatea,
ARGIA bezalakoak”.
Alex: “Zuen aldizkariak jorratzen dituen
gaiak oso interesgarriak
iruditzen zaizkidalako.
Proiektu herritarra eta
parte-hartzailea delako”.
Eneko: “Beste komunikabide batzuk isilarazten dutenari behar
duen garrantzia ematen
zaiolako, edukiek interesa piztu ohi didatelako, euskaraz delako eta
ikus-entzunezkoak eta
infografiak euskaraz eskuragai izateari garrantzia ematen zaiolako”.
Gari: “Produktu komunikatibo bezala oso
interesgarria iruditzeaz
gain, azken 4-5 urteetan
kontzeptu aldetik izan
duen bilakaera oso interesgarria iruditzen zait.
Jarraitzailea nintzen baina ezin nuen aldizkaria
etxean jaso, ezin asumitu
nezakeen gastua zelako.
Gurasoen etxean irakurARGIA | 2017/01/29

tzen nuen paperean, arrazoi ekonomikoengatik beraiek ere harpidetza eten
behar izan zuten arte... Harpidedun ez
izateko arrazoi bakarra ekonomikoa
nuenez, zuek ahalegin hori egin duzuen
unean, nik ere neurea egin dut”.
Maria: “Zuena kazetaritza zintzoa, kritikoa eta duina delako”.
Iban: “Euskal Herriko kazetaritza independentea gura baduzu, duda barik
ARGIAra harpidetu!”
Komunitatean oinarritzen den proiektu honekin jarraitzeko bultzada ederra
da hau. Mila esker lerro hauetan agertzen zareten eta ezkutuan geratu zareten guztiei. n
Eñaut komikilariak “Indartu dezagun indartzen
gaituena” kanpainarekin jokoa egiten duen irudi
hau oparitu digu. Mila esker!

Jaurlaritzak hedabideei
emandako diru
laguntzez, sarean esanak
Igor Goikolea
@goikoleaigor

@argia: Historiako emaitzarik
onenen urtean, Jaurlaritzak
laguntza jaitsi dio hiru
urtetarako. Datuek argi hitz
egiten dute.
Amaia García
@amaia_papaya

.@elcorreo_com|k eta @
diariovasco|k ez dute euskara
sustatzen, eta beraientzat da
@Gob_eus|ren diru laguntza
handiena. Lotsagarria!
Zigor Etxaburua Urbizu
@ZEtxaburua

DUINTASUNAk eskatzen
du publizitate publikoa
euskarazko hedabideetan egitea
GUTXIENEZ erdaldunetan ADINA
#AurreraArgia
JUSTIZIAk eskatzen du
euskarazko hedabideak
erdaldunak baino GEHIAGO
laguntzea #AurreraArgia
JGabiMark
@JGabiMark

Jaurlaritzako Euskararen
TXANTXA(gorria)
Lander Garro
@landergarro

Alegia, euskara sustatzeko
omen den dirua banatzean, ez
dela euskara sustatzea kontuan
hartzen
Joxe Otermin
@Dendaberri

Zirin, goitik behera. Nolako
kazetaritza, halako diru laguntza
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DENBORAREN MAKINA

AMERIKA XVII. MENDEAN | ARKEOLOGIA

ESPAINIARREN ETA EUSKALDUNEN
ARTEKO GERRA
Nagore Irazustabarrena
Uranga
@irazustabarrena

Potosi (egungo Bolivia), 1622ko ekainaren 8a. Garai hartan Peruko Erregeorderriaren parte zen hirian, Juan Urbieta euskalduna hil zuten, eta bikuinen
eta euskaldunen arteko gerra piztu zen.
Bikuinak espainiarrak ziren, nagusiki
gaztelarrak, andaluziarrak eta extremadurarrak; animalia horren ilez egindako
txanoak eraman ohi zituztelako esaten
zieten horrela.
Potosi Cerro Rico (kitxuaz Sumaq
Urqu) mendiaren magalean dago. Eta
Cerro Rico zilarrez beteta zegoen garai
hartan. Gatazka hasi baino 60 bat urte
inguru lehenago hasi ziren zilar meak
ustiatzen eta hasieratik euskaldunak
izan ziren nagusi negozio horretan. Bartolome Arzans de Ursua y Vela (16741736) Potosiko kronikagilearen esanetan, bailarako132 ingeniotatik 80 “nazio
horren” esku zeuden, euskaldunen esku,
alegia. Zilarra erauzteko instalazioei eta
makinei esaten zieten ingenio. Hala, kopuruz gutxiengoa izanagatik, euskaldunen esku zegoen botere ekonomikoa
eta, ondorioz, baita politikoa ere.
Arzansek berak “euskal hegemonia”
hitzekin definitutakoa hausten saiatu
ziren bikuinak, modu baketsuan hasie-

BERNARD LENS / THEODOOR DE BRY

Ezkerrean Potosi herria, Cerro Rico mendiaren magalean. Eskuinean, Cerro Ricoko zilar meatzeetako
lana. Bi grabatuak XVII. mendekoak dira, bikuinen eta euskaldunen arteko gerraren garai bertsukoak.

ran. Baina 1622ko Potosiko kabildorako
hauteskundeak berriro ere euskaldunek
irabazi zituztenean, beste bide batetik
jotzea erabaki zuten.
Bikuinek Juan Urbieta hil eta biharamunean, euskaldunak kalera atera ziren
hilketa mendekatzeko asmoz. Arzansen
hitzetan, “diziendo en su lengua ¡el que
no responda en vascuense muera!”, euskaraz egiten ez zuen oro hilko omen zutela, alegia. Muturreko hizkuntza politika hura ez zen eraginkorra izan, ordea.
Alderantziz, euskal hiztunen kopuruak
egin zuen behera; 1624ko martxorako
64 ziren hildakoak euskaldunen aldean.
Bikuinek esperientzia handiagoa zuten

gerra kontuetan eta gatazka irabaziko
zutela zirudien.
Baina bikuinak zatitzen eta, ondorioz,
ahultzen hasi ziren eta euskaldunek,
berriz, bat eginda eutsi zioten, behingoagatik. Azkenean, hiru urteko liskar,
arpilatze eta kontu-garbitzeen ondoren,
1625eko apirilaren 19an barkamen orokorra deklaratu zuten. Berdinketa teknikoak ez zuen aldaketarik ekarri eta,
praktikan, euskaldunek aurrez zuten
nagusitasunari eutsi zioten.
Hurrengo urtean, 1626ko martxoaren
15ean, emaitza hura berdintzeko edo,
uholdeek Potosiko ingenioak suntsitu
zituzten. n

Urak askotariko altxorrak gorde ditu Yucatánen

GRAN ACUIFERO MAYA / INAH
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Mexikoko Antropologia eta Historia
Institutu Nazionalak eta National Geographic Societyk Gran Acuífero Maya
proiektua jarri zuten abian, Yucatángo
penintsulako urez betetako hainbat kobazulo ikertzeko. Honez gero, gonfoterio –egungo elefanteen arbaso– baten
baraila (argazkian), eta penintsulako
lehen giza biztanleena izan daitekeen

garezurra aurkitu dituzte, biak duela
10.000 urte ingurukoak. Maien aldare
bat eta osorik dagoen murko bat ere
aurkitu dituzte. Eta aurkikuntza material horiek nahikoak ez balira, denboran
zehar kobazulo horietan uraren mailak
izan dituen gorabeherei esker, klima aldaketari buruzko datu baliagarriak jasotzen ari dira. n
2017/01/29 | ARGIA
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Enrikko Rubiños

“DENA OSO INDIBIDUALISTA
BIHURTZEN ARI DA”
Vendetta talde nafar ekimentsuak bosgarren diskoa kaleratu du. Trilogia
baten hasiera da. Lan berriak Bother izena du, ska estilora itzulera irudikatzen
du are eta indar handiagoarekin, baina elektronika ere nabarmen erabiliz.
Musika itsaskorra, erritmikoa eta egiazkoa transmititzen dute. Enrikko
Rubiños bateria jotzailearekin hizketaldia izan dugu.

ARGIA | 2017/01/29

Iker Barandiaran
ARGAZKIAK: VENDETTA
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Jendaurrean plazaratu zenetik, 2009an,
kilometro ugari egin ditu Vendetta talde nekaezinak. Kilometro horiek bizipenak ere badira.
Motxilan daramatena han-hemenka
plazaratzen ari dira. Hala, ska errotik
sortu arren, boskotea beti ahalegindu
da berrasmatzen eta sonoritate desberdinak lantzen: ska, rocka, latinoa,
tempo erdiak, hit!-ak bihurtutako piezak...

Zergatik erabaki duzue trilogia bat egitea? Zer historia dago atzean? Zer helburu dauka?
Bideoklipen trilogia planteatzerakoan
asmoa izan da ohikoa ez zen zerbait egitea: gehiago ematea, buelta bat gehiago.
Bideoak ere, banaka, ikusgarriak izatea nahi izan dugu, zerbait “modernoa”,
efektuekin, Bother diskoaren kasuan
bezala.
Oso pozik geratu gara Taom ekoiztetxekoek egindako lanarekin. Historiari
dagokionez, eta lehenengo bideoa ikusi
baduzue, kapsula bat azaltzen da bertan, eskutik eskura dabilena. Horren
bueltan dator trilogia. Zer gordeko ote
du kapsula horrek?
Nola egituratuko duzue trilogia?
Lehenengo bideoa kalean da azarotik.
Aurkezpen berezi bat egin genuen Bilboko Kafe Antzokian, bertan hiru bideoak ikusi ahal izan ziren. Beste biak
aspalditik eginak daude, eta bigarrena
aurki askatuko dugu. Hirugarrena aurrerago.
Bother. Nor gogaitu nahi duzue?
Kontzientziak astindu nahi ditugu, bakoitzaren pentsamenduak. Jendeak
pentsatu, mobilizatu eta inplikatu egin
behar du gizartean. Gaur egun, dena oso
indibidualista bihurtzen ari da, gizarteak ez du erreakzionatzen.
Zer datorkizu burura lehenengoz Bother
lanaren sorkuntza eta garapenean pentsatzean?
Izugarrizko lan pila urtebete eskasean.
Talde askok konposatzeko eta grabatzeko etenaldi bat egiten dute, baina hori ez
da Vendettaren kasua.
Guk konposatu, entseatu, bideoak
grabatu eta lan hori guztia, biran gauden bitartean egin ohi dugu normalean,
etenik gabe. Gogoko dugu eromen puntu hori.
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»» “Kontzertuetara joateko
ohitura ekarriko nuke nik
atzerritik; adin guztietako
jendea batzen da ikustera
eta dantza egitera”
»» “Bother da Vendettaren
disko guztietan ska
gehien duena
»» “Gaur egun, dena oso
indibidualista bihurtzen
ari da, gizarteak ez du
erreakzionatzen”
»» “Elektronika eta ska
uztartzearen lan gogor
hori Pellok hartu du,
diskoaren ekoizle lanetan
aritu da eta”
»» “Ez dugu oroimenik, ez
dugu gogoratzen gure
aitona-amonei, arrazoi bat
edo besteagatik migratzea
tokatu zitzaienekoa”
»» “Biran gauden bitartean
konposatu, entseatu
eta bideoak grabatu
ohi ditugu, etenik gabe.
Gogoko dugu eromen
puntu hori”

Diskoaren estetika futurista eta apokaliptikoa da. Zer irudikatu nahi izan duzue,
beldurrean oinarritutako estatu poliziala?
Ufa! Ze ezaguna egiten zaidan “beldurrean oinarritutako Estatu polizial”
hori, ezagunegia gauza onerako. Lehenengo bideoa ikusterakoan hori etor
dakioke burura ikusleari, baina beste bi
bideoei itxaron behar! [Barrez ari da].
Nire ustetan ska oinarriak gero eta pisu
handiagoa dauka; kantu ia guztietan
dago presente iraganeko beste estilo batzuei lekua hartuz. Zer diozu?
Arrazoi guztia duzu. Bother da Vendettaren disko guztietan ska gehien duena.
Pellok eta Jabierok egiten dituzte kantuak, eta era naturalean ateratzen zaiena islatzen da diskoetan. Abesti asko
genituen, baina gero bozketa egin eta
denon artean erabaki genuen zein kantu
sartu eta zein ez. Oraingo hau ska diskoa
da zalantzarik gabe, musikak ahozko
komunikazioaren bitartez transmititzeko aukera ematen digu.
2017/01/29 | ARGIA
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sika ukitu elektronikoekin nahastea ideia ona zela pentsatu genuen.
Baina tentuz egin beharreko lana
zela jakitun ginen, gehiegizkoa
gerta ez zedin. Bi estiloak uztartzearen lan gogorra Pellok hartu
du bere gain, oraingoan diskoaren
ekoizle lanetan aritu da-eta. Oso
gustura gaude emaitzarekin.

Dub-ean sakontzeak edo elektronikaren dantzagarritasunak erakartzen zaituzte gehiago?
Biek. Gure disko guztietan dago
eboluzioa eta dub-ean arakatzea
interesgarria da. Horrez gain, ska
bera nahiko dantzagarria da eta
horri elektronikaren ziztadatxoa
sartzen badiozu are gehiago, ezta?

Vendetta talde nafar boskotea.
Enrikko Rubiños ezkerreko bigarrena da.

Berrikuntza handiena elektronikaren erabilera da. Zer dela-eta? Bitxia da...
Kamikaze Tour birako zuzenekoetan
jada elektronikarekin jolasten hasi ginen
eta gustatu zitzaigun. Indarra ematen
diola iruditu zitzaigun. Orduan, ska mu-

No volveré, Ya no vuelve quien se va.
Ya nadie vuelve al nido sin hacerlo
estallar... Alde egitea, itzultzeko
zailtasuna... oso presente daude
diskoan. Emigrazioa, errefuxiatuak
dituzue gogoan?
Bai. Jabierorena da kantu hori,
berak baditu immigranteak diren
gertuko lagunak. Denak dakigu
migranteen egoera oso gogorra
dela aspalditik: ematen zaien trataera ez da egokia, ez gizartearen
aldetik, ezta erakundeen aldetik
ere. Ez dugu oroimenik, ez dugu
gogoratzen gure aitona-amonei, arrazoi
bat edo besteagatik, migratzea tokatu
zitzaienekoa.
Asko bidaiatzen duzue... Zer aurkitu duzue kanpoan? Zer ikasi edota ekarri dezakegu kanpotik?
Kontzertuetara joateko ohitura ekarriko nuke nik atzerritik. Berdin du,

areto batean, plaza batean edo etxe
okupatu batean den. Frantzia, Suitza
eta Alemanian, esateko, adin guztietako jendea joaten da kontzertuak ikustera, eta dantzatzera. Latinoamerikan
kontzertuak nola bizi dituzten ikaragarria da: oso sutsuak dira, futboleko
hooliganak dirudite. Argentinan ikaragarria da publikoa kantuan ikustea,
eta dantzan, ufa! Oilo ipurdia jartzen
zait oroitzean.

Euskal Herria eta euskal izaera askotan
agertzen dira diskoan. Garena eta duguna kanpoan ere erakutsi nahia?
Edozein lekutan jotzen dugula, beti
hartzen dugu kontuan nondik gatozen.
Musika talde bezala konpromiso hori
nahitaezkoa da. Euskal Herria zer den,
euskal kultura eta izaera nolakoak diren, eta Euskal Herria non dagoen argi
kokatzen saiatzen gara goazen tokira
goazela, Madril izan edo Buenos Aires.
Horren haritik, Batasuna abesti berritzailea iruditu zait musika zein hitzei dagokienez. Ados zaude?
Bai, kantu bitxia eta indartsua da, batasunak ematen duen indarra dauka kantu horrek. Zuk aipatutako euskal izaera
inoiz baino batuago izan behar baitugu
kanpoko eragileei aurre egiteko.
Gero eta hizkuntza gehiago uztartzen
dituzue, askotan kantu berean. Mezua
biderkatu nahi duzue? Kultur aniztasuna
bultzatu?
Beti nahastu izan ohi ditugu hizkuntzak,
baina arrazoi duzu, disko honetan nabarmenagoa da. Asko gustatzen zaigu
sonoritatean aberatsagoa delako, eta
horrek mezua biderkatzen laguntzen
badu, hobe! n

Beasaingo Ikastola

HERRI ONURAKO KOOPERATIBA

AURKEZPENAK: URTARRILAREN 30ean, Haur eta Lehen Hezkuntza
15:30ean euskaraz. 18:00etan gazteleraz
URTARRILAREN 31n, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
16:00ean euskaraz. 18:00etan gazteleraz.
ATEAK ZABALIK. Egun horietan 17:00etan.

Urbialde, 2 · Beasain ·  943 889 617 · www.beasaingoikastola.eus · beasain@ikastola.eus
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HILDAKOEN
EKONOMIARI
BURUZKO HAMABI TESI

John
Berger
bizikide
hildakoen
ekonomian

1.

2.

3.

4.

Ignazio Aiestaran
@iaiestaran

Nola gogoratu John Berger bezalako egile marxista bat? Nola oroitu bere ekarpen material eta kulturala, hil ondoren?
Ikuskizunaren gizartean egile baten
heriotza egunetik egunera agertu eta
desagertu egiten da. Indarkeria kapitalista isilak lanak eta gorputzak ahaztarazten ditu, salgai ez den oro baztertuz. Sarritan ez gara basakeria honetaz
ohartzen. 1994an berak izkiriaturiko
Twelve theses on the economy of the dead
prosa poetikoa euskaratu dut bere oroimenez eta, bide batez, kolektibitateak
hildakoen eta bizidunen arteko mendekotasuna eskatzen duela adierazteko
asmoz. Ez dago kolektibitaterik hildakorik gabe. Hauxe da John Bergerren irakaspena testu honetan. Euskarara bere
eleak ekarriz, hildakoen ekonomia edo
hartu-eman kolektibotik bizikide dugu
Berger, zendu arren, kapitalismoak hustutako subjektu berekoi eta bakandua
gainditzen badugu. Bertzerik ez, hona
hemen bere hitz eder eta zuzenak, Berger hil baina desagertu ez delako.
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5.

6.

7.

Hildakoek bizidunak inguratzen dituzte. Bizidunak hildakoen erdigunea dira. Erdigune honetan daude
denboraren eta espazioaren dimentsioak. Erdigunea inguratzen duena
denboragabetasuna da.
Erdigune eta bere inguruen artean
hartu-emanak egoten dira, ohiki argiak izaten ez direnak. Erlijio guztiak
kezkatuta egon dira hartu-emanak
argiagoak egitearren. Erlijioaren sinesgarritasuna zenbait ezohiko hartu-emanen argitasunaren mendekoa
da. Halako hartu-emanak sistematikoki ekoizten saiatzearen emaitza
dira erlijioaren mistifikazioak.
Denboragabe eta denboraren arteko muga ukigabe zeharkatu ahal
duenaren bakantasunaren ondorioa da hartu-eman argiaren bakantasuna.
Hildakoak behin izandako gizabanakoen gisara ikusteak beren zerizana
iluntzen du. Hildakoek egiten dutena gure gain hartuz gero, saiatu
bizidunak hausnartzen: kolektiboki. Espazioan zehar ez ezik, denboran barrena ere metatuko litzateke
kolektibitatea. Behin bizi izandako
guztiak hartuko lituzke bere baitan. Eta honela hildakoak hausnartu
egingo genituzke. Hildakoak behin
bizi izandakoak izatera bihurtu dituzte bizidunek, alta hildakoek bizidunak ere sartzen dituzte beren
kolektibitate handian.
Etengabe behin eta berriro hasitako
eraikuntzaren une denboragabean
bizi izaten dira hildakoak. Eraikuntza
unibertsoaren egoera da edonoiz.
Beren bizitzaren oroimenaren arabera, hildakoek dakite eraikuntza
unea kolapso unea ere badela. Bizi
izan ondoren, hildakoak ezin dira
bizigabeak izan nehoiz.
Hildakoak une denboragabean bizi
badira, nola eduki dezakete oroimenik? Denborara jaurti izana baizik ez
dute oroitzen, existitu edo existitzen
den orok egiten duen erara.

8.

Hildakoen eta jaiogabeen arteko ezberdintasuna da hildakoek oroimen
hori daukatela. Hildakoen kopuruak
gora egin ahala, oroimena zabaltzen da.
9. Posibleari dagokion irudimen-tankera gisa hausnar daiteke denboragabetasunean existitzen den oroimena. Irudimen hau jainkoarekin
lotuta dago (harengan datza), baina
ez dakit nola.
10. Bizidunen munduan fenomeno
baliokide baina kontrakoa dago.
Batzuetan bizidunek denboragabetasuna nabaritzen dute, agerian
loaldian, estasian, muturreko arrisku
uneetan, orgasmoan eta apika norberaren heriotzaren esperientzian.
Une horietan irudimen bizidunak
esperientziaren esparru osoa ihaurtzen du eta norberaren bizitzaren
edo heriotzaren ertzak gainditzen
ditu. Hildakoen irudimen ernea ukitzen du.
11. Zein da hildakoek oraindik gertatu
ez denarekin, etorkizunarekin duten
harremana? Etorkizun osoa eraikuntza da, zeinean beren “irudimena”
atxikita dagoen.
12. Nola gertatu dira bizidunak hildakoekin? Kapitalismoak jendartea deshumanizatu artean, bizidun guztiek
hildakoen esperientzia igurikitzen
zuten. Beren azken etorkizuna izaten ziren. Beren horretan bizidunak
osagabeak izaten ziren. Honela hildakoak eta bizidunak elkarren mendekoak izaten ziren. Beti. Soilik norberekeria-mota moderno bakar batek
elkarren mendekotasun hau apurtu
du. Ondorioak hondagarriak izan dira
bizidunentzat, zeinak hildakoak desagertu direlakoan dauden egun.
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ARTEA

JOSE LUIS
ZUMETA

Aske
kolore
biziak
USURBIL. 1978.
Xabier Gantzarain

Olioa mihisean. 200x200cm

@gantzarain

Beste artista batzuen aldean euskaldunarentzat ezaguna da Jose Luis Zumeta
Etxeberria (Usurbil, 1939ko apirilaren
19a). GAUR taldeko kidea, gero Ez Dok
Amairun ibilia, Mikel Laboaren azalen
egilea, hainbat afixa ezagunena, Artzeren xoriak marraztu zituena… Ezin da
ulertu 60ko hamarkadatik honako euskal kulturaren iruditeria Zumetaren
lana aintzat hartu gabe. Eta jarraituko
duela ematen du: erreparatu bestela ze
presentzia hartu duen bere Gernika koadroak azkenaldian.
Marrazten ona zela eta Donostiako
Valverde inprentan hasi zen lanean hamalau urterekin. Han ikusi zituen lehen
ARGIA | 2017/01/29

aldiz, erreprodukzioei esker, bizitza aldatuko zioten Cezánne, Modigliani, Picasso, Klee… Margotzen hasi zen. Hamabost urterekin pintore izan nahi zuen.
Donostiako Arte eta Lanbide Eskolan
ibili zen. Parisera joan zen 1959an, Rafael Ruiz Balerdi ezagutu zuen han.
1967an “Euskal Pinturaren Sari Handia” lehiaketa irabazi zuen, Pablo Picassoren Gernikari omenaldia lanarekin. Lan
hori desagertuta dago egun. Desagertuta
dago, halaber, 1974an Pasaian jarri zuen
zeramikazko murala, eskerrak zutik dirauen 1973an Usurbilen jarritakoak.
Bere ibilbide luze eta oparoan era
askotako lanak egin ditu Jose Luis Zu-

metak, baina abstraktuak gehienean,
horregatik da hain harrigarria 70eko
hamarkada bukaerako aldi hau, zeinean artistak figurazio basati batekin
erretratatzen duen bere ingurua, bere
mundua.
Bere jaioterriaren izena daraman koadro honetan, esaterako. Kritika soziala
egin nahi zuela esan izan da, baina ez du
ematen; koadro honetako figurak egon
ziren garai batean bere jaiotetxean zegoen Zumeta jatetxeko sarrera-atearen
alboetan pintatuta.
Hori bai, okela zati horrek izua eragiten du, jendeen begitarte ilunek bezainbat. n
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Kondentsazioa
Igor Estankona

Hitz Margotuak
KARLOS ARETXABALETA
MIKEL MANSO
Ilustratzailea: Jon Amorrortu
EME, 2016
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Karlos Aretxabaletak (Kigali, 1990) eta Mikel
Mansok (Gurutzeta, 1990) Jon Amorrortu deustuarra hartu dute bidelagun, azken
hau ere adinez kidekoa, jar diezaien euren
poesiari marrazkia. Zuri-beltzeko ilustrazioa, sano koloretsuak begitandu zaizkidan
poementzako. Liburua atera zaie soil bezain
dotorea. Belaunaldi bat ordezkatzen dute
hiruek sarean dabilena, literaturaz badakiena, freskotasun itzelarekin atrebitzen dena
idaztera bizitzari buruz: “Xake partida mahai
gainean,/ Marko Aurelio dut aurkari./ Arrazoia epaile”. Belaunaldi horrek berak egiten
du editore, beretzat argitaratzen du batez
ere, zirkuluak ditu atsegin. Babes horretan
idatzia baina haizatzeko eta aipatzeko modukoa, Hitz Margotuak ez dakit aurkitzeko
erraza edo zaila izango den, baina merezi du
ikusteak zelan ezkontzen diren askotan eskarmenturik eza eta maisutasun berezkoa.
Mikel Manso errepikapenen, hoskidetasunen eta jokoen zaleagoa da. Errima ere
badarabil. Uluen moduko lerro laburrak eta
jendeen lehen berba labur eta biluziak ditu
maite. Surrealismora egiten du batzuetan, lo
-kantara edo baladara bestetan: “Ezin jakin,
ezin igirri/ baie hor eukiko nozu/ negarra
sikitako,/ odola garbitako,/ kerixa argitako/
airean mogitako/ barre iteko, zuretzako”.
Jolastia baina sakona, kapaz da amari buruz
hitz egiteko umeen xalotasunarekin, eta gai
tribialak janzteko eite klasikoarekin.
Karlos Aretxabaleta kontrapuntua da,
ostera. Poesia deskriptiboa, poesia filosofikoa. Pieza batzuk ia-ia narrazioaren alorrean
daude, istorioak kontatzen ditu: “Behin
batean ume-umea nintzela,/ lagun batek,

lotsaturik, begietara/ zuzenean begira eta
eskuetatik helduta/ horrela aitortu zidan:/
– Nire bihotza mintzo da”. Eta gertakizun
mundutarrekin urreratzen da munduaren
esentziara.
Liburuan ez dago edertasunaren bilaketa
bakarrik. Batez ere ahots propioaren bilaketa dago. Literaturan modu batera edo bestera kokatu, autore biek ala biek dute joera
mamira joatekoa, hitz egiteko beharrizanak
gidatuta. Zuzenago zein zeharka, mamuak
astintzeko grina opatzen digute: “Munduarekiko eta biziarekiko dugun ikuspegiaz
mintzo gara, gure irrikak marrazkiez osatuz”.
Irudiak eta bi bide, liburu honetan gurutzatzen direnak. Bata hizkuntzaren formen
amarru ederren bidea, bestea kontakizunaren plazerarena. Hitz Margotuak ahalegin
on bat da sublimaziora bidean, uneka asmo
hutsean geratzen dena, baina edozelan ere
ausarta eta interesgarria. n

Karlos Aretxabaleta (Kigali, Ruanda; 1990)
eta Mikel Manso (Gurutzeta, Barakaldo; 1990).
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» TELEGRAMA

Xavier Dolan zuzendariari eskainitako zikloan, Laurence Anyways filma emango
dute urtarrilaren 26an Bilbao Arten: 30 urterekin sexuz aldatzeko asmoa adierazten
duen literatura irakaslearen istorioa da STOP Zer dira ba 20 urte? Tolosako Bonberenea gaztetxeak 1997 Hit Erremixak festa prestatu du urtarrilaren 27rako. Sarrera sei euro kostatzen da eta CD bat oparituko dute STOP Donostiako Tabakalerak
Jean-Marie Straub eta Danièle Huillet zinegileei eskainitako zikloaren barruan,
urtarrilaren 27an Othon film luzea eskainiko du STOP

» DISKOA

Euskal afrobeat festa
Joxi Ubeda

Kalè kalè
MAKULU KEN
Autoekoizpena, 2016

Afrobeat erritmoak eta doinuak jotzen
ditu Makulu Ken taldeak, grina, gogo
eta bizitasun handiarekin. Kantu alaiak
dira, dantzagarriak, gorputza mugitzeko
aproposak; melodiak politak eta erritmoak beroak.
Kantuak ondo jantziak daude, eta horretarako musika tresna ugari erabili dituzte: perkusioak, haize musika tresnak,
ahotsak, teklatuak, gitarrak... Jende ugarik parte hartu baitu grabazio saioetan,
eta baita diskoa osatzeko gainerako zereginetan ere. Aurkezpena eta diseinua
ere ederki landuak daude, eta emaitza
dotorea da, koloretsua, kantuak bezala.
Kantuen bidez mezu gordinak transmititzen dituzte: “Hilotzez gainezka
dago Mare Nostrum-a (edo), horratx
pribilegio segun eta non
jaio” (Ihesi
kantua); “Planetak lerro
batean t a n i
pantailari begira, azken trena gure zai ta
gu pantailari
begira” (So!);
“Bihotzgabeen
esku psikopa-

ten erresuman, dena ero batzun kontrolpean” (1. Atala, Bilatzen Papur Eroriak); “Goxo-goxo bizi gera, txepelak,
epel-epel koldarrak” (2. Atala, Babesturik Paltsukeri Epelean).
Dena den, alaitasuna eta bizipoza
transmititzen ahalegintzen dira, azken
batean, bizitzako une bakoitzaz gozatzea osasungarria baita: “Mamia ateraiozu bizitzari, geratzen zaizun segundo bakoitzari atera zuku” (Itxaron
gabe).
Horretarako, Makulu Ken taldearen
izenak berak adierazten duen filosofia aldarrikatzen dute: makulurik gabe
hitz egitea, komunikatzea, maitatzea,
bizitzea: “Behar ditugu maitatzeko makuluk, makuluak mintzatzeko, makuluk,
norbera izateko ere, kotxe-makulu, telefono-makulu, diru-makulu, moda-makulu” (Makuluk).
Aurreko diskoa 2012an kaleratu zuten. Disko hori aurkezteko dozenaka
emanaldi egin ondoren atseden hartu
zuten, abesti berriak sortzeko eta atontzeko, eta berriz ere jendaurreko emanaldiak egiteko prest daude, Kalè kalè
diskoarekin: “Eta kalez kale goaz gure
musiken erritmoak astintzen, kontzientzien zalantzak mugitzen eta bazterrak
nahasten!”. n

Makulu Ken taldea jendaurreko emanaldi batean.
MAKULU KEN
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Zafraldi
bat
JOUJOU-REN KONTZERTUA
Euskal Herriko Laborantza Ganbarak bere 12.
urtebetetzea ospatzeko antolatutako festa,
urtarrilaren 21ean, Ainhize-Monjolosen. Joujouz
gain aritu ziren musika taldeak: Tristtan Mourguy
eta Horreba, Klika Txaranga, Zikiro Tendencies, dj
Xa2 eta Betunizer.

Andrea Zubozki

Joujou. Bi pertsona zaintsuz osatutako musika talde bat. Eszenaren eskuinean, Benjamin bere bateria gibelean
da. Hainbat herrialdetako perkusio instrumentuz eta hark berak eraikitako
elementu perkusiboz (hala uste dut)
osatu du bere musika tresna. Looper eta
samplerak ere baditu.
Kontzertuaren hastapenean, elastika
bat ateratzen du. Tiratuz eta lasatuz,
melodia ilun bat sortzen du. Eta looperraren barnean sartzen. Airea errepikatzen den bitartean, bateria hainbat
elementurekin apaintzen du. Bonboarekin lehendabizi bum-bum-bum-bum.
Halako giro primitibo dance bat sortzen
da. Ondotik atabala eta beste tinbalak
sartzen ditu. Eta bukatzeko, ezkilak. Bateri jolearen eskuak beti lanean ari dira,
gelditu gabe, atsedenik gabe.
Eszenaren ezkerrean, Agnès, egurrezko soka bakarreko instrumentu batekin.
Baxu baten itxura eta soinua du bere
instrumentuak. Efektuak erabiltzen
ditu, saturazioa, oktabera eta besterekin soinu ezberdin frango lortzen ditu.
Kantuz ere ari da. Bateriaren gisa,
esaldiak errepikatzen ditu. Errepikatzen
50 bat aldiz, hizki edo letra bat aldatuz
noiztenka, manera ezberdinez erranez,
ahapetik, oihuka. Uniformizazio orokor
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ALAIN CAZENAVE

eta pasibotasun baten kontrako erranaldiak. Kritika motz eta zuzenak.
Publikoari begira edo bizkarrez, lurrean itzulika edo gorantz jauzika… kantari horrek, herra positibo bat transmititzen du.
Joujou taldekoen musika; erritmo
brasildar dantzagarri batzuk rock-punk
aire gogorrak eta murruetatik at atera
nahi duen ahots bat. Edo erritmo hardcore bat, lurrean ahantzia den baxu bat
oihuka, hori guzia frantses abesti zahar
batek apaindurik.
Manera batez edo bestez, haien musika
beti dantzagarri gelditzen da. Publikoan,
Joujouren energiarat heltzeko gogo xumea dugu, eta denak dantzan ari gara.

Momentu batez argindarrak jauzi egiten du, kontzertu gelako argi eta soinu
sistema itzaliz. Horrelakoetan, itxoiten
da indarra berriz etortzea kontzertua
segitzeko. Joujouk ez du itxoiten. Joujou
ez da gelditzen. Jarraitzen dute haien
kantua ezer gertatu ez balitz bezala.
Ilunpean, sonorizaziorik gabe, segitzen
dute 5-10 minutuz! Kantaria oihuka ari
da publikoari eta bateriak bere erritmo
deskonektatzaileak intentzio azkarrenarekin ematen dizkigu. Argindarra berriz etortzean, Joujouk segitzen du beti
aitzina. Iduri du argindarra publikoko pertsona berri bat dela eta Joujouk
erraten diola “ongi etorri gure kontzerturat!”. n
2017/01/29 | ARGIA
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Egilea: Ana Zambrano
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Ezker-eskuin:
1. Gai, gauza. Landare lekadun. 2. Pozkor, alegera. Ekiteko ekintza. 3. Zitalak, umore
txarrekoak. 4. Gauza xeheen multzoa. 5. Italiako hiria (argazkian). Kirol mota. 6. Edari
gasduna. Itsasoa zaintzen duena. 7. Esale. Banaka, talderik osatu gabe. 8. Atzera eman. Jakiak.
Goitik behera:
1. Soingainekoa. Bost gehi bat. 2. Bihi, garau. “Alferrak alferrik dauzka eskuko ... hatzak”.
3. Lasaitasunez. 4. Abioia lurretik altxatu. 5. Ore jangarri. Aluminioaren ikur kimikoa.
6. Hitz, berba. Inguru. 7. Beldurti. 8. Zikin, lohi. 9. Leku atzizkia. Neska gurasoekiko.
10. Musika estilo. Adierazi. 11. Herri jokoa. 12. Berezko argia duen astro. 13. Donari,
golardo. 14. Mineral mota, naturan oso ugaria, granitoaren osagaietako bat da.
15. Egokiak.
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14. Mika. 15. Onak.

Haitzulo

9. An, Alaba. 10. Rap, Esan. 11. Toka. 12. Izar. 13. Sari.

Ihar

4. Aireratu. 5. Ahi, Al. 6. Ele, Iri. 7. Ikarati. 8. Likits.

Heriotza

Goitik behera: 1. Kapa, Sei. 2. Ale, Bost. 3. Patxadaz.
7. Esatari, Bakarka. 8. Itzuli, Janariak.
Esker-eskuin: 1. Kapaz, Ilar. 2. Alai, Ekina. 3. Petralak,

PRESO

4. Xeheria. 5. Bari, Atletismo. 6. Soda, Itsasozain.

Diru truke eskuratu
Gatibu

ANAGRAMAK
BEHAR
ERBIA
BARNE
ONERA
NERAU
EURAK
PUREA
PAPER
HARPE
EIHAR
HERIO
EROSI
PRESO
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Barazki krema

ESAERA ZAHARRA
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Hitz bakoitzak aurrekoak dituen hizki
berak ditu, bat izan ezik, baina bestelako
hurrenkeran.

Ebazpenak
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Koka ezazu puzzlearen pieza bakoitza
bere tokian eta esaera zahar bat
agertuko zaizu.

Anagramak
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Esaera zaharra
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Mario Fernandez. Ingurumenaz eta krisiaz kezkatutako medikua
Bilbo, 1951. Medikuntzan lizentziatua, osasun-zerbitzuen
ikuskatzaile darama 35 urte inguru. Gutxi gorabehera
denbora bera egin du osasun-eskubidearen aldeko Osalde
elkartean; haren sortzaileetakoa da, izan ere. Lan-osasunaz eta
ingurumenaz arduratzen da Mario Fernandez, eta bigarrena
izan dugu hizpide nagusia. Noraino gaixotzen gaitu inguruak?

“Osasungintza kudeatzen
dutenek beti dute herritarrak
lasaitzeko helburua”
Unai Brea
@unaibrea
ARGAZKIAK: IÑIGO AZKONA

Aitzindariak
“1981ean Kubara joan ginen zenbait
kide, OMEren eskutik master bat egitera, eta hango osasungintzaz asko ikasi
genuen. Osasun sistema eraldatzeko
premia sumatu genuen, ordura arte
bi orduan 60 gaixo ozta-ozta ikusi eta
errezetak ematen zituzten medikuak
baitziren sistemaren ardatza. Kuban
ikasitakotik planteatu zen gaixoaren
historia eduki beharra, osasun-zentroetan langile guztiak koordinatuta
aritzeko beharra... Zorionez eredu hori
da orain Espainiako Estatuan indarrean duguna”.

Gero eta gaixoago gaude?
Ez nuke argi eta garbi hala esango, baina badira alarmak. Agerikoa da gero eta
kutsadura gehiago dagoela: plastikoak;
hondakinen errausketa –irtenbidetzat
aurkezten digutena, guztiz kontrakoa
denean–; naturan existitzen ez ziren eta
gizakiak sintetizatu dituen produktu kimiko asko, euretako asko kaltegarriak
eta beste asko ondorio ezezagunekoak…
“Ingurua kutsatzen ari gara eta horrek
gaixotu egingo gaitu” esaten baduzu,
norbaitek erantzuten du, iritzi publikoa
lasaitzearren, inoiz baino hobeto gaudela. Eta egia da. EAEn Europako batez
besteko bizi-itxaropenik handienetakoa
dago, eta osasun sistema ona daukagu,
baina hiltzeko eta gaixotzeko moduak
aldatuz doaz. Ikerketa epidemiologikoek diote minbizia dela bizitza-urte potentzial gehien kentzen digun faktorea.
Esaten da minbiziaren gorakada urte
gehiago bizitzaren ondorioa dela, baina
datuak aztertuta ikusten da gaitzak eragin handia duela tarteko adinetan ere.
Zibilizazioaren gaixotasuna da minbizia?
Seguruenik beti egon da minbizia. Tu-
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more bat ez da zelulen hazkunde desordenatua baizik. Haatik, gure sistema
immunitarioak atzeman ditzake kaltegarri bihurtzen hasten diren zelulak,
eta haien aurka borrokatu. Arazoa da
inguruaren kutsadurak immunitate-sistemari eragiten diola, uste dut horixe
dela sortzen ari garen jendarte kontsumozale eta kutsatu honen ezaugarri bat.

Esan duzu norbaitek lasaitzen gaituela,
inoiz baino hobeto gaudela esanez. Nor
da “norbait” hori?
Osasun agintari guztiak, alderdi batekoak zein bestekoak. Osasun zerbitzu
publikoak kudeatzen dituztenek beti
dute herritarrak lasaitzeko helburua.
“Ez da ezer gertatzen”, “ez da ezer frogatu”… Garai batean ere frogatu gabe zegoen tabakoak minbizia eragiten duenik.
Herritar askok zientziari begiratzen dioten erantzun bila. Baina zientzialariak ez
datoz beti bat, batzuek gauza bat diote
eta beste batzuek aurkakoa.
Ez du inorri buruz gaizki hitz egin nahi,
baina interes ekonomiko handiak daude
berrikuntza zientifikoen, sendagaien,
2017/01/29 | ARGIA
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“Tamalez, medikuntza eta erizaintza fakultateetan
ez dira irakasten ez ingurumen gaiak, ez
lan-osasuna... Ezezagutza dago medikuengan.
Ingurumena bazterrean geratzen da”.

produktu kimikoen eta abarren inguruan. Zer esanik ez transgenikoen eta
pestiziden inguruan. Eta interes horiek
esaten nabilen hau ezkutarazten dute,
behar beste ez ikertzea eragiten dute.

Orain deitu behar dizut magufo eta konspiranoiko? Eta medikua izanda gainera!
(Barre) Bai, hori guztia. Mediku batek
esan ditzake gauza hauek eta beste mediku batzuek kontrakoa esango dute.
Nik eztabaidatu egin dut transgenikoez,
produktu kimiko sintetikoez, Zabalgarbiko erraustegiaz eta abarrez. Baina zoritxarrez gutxi eztabaidatzen da.
Transgenikoak aipatu dituzu. Osasunari
kalte egiten diotela uste duzu?
Gaiaz ikertzen ari da oraindik, eta beti
ikertu beharko da, haien efektu guztiak
dagoeneko ezagutzen ditugula esango
bagenu nagusikeriaz jokatzen ariko ginateke; tira, batzuek hala jokatzen dute
ARGIA | 2017/01/29

jada. Gutxi ikertu ahal izan da gaiaz,
transgenikoekin lan egiten duten konpainiek eurek beren produktuekin azterketak egitea eragotzi dutelako.

ez zaintzea. Argi dago jende pobreenak
ez duela aukerarik bizimodu osasungarriago bat antolatzeko, askotan egunero
bizirautea beste kezkarik ez du.

Zer pentsatzen dute mediku gehienek
esaten ari zaren gauza hauez?
Tamalez, medikuntza eta erizaintza
fakultateetan ez dira irakasten, ez ingurumen gaiak, ez lan-osasuna. Ikasketa-planak oso aspaldikoak dira, eta
ezezagutza dago bai nire belaunaldiko
medikuengan bai gazteengan. Ingurumena bazterrean geratzen da.

Orduan, krisia da osasunean eragina
duen beste faktore bat?
Zalantzarik gabe. Uneotan erabakigarria
da. Adibide gordin bat ipiniko dizut: Sobietar Batasuna desagertu zenean krisi
sozioekonomiko larria izan zen, pobrezia eta desberdintasun sozialak areagotu
egin ziren, eta haiekin batera alkoholismoa, suizidio kopurua eta beste. Bizi-itxaropena asko jaitsi zen denbora laburrean.
Finlandian, aldiz, krisi ekonomikoa egon
zen halaber, Sobietar Batasunari egindako esportazioak hango ekonomiaren zati
garrantzitsua zirelako. Baina krisi hura
leundu egin zen Finlandiako Gobernuak
herritarrengan ohitura osasungarriak
sustatu eta osasun sistema indartu zuelako. Osasungintza publikoak eta zerbitzu
sozialek oso zeregin garrantzitsua dute
krisi garaian. Gizartea hondatzen ari denean babes hori kentzen badugu gainera… Pentsa zer litzatekeen hau AEBetako
osasun sistemarekin. n

Nik leku askotan irakurri dudanaren arabera ingurumena ez da arazoa ordea.
Gaitz batzuk goraka doaz, luzeago bizi
garelako ez ezik, ez dugulako geure burua behar bezala zaintzen.
Hori esatea iraingarria da, biktimari
errua botatzea. Hark du gertatzen zaionaren erantzukizuna erre egiten duelako, ez duelako ariketa fisiko egiten,
koipe gehiegi jaten duelako… Ingurumena ez da faktoretzat hartzen. Hala
ere, dena esatera, antolakuntza sozialak
eragiten du pertsona askok beren burua
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BERANDUEGI
KRONIKA SERIOSA EGITEKO

Sortuk independentzia 2026rako
profetizatu ostean, EAJk prest du
kontraproposamena

Alderdi abertzaleek inbertsio handiak
egin dituzte azkenaldian Tarot kontsultorioetan eta kristalezko boletan, eta
emaitzak nabaritzen hasi dira: Sortuk
bere birfundizio prozesua amaituta
adierazi du 2026an lortuko duela Euskal Herri osoak independentzia. Gauzak
hain argi dituztela ikusita, Sabin Etxean
urduri jarri dira eta kontraproposamena lantzeko Nostradamusen bibliografia
osoa aztertu dute. “Lan handia eskatu
digu, baina data bat emateko moduan

gara”, azaldu dute EAJren iturriek. “Guk
lehenago lortuko dugu: 2022rako iritsiko dela baieztatzeko moduan gara, buru-belarri ari gara lanean horretarako”,
esplikatu diote Beranduegiri. 2022rako
independentzia nola lortu nahi duten
galdetuta, bere izena eman nahi ez duen
EAJko bozeramaileak zera erantzun du:
“Zer independentzia eta zer letxe, guk
2022rako Abiadura Handiko Trena bukatuko dugula esaten ari naiz, gutxi iruditzen zaizu ala?”.

SAREAN ARRANTZATUA

Trumpek baditu milaka
aurpegi

Munduaren amaiera
gertuago dago

Herri Elkargoak badu ereserkia: euskal Marseillesa
Ipar Euskal Herri Elkargoa abian da,
jaun-andreok. Presidentea hautatu
berri dute eta, behin xehetasun ttipi
hori finkaturik, iritsi da benetan axola duenari ekiteko tenorea (edo sopranoa): elkargorako himnoa sortzea.
“Argi geneukan lan hori gure kantari
unibertsalenari eman behar geniola”,
azaldu digu Elkargoko Musika Kontuetako arduradun Battitta Afinaturencok. Baiki, asmatu duzue: Anne
Etchegoyeni egokitu zaio ohorea.
Donapaleuko kantariak ospea eta fama
eman zizkion Marseillesa aukeratu eta
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pare bat euskal ukitu erantsirik konpondu
du afera. Zehazki, lehen esaldian enfants
de la patrie-ren ordez enfants de la EPCI
esango du bertsio berriak, eta zuberotar
artzain talde batek egingo du leloa(rena).
“Hasiera batean Txoria txori klasikoa
hartu behar nuen himnotzat”, adierazi du
Etchegoyenek, “baina moldaketa txiki batekin: ‘Hegoak ebaki banizkio’ beharrean,
‘Iparrak ebaki banizkio’ izan zedila, baina
gero pentsatu nuen: uf, utzi, utzi”.
Ereserkiaren aurkezpenerako
kartela prest dute
2017/01/29 | ARGIA

2017ko egutegia
Egunero etxe, elkarte eta eskoletako hormak edukiz janzteko.

Eskatu orain 2017ko
ARGIAren egutegia.
Buruketak
Galdetzea libre
Atzokoak gaur
Santuak
Euskal izendegia
Eguzkia, ilargia eta mareak

Egutegia

9

€

50€
Egurrezko
taula
egutegia
opari
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