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Aratuste eta
ihoteen aroa
Inauteak, maskaradak, libertimenduak…
egunotan Euskal Herrian ospatzen diren jaiak
izen eta molde askotakoak dira: Trapagarango
lagunek berreskuratutako Karraskoliendas,
Arizkungo Gizakunde –argazkian– edo historian
barrenetik gaur egunera arte Zubieta eta Iturengo
joaldunen hotsek iragarritakoak, esaterako.
Europa mendebalde osoan konpartitzen ditugu
Neguko Festen hainbat ezaugarri: eske errondak,
heriotza (gizaki, animalia zein naturarena),
berpiztearen inguruko erritualak, mozorro eta
janzkera bereziak… Inauterietan batzuk mozorro
bilakatzen dira eta beste batzuk disfrazatu, baina 17.
mendearen amaieran Gixuneko kondeak esandakoa
egiaztatzeko aukerarik ez da faltako: “Euskal Herrian
inauteri garaian ezinezkoa da dantza ez den beste
ezer egitea”.
Argazkia: Ekaitz Zilarmendi · Testua: Axier Lopez

PANORAMA

“Matxo Jaialdia,
barka Azkena
Rock Jaialdia. Diru
publikoko 200.000
euro matxistak direla
salatzen dugu”
@ian_delaCalva (24 talde
baino gehiagoren artean
emakume bakarra ariko
dela jakin ostean)

“Esako urtegiaren ur
maila jaitsi ala Zangoza
ebakuatzea, ez dago
beste aukerarik.
Urtegiko magalaren
mugimenduek berdin
jarraitzen dute”
Esa Ez

“Espero nuen
dolumin olatua,
baina liburu-denda
bateko egunerokoa
ezagutzen duzunean
oso tristea da”
Imanol Agirre, itxi duten
Garoa liburu-dendako
arduraduna (El Diario
Vasco)

“Gizarteak gero eta
gehiago eskatzen
dau LGTB gaiak
lantzea”
Pau Guillen, hastear den
Zinegoak jaialdiaren
zuzendaria (Bizkaie!)

Ikurren lege berria sortzeko
prozesua martxan da Nafarroan
Argia

Ikurren Legea baliogabetu egingo du Foru
Gobernuak, hura sostengatzen duten lau
indarrek (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos
eta Izquierda-Ezkerra) hala adostu eta
gero. Zigorrik eragingo ez duen lege berria
sortzeko prozesu parte-hartzailea iragarri
dute.
Nafarroan “berezkotzat” onartuta ez
dauden banderak eraikin ofizialetan
paratzen dituztenentzat isunak eta
bestelako zigorrak aurreikusten ditu
indargabetuko den legeak. Funtsean,
ikurrina udalen balkoietan jartzea
eragozteko UPNk bultzatutako araua da,
eta hainbat jazarpenen iturri izan da,
indarrean sartu zenetik.
Erakunde publikoek legez erabili ahal
izan dituzten banderak Nafarroakoa,

Europar Batasunekoa, Espainiakoa eta
udalarena izan dira. Gobernuko lau
alderdiek bestelako ikurren erabilera
normalizatua bermatu nahi dute lege
aldaketarekin, eta bereziki ikurrinarena.
“Identitate guztiak kontuan izatea” izango
da helburua, haien esanetan.

Prozesu parte-hartzailea
Adierazi dutenez, beste ikur lege bat sortzeko
parte-hartze prozesu bat jarriko dute
abian. Aurretik, ordea, oraingoa kentzeko
prozedurari ekin beharko dio Gobernuak.
Indargabetzea hilabete edo hilabete eta
erdian burutzea espero dute. Legerik gabe
egon bitartean, Foru Hobekuntzak dioena
izango da araua. Alegia, Nafarroako ikurrak
direla armarria –“antzinako Nafarroako
Erresumaren sinboloa”– eta erdian armarri
hori duen bandera gorria.

“Kortxoeneako desalojoan eraso egin zidaten,
eta auzitara eraman ditugu”
ARITZ CEVIDANES, DONOSTIAKO KORTXOENEA GAZTETXEKO KIDEA

Gaztetxearen desalojoan parte hartu zuen segurtasun enpresaren aurka epaiketa izan du Cevidanesek. “Auzoak behar zuen hori defendatzeko igo nintzen teilatura. Segurtasuneko bik beso banatatik
hartu eta lurrera bota ninduten. Ezkerreko besoa atzean jarri zidaten, indar handia erabiliz, eta gerora
lesioa izan dut. Belauna aurpegiaren gainean jarri eta eskuburdinak ipini zizkidaten. Orain, dena geldi
dago, eraikina botata eta proiektua kolpatuta. ARGIA.EUS (2017-02-10)
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EKONOMIAREN TALAIAN

Lemoiz ez,
Garoña ere ez
Juan Mari Arregi

Iruñeko haur-eskoletan
bertako jakiak, ekologikoak eta
sasoikoak prestatzeko bidean
Estitxu Eizagirre Kerejeta
@eeizagirre

12 udal haur-eskoletako 11 jantokiak
kudeatzea Iruñeko Udalak hartu du berriz ere bere gain (Jose Maria Huarte
haur-eskola da salbuespena, egun erdiko zaintza soilik eskaintzen baitu, bazkaririk eman gabe). Menu osasuntsuagoak txertatzeko txostena eskatu dio
Nafarroako Agroekologiako Azpiegitura
eta Teknologia Institutuari (INTIA) eta
lan horrek ekoizleei zuzenean erostearen alde egiten du, bertako produktuak,
garaian garaikoak eta ekologikoak lehenetsiz. Menuetan aldaketak ekarriko dituen produktu zehatzak proposatzen
ditu. Enpresek urrundik garraioz ekarritako elikagaien aldean, sistema berriak onurak ekarriko ditu osasunean,
zaporean, gizartean, ingurumenean eta
bertako ekonomian.
Kontratazio publikoan parte hartu
ahal izango dute elikadura kate osoko
enpresa txikiek, autonomoek eta irabazi
asmorik gabekoek, “kontratu erreserba”
bidez, euren neurri eta beteko duten
funtziora egokituta.

Oinarrizko elikagaiak, aldaketaren ikur
Txostenak dio oinarrizko elikagaiek protagonismoa eta kalitatea berreskuratu
8

behar dutela. Ogi, esneki, olio eta patatek
izan behar dutela kalitate gorenekoak
eta aldaketaren ikur gisa hartuko direla.

Hello Buztintxuri eta Donibane,
aldatzen hasteko egokienak
Jantokia duten 11 haur-eskoletako sukaldeko langileekin eta zuzendaritzekin bildu da INTIA eta ondorioztatu du
proba piloturako prestatuenak Hello
Buztintxuri eta Donibane haur-eskolak
direla. Lehen hilabeteetan, menu zehatzak diseinatu bitartean, orain arte bezala jarraituko dute.

Garestiagoa, baina bideragarria
Haur-eskola hauetan menuak lau adin
taldetan banatzen dituzte: edoskitzaileak (4tik 10 hilabetera), oinezkoak
(11tik 19 hilabetera), ertainak (20tik
23 hilabetera) eta handiak (24tik 31
hilabetera). INTIAren txostenak menu
bakoitzaren batez besteko egungo kostuaren eta proposatutako elikagaien
kostuaren zenbakiak eman ditu: edoskitzaileen menua 0,762 euro da gaur
egun eta proposatutakoa 1,057 euro litzateke. Oinezkoena, egun 0,186 euro
eta proposaturikoa 0,319 euro. Ertainena egun 0,319 euro eta proposatutakoa
0,506. Eta handiena egun 1,073 euro eta
proposaturikoa 1,468.

Euskal Herritik oso gertu dagoen Garoñako zentral nuklearraren egungo
egoerak Lemoiz ixtearen alde izan
ziren mobilizazio urteetara garamatza. Helburu hura lortu zen azkenean. Basordako kalan jarraitzen
du zementuzko munstroak deseraiki gabe, eta erokeria nuklear hura
erantzukizun faltaren eta ilegaltasunaren testigu isila da orain.
Garoñako zentrala 1971n jarri
zen martxan eta 2011n bete zituen
40 urte. Orain PPren Gobernuaren
erabakiaren zain dago, bere bizitza
gutxienez 2031 arte luzatzeko. Espainiako Parlamentuan oposizioko
alderdiak berrirekitzearen aurka
azaldu dira. Eusko Jaurlaritzak, Eusko Legebiltzarrak, batzar nagusiek
eta euskal jendarteak oro har, asmo
horren kontrako iritzia erakutsi du.
Eta gobernu demokratiko batek
herritarren borondatea bere egin
beharko luke. Baina esperientziak
esaten digu gobernu askok –orain
espainiarrak bezala– ez duela hori
errespetatzen.
Garoñak sortzen duen mehatxu nuklearraren aurrean, nahitaezkoa litzateke, adostasun antinuklear zabala
daukagun Euskal Herrian, mobilizazio
handi bat josten hastea. Gobernuak,
Parlamentuak eta euskal erakundeek
esaten badute Garoña berriz zabaltzearen aurka daudela, jar daitezela
manifestazio horren buruan. Duela
urte mordo bat lortu genuen mobilizazioekin Lemoiz erabat gelditzea, orain
gauza bera lortu dezakegu Garoñarekin, ez baita Burgosko kontu bat,
Euskal Herriari ere bete-betean eragiten dio. Espainiako Estatu barruko
beste herrialdeetako antinuklearrentzat elkartasun ikur ere izan daiteke –
Frantziako Estatuko zentralak ere hor
ditugu, ez ahaztu–, Garoña gelditzea
aurrekari ona izan baitaiteke Almaraz,
Ascó Cofrentes, Vandellós II eta Trilloko zentralak ixteko.
2017/02/19 | ARGIA
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LEHERKETAK
Leherketa izan da
AEBetako gas hodi
batean, 2.200 fracking
putzu dauden
Louisianako estatuan.
Langile bat hil da eta
beste bat larri zauritu.
Frantzian ere, leherketa
izan da Flamanville
zentral nuklearrean. Ez
da ondorio larririk egon.

EUSKAL HERRIKO BILGUNE FEMINISTA

Aldarrikapenez bete da emakumeen espetxe martxa feminista
ESPAINIA. Hego Euskal Herriko lau hiriburuetatik bost autobus bete joan dira Valladolideko kartzelara, Bilgune Feministak antolatuta. Besteak beste, helburu izan dute “emakume presoek bizi dituzten
zapalkuntza anitzak salatzea eta espetxeen izaera patriarkala jomugan jartzea; espetxeratzeak suposatzen dituen zaintza-lanak, nagusiki emakumeon bizkar gainean daudenak aitortzea; zigor-sistemaren
inguruko gogoeta feminista bultzatzea; eta oro har, dispertsio politika salatzea”.

Eibar futbol taldeak eredu izan
nahi du euskararen erabileran

1.000.000

Onintza Irureta Azkune
@oirureta

Mikel Larrañaga presidenteordeak esan duenez, lehen hitza euskaraz egiteko garaia iritsi da. Emun Aholkularitzarekin batera Euskara Plana aurkeztu
du klubak.

M. Larrañaga, Eibarko
presidenteordea

Olatz Olaso, Emun
Aholkularitza

“Guk geuk euskara
erabiltzearen eredu izan behar dugu,
besteek ere berdin
egin dezaten. Beste
erakundeekin batera
erabilera zaintzen
badugu, oso positiboa
izango da”.

“Eibarrek euskararen erabileran eta
normalizazioan bide
handia dauka egina;
bide horretan jarraitzeko aukera handiak
ditu; eta bide horretan jarraitzeko interes
handia dauka”.
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Gaizka Garitano
Eibarko jokalari eta
entrenatzaile ohiak
futbol taldea euskararekin lotzea lortu
zuen. Euskara lehentasunez erabiltzen
zuen eta hori dela-eta
liskarren bat edo beste pairatu behar izan
zuen.

sinadura behar
ditu herritar talde
batek, haien eskaria
Europako Batzordera
iritsi dadin: glifosatoa
pestizida debekatzeko
herri ekimen
legegilea, substantzia
hau merkaturatzeko
baimena luzatzea
ala ez erabakitzen
ari diren honetan.
Minbizia Ikertzeko
Nazioarteko
Agentziak esana du
glifosatoa ziurrenik
kantzerigenoa dela.

MOZAL LEGEA
ARGIAren kontrako isuna
indargabetzeari uko egin
dio Espainiako Gobernuak
EAEn duen ordezkaritzak,
Mozal Legeak gure
kazetari bati ezarritako
zigorra berretsiz.
Espainiako Arartekoaren
eskaerari erantzun
dio, isuna Espainiako
Konstituzioaren aurkakoa
dela adierazi baitzuen
Arartekoak berak.

URRE MEATEGIAREN
KONTRA
Sudmine enpresak
Errobi ibarreko herritan
urrea esploratu nahi
duela-eta, Stopmines
EH kolektiboak deituta
elkarretaratze jendetsua
egin dute Ezpeletan,
urre meategien aurka.
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NET HURBIL TROIKA | ZORRAREN KRISIA

Azkenean Grexit,
herrialdea eraitsi eta
greziarrak zukututa gero

Pello Zubiria Kamino
@pellozubiria

Europarrak entretenituta zeuden bitartean Trump eta Brexit-arekin, Grezia
berriro hurbildu da bidegurutzera: otsailaren 20a baino lehen hitzartu behar
du itun berri bat bere zor publiko ordain ezinaren hartzekodunekin edo
eurotik –eta menturaz Europar Batasunetik– kanpo gera daiteke. 2008an
lehertutako krisiak ez dizkio oraindik ezusteko gogorrenak eman Europari.
Siriatik iritsitako errefuxiatuak ez dira
Grezian hil ala biziko estutasunean bizi
diren bakarrak. Atenasko osasun etxe
batean, medikuaren atean papera erantsita: “Gaixoen muga gainditu dugu. Barkatu eragozpenak”. Gripeak jota dabilen Panagiotis Grigoriou antropologoak
deszifratu du mezu ulergaitza Greek
Crisis blogean. Grezian mediku guztiek
dauzkate kuotak, egunero Gizarte Segurantzaren kontura artatu ditzaketen
gaixo kopuruak, 3 eta 5 artean gehienez,
eta horien ondoren iritsitako guztiek
–berdin dio Gizarte Segurantza kotizatu
ala ez– patrikatik ordaindu behar dute.
Kuotan sartu ez bazara, edo ordaindu
edo medikurik gabe geratuko zara. Eta
hiru milioitik gora greziar asegururik
gabe bizi dira, edozein botika, mediku
edo operazio pagatzera derrigortuta.
Doktorearen salan jende gehiagoren
artean zain dagoela, Grigoriouk ikusi
du bere aurreko gaixoa larritasun aurpegiz irteten. “Andrea –esan dio sendagileak– sistema informatikoak dio martxoan Gizarte Segurantzak kanporatu
egingo zaituela”. “Eta zer gertatu behar
zait orduan? Langabezian nago, mediku
jauna... Martxotik aurrera aurkituko al
dugu modurik medikuren batek artatzeko?”. “Sentitzen dut, andrea, Jainkoak
beste inork ez daki”.
Etengabeak dira protestak Atenas
bezala Greziako beste hirietako karriketan, agentziek banatu dituzte horien
irudi deigarriak gauza inportanteagoekin denbora pasa bizi diren europarrek
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ikusi ez dituztenak. Milaka traktore atera dituzte errepide eta autopistetara
nekazariek, argazkietan ageri dira artzainak makilaka borrokan poliziekin.
Pentsioak berriro jaitsi dizkietelako manifestazioak antolatu dituzte jubilatuek,
ikusi zahar jendea poliziaren autobusa iraultzen. Osasun sistema publikoko
medikuak ere irten dira karrikara, horra
poliziak medikuen buruzagiari lepotik
heltzen... Horrela milaka.
Troika deituak –Europako Batzordeak, Europako Banku Zentralak eta
Nazioarteko Diru Funtsak– greziarrei
ezarritako hirugarren Memorandumaren biktimak dira. Syrizak agintea hartu berritan erreferendumean arbuiatu
arren –Oxi!– are bertsio gogorragoan
irentsi behar izan zuten murrizketa plan
erraldoiarenak. Urte eta erdi geroago,
ekonomialari burutsu askok aurreratu zuen moduan, Grezia iritsi da ataka
berrira: ongizate gizartea goitik behera
eraitsi arren, herrialdeak ezin die aurre egin zorrei. Negoziaketak korapilatu
dira eta otsailaren 20rako adostasunera
ez iristekotan, Grezia gera liteke Europatik kanpo. Ingelesek Brexit-a abiarazi
aurretik, Grexit-a gertatu?
18 hilabetetan historiak Grezia hasierako lekura bueltan eraman balu bezala,
Alexis Tsiprasek dio ez duela murrizketa
gehiago onartuko –Troikak eskatzen dio
zaharren pentsioak gehiago jaistea eta
familiei zergak handitzea– eta Berlindik
Wolfgang Schäuble finantza ministroak
erantzun dio “edo bestela Grexit”.

Zazpi urte dira Greziari zor publikoak
eztanda egin zionetik eta gauzak ez dira
geroztik okertu baizik egin. NDF Nazioarteko Diru Funtsak aitortu berri du
publikoki murrizketa guztiak estu konplitu eta are handiagoak ezarrita ere,
Grezia lehertu egingo dela zorraren zamapean. “Greziako ekonomia ezingo da
hazi zorraren arazoa konpondu ezean.
(...) Bere zor balantzea jasangarria izan
dadin, Europako hartzekodunek Greziari zorrak neurri handi batean barkatzea
beste erremediorik ez dago”.

Greziarrak leher eginda daude
NDFk autokritika egina zuen 2015ean,
nahiz eta orduan barne idatzi batean
izan. Hartan zioen Greziak mirakulu bat
beharko zukeela aurreko gobernuek pilatutako zor erraldoia pagatu ahal izateko. Miraririk ezean, NDFko ikerketa taldeak proposatzen zuen hartzekodunek
zorra barkatu eta austeritate fiskala ez
areagotzea, horrek baimenduko ziolakoan herrialdeari kanpotik inbertsioak
erakarri eta ekonomia berriro berotzea.
Alemania izan da aukera horri atea
itxi diona, nagusiki bere herritar boto
emaileek ez luketelako ontzat hartuko. Prentsa ekonomikoan erreferentzia
den Bloombergek idatzi du: “Agonia ez
da amaituko NDFk ez badu konponketa derrigortzen. NDFk eta bertan dirua
jarrita daukatenek –europarrek eta iparramerikarrek– jatorrizko bekatu eta
akatsak egin zituzten eta gero haietan
mantendu. Orain ez da aski ‘mea culpa’
2017/02/19 | ARGIA
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Petros Giannakourisen argazkian, zahar
jendea poliziarekin borrokan Atenasen,
berrikitan pentsioen murrizketengatik haserre
egindako protesta batean. Irudian ikus daitezke
zaharretako batzuk polizien autobusa uzkailtzeko
ahaleginean. Troikaren planak derrigor ezarri
zitzaizkienetik, txirotasuna eta bizi ezina are
gehiago zabaldu dira greziarren artean, eta aldi
berean estatuaren zor publikoa handitu.

esatearekin: egiazko erantzukizunak
eskatzen die NDFren akziodunei zintzotasunez onartzea benetako galerak. Hau
da, barkatzea Greziak NDFari dizkion
zorrak eta uztea greziarrei eta europarrei anabasa honen soluzioa bilatzen”.
Europako aginte nagusiak ez dira
iritzi berekoak, Alemaniatik Wolfgang
Schäublek urteotan markatu duen jarrera erasokorraren uberan doaz denak.
Orain, gainera, ikusirik Europan eskuin
muturrak hartu duen haizea, Schäublek
harro esan dezake greziar alferrei beren
zorrak pagarazteko taktikak fruitu onak
ematen dizkiola Alemaniako eskuinari,
lortzen duelakoan AfD ultraeskuindarrari hauteskundeetan bidea ixtea.
Alemania jarrera bortitz horretan
egonik, eta Troikak urtarrilean murrizketa gehiago eskatuta, nola ulertu
Tsiprasek esatea murrizketa bakar bat

gehiago ez duela onartuko? 2015eko
udako filmaz gogoratuta, pentsa liteke asteotan jokoa mugaraino eramanez
arerioa bigundu nahian ari dela... azkenean tratu berriaren atal nagusiak onartzeko. Hori da posibilitate bat.
Bestea da Syrizaren gobernua benetan aritzea Grexit hipotesia lantzen.
Herritar askok dagoeneko amore eman
du Europarekiko bere itxaropenetan:
Alco ikerketa enpresak plazaratu duen
inkesta baten arabera, gehiengoa dira
drakma utzi eta euroa onartzea okerra
izan dela uste dutenak. Greziako pertsonalitate ezagunak ere ari zaizkio bultzaka Tsiprasi Europar Batasuna utzi
eta pilatutako zorrak hartzekodunekin
zuzenean negoziatu ditzan.
Yanis Varoufakisek Efimerida ton Syntakton egunkarian lehen ministroari
eskatu dio kiebra aitortu eta negozia-

ketak hutsetik hasteko: “Bi atal horiek
prestatzea da modu bakarra saihesteko
epe laburrean Tsiprasek berriro atzera egin behar ez izatea eta epe luzean
Schäublek bere plana burutzea”. Ez da
fidatzen Europatik gauzak hobetzen
saiatzeko promesa egin izan duten beste politikari moderatuagoekin: “Jaun
horiek badakite nola esan gezurra edo
gezurretan ari ez direnean agindutakoa
nola ez bete”.
Greziarren herena txirotasunena bizi
da, langabeziak %23a harrapatu du,
emigrazioa izugarria da eta estatua ez
da kasik izen hutsa baizik. Aldi berean,
mugaz beste aldean Turkia ikusten da
indarra erakusten, militar turkiarrak
maniobratan Greziaren uharte inguruetan. Turkiako armadaren mehatxuak
ere kontatzen du greziarren arten. Europa ere ohartuko da noizbait. n

50 urtez elkarrekin
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Anjelita Loidi, 36ko Gerraren lekuko

“Gerrate garaian ere
jendea portatu zen,
horratik!”
Hamabost egun Urgainen nobelak eman zion izen handiena Jose Antonio
Loidi Bizkarrondori. Idazlearen jaiotzaren mendeurrenaren karietara
mintzatu zen iaz Baztanen Euskal Nobela Beltzaren Astean haren arreba
Anjelita Loidi. Nebaren gaineko jakingarriak emanez ari zela jabetu ginen
beretik ere esatekorik franko zuela 100 urte beteak dituen emakumeak.

Miel A. Elustondo
ARGAZKIAK: ZALDI ERO

Aita, Florentino Loidi, zinegotzi abertzalea zen Errenterian gerra lehertu zenean.
Mikel Zabaleta historialariak egina du
gure familiaren historia 1834tik aita
1955ean Irunen hil zen arte. Gerra aurretik, aita Errenteriko alkateorde zen,
PNVkoa. Gerra etorri zenean, ihesi joan
ginen, Bizkaira. Bidean, lehenengo Aizarnan [Zestoa] egon ginen. Handik,
Ispasterrera, Bilbora eta, azkena, Turtziozera. Bilbon ginela, Errenteriko alkate errepublikanoa kendu edo zer edo
zer egin zuten eta gure aitak izan behar
izan zuen alkate. Errenteriko alkate izan
zen, Bilbon geundela; “erbesteko alkate”, esango genuke.
Errenteria utzirik, Bilbora joan zineten zuek
ere, zuen ama eta anaia Jose Antonio?
Bai, aitarekin batera. Eta, konparazio
batera, aita Gernikan zen bonbardaketa
izan zenean. Garai horretan gu Ispasterren geunden, Arritola izeneko base12

rrian, Ereño ondoan. Bilbon bizi zen batena zen Arritola, udan erabiltzen zuen,
eta gerratean errekisatu egin zioten.
Guri han tokatu zitzaigun bonbardaketa guztia. Etortzen ziren aeroplanoak,
ailegatzen ziren gure gaineraino, eta
buelta ematen zuten. Halako batean, aeroplanoak gainean –gu garajean, mendi
zuloan gordeta–, eta ikusi genuen paper pusketa txuriak botatzen zituztela.
Alde egin zutenean, irten ginen eta ikusi
genuen zer jartzen zuen papertxoetan:
“Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”.

Zer entenditu zenuten zuek?
Kontuz ibiltzeko, hurrena guri botako
zizkigutela bonbak. Gehiago ez ziren
etorri aeroplanoak. Aitak autoa zuen,
eta Ereñoko alkatearekin partekatzen
zuen, Biritxinagarekin. Bilbora joan eta
etorri ibiltzen ziren. Gernika bonbardatu zuten egunean, aita ez zela agertzen!

Anjelita Loidi Bizkarrondo
1916 , Errenteria

101 urte betetzera doa abuztuan.
Botikaria izan da lanbidez –Pasai
Donibanen lehenik, eta Donostian
gero–, gerra ondoan ikasketak bukaturik. Errenterian zinegotzi abertzale zuen aita –alkate, gero–, eta
haren ibili politikoak agindu zuen
familiaren biziera gerra garaian. Anjelitak kontatu dizkigunak dira lekuko. Esankizun dira botikan ikusi eta
entzun dituenak, eta esankizun, halaber, bidaiari porrokatuarenak, 90
urte beterik ere Yemen, Uzbekistan,
Armenia eta batean eta bestean ibili
baita. Lehenago, berriz, munduan
diren eta ez diren bazterrak korrituak
zituen.
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Nonbait, Bilbotik bueltan zetozela, lehenengo bonbardaketak harrapatu zituen
eta estolderian babestu ziren. Gero, aurrera egin zuten, eta bigarren bonbardaketak Gernikako Errenteria auzoan
harrapatu zituen. Orduan, autoa kamino bazterrean utzi eta mendian gora
jo zuten; pinu artetik ikusi omen zuten
bigarren erasoa, suzko bonbena. Gu
kezkatan geunden, Gernikatik gora kea
ikusten genuen eta. Arratsaldean berandu ailegatu zen aita Arritolara, Biritxinaga Ereñon lagata.

Aitak kontatu zizuen Gernikako bonbardaketa.
Eta hurrengo egunean tropak Lekeition
sartu ziren. Auzoan irratia zeukaten, eta
horrela jakin genuen han ez geundela seguru, eta autoa hartu eta bi bidaia
eginez joan ginen Bilbora. Goizeko ordu
biak aldera irten ginen. Lehenengo bidaia gurasoek egin zuten, Joxe Antonio
eta anaiarekin. Bitartean, ni Arritolan
geratu nintzen zazpi bat mutilekin: Koldobika Mitxelena, Luis eta Julio Arozena anaiak, Boni Olaizola, nire lehengusu
Jose Mari Loidi, eta Mutrikuko Ximon.
Gernikan zinen bonbardaketa biharamunean.
Hurrengo egunean, bai, goizean goiz.
Dena zegoen zikina. Gernikan ez zen
etxea eta kalea bereizten… Handik Bilbora, aitarekin. Joseba Leizaola, oraintxe hila, ezagutu zenuen?
Bai.
Haiekin bizi izan ginen. Rikardo zuen
aita, Jesus Mari Leizaola lehendakari
izango zenaren anaia. Jesus Mari Leizaola ere osabatzat geneukan, andrea
Maritxu Loidi zuen-eta, gure familiakoa.
Rikardoren etxean bizi izan ginen tropak ia Bilbora sartu ziren arte. Orduan
Turtziozera joan ginen ihesi.
Gerra historia zurea.
Eta historia horiek jaso zizkidan Pako
Etxeberriak, Aranzadikoak, grabazioan.
Horiek aditu nahi zituen. Beste kontu
bat, gerratekoa: senarra ihes eginda
zeukaten emakumeak oinez bidali zituzten Zumaiatik Bizkaiara. Gaztea nintzela, neskame bat izana genuen, Bitxori,
Goizuetakoa. Mikelete batekin ezkondu zen, Zumaiara. Gerran, Bilbora joan
zen mikelete hura, eta Zumaian geratu
zen Bitxori bost umerekin. Tropak sar14

Villabonako botikan hiru urtez aritu zen lanean eta ondoren Pasai Donibanen erosi zuen bat.

tu zirenean, hartu emakumeak –Bitxori
tartean–, eta oinez bidali zituzten Lekeitiora. Bitxori, konparazio batera, bost
umeekin joan zen; txikiena, lau hilabetekoa zuen. Bilbon ginela, jakin genuen
nola ari ziren emakumeak Lekeitiora
iristen, eta hara joan ginen aita eta biok.
Hantxe ikusi genuen Bitxori. Hartu eta
Bilbora eraman genuen, senarraren ondora. Turtziozera joan ginenean, berriz,
gurekin etorri zen, eta etxean lagundu
zigun. Han izan nintzen elbarria.

Elbarria, zu?
Turtziozen. Frontea bertan zegoen, eta
hantxe zegoen gobernua: Jose Antonio
Agirre, Jesus Mari Leizaola… Manuel Irujo ez zegoen han, Bartzelonara alde egina
zen zer edo zertara. Egun batean, gure
lagun Joxe Migel Etxebestek esan zigun
Basinagre auzoko halako baserritarrak
esan ziola piku asko zeuzkala, eta joateko
piku jatera. Joxe Antonio eta biok joan ginen, Joxe Migelekin. Ailegatu ginen baserrira eta piku arbolara igo eta hura astintzen hasi zen Joxe Migel, pikuak lurrera
erortzeko. Pikuak biltzen ari ginela han
non datozen aeroplanoak: bonba botatzen hasi ziren. Piku arbola erre zuten.
Nik soinekoa nuen txuri-gorria, eta aeroplanotik gorria ondo ikusten zela esaten
zutenez, txaketa urdin bat gainetik jantzi,

makurtu, eta kolore gorria ezkutatzen
saiatu nintzen. Baina bonba baten metrailak zangoa harrapatu zidan. Joxe Migelek hartu painelua eta torniketea egin
zidan, odola ez nezan galdu. Nik anaia
ikusten ez, eta haren kezka nuen: “Eta
Joxe Antonio? Eta Joxe Antonio?”. Ordu
arte gure ondoan egon zena, ez zen ageri.

Eta non zen?
Hantxe ondoan zulo handi bat egon, eta
hantxe gorde Joxe Antonio. Hura poza
ikusi nuenean! Kamioi batean hartu eta
Karrantzako bainuetxera eraman ninduten, han ospitalea eginda zeukaten eta.
Orbana daukat ezkerreko belaunburua
baino beherago. Metraila gordeta daukat. Bonba puska-puska egiten da, eta
haize beroa izaten da, eta haize horren
indarrak airean jaso eta geunden tokitik
bi metrora bota gintuen. Egun horretan
36 lagun hil zituzten Karrantzan. Konparazio batera, gure ondoan soroan ari
zen baserritarra hil zuten bonbek. Harrezkero, egunero hasi ziren bonbardaketak. Handik egun batzuetara, gudariak
joan egin ziren Turtziozetik. Akordatzen
naiz etxe paretik nola pasatu ziren, Eusko gudariak kantatuz. Han ziren Amaiur,
Loiola… eta beste batailoiren batzuk.
Santoñara joan ziren, han hartu zituzten
preso.
2017/02/19 | ARGIA
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Andreak eta gizonak
“Gure aitaren historiaz ari diren
aldizkarietan gizonezkoen
argazkiak dira handiak, eta gureak
txiki-txikiak. Ez dakit gizonek
gehiago balio zuten, baina badakit
gehiago agintzen zutela. Botika
aldizkarietan ere lehendakariak
gizonezkoak dira beti, eta aldiz,
botikarien artean emakume gehiago
dago gizona baino. Akordatzen naiz,
behin, botikario bilera batean, hasi
zen emakume bat zerbait esaten,
eta lehendakariak esan zion: ‘¡Tú
cállate!’. ‘Zu, isilik!’. Betiko gelditu
zitzaidan. Orain ez dira horrelakorik
esaten atrebitzen”

Zure anaia Jose Antoniok kontatzen zuen gerra eta gero Orion
egon zinetela gaztetan.
Osaba apaiza ez zen han, baina aitaren lehengusu propioa bai, Luis
Loidi. Haiek lagundu ziguten; oso ondo
portatu ziren. Bazuten etxe txiki bat hutsik, eta hantxe sartu ginen. Baina dirurik ez genuen, Joxe Antonio gaixorik, eta
orduan, nik lana bilatu nuen Villabonako botikan; ordurako urte bat besterik
ez zitzaidan falta ikasketak bukatzeko.
Hiru urte egin nituen Villabonan bizitzen. Garai hartan ez zegoen oraingo
telefono mugikorrik, eta eskutitzez hitz
egiten genuen. Eta zer edo zer presazkoa bazen, halako orduan herriko telefono-zentralean geratzen ginen eta hitz
egiten genuen Oriotik Villabonara eta
Villabonatik Oriora. 1939an, “etsamin
patriotikoak” izenekoak egin zituzten,
nik ikasketak bukatu nituenean. Baina
Villabonan bagenuen iloba bat, botika
ikasketak bukatzeko urtea falta zuena,
eta hari itxoiteko esan zidaten etxean.
Hark bukatu arte zain egon, azterketa
haiek egin eta Pasai Donibaneko botika erosi nuen. Orduan bazen San Sebastian bankua, eta hango zuzendariak
ezagutzen zuen gure aita, familia ezagutzen zuen, eta botika erosteko mailegua
eman zidan 1940an.
Zu Villabonan, botikan lanean, ama eta
Jose Antonio Orion.
ARGIA | 2017/02/19

Adaketak

Anjelita Loidik gordeta dauzka
aitak ihesi zebilela idatzitako gutunak.

Bai, eta aita Frantzia partean. Turtziozetik Laredora jo zuen, eta Asturiasko herri batean bapore ingeles batean sartu
eta Bordelera iritsi zen, beste askorekin
batera. Handik, Kanbora. Urtebete egon
zen han, hainbeste euskaldunekin: Azkarraga, Uruñuela… jende ezagun asko
zegoen han. Kanbon zegoela, gerratik
joandako umeentzako etxe bat prestatu
zuten Armendaritzen, Jauregia esaten
zioten etxean, eta hango administratzaile izendatu zuten. Hantxe egon zen
umeen gurasoak joan eta jaso zituzten
arte. Gordeak ditut aitak eskribitzen zizkidan eskutitzak.

Iaz aditu genizun kontatzen eskutitz horien istorio-historia Baztango (H)ilbeltza
Nobela Beltzaren Astean.
Kar, kar… Gerra denboran, zentsura pasatuta bidaltzen genituen eskutitzak

“Gerra hasi baino zortzi egun
lehenago etorri nintzen Madrildik,
aitak lagunduta, Botika ikasketak
lau urteak eginda. Han egiten
nituen etsaminak, eta aitarekin
joaten nintzen. Ez zidaten bakarrik
joaten uzten, neska batentzako leku
peligroz betea zen Madril. Orain,
berriz, Munichera doa iloba. Gauza
horiek asko aldatu dira”
Villabonatik Oriora, eta Kanbora, eta
Armendaritzera. Horrela, inork ez entenditzeko moduan eskribitu behar
izaten genuen: Sagarra zen Gasteiz,
Alarcón zen Madril, Turtzioz zen Castillo, Teruel zen las maletas, Katalunia
zen Clavería… Aitak ere ez zuen sinatzen Loidi; beti “Alkorta”, “Iturzaeta”… bigarren eta hirugarren deiturak
erabiltzen zituen. Edo “El Arritolano”,
alegia, Arritolan bizi izan ginelako
Bizkaian. Eta guk ere berdin egiten genuen, izenak asmatzen ibiltzen ginen.
Gero, alemanak Frantziara sartu zirenean, galarazi egin zuten eskutitzak hemendik hara eta handik hona bidaltzea.

Baina bidali zenituzten, bistan denez.
Bai. Lehengusu txikia genuen Elizondon, Anita, eta eskutitza bidaltzen nion
hari, baina barrenean beste bat, aita15
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Azken hitza: Monumentu bizia
Juan Garmendia Larrañaga zena min ohi zen adin handiko nekazaria hiltzen zitzaiolarik.
Entziklopedia oso bat galtzen zuela iruditzen zitzaion. Ez zuen Anjelita Loidi Bizkarrondo
ezagutu. 101 urte betetzera doana lehen mailako berriemaile da: gerraurreko Errenteria,
herriko zinegotzi abertzalea aita, batzokiaren inaugurazioa 1933an, farmazia ikasketak,
garaiko Madril, gerra, Gerbasio Albisu apaiz fusilatua, Koldo Mitxelena, Gernikako bonbardaketa, Turtzioz, Agirre lehendakaria, Itxarkundia, Santoña, Baztan… Garai bateko
oroitzapen, argazki eta eskutitzen gordailu. Anjelita Loidi Bizkarrondo, Gernika errea
oinez igaro zuen emakumea.

rentzat. Lehengusuak konfiantzako
baserritar ezagun bati ematen zion eskutitza, eta hark halako arbolan uzten
zuen, gordeta. Etortzen zen hurrengo
baserritarra, hartzen zuen eskutitza eta
eramaten zuen beste arbola batera. Eta,
horrela, batetik bestera eginez ailegatzen zitzaion eskutitza aitari, Kanbora
edo Armendaritzera, batzuetan Donibane Garaziko edo Bidarraiko postetxetik
barrena, Frantziako seilu eta guzti ailegatzen zitzaizkion eta.

Hori zen eskutitzen historia.
Baina, behin, polizia batek, Espainiakoak,
nire eskutitz bat harrapatu zion baserritar bati. Hark gure lehengusuaren izena
eman, eta Anitak esplikazio bat asmatu
behar izan zuen, esanez gure aita gaixorik zegoela, han ez zela politikarik… Uste
dut sinistu ziotela, besterik ez genuen
jakin, behintzat. Jakina, ezin genuen sis16

tema hori gehiago erabili, eta nola edo
hala jakin genuen arotz batzuk Orbaizeta
Goikoan basoa garbitzen ari zirela. Mendian Frantziaren kontra-kontra zeuden
eta erraz pasatzen ziren beste aldera, eskutitzak eramanez… Gerrate garaian ere
jendea portatu zen, horratik! Bestela ez
genuen bata bestearen berri jakiterik.

Harrigarria da nola gorde dituzun gogoan hauek denak.
Bai, denak harritzen dira. Ez dakit nola
egin dudan ere. Azkena, egunkarian eskribitu zuten nire gainean, eta etxean
haserretu egin zitzaizkidan: bi alaba botikario ditut, eta bi biloba ere bai, eta
luze bizitzeko ez dela botikarik hartu
behar esan nuelako haserretu zitzaizkidan etxean. Kar, kar… Ez nuen gerrateko
historiarik kontatzeko asmorik, baina…
Berri onak kontatu nahi nituen, berri
onak besterik ez… n
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IRITZIAK

Protekzionismoa

B

igarren Mundu Gerraren ostean
eraiki den merkataritza globalaren eta nazioarteko ekonomiaren
joko arauak eraldatzeko agertokia
zabaldu da. Trumpen Amerika lehenik
goiburu hartuta AEBetako merkataritza politikaren errotiko bira estrategikoaren ateetan gaude. Diskurtsoan
ez ezik, ekonomia eta merkataritza
bide berriaren lehen ebidentziak indartsuak dira dagoeneko: azken 70
urteko multilateralismoa alboratu eta
alde bakarreko estrategia indarrean
ipini du Trumpek. AEBetako Gobernu
berriak Pazifiko arroko TPP merkataritza libreko eremua utziko du
eta Mexikoko inportazio ondasunei
%20ko muga-saria ezartzeko asmotan dabil. Neurri hori hartuko balitz,
Ipar Amerikako merkataritza libreko eremua –NAFTA: AEB, Mexiko eta
Kanada barnebiltzen duena– de facto
eraitsia izango litzateke. Europarekin
negoziatzen ari diren TTIP prozesua
bertan behera geratu da.
AEBetako hegemonia ekonomikoaren ardatzetako bat globalizazioa eta
merkataritza liberalizazioa izan da bere
kanpo ekonomi politikari dagokionean.
Merkataritza liberalizazioaren erritmoa eta mailaketa nahieran gidatu du
potentzia ekonomiko nagusiak, lehenik
GATT eta ondoren Munduko Merkataritza Erakundearen (MME) kudeaketa
multilaterala hobetsita. Nazioarteko
merkataritzaren liberalizazioa –arantzelak eraistea neurri behinena duena–
gauzatzeko prozedura hitzartua eta
multilaterala nagusi izan da azken zazpi
hamarkadetan, disuasioa ere erabili
den arren. Azken mende erdiko liberalizazio orokorra manufakturgaien merkataritzan eta finantzetan gauzatu da
batik bat. Beste arlo batzuetan babesa
eta araugintza mantendu da, nekazaritzan, zerbitzu gehienetan edo babes
intelektualean esaterako. Horrela lortu
dute AEBetako enpresa transnazional
ARGIA | 2017/02/19

Mikel Zurbano
EHU-KO IRAKASLEA

Merkataritzaren erregulazio
globalaren arloan II. Mundu
Gerraz geroztik eraikitako
oinarriak lehertzeko
bidean dira. Ikusteko
dago AEBetako bulkada
protekzionistaren irispena.
Indar alterglobalisten
artean iritzi korronte
batek –Susan Georgek,
esaterako– ez du begi
txarrez ikusten AEBetako
merkataritza arloko olde
berria, merkataritza libreko
eremuen eraispena
dakarren neurrian, baita
TTIPena ere

ugarik bere hedapen globala bermatzea
eta nazioarteko merkataritzak hazkunde sendoa ezagutzea. Nazioarteko merkataritzaren liberalizazio selektiboaren
eredu multilateral hau zalantzan jarri
du AEBetako agintaritza berriak.
Nolanahi ere, aipatutako ereduaren
krisia bistakoa zen azken hamarkadan
izan duen bilakaera aztertuta. Izan
ere, 2001ean zabaldu zen MMEaren
Doharen negoziazio txanda ez aurrera
ez atzera dago aspaldian. Horregatik
eta Txina bezalako nazioarteko aktore
emerjente indartsuen agerpenagatik AEBek eskualdetako liberalizazio
akordioak hobetsi dituzte mende
honen hasierarekin bat. NAFTAren ondoren, Pazifikoko merkataritza libreko
ituna –TPP– edo negoziazio prozesuan
zegoen Atlantikokoa –TTIP– eta beste
batzuk sustatu dituzte Washingtondik.
Hots, merkataritza politikaren joko
esparrua zalantzakorra izan da azken
hamarkadan.
Merkataritzaren erregulazio globalaren arloan II. Mundu Gerraz geroztik
eraikitako oinarriak lehertzeko bidean
dira. Ikusteko dago AEBetako bulkada
protekzionistaren irismena. Indar alterglobalisten artean iritzi korronte batek
–Susan Georgek, esaterako– ez du begi
txarrez ikusten AEBetako merkataritza
arloko olde berria, merkataritza libreko
eremuen eraispena dakarren neurrian,
baita TTIPena ere. Trumpen ekonomia
politikak epe laburreko onurak bilatzen
dituen arren, hortik aurrerako eragin
kaltegarriak bistakoak dira. Aldebakartasunak ez du irabazpenik ekartzen
inorentzat ezta AEBentzat ere, izan ere
hango produkzio sisteman errentagarritasunaren galera, produktibitatearen
jaitsiera eta inflazio hazkorra nozituko
dute ondorioz. Eta horrek protekzioaren logika indartu egingo du. Munduko
gainerako herrialdeen erantzun erreaktiboa logika horretan ematen bada
ondorioak aurreikusi ezinak dira. n
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Etsitzen hasiak ginelarik

S

eguru aski, Uxue Barkosen gobernuak beharrezkoak zituen hogei hilabete geldo hauek. Jokoaren arauez
jabetzeko. Indarrak neurtzeko. Tiraderetan arakatzeko. Tranpak detektatzeko,
indargabetzeko. Sabaiak eta estoldak
ezagutzeko. (Benetako) lagunak eta (benetako) etsaiak bereizteko… Zein luze
egin zaizkigun, ordea.
Kezkagarriena ez dira izan hasiberriaren hanka-sartzeak. Kezkagarriena izan
da arintasun falta, tonu grisa, erabakiak
hartzeko herrena. Munduko denbora guztia balu bezala ari zen, munduko denbora
guztia duenik ez dagoelarik batere garbi.
2015ean, maiatzean piztutako esperantza zalantza bilakatzen hasia zen abenduan. Zalantzatik etsimendura lerratzen
hasiak ginen 2016ko hondarrean.
Hara non, gobernua gobernatzen hasi
da bat-batean.
Hitzarmen ekonomikoa dela-eta Madrili hortzak erakutsita, jokoz kanpo harrapatu du UPN. Trenaren eta ubidearen
proiektu gatazkatsuei nola heldu dien
ere ez zuen espero Javier Esparzaren
alderdiak. Ikurren sinboloaren baliogabetzea ez da jadanik promesa bat. Euskararen plan estrategikoaren aurkezpenak norabide bat eta helmuga batzuk
markatu ditu arrankatu ezinik zirudien
alorrean. Gure hizkuntzaren erabilera
arautuko duen foru dekretua, nonbait,
berehala da etortzekoa.
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Hara non, gobernua
gobernatzen hasi da
bat-batean. Hitzarmen
ekonomikoa dela-eta
Madrili hortzak erakutsita,
jokoz kanpo
harrapatu du UPN

Ezin erran gobernuak azeleragailua
sakatu duenik. Egiazko neurriak berantesteko denbora izanen dugu aurten
ere, Barkosen kabineteak bere buruari
jartzen dizkion epeen luzea ikusirik.
Datu guztiak mahai gainean izan arte
erabakiak geroratzeko urte eta erdi honetako grina ez da apalduko legegintzaldiari dagokion denboran. Kontu honek,
nolanahi ere, bertzelako itxura hartu du.
Albisteak jarioan heldu dira, eta
gehienak gozo. Euskararendako dirua
zenbait aldiz biderkatu da Nafarroako
2017ko aurrekontuetan. Iruñeko haur
eskoletan euskarazko eskaintza handituko da aurten ere. Erriberan, D ereduaren aldeko apustu publikoa finkatua
eta hobetua dator aurten. Zonifikazioak
astindu bat hartuko du luze gabe: eremu ez euskalduneko hamabi udalek
adierazi diote Nafarroako Gobernuari
eremu mistoan egon nahi dutela. Bertze
hainbat herriren –Tafalla, Zangoza– bide-erakusle izanen dira agian.
Bada oraindik gutixko irizten dionik
horri guztiari. Brida dezala bere burua.
Hizkuntzaren kontrako jarreren gorakada detektatu du azken inkesta soziolinguistikoak; UPNren eta PPren espantuek ez dute ez entzule ez bozgorailu
falta. Gainerakoetan ez dakit. Euskara
kontuetan, nora joan garbi izanda, hobe
mantso eta zalaparta handirik gabe,
bazterrak harrotzen ibili baino. Munduko denbora guztia ez izanagatik ere. n
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Alegiazko ahalegina

E
Iñaki Murua
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goera berriek besteen pausoari segi ezinean uzten gaituzte batzuetan. Halere,
gure ezinaren zergatia ulertzen dugun
bitartean konponbidea aurki dakioke, horretarako, interesa, gogoa, nahia eta ahala jarriz.
Baina askok, hainbat gertaera, barre egin eta
atzera geratu den jendeari buruzko pasadizo
xelebreak entzuten diren erosotasunez irensten ditu. Niri, ordea, garai batekoek ez zekiten
hura ikasteko ahaleginean, haien pasadizoak
pasa, esperimentatu, bizi… beharreko kontuak
iruditzen zaizkit.
Horregatik, kontatu egiten ziren besteek ere
jakin zezaten, eta egun, zuzenketari tokia eta
denbora eskaini beharrean, paso egiten zaio
behin eta berriz akats berberak errepikatzeko
bidea eraikiz, edo hau da niri gertatzen zaidana. Nirea bakarrik ote da arazoa? Nik ote dut
pausoa segi ezina?
Gabiriar bat Ordiziara joan omen zen feria
asteazken batean, orduan etortzen baitzen
okulista, eta eroso eserita zegoela hasi zaio ezkerreko begian lenteak probatzen eta aldatu,
probatu eta segi behin eta berriz. Beste begian
ere gauza bera eta ia ordu erdiz aritu ondoren,
okulistak dio “zuk bista ederki daukazu eta,
zertarako behar dituzu antiojoak?”. Eta gabiriarrak aulkian goxo zetzan tokitik “nik ere
badakit bista ondo daukadala, emaztearentzat
behar ditut nik antiojoak!”

Garai hartan amonak, aitonak, amak… antiojo
pare bera erabiltzen zuten, hori bai, sudurrean
aurrerago edo atzeraxeago, neurria ongi zehazturik. Horrela uler daiteke aipatu pasadizoa eta
hori betaurrekoekin bakarrik gertatzen zela, ez
dentadura edo hortzeriarekin, adibidez.
Beste batean, Beasaingo antzokian, betiko butakak aldatu eta berriak jarri zituztenean, lehenengo egin zen bertso saioan, betiko bertsozale
ezagun bat saiora joan eta butakaren eserlekuari
behera eragin eta esertzen hasi da baina hura
berriro goian. Atzeko ilarako gazte koadrilari begirada zorrotza bota eta berriro behera bultzatu
baina, lehengo erantzuna, berriz ere goian ipurlekua. Bigarrenean, gazteei zital, “zer, haserretu
egin behar al diau?”. Gazteak apenas kontzentratu ziren saio hartan behintzat!
Ikasleei antzeko pasadizoak kontatzean sekulako algarak egin baina alegiazko ipuin gisara hartzen dituzte, nahiz eta garaiko egoeraren logikatik
ulertarazten saiatu. Aurreko bi protagonistek, ordea, egoerak ulertu eta gainditu zituzten, seguru!
Aldiz, idazlanetan egiazko alegiak behin eta berriz datozkit, sano-sano. Hona adibide batzuk:
– “Txoriek umeak egiten dituzte urtero”. Adibideak jarri ordez, habi-bideak erakustea hobe!
– “Ardiaren senarra da aharia” Zikiroa zer ote
da, koinatua?
– “Behia haurdun dago… eta semea jaiotzen
denean ama eta aitarekin biziko da...”. n

Amaren sua aitaren etxean
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952ko otsailaren 21ean bengalera hizkuntza
ofizial izan zedin aldarrikatzen ari ziren manifestariak tirokatu zituen polizia pakistandarrak
Dhakan. “Ama hizkuntzaren nazioarteko eguna”
izendatu zuen gerora Unescok, “hizkuntza aniztasunaren aldeko” egun gisa.
Egun hauetan ez dira faltako euskara helarazi
ziguten amen aldeko laudorio-txio zintzoak. Hedaduraz, andereñoek ikastoletan egindako lana
goraipatuko dugu eta norbere ama hizkuntzan
ikasteko eskubidea aldarrikatu (gutxituon aurkako argudioa izanik ere).
Gauzak zer diren, gure Lizardik XX. mende
hasieran euskararen egoera kaxkarra emaku-

meei leporatu zien, Europatik zetozen modak
berenganatzen ari zirela eta (makillajea, janzkera, orrazkera, eta erdarara jotzea barne). Ez hain
aspaldi, Txepetx euskal soziolinguistikaren aitak,
hizkuntzaren galeraren erantzule nagusietarikotzat zituen emakumeak, “emakumeen psikologian
sakonki sustraituriko motibazioak” medio “halako
señorita aire bat” ematen zielako erdarak.
Emakumea –ama edo amagai hori– maiz ikusi
baita traidore gisa hizkuntza gutxituei dagokienez
ere (eta ez gurean soilik). Besteon zaintza bezalaxe hizkuntzaren erreprodukzioa bermatzea bere
eginkizun den heinean, gizona baino errudunagoa
baita erdaraz ari denean. n

19

IRITZIAK JENDARTEA | ELKARBIZITZA

Garbiketa etxean

H

ainbat egunez etxeko garbiketa
sakon bati ekin eta gero, iritsi naizen ondorioen bilketa ez zorrotz
hau egin dut:
Asko falta zaidala oraindik.
Ez nago prest oraindik urteetan zehar
pilatutako nire liburuei uko egiteko, bai
ordea paper, folio eta apunte pila bati, garbitzen orduak eta egunak pasa ahala gero
eta damu gutxiagoarekin. Amaitutakoan
prestago sentitu naiz nire liburuei ere,
haien ehuneko txiki bati behintzat, uko
egiteko, ordurako gehienak kutxetan ez
baleude, eta ni lur jota.
Paper, folio eta apunte horiei gainbegiratu azkarra eman ondoren, begien
bistakoa da hortik ez dudala gauza handirik berreskuratzerik izango. Ez dago,
konparazione, idazki hau hutsetik egin
behar izatetik libratuko nauen material
berrerabilgarririk. Halere, azterketa zorrotzago edo behar larriago baten zain,
salbagarriena bereizi dut, hiru karpeta
lodi beteta.
Egunkari guztietako ideologia ere
horitzen da. Notizia zaharrek –1997ra
arteko berripaperak aurkitu ditut armairu goialde batean– oraindik balio dute
leihoetako kristalak garbitzeko. Barka
diezadatela dagoeneko gure artean ez
dauden zutabegileek, ezinbesteko ospetsuek eta legez kanpo utzitako edo
porrot egindako kazetek ere.
Lagunak izatea gauza handia da.
Entzun nahi ez duzuna esateko prest
dagoena da laguna. Dagokigun kasuan:
“Ez engainatu heure burua, hori ez duk
sekula putan erabiliko” bezalakoak esango dizkizuna.
Zakarretara botatzetik libratzen duzun
gauzaki bakoitzari, salbatzearekin batera,
isilean kalkulatzen diozu noiz arte salbatzen duzun ere. Atzerapena baino ez dela
badakizu. Garbitu ondoren, etxean duzun
guztia behin-behinekoa da, guztia, orduz
geroztik berri erositakoa izan ezik, hori
betirako baita, jakina.
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Moda, denbora neurgailu gisara behintzat, ez datzala bakarrik, eta beharbada
ezta nagusiki ere, jantzietan, nola egiaztatu ahal izan baitut helduentzako aldizkari zaharren sorta txiki bat topatu eta
lagun batek, oso iruzkin mamitsuekin,
barruan agertutako gizabanako biluziei
begira ez besterik, argazkiak zehaztasunez datatu ahal izan dituenean arropa
ez beste ezaugarri edo nolakotasunei
erreparatuta.
Aurreko puntuarekin lotuta: nire
hobespen erotikoen bilakaerak eta
material horren (edo oso antzekoaren,
edo are hobearen) eskuragarritasun
eta doakotasunak –zentzu horretan,
ikaragarria da zenbat ordaintzeko prest
egon naizen, ez bakarrik dirutan, baita
kioskoko saltzaileen aurrean pasatutako lotsan ere bai, haragi inprimatuaren
truke, edo, nola begiratzen den, zenbat
debaluatu zaigun sexua– ez du saihesten aldizkariok atxiki nahi izatea.
Ez dago auzokide bati susmagarriagoa gerta dakiokeenik auzotar bat egun
berean behin baino gehiagotan zakarrak
ateratzen ikustea baino. Aukera emanez
edo izanez gero, hizketan hasiko zaizu
eta disimulurik gabe ahaleginduko da
solasa zure etxe-aldatze balizkoaren gaira
eramaten, hain etsituki, ezen zaila egingo
zaizun itxaropentsu ala atsekabetuta galdetzen dizun bereiztea, edo soil-soilik giza
naturaren gaineko interes gizatiar bezain
natural batek bultzaturik.
Edukiontzitik itzulian, berriro poztu
naiz horra ezer pornografikoa bota ez
izanaz, auzokideak informazio gehiago
biltzeko edozer gauza egiteko, edonon
arakatzeko, prest irudikatzen ahal dudalako.
Garbiketaren emaitzak, dena txukun
ikusteak ematen duen atseginaren handiak zerikusi zuzena du garbiketa egon
gabe luzatutako denborarekin, pertsona zabarrak egonarri handiko hedonistak baino ez direla sinesteraino. n
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Aralarko Parke Naturala
Etorkizuna eztabaidan
Enirio-Aralar Mankomunitateak Aralarko Parke Naturalean egin asmo dituen
pistek arrakala handia sortu dute. 2003. urtetik aurreikusten zen pistaz gain,
beste hainbat bide berri eraikitzea dago jomugan orain. Abeltzainek lan
duintasuna argudiatzen dute pista horiek eraikitzeko. Naturazale, ekologista
eta beste hainbat taldek, ordea, zalantzan jartzen dituzte bide horien
beharra, egokitasuna eta legezkotasuna.

Igor Agirre
@igoragirre

Eztabaida piztu dute Aralar Natur Parkean egiten ari diren pistek eta etorkizunean egitea aurreikusi dutenek. Enirio-Aralar Mankomunitatea da bertako
larreen jabea eta horren parte dira hamabost udal: Tolosaldeko Abaltzisketa,
Amezketa, Baliarrain, Ikaztegieta eta
Orendain; eta Goierriko Altzaga, Arama,
Ataun, Beasain, Gaintza, Itsasondo, Lazkao, Legorreta, Ordizia eta Zaldibia. Lur
horien kudeaketa, ordea, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren esku dago.
2016ko urtarrilaren 30ean, urteko
batzar nagusia egin zuen Enirio-Aralar Mankomunitateak. Goierriko Hitza-k
jaso zuenaren arabera, hiru urte bildu
gabe egon ostean elkartu ziren bilera
hartan herrietako, Foru Aldundiko eta
ganaduzale nahiz artzainen ordezkariak. Batzorde horretan hainbat gai tratatu zituzten eta horien artean jarri zen
mahai gainean artzainen bordetaraino
iristeko pisten falta. Horren ondoren,
hango lehen sektoreko partaideekin eta
mendiarekin muga egiten duen udalerrietako ordezkariekin, izaera kontsultiboa duen lantaldea sortzea ere erabaki
zuten batzarrean.
Artzainen eta ganaduzaleen eskaera
eta beharrak ikusita, Intzentsaotik Go22

roskintxuraino iritsiko den 1,5 kilometroko pista eraikitzeari ekin zioten makinek 2016ko udazkenean (ikusi mapa).
2003. urtetik onartua zegoen pista hori
egitea eta mankomunitateak erabakia
aho batez hartuta. 138.000 euro bideratu dituzte lan horietarako.
Ordura arte mankomunitateko ordezkarien artean zegoen batasuna, ordea,
2016ko urriaren 19ko batzarrean hautsi zen. Lantalde deiturikoak landutako
proposamena jorratu zen batzar horretan. Bertan, Goroskintxurainoko pista
4,4 kilometrora arte luzatzea onartu zen
eta horretaz gain, beste bi mendi-bide
eraikitzeko aukera ere bai. Proposamena bederatzi herriren aldeko botoekin,
kontrako bost bozkarekin eta batzarrera azaldu ez zen herri baten abstentzioarekin onartu zen.
Pisten aferaren hurrengo kapitulua, Enirio-Aralar Mankomunitateak
2016ko abenduaren 20an egindako batzarrean gertatu zen. Bilera horretan,
Gipuzkoako Foru Aldundiak 2015-2019
epealdirako proposatutako hitzarmenari baiezkoa eman zitzaion aldeko hamar
bozka eta abstentzio batekin; lau udalerritako ordezkariek bileran ez parte
hartzea erabaki zuten. Baiezko horrekin

batera, Enirio eta Igaratza lotzen dituen
oinezkoen bidea egokitzea onartu da,
ibilgailuentzako pista eginez.
Denera, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Bozeramaile Imanol Lasak jakinarazitakoaren arabera, Diputazioak bi milioi
euro bideratuko ditu Enirio-Aralarko
kudeaketa planera. Hor aurreikusitako lanen artean daude aurretik aipatutako Goroskintxurainoko pista berria
Saltarriraino luzatzea, Doniturrieta eta
Enirio artean dagoen oinezkoen bidea
zabaltzea, Igaratza eta Ariñate arteko
pisten “V”-a osatzea eta hortik hainbat
beso ateratzea. Aurrekontu horretan
beste hainbat lan ere sartzen dira, hala
nola, Ariñaten ur biltegia egitea, Enirioko langan paso kanadarra egitea, aska
berriak eraikitzea, hainbat garbiketa
lan, eta iturrietan nahiz txaboletan egin
beharreko konponketak.
Pisten auziak ika-mika handia sortu
du aldeko eta kontrakoen artean. Hondeamakinen aurka udazkenean egin
sabotajeak eta berrikitan Zaldibiko
mendizaleek Oiduin zuten txabola erre
izanak –proiektuaren kontra azaldu dira
elkarte horretako kideak–, ez du mesederik egin giroa baretzeko. Zein dira
batzuen eta besteen argudioak?
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Udazkenean hasi ziren
makinak Intzentsaotik
Goroskintxura doan pista
irekitzen. ARALAR BIZIRIK
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Ezker eskuin: Aralarko ganaduzaleek euren lana “denon ondarea” dela aldarrikatu zuten Zaldibian; orain Goroskintxuraino iristen den mendi bideak utzitako arrastoak;

2002an ez, orain zergatik bai?
Abeltzainen eskaerari kasu eginez onartu
dira orain arteko pisten lanak eta asmoak
mankomunitatean. Gipuzkoako EHNE sindikatuaren lehendakari Garikoitz Nazabalek azaldu duenez, “gutxienez hogei urtez
eskatzen ari diren behar bat” da bideena.
Halaxe dio ere aipatu lantalde horretako
partaide den Josu Oiartzabal artzainak:
“Hogei urte daramatzat Aralarren artzain eta hasi berritan harrapatu ninduen
2002ko kontuak. Orduan ere pistak egitea
eskatzen genuen baina garai hartan, mankomunitateak ezezkoa eman zuen. Ez genuela ezer egiterik esan ziguten”.
Aranzadiko Zuzendari Nagusi Juantxo
Agirrek gogoan du Aralarren inguruan
2002an egon zen eztabaida. Ia hamabost kilometroko autoentzako bide-sarea zegoen proiektatuta orduan. Garai
hartan “argi gorriak piztu ziren” Agirrek
azaltzen duenez, “Diputazioak bultzatzen zuen hori; gaitasun ekonomikoa
zuen eta juridikoki bideratzeko aukera
ere bai”. Ordezkari politikoek Eusko Legebiltzarrean beren ikuspegia azaltzeko
aukera eman zieten orduan Aranzadikoei. “Artzaintza eta abeltzaintza positiboki baloratzen genuela esan genuen
orduan, lagundu behar zela, bizi eta lan
baldintzak hobetu behar zirela; baina
parkearen bihotzean autoentzako mendi-bide horiek ezinezkoak zirela adierazi genuen, eragin latza eta atzeraezina
izango zutelako” gogorarazten du.
Orduko ordezkari politikoek proiektu
erraldoi hura ez egitea erabaki zuten azkenean. Hala ere, gaur egungo egitasmoak
2002koarekin lotzen ditu Aranzadiko ordezkariak: “Garai hartan aurreikusitako
ibilbide guztiak ikusten ziren plano bat
zegoen. Argazki horren aurrean jende
asko beldurtu egin zen. Hamasei urte geroago, orain, argazki hori zatika erakus24

ten dute, eta garaiko bide-sarea egin nahi
zutenek egitasmoa administratiboki eta
juridikoki nola bideratu ikasi dute”.
Denbora pasa bada ere, abeltzainek
orduko kezka berdinekin jarraitu dutela
dio Oiartzabalek. Latosan du txabola eta
bere esperientzian oinarrituz azaltzen
du berak bizitako egoera: “Nik hiru urtetan egin dut gazta mendian baina ia ezinean jaisten nintzen. Pista amaieratik
ordubetera dut txabola eta gaztak egin
berriak direnez, gazta gutxi eman behar
nituen joan-etorri bakoitzean, bestela
zapaldu egiten baitziren. Horretaz gain,
eguneroko bizitza egiteko beharrezko
traste guztiak ere eraman behar nituen
txabolaraino. Azkenean, gazta mendian
egiteari utzi nion”.
Gaur egungo egitasmoa etorkizunean
pentsatuz egindako eskaera dela azpimarratu du Oiartzabalek: “Eskaera egin

»» Garikoitz Nazabal (EHNE):
“Gure sektoreak lurrarekin
lan egiten du. Guk lurra
behar dugun bezalaxe
behar gaitu lurrak gu orain
duen egoera mantentzeko”
»» Edurne Huesa (Landarlan):
“Aralar ondarezko
herri-mendia da eta
bertako onuradun diren
sektore guztien beharrak
jaso behar lituzke
proiektuak”

dugu etorkizunean abeltzaintzak, eta
batez ere artzaintzak mendi horretan jarraitzea nahi badugu, baliabide horiek
behar-beharrezkotzat ditugulako. Jardun
horiek mantentzen badira, Aralar larreetako belar motzarekin eta txukun mantentzea ekarriko du, gaur egun bezala”.
Horretaz gain, langileen baldintzak
ere ezinbestean kontuan hartu behar
direla arrazoitzen dute EHNE eta ENBA
sindikatuek. EHNEko ordezkariaren
esanetan oinarrizkoak dira beren eskakizunak: “Gure sektoreak lurrarekin lan
egiten du. Guk lurra behar dugun bezalaxe behar gaitu lurrak gu orain duen
egoera mantentzeko. Beraz, errekonozimendu horretatik hasiz gero, pertsonak
era duinago batean lanean aritu behar
duten garaian, oinarrizkoak diren bitarteko batzuk behar dira”. Langileen
eskubideez mintzo direla aldarrikatzen
du, bideez hitz egitea “langileen bizitzaz” hitz egitea dela argudiatuz. “Langile guztien moduan, duintasuna eskatzen
dugu” gehitu du Nazabalek.
Aralar Bizirik taldeko Joxan Auzmendik argi du Aralar Parke Naturalaren
kudeaketaren helburua “bertako natur-ondarea babestea, kontserbatzea,
leheneratzea eta hobetzea” dela. Artzaintza ere parametro horietan kokatzen du.
Baina aipatutako helburuei erreferentzia
eginez, Aralarko Natur Baliabideen Antolamendu Planean oinarritzen da. “Hor
jasotzen da Aralarren garatuko diren jarduera guzti-guztiek helburu horrekin
bateragarriak izan behar dutela” dio.

Prozesua eta legeen interpretazioak
Pista berriak egitea egia bihurtu litekeela
ikustean, proiektuaren beharra, egokitasuna eta legezkotasunaren inguruko
iritziak ere zabaldu dira gizartean. Aralar
“ondarezko herri-mendia” denez, tamai2017/02/19 | ARGIA
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Oiduin suak kiskalitako mendizaleen txabola estaltzeko auzolanean iritzi ezberdinetako herritarrak izan ziren; Aralar Bizirik plataformaren bilkura Larraitzen.

na honetako proiektu bat egiterakoan,
“bertako onuradun diren sektore guztien
beharrak” jaso behar direla uste du Landarlaneko kide Edurne Huesak. Duela hamahiru urte Goierrin sortutako taldea da
Landarlan Ingurumen Elkartea eta Aralar
parkeko patronatuko kide ere bada. Patronatua parkearen kontrol, kontsulta eta
lankidetza organoa da eta eztabaidaren
aurrean patronatua ez biltzea salatzen du
taldeak: “Landarlanez gain, EHU, Mendizale Federazioa eta beste zenbait erakunde ere patronatuan ordezkatuta daude”.
Eguzki talde ekologistarekin batera, fiskaltzara jo du Landarlanek pisten
proiektuak hainbat lege urratzen dituela
argudiatuta. Joxan Auzmendiren arabera,
“legearen espirituaren gainetik nolabaiteko ingeniaritza juridikoa erabili dute beren helburua lortzeko zirrikituak aurkitu
nahian”. Pista berria egiten ari diren tokian
legeak espresuki lurra mugitzea debeka-

tuta dagoela dio Aralar Bizirikeko kideak.
Goroskintxurainoko pista Aralarko Parke
Naturalaren ordenazio planean babeserako “mendi babesle barrutian” kokatutako lurretatik pasatzen da. Barruti horren
legedia kontuan hartuz, Auzmendik adibidetzat jartzen du Aralar aldeko Natur
Baliabideen Antolamendurako Planeko 26.
artikuluan jasotzen den araua: “Lurzorua
eraldatu dezaketen lan guztiak debekatzen dira baso iraunkorra ezartzea helburu
duten lanak eta sarbide eta azpiegiturak
hobetzeko edo sortzeko lanak salbu”.
Aralar Bizirikeko kidearen aburuz,
“proiektu hori bide berria eraikitzeko denez, ezin zaio aplikatu arauan jasotako
salbuespena”. Pista berriak egiteko, ordea,
baliatuko duten zirrikituaren inguruko
susmoa ere badu Auzmendik: “Denboran
zehar hainbat ibilgailu pistetatik kanpo
ibili dira. Hori debekatuta dago baina dirudienez, toleratuta. Orduan, proiektua

justifikatzeko, dagoeneko gurpilekin lurrean arrastoak eginda daudenez eta hor
higadura sortzen ari denez, pista berriak
egiteari Aralarko txaboletara eta Saltarriko mangarako mendi-bideen ‘antolakuntza eta egokitzapena’ deitu diote”. Jaurlaritzaren menpeko den HAZI fundazioak
egindako ingurumen txostenean oinarritzen dira horretarako.
Legeek, aldiz, beste modu bateko interpretazioak egiteko parada ere uzten dute.
Esaterako, HAZIren txostenak, abere-jarduerari erreferentzia eginez, bideak egiteko hartutako erabakiarekin bat egiten
du. Aralar Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzeko dokumentuak jasotzen
duenez “larre eta abere-azpiegiturak hobetzeko beharrezko inbertsioak” egin
ahal izango dira, gaur egungo ganadua
“gutxienez mantentzeko”; eta espazio
horien kontserbazioa “bermatuko” duten
abere-jardueraren mesedetan beharrezINFOGRAFIA: ARGIA
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» Juantxo Agirre (Aranzadi):
“2002ko maparekin
jende asko beldurtu zen.
Hamasei urte geroago,
bide-sarea egin nahi
zutenek egitasmoa
administratiboki eta
juridikoki nola bideratu
ikasi dute”

Etorkizuneko salbazioa?
Mendi-bide berriak ez dira euren sektorearen salbazioa izango, hala dio Nazabalek,
baina egoera hobetzeko bidean garrantzitsuak direla uste du: “Bideak erreminta
bat dira, ez helburua. Azken batean, guk
medio batzuk eskatzen ditugu lana egoera
hobean egiteko. Sektorearen etorkizuna
soluzionatuko dute? Ez. Osagarriak diren
gauza mordoxka batek lagundu dezake soluzioaren parte izaten? Bai”.
Ezbaian dagoen egoeren antzekoak
munduko beste hainbat tokitan ere gertatzen ari direla uste du Agirre Mauleonek.
AEBetako gobernu berriarekin batera
sortutako egitasmoa jartzen du adibidetzat: “Planeta osoan gertatzen ari da Aralarko aferaren antzekoak. Estatu Batuetan
maite dituzte natur parkeak. Baina ingurumen ministro berriak oliobideak sartuko ditu. Berak ere maite ditu parkeak,
baina petrolio-hodiak sartuko ditu milaka
lanpostu berri bultzatzeko. Hemen bezala, bertako unibertsitate eta ekosistema
adituek mahai gainean jarri dute bailara
batzuetatik ezin daitezkeela oliobide horiek pasa. Baina gobernuak, hura ere demokratikoa, ez die kasurik egingo. Beraz,
bizitza, natura eta geroa ulertzeko modu
desberdinak dituzte. Guk, neurri txikiagoan, baina arazo bera daukagu”.
Aranzadin garbi ikusten dute pistak
eraikitzeak “ingurumenarentzat kalte
handiak eta arazo gehiago” sortuko dituela. Egoeraren inguruan beharrezko erabaki eta neurriak hartu aurretik, artzain
eta ganaduzale horien etorkizuna “eragile
guztien artean aztertzeko beharra” ezinbestekoa da zientzia elkartearentzat. Batzuek denbora eskatzen duten bitartean,
Enirio-Aralarko kudeaketa planak dagoeneko jasotzen ditu mendi-bide berriak
egiteko aukerak. n

Alternatibarik ba al da?
horien inguruan”. Landarlan elkarteak, esaterako, hainbat irtenbide aipatu ditu pistak
eraiki ez daitezen eta artzainek dituzten
eskakizunak betetze aldera. Besteak beste,
txabolen berrantolaketa, noranahiko beldar katezko garraioa edo airetiko garraioa.
Nazabalek zalantzan jartzen du airetiko
garraioa eta batez ere, helikoptero zerbitzuaren bideragarritasuna artzainen egunerokotasunari begira: “Erreala da hori?
Orain arte materialak eman izan dira
helikopteroetan txabolak konpontzeko,
eta sekulako gainkostua dute. Eguneroko
martxan, gaztak jaisteko, butanoa igotzeko... helikopteroa joango da? Mendizale
bati zerbait gertatzen zaionean hamarretik bederatzitan helikopteroa ez da joaten
lainoarengatik” dio EHNEko ordezkariak.
Nazabalen adibidearen kontrara, Agirre
Mauleonek ez du berehalakoan esaten
helikopteroaren aukera ez dela erreala:
“Hori horrela balitz, Pirinioetako Ordesan,
Suitzako parke guztietan edo Amazonian
bide sareak sartu beharko genituzke barruraino. Eta gainera, pistak asfaltatzen
baditugu, anbulantziak azkarrago joango
dira”, azaldu du ironikoki.
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2002ko egoerara bueltatuz, alternatibarik bilatu gabe hamalau urte “galdu”
direla uste du Landarlan elkarteko Koro
Irazustabarrenak. Ikuspegi bertsua du
lehen sektoreko ordezkari Garikoitz Nazabalek ere: “Duela hamabost urte, eztabaida plano hauetara etorri zenean, alternatibez hitz egiten ziguten. Hamabost
urte geroago, gabeziek hor jarraitu dute
baina alternatibarik ez da landu, edo ez
da planteatu, behinik behin”. Hamalau
urte hauetan, parke naturala pistek eragingo zuten “inpaktutik” salbatu dela iritzi du Aranzadiko Juantxo Agirrek. Aldi
berean, urte horietan zehar, beste irtenbide batzuk landu behar ziren haren ustean. “Ardura guztiona da, baina esfortzua beharra duenari ere eskatu behar
zaio” ohartarazi du ondarean adituak.
Puntu honetara iritsita, “zail” ikusten du
Josu Oiartzabalek pistak ez diren beste aukera batek beren beharrak eta eskariak betetzea. Hala ere, pistak egitearen gaiarekin
“itxirik” ez daudela dio sindikatuko Nazabalek: “Eztabaida ulertzen dugu eta horretarako hitz egiteko prest gaude, lanean ari
diren pertsona horien duintasuna errespetatuz gero. Alternatiba errealak baldin
badaude, planteatu eta hitz egingo dugu

AL

ko azpiegiturak “sortu, zaindu eta konponduko” direla ere badio.
EHNE nahiz ENBA sindikatuek abeltzainekin elkarlanean jasotako beharretako batzuen artean kokatzen ditu pistak
Nazabalek, eta gaineratzen du teknikarien lana dela horiek nondik egin daitezkeen finkatzea: “Guk mahai gainean jarri
ditugunak behar batzuen identifikazioak
dira. Bideak dira horietako bat. Nondik
egin behar diren ez dugu esaten. Hori ondoren tramitatzen denak esaten du”.

Laguntzailea
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GORPUTZARI ETA BIZITZARI
KASU EGITEKO LANAK
“Bizitza erdigunean jarri”. Gero eta gehiago entzuten da ekonomia
feministaren aldarrikapen asko laburbiltzen dituen esaldia. Baina zertaz ari gara
zehazki lelo hori errepikatzen dugunean? Nola eraman ikuspegi hori proiektu
edo enpresetara? Ahalegin horren onurak eta ajeak ongi ezagutzen dituzten
bost lagunengana jo dugu erantzun bila.

Lander Arretxea Bereziartua
@larretxea
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Egin dut proba. Ekonomia feministaz
galdegin diet lagun eta ezagunei. Askok
asmatu dute zerikusia baduen zer edo
zer aipatzen: “Zaintza-lanen balio eta
garrantziaz jabetzea”, “ongizateari etekinari baino garrantzia handiagoa ematea”, “harremanak eta behar pertsonalak
zaintzea”… Ideia zabal horiek praktikara
eraman dituzten proiektuen berri ba ote
duten galdetuta aldiz, inor gutxi izan da
izenik emateko gai. Izan badira, ordea
esaldi horiek aintzat hartu eta euren
egunerokora eramateko ahaleginean ari
direnak. Zailtasunak zailtasun.
Badaki zerbait horretaz guztiaz Irati Mogollon ikerlari errenteriarrak. Ana
Fernandez Cubero lankidearekin batera
hainbat kooperatibaren auditoria feministak egin ditu. Ikerketa eta praktika
askoren ondoren, esparru gatazkatsu jakin batzuk identifikatu dituzte: denbora,
lan-moldeak, erremunerazio eredua eta
kolektibizazio gradua. Horiek aztertuz
antzematen dituzte prekarizazioa, kontziliazio gatazkak, botere-harremanak…
Dioenez, posible da ekonomia feministaren ikuspegia proiektu konkretutara
eramatea, baina horretarako ezinbestekoa da ekoizpen helburuak gorputzen
eta bizitzako zikloen aldaketak kontuan
hartuz berrikustea. Bestela, bi filosofia
desberdinen arteko tentsioa elikatzen
da. “Adibidez, ohikoa izaten da kontziliazioaren izenean lanaldi murriztuekin
jardutea. Denbora murrizteak, ordea, ez
du zertan lan bolumena murriztea ekarri. Maiz lan kopuru berdina denbora eta
soldata murritzagoetan egitea dakar”.

Workoholismoa:
gustuko lanaren tranpa
Logika feminista honetatik datozen
praktikak ezartzeko zailtasun eta trabez galdetuta, “workholismoa” hartu
du ahotan Mogollonek. Gustuko dutena haien lan bilakatu dutelakoan, haien
identitateak eta nahiak enpleguaren bitartez gauzatzen dituztenen jokabidea.
“Pasioaren izenean auto-esplotazioan
bizi dira, nekaturik baina pozik. Jai egunak hartuz gero alferkerian egotearen
erruduntasuna sentitzen dute; onena
eman nahi dutenez, lanaldi amaigabeak
dituzte; diru gutxi irabazi arren, egunen
batean egoera aldatuko delakoan daude; eta etorkizuneko egonkortasun horren izenean, etengabe egiten dute lan”.
Zabalduta dagoen arren, arazotzat du
Mogollonek jokabide hori. Batetik, lan
28

Kalaka komunikazio agentzian euren emozioak elkarri azaltzeari garrantzi handia ematen diote: “Lana
gure errealizaziorako bide sendoa da, baina gure bizitza lana baino gehiago da”.

eredu edo logika horri etekina ateratzen
dioten sektore pribilegiatuak badaudelako. Bestetik, bizitza, erdigunean jarri
ordez, ekoizpen prozesuaren esanetara
jartzen dutelako.
Bestelako traba batzuk ere identifikatu ditu, hala nola: hiper-estimulazioa
edo etengabe zerbait egin beharra, eta
ordainsariaren gatazka. “Egindako lanagatik dirua eskatzeak erreparo edo
kontraesan handia sortzen digu, are
gehiago gure lana ez-materiala denean.
Askotan, erruduntasun horren iturria
gure jarduera politikoaz jabetu eta aktibismoa ogibide bihurtzeko beldurra da.
Baina ikasi behar dugu ordainsariaren
kontuarekin mugak jartzen. Komunitatearen errekonozimendu eta esker
onarekin bakarrik oraingoz ezin da ogia
erosi edo uraren faktura ordaindu.

Emozioak konpartitzearen garrantzia
Irati Mogollonek gertutik ezagutu duen
proiektuetako bat da Ttipi Studio kooperatiba. Hirigintza eta espazio kolektiboen diseinu kolaboratiboetan egiten

dute lan, baita komunitate eta erakundeen prozesu kolaboratiboetan ere.
Maddi Texeiro bertako kidearen arabera, ekonomia feministaren ideia batzuk
eraman dituzte euren antolaketa eta harremanetara. Lan-mota eta funtzio guztiek duten garrantziaz ohartzen direla
dio, eta denei balio bera ematen dietela,
bai arretari dagokionez, baina baita soldatari dagokionean ere. “Norberaren bizimodua eta lanetik kanpo duen errealitatea ere ongi ezagutzen dugu, asko hitz
egiten dugu horri buruz, eta eguneroko
jarrera eta talde dinamiketan aintzat
hartzen dugu”.
Antzeko bidea egin dute Kalaka komunikazio agentzian. Euren emozioak
elkarri azaltzeari garrantzi handia ematen diote, horrek eguneroko harremanetan duen eraginaz jakitun. Lan-ordutegi malguek ere baimendu diete
“bizitza erdigunean jartzea”: “Oso pozik joaten gara egunero lanera, eta gure
errealizaziorako bide sendoa da, baina
gure bizitza lana baino gehiago da. Horregatik, gure bizitzaren baitan antola2017/02/19 | ARGIA
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tzen dugu lan ordutegia. Kontziliazioak,
formakuntzak, gaixoaldiek eta egun
motelek beren lekua dute lanaldian”.
Texeirok aldiz, ordutegi malgua tranpa ere izan daitekeela uste du. “Zaila
da enplegua, aisialdia eta zaintzarako
denbora bereiztea, eta askotan elkar zapaltzen dute. Zer esanik ez sare sozialek
eta e-postek etengabe konektatuta mantentzen bagaituzte”.

Administrazioaren papera
Oso bestelako ikuspegia du Katakrak liburu-dendako bazkide eta langile Nerea
Fillatek. Ez du uste ekonomia feminista
ardatz hartzeko gaitasuna duen proiekturik egon badagoenik, ezta eurena ere.
“Katakraken saiatzen gara ezinbestekoak behar luketen eskubide batzuk
errespetatzen, baina horixe dira, eskubideak. Denok bete beharko genituzke”.
Edonola ere, aitortzen du badirela etekinari beharrean, euren ongizateari begiratuz hartutako erabaki batzuk: taberna
eta kantina izan arren, ez dute igande
eta jaiegunetan irekitzen, eta aitatasun
edo amatasun baimenak beste bi astez
luzatzen dituzte.
Erabaki txiki horiek garrantzia handia dutela dio, baina ekonomia feminista benetan ardatz hartzeko, administrazioak ere paper aktiboa izan behar
duela. “Gaiari administraziotik heltzen
ez zaion bitartean, oso zaila izango da
aldaketa eraldatzaileak proposatzea”.
Zentzu horretan, baditu hainbat aldarrikapen: batetik, kooperatibetan ere,
bestelako egitura juridikoetan bezala,
zaintza lanetarako lanaldi murriztua
hartzean kotizazio osoa mantentzea.
Bestetik, aitatasun eta amatasun baimenak berdindu eta derrigorrezko egitea. “Horrela, kolpetik, kontratazioetako

» Irati Mogollon, ikerlaria:
“Workoholismoa dutenak
pasioaren izenean
autoesplotazioan bizi
dira, nekaturik baina
pozik. Jai egunak
hartuz gero alferkerian
egotearen erruduntasuna
sentitzen dute; dena
eman nahi horretan,
lanaldi amaigabeak
egiten dituzte”
» Maddi Texeiro, Ttipi Studio:
“Norberaren bizimodua
eta lanetik kanpo
duen errealitatea ongi
ezagutzen dugu, asko hitz
egiten dugu horri buruz;
eta eguneroko jarrera eta
talde dinamiketan aintzat
hartzen dugu”

diskriminazioa leunduko genuke, eta
gizonezkoak zaintza lanetan aritzera
behartu”.

Presa ez da bidelagun ona
Ekonomia feministak ordutegiak eta harremanak lantzeko moduak berrikus-

tea eska dezake, baina ez hori bakarrik.
Erritmoak eta proiektuen zikloak ere
behar dute beste buelta erdi bat, gutxienez. Adibide ona da Lastotan nafarrena.
Bost urte dira Iruñerrian nekazaritza
eta formakuntza uztartuz Elkarbizitza
Laborategia martxan jartzeko ahaleginetan ari direla. Oraindik ez dute lortu,
baina gero eta gertuago daude. “Ulertu
dugu, orain arte ez bada atera, gauza
asko ikasi behar genituelako dela. Horrek lagundu digu frustrazioan eta etsipenean ez erortzen. Ez dugu iparra galdu, nahiz eta goxoki edo tentazio asko
izan ditugun. Nahiago izan dugu onura
ekonomikoa atzeratu, bidea zuzen mantentzeko. Elkarren zaintzaz gain, gure
proiektuaren zaintza ere inportantea
izan da. Proiektuaren filosofia mantentzeko, eta horren zutabeak ez botatzeko, uko egin diogu soldatak lehenago
lortzeari”.
Badirudi soilik gazteenen esku dagoela horrelako bideak jorratzea; gero eta
zailagoa dela urteak eta ardurak pilatu
ahala. Uste hori irauli dute Lastotanen.
Nerea Esparza kideak, esaterako, 41
urte eta bi seme-alaba ditu, eta pozez
eta ilusioz eutsi dio Lastotan sortzeko
asmoari. “Gure bizitzak ez du eztanda
egin. Izan ditugu krisiak, baina elkar
zainduz eta gure ametsa zein den argi
izanda, aurre egin diegu”. Haiena omen
da elkarbizitza laborategia izango denaren lehen esperimentua, eta harro daude, poliki bezain sendo egin dutelako bidea. “Bide honetan, elkar zainduz, gure
bizi erritmoak errespetatuz eta trabak
gaindituz ikasi dugun guztiak, balioko
digu aurrerago ere”. Denboraren joanak
eta presa ezak baimendu die jokabideak
ongi zaintzea, eta ahuldu beharrean, indartu egin ditu. n

1981eko udaberritik
Xareta-baztan Bidasoaldeko
Belarriak goxatzen
Euskalduna hitza
Bertakoa bihotza
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India

NEKAZARIEN SUIZIDIOEK
ODOLUSTUTAKO LURRA
Merkataritza askeko nazioarteko
itunek eta estatuko politikek
milaka nekazari hiltzen dituzte
urtero Indian, beren buruaz beste
egitera bultzatuz, laborari elkarte
ugarik salatzen dutenez. Egoerak
okerrera egin dezakeela ohartarazi
dute, sektoreko krisia areagotu eta
nekazaritza industrialak ezarritako
eredua indartu ahala.

Esti Redondo

India hegoaldeko La Via Campesinako
erakundeen koordinatzailea Kannaiyan
goitizenez ezagutzen da. Kazetariekin
egindako formazio saio batean “merkataritza askerako itunek nekazariak
erailtzen dituzte” oihukatu zuenean isiltasuna nagusitu zen. Baina datuak ikusita, ez dago zalantzarik, azken hamarkadan Indiako 250.000 lurjabe gizonezko
nekazarik beren buruaz beste egin dute
(emakumeak ez dira nekazaritzat hartzen, ezta lurgabeak ere). Aurten kopuruek gora egin dezakete, nekazaritza
krisia hedatzen ari den heinean.
Nekazari mugimenduen esanetan arrazoiak oso konplexuak dira, baina funtsean
barneko eta nazioarteko merkataritza askerako politikak dira arduradunak, haiek
eragindako krisiarekin, zorrekin eta diru
iturrien beherakadarekin lotura zuzena
dutelako suizidioek. La Via Campesinaren
hitzetan, “Indiako Gobernuak eta beste erakunde publiko batzuek ondorioei
begiratzen diete arrazoiei begiratu ordez, euren ardura politikoa ezkutatuta”.
2015ean beren buruaz beste egin zuten
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8.000 laborariak depresioak jota zeudela
esaten du gobernuak.

Diru iturrien beherakada
Iraultza Berdea esaten diotenak, hau da,
nekazaritza agroindustrialak, premia
gorrira eraman ditu familiak La Via Campesinaren esanetan. Patente teknologi-

koak, diru-laguntzen desagerpena, landa eremuko kredituen konplexutasuna,
herri merkatuen pribatizazioa, kanpo
inbertsioak… krisi horren parte dira.
Merkataritza askerako itunak eta bestelako nazioarteko akordioen arauak
direla-eta, nekazaritzako produktuen
prezioak behera doaz eta aldi berean
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Nekazarien suizidioengatik protestatzeko ekintza. Azken hamarkadan 250.000 lurjabe gizonezkok egin dute beren buruaz beste Indian. Emakumeak eta
lurgabeak ez dira nekazaritzat hartzen.

estatuek elikagaiak inportatzen dituzte,
oso zerga txikiekin edo zerga gabe egiten dutelako. Indiako nekazariek ezin
dute horrekin lehiatu.
Aurten berriro izango dute arazo bera,
gobernuak garia eta patata inportatuko
dituela adierazi du eta. Horretarako aitzakia da Indian ez dela uzta nahikoa egon,
baina nekazari mugimenduek gezurtatu
egiten dute: “Arazoa da gobernuak ez duela elikagai nahikoa erosi eta gorde; Merkataritzarako Nazioarteko Erakundeak,
Indiak sinatu dituen merkataritza askeko
itunekin batera (80 baino gehiago), ez du
horretarako aukerarik ematen”. Nekazarien ordezkariek esaten dutenez, 1990era
arte bere biztanle guztiak elikatzeko janari
nahikoa ekoizten zuen Indiak; “orain barne
ekoizpena suntsitzen ari dira dumping politikekin eta nekazariak behartzen dituzte
salneurri txikiekin lehiatzera”.

Gutxieneko prezioak
Laborarien iritziz, Indiako Gobernuaren
ardura izan beharko litzateke gutxieneko
salneurriak ezartzea, langileak merkatuaren gorabeheretatik babesteko. Baina
uzta gehienek ez dute oraindik gutxieneko preziorik eta dutenean txikiegia da, ez
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da inolaz ere bidezko prezioa. India osoko La Via Campesinako mugimenduen
aspaldiko borroka da hori, urtero milaka
nekazari kalera ateratzen dituena. Yudvir
Singh, Bharatiya Kissan Union (BKU) taldeko ordezkariak dioenez, “une honetan

»» Nekazarien esanetan
1990era arte Indiak
bere biztanle guztiak
elikatzeko adina ekoizten
zuen; oraingo politikek
ekoizpena suntsitu eta
zor etengabera eraman
dituzte laborariak
»» Pestizidak edatea,
urkatzea eta uztarekin
batera immolatzea dira
masiboki erabilitako
suizidio motetako batzuk

uztarekin dirua galtzen ari diren ekoizleak daude, oso baldintza eskasetan bizi
direnak, eta badira uztak alferrik galtzen
edo botatzen dituztenak ere”.
Lehen sektorean ematen diren galerak
neurri handi batean Iraultza Berdearen
ondorioa dira, arazoa jasaten ari direnek sinpleki adierazten dutenez: gastuak
biderkatu ziren –eta urtero handitzen
dira– eta elikagaien salneurriak mantendu egin dira. Bertako baliabideak
erabiltzen zituen eta ia diru inbertsiorik
behar ez zuen nekazaritzatik urtero inbertsio handiak eskatzen dituen eredura
pasatzean (haziak, pestizidak, ongarriak,
erregaiak…), irabaziak gutxituz joan dira.
Hazi transgenikoen agerpenak itotzea
areagotu zuen. Kotoi transgenikoak milaka nekazari hondamendira eta suizidiora eraman zituen, eta arrisku bera dakar
ziape transgenikoaren agerpenak. Ipar
Indian oso labore garrantzitsua da ziapea,
mostaza olioaren kontsumoagatik.
Horrek guztiak zor etengabera eraman
ditu nekazari familiak, ordaindu ezin duten zorra. Eta depresio egoera larriak sortu dira: zordunak etxeetara joaten dira
diru eske, eta horrek, herri txikietan, lotsa
publikoa eta autoestimua galtzea dakar.
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JAKINTZA GALDU, URA URRITU
Laborariek onartzen dute gehienek ezagutzak
galdu dituztela: “Nekazaritza industrialeko bi belaunalditan galdu da bertako baliabideekin lan
egiteko jakintza; eta nekazariak guztiz menpekoak dira hazi, ongarri, merkatu eta uztez erabakitzeko garaian, eskualde bakoitzaren ezaugarrietara ohituta ez dauden barietate eta ekoizpenekin
lanean ari dira. Adibidez, ur apur bat dagoenean
alferrik galtzen da monolaborantzan, edo uholde
bidezko ureztatze sistemekin”.
Ur gabezia oso sakona eta larria da Indian. Nekazaritzako erabilerarako ura saltzen hasi dira, eta
hasi dira ere komunitateen arteko gatazkak erreketako ura dela eta. Iturrietan jendea zain egoten
da, emakumeek kilometroak egiten dituzte ur
bila... Hasita daude lehen mobilizazioak ere.

“Ez dago irabazietarako aukerarik”,
kexu dira, “uzta handia denean prezioek
behera egiten dute merkatu legeak direla
eta ez direla, eta uzta txikia bada prezioak aldatu egiten dira inportazio politikengatik eta gastuen igoeragatik”. Horrekin batera, gora egin dute suizidio tasek.

Uzta txarrak
Sistema neoliberalak ez ditu nekazariak
era bakarrean kaltetzen. Iraultza Berdeari
lotutako laborantza industriala, esaterako, klima aldaketaren eragileetako bat da;
izan ere, Focus on South Global GKEren
arabera CO2 emisioen %50 inguru nekazaritza eredu industrialetik datoz, basoen
akabatzea, ongarrien produkzioa, pestiziden aireratzea, makineria astunaren erabilera eta garraioa kontuan hartuta.
Hondamendi naturalak biderkatu
egin dira Indian: uholdeak, zikloiak eta,
gehienbat, lehorteak, epe luzeko eta kroniko bihurtzen ari direnak. Indiako eskualde handiek ur gabezia sufritu dute azken urteetan; toki horietan beren buruaz
beste egiten dutenen kopurua ohikoa baino altuagoa da. Baina Indiako Gobernuak
hartutako erabakiek ez dute sustatzen berotegi efektua gutxituko duen nekazaritza
eredu bat. Eta efektu horren ondorioak
leuntzeko neurririk ere ez du hartu.
Krisi honetan emakumeak ikusezin
bihurtzen dira, estatistikek eta indiar
jendarteak ez ditu laboraritzat hartzen,
animalien eta hainbat uztaren arduradunak badira ere. Emakumeek ez omen
dute nekazaritza krisia jasaten, gabezia
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egoeretan zaintza lanak biderkatu arren,
goseagatik, gaixotasunengatik…. Eta
emakumeak dira Indiako landa eremuan
zaintzaren arduradun bakarrak. Haien
bizitzak ikusezinak dira, eta are ikusezinago haien heriotzak: ez dago emakumeen suizidio tasen inguruko daturik.
Datu orokorragoen barruan sartzen dira,
eta batzuetan indarkeria matxista kasu
moduan agerrarazi nahi dituzte.

Nekazarien erbestea
Pestizidak edatea, uzta gordetzen duten lekuan urkatzea eta uztarekin batera immolatzea dira masiboki erabiltzen diren suizidio motetako batzuk. Baina badago beste
“heriotza” isilago bat, La Via Campesinak
salatzen duenez: hirietara migratzea. Horrekin batera elikagaien ekoizpena galtzen
da, hala nola kulturak, bizilagunen arteko
harremanak, komunitatea…
Erbeste horrek beste arazo batzuk sortzen ditu harrera lekuetan: biztanle gehiegi dituzten hiriak, langabezi tasa altuak,
ur edangarririk ez izatea, ez energiarik, ez
garbitasunik… “Baina badirudi sistemarentzat errentagarria dela, oraindik ere
bultzatzen duelako”, dio La Via Campesinak. Indian, beste edozein herrialdetan
bezala, migrazioa arrazoi ugariko fenomeno konplexua da, baina kasu honetan
behintzat esan daiteke Narendra Modiren
gobernuak bultzatzen duen industrializazio politikak zuzeneko lotura duela. Modi
lurrak desjabetzen eta nekazariak kaleratzen ari da, industria eta etxebizitzak eraikitzeko, eta horrek migrazioa handitu du.

SOUTHLIVE

Chukki Nanjundaswamy, Amrita Bhommi
agroekologia eskolako koordinatzaileak,
Karnataka eskualdean landa husten ari
dela eta gazteek nekazaritzan sinesteari
utzi diotela dio.
Halere, India laborari herrialdea da
oraindik. Biztanleen %65 landa eremuan bizi da eta, guztiz edo neurri
handi batean, nekazariak dira. Baina independentzia garaian %80 ziren; beheranzko joera argia da.

Dirurik gabeko ekonomia
Egoera okerra zen, baina gobernuak azaroan hartutako erabakiaren ondorioz
nekazariak are egoera larriagoan daude
orain. Diru beltzarekin amaitzeko aitzakiaz gobernua billete zahar gehienak merkatutik kendu eta berriak inprimatzen
hasi zen, baina askoz kantitate txikiagoan,
helburua transakzio elektronikoen bidezko ekonomia sortzea delako. Demonetizazioa deitu diote ekonomia txikiak hankaz
gora jarri dituen prozesu horri.
Laborari askok ez dakite idazten edo
irakurtzen, ez daukate ordenagailurik
ez internetik, askotan banku konturik
ere ez… Zaila da imajinatzea nolakoa
izango den ibilbidea. Lehenengo ondorio latzak berehala etorri ziren: kalean
dirurik ez, banku eta kutxazain gehienak itxita, ilara amaigabeak egunean
baimenduta zeuden 2.000 errupia lortzeko, hamabost euro gutxi gorabehera. Komunikabideetan hirietako irudi
dramatikoak azaltzen ziren, baina landa eremuan arazoa larriagoa zen, herri
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ESTI REDONDO

LA VIA CAMPESINA

Indiako nekazaritzaren krisian emakumeak ikusezinak dira, estatistikek eta jendarteak ez ditu laboraritzat, animalien eta hainbat uztaren arduradunak badira
ere. Ez omen dute krisia jasaten, eurek bakar-bakarrik egiten dituzten zaintza lanak halako egoeretan biderkatzen diren arren: gaixotasunak, gosea...
Testuinguru horretan, ez dago emakumeen suizidio tasei buruzko daturik.

banku kooperatibo gehienek ez baitzuten dirurik. Egoera horrek azaroa eta
abendua bitartean iraun zuen.
Azaroa uzta garaia da, hilabete horretan lortzen dute familiek urterako
dirua, baita hurrengo ereiterako behar
dutena erostekoa ere. Eskuartean diru
fisikoa behar dute. Baina halakorik ez
zegoen eta norbaitek baldin bazeukan
ez zegoen gastatzeko prest. Denda txiki gehienak hainbat astez itxita egon
ziren. Elikagaien prezioak jaitsi behar
izan zituzten, ia oparitzeraino, inork ez
zuelako erosi nahi. Askok udako uztaren dirua galdu dute eta ezin izan dute
neguko uztan inbertitu.

teko laguntzak eta abar eskatzen dizkiote,
baina neurri horiek, beharrezkoak izanagatik, epe laburrekoak direlakoan.
Arazoari errotik heltzeko “elikadura
burujabetzaren bidean jarriko gaituen
agroekologian” oinarritzea galdatzen
dute. “Ekoizpen sistema autonomoak
behar ditugu, kanpoko intsumorik behar
ez dutenak, kalitatezko uztak izateko eta
indiar familiak elikatzeko”.
Gobernua oso bestelako bideetatik doala salatzen dute. Darmendra Kumar BKUko
kideak dioenez, agintarien apustu berriena “nekazaritza adimentsu guneak” dira,

Badago bere buruaz beste
egiten ez duenik

»» Konpainia handien menpe
ez daudenek prezio hobean
ekoizten dute, ez dute
zorrik eta ez dute beren
buruaz beste egiten, La Via
Campesinaren esanetan

Norberaren buruaz beste egiteko arrazoia
dirua dela esatea azalpen azalekoegia ematea litzateke, nekazari mugimenduen ustez. “Konponbidea sistema osoa aldatzea
da”, diote. Gobernuari bidezko salneurriak,
inportazio merkeekin amaitzea, zorra barkatzea, hondamendi naturalei aurre egi-
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pestizida ekoizleek diruz sustatutakoak.
“Asmakizun hori zenbat pozoi erabili behar
dugun esaten digun teknologian datza”, dio
Kumarrek. Nekazarien arazoak konpontzeko baino, menpekoago bihurtzeko balio
duen erreminta da haren iritziz.
Chukki Nanjundaswamyren hitzetan,
“itxaropena nekazaritza alternatiboa da,
ekonomia alternatibo baten barruan. Hori
da gure apustua; horretan dabiltzanek ez
dute beren buruaz beste egiten”. La Via
Campesinak zabaldutako datuen arabera,
konpainia handien menpeko ez direnek
askoz prezio hobean ekoizten dute eta bizitza kalitate handiagoa dute, zorrik gabe.
Salmenta sare lokaletan antolatzen dute,
eta ez dute dirurik galtzen inportazioen
erruz. Urtetan ura jaso eta gordetzeko bideak garatu dituztenek, bertako aldaerekin lan egiten dutenek, lehortea pairatzen
duten elikagaiekin ari direnek… bizitzeko
adina ateratzeaz gain, klima aldaketari
aurre egiteko aukera gehiago dute. Eredu
hori zabalduz suizidioak iraganeko kontua besterik izan ez daitezen eginahalean
dabil La Via Campesina. n
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Txoriak.eus

HIZTEGIAN AURKITUKO
EZ DITUZUN TXORI IZENAK
Euskal Herriko hegaztiei buruzko webgunea sortu du Asier Sarasua biologo
eta filologoak: txoriak.eus. Helburu nagusia txorien euskarazko izenak biltzea
da, baita horien inguruko informazioa ematea ere. Hortaz, bi alderdi jorratu
ditu Sarasuak webgunean: batetik ornitonimia (txori izenak), eta bestetik
ornitologia (hegaztiak aztertzen dituen zoologiaren adarra). Natur ondarea
eta ondare linguistiko eta kulturala uztartu ditu.
Ainhoa Ortega Bretos
@ob_ainhoa

Biologo, txorizale, filologo eta dialektologia zale izanda, horrelako egitasmo
bat sortzera kondenatuta zegoela uste
du Asier Sarasuak. 1990eko hamarkadan hasi zen Eibarko baserritarrak elkarrizketatzen. Orduan konturatu zen,
berak ikasketetan eta liburuetan ikasitako txori izenak ezezagunak zirela
bertako baserritar eta ehiztarientzako.
Haiek beste hitz batzuk erabiltzen zituzten, Sarasuak, biologo eta filologo izan
arren, ezagutzen ez zituenak.
Hegaztien euskarazko izen gehiago
jasotzeko asmoz, elkarrizketak egiten
hasi zen Eibar inguruko herrietan. Azkenerako, proiektua Euskal Herrira zabaltzea erabaki zuen, eta dagoeneko elkarrizketak egin ditu zazpi lurraldeetako
hainbat herritan.
1990eko hamarkadan hasi arren, denbora batez beste proiektu eta lan batzuetan ibili da Sarasua. Azken bi urteetan
ekin dio berriz ere egitasmoari, horrelako gai baten inguruan euskaraz material
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gutxi dagoela ikusita. 2016ko abenduan,
urtetan bildutako guztia erakusgarri jartzeko txoriak.eus webgunea sortu zuen.

200 elkarrizketa
Proiektuaren egile bakarra da Asier Sarasua. Afizioz sortu du txoriak.eus egitasmoa, eta galzorian zegoen txori izenen ondarea batzeko eta katalogatzeko
asmoarekin ekin dio berriz ere. Horretarako, hainbat gai landu ditu webgunean.
Batetik, alderdi naturalistiko edo zoologikoa jorratu du. Hegaztien zerrenda
osatu eta horien inguruko informazio
biologikoa jarri du webgunean. Txori
bakoitzari fitxa sortu dio. Bertan azaldu
du noiz eta non ikusi daitekeen hegazti
bakoitza, eta zeintzuk diren horretarako dauden habitat eta txoko egokienak.
Horrez gain, hedadura-mapak, argazkiak eta bestelako multimedia edukiak
txertatu ditu fitxetan. Hegazti bakoitzak
egiten duen hotsa ere entzun daiteke.

Txoritokiak izeneko atal bat ere landu
du Sarasuak. Euskal Herriko eta inguruetako biosfera erreserba, parke eta
aintziren inguruko informazioa azaldu
du. Oraingoz, Urdaibaiko biosfera erreserba, Santoña, Txingudi, Salburua eta
Pitillasko hezeguneari buruzko materiala argitaratu du, baina aurrerago beste batzuk ere lantzeko asmoa du.
Azkenik, txorien euskal izendegia
osatu du biologo eta filologoak, hegaztiek Euskal Herriko eskualde bakoitzean jasotzen duten izena zehaztuz.
Horretarako, 200 elkarrizketa egin ditu,
eta hainbat liburu eta artikulu ere begiratu ditu.

Hiztegia osatzeko oinarrizko iturria
ahozkoa da
Adineko baserritar, ehiztari eta arrantzaleak elkarrizketatu ditu Sarasuak. Lehenengoak 1990eko hamarkadan, eta azkenak 2017ko urtarrilean. Aurrerago ere
beste batzuk egingo dituela azaldu du.
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Egunero erabiltzen diren hiztegiek, argazkian agertzen den txoria txantxangorria dela esango dizute.
Euskal Herrian barna galdezka hasiz gero berriz, ondoko zerrenda baino luzeagoa aterako zaizu:
anttonpapargorri, lepogorri, txantxako, txindor, lebatxori, papatx, txintxagorri, zintzurgorri, txintxiri,
xafrantxist, txantxingorri, parpar, txotxolongorri, txantxango, papogorri. Argazkia Bittor Mutiozabalek
Zarauzko Iñurritzako biotopoan ateratakoa da.

Hiztegia osatzeko oinarrizko iturria,
beraz, ahozkoa da. Baina txori izenak
biltzen dituzten ehun bat liburu, artikulu
eta hiztegi ere landu eta aztertu ditu Sarasuak, ahozkoekin alderatu ahal izateko. Azaldu duenez, elkarrizketa horietan
nabarmen ikusten da, beste alor lexikalean ez bezala (ugaztunak, anfibioak, perretxikoak, baserriko tresnak eta abar),
hegaztien inguruan jasotako hitz gehienak euskara batutik urrun daudela, eta
askotan hiztegietatik kanpo.
Hortaz, txorien idatzizko izenak eta
ahozkoak bat datozen ala ez aztertzea
interesatzen zaio Sarasuari. Izan ere,
norbaitek txori izen bat sartzen duenean hiztegian, izen hori hedatu eta nagusitu egiten da gainerako liburu eta
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hiztegietan. Baina sarri gertatzen da,
hitza idatziz zabaldu arren, ez dela ahoz
erabiltzen. Horrez gain, herri batetik
bestera izen oso ezberdinak eduki ditzakete hegaztiek, txori bakar batek dozena
bat izen jaso dezake.
Anas crecca izeneko hegazti espezieari,
esaterako, ‘ahatettipi’ esaten zaio Zuberoan, ‘ahatetxiki’ Urola Kostaldean, Gorbeia inguruetan, Goierrin eta Bidasoa
Garaian. Donostialdean, aldiz, ‘txertxeta’
deitzen diote hegazti berari, eta ‘zertzeta’
erabiltzen dute Durangaldean, Debagoienan, Debabarrenan, Lea Artibain, Arratia
Nerbioin, Gorbeia inguruetan, Goierrin,
Gernika-Bermeon, Urola Kostaldean,
Hego Lapurdiko Hirigunean, Tolosaldean
eta Plentzia-Mungian.

»» Asier Sarasua:
“Baserritarrek eta
ehiztariek esandakoetan
nabarmen ikusten da,
ugaztunetan, anfibioetan
eta perretxikoetan ez
bezala, hegaztietan hitz
gehienak euskara batutik
urrun daudela, eta askotan
hiztegietatik kanpo”
Txoriak.eus egitasmoaren bitartez,
hegaztien izendegia jaso eta berreskuratu nahi du Sarasuak. Izan ere, galzorian dagoen ondarea dela uste du: “Alor
semantiko zinez aberatsa da hegaztiena, eta gazteen artean erabat galzorian
dago, transmisioa etenda eta estandarreko formak erabat nagusituta”. n
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ZUZEN KATALUNIAKO
ERREPUBLIKARANTZ...
EDO PROZESISMOAN BARNA?
Katalunia bete-betean sartu da erreferendumaren fasean. Espainiak dio ez
dela egingo, Generalitateak baietz. 155. artikulua ere mahai gainera ekarri
du Madrilek. Kataluniak Deskonexio Legea. Eta giroa epikaz janzteko: Artur
Masen itzulera, oraingoan auzitegietatik barna. Prozesismoaren kapitulu bat
gehiago, dio hainbatek.
Xabier Letona
@xletona
ARGAZKIAK: ANC

Urtarrilaren 28an ireki zen Kataluniak
bizi duen egoeraren ate berri hau: CUPek
Generalitatearen 2017ko aurrekontuak
onartu zituen eta horrekin abiarazi zuen
erreferendumaren aroa. Hainbaten ustez
prozesu soberanistaren hirugarren aroa
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litzateke. Lehena 2014ko azaroaren 9koa
izan zen eta bigarrena 2015eko hauteskunde plebiszitarioak.
Erreferendumaren korridorean sartu
da, beraz, independentzia prozesua, baina inork ez daki oraindik berau egingo

den eta egiten bada loteslea izango den,
Generalitatetik eta Kataluniako Legebiltzarretik adierazten den moduan. Ez
dago behar besteko konfiantzarik soberanismoan, hori goitik behera sinesteko.
Carles Puigdemont lehendakaria, dena
2017/02/19 | ARGIA
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Behin erreferendumerako atzerako kontaketa hasita, Espainiako Gobernuak
gogor ekin dio erasoaldi politikoari, eta
orain arte bezala kontsulta ez dela egingo iragarri du tinko. Rafael Catalá Espainiako justizia ministroak argi adierazi du
autonomia Konstituzioaren 155. artikuluaren bidez bertan behera utzi beharko
balitz, hala egingo dutela. Espainiako historia ezagututa, Luis María Ansón ABC
egunkariko zuzendari ohiaren berben
mehatxua larriagoa da: “Beldurra ematen du pentsatzeak Espainiako Historiaren orrialdeak ostera ere odoletan eror
daitezkeela”. Tankerako adierazpen eta
esamoldeak aspaldi ez bezala barreiatu
dira Espainiaren aktualitate politikoan.

tuko denik. Baita soberanismoaren barruan ere. 2014ko azaroaren 9ko adibidea hor da. Loteslea izan behar zuen,
baina azkenean “partehartze prozesua”
izan zen; ez zen ofiziala izango, baina “erreferendumaren balore politikoa
izango zuen”, Masen esanetan; independentzia aldarrikatu beharrean, ordea,
hauteskunde plebiszitarioak egin ziren.
Eta hala ere gertaera handia izan zen
hura. Independentistek, oro har, urrats
oso garrantzitsuak ematen ari direla sentitzen dute, baina bada ere ezkortasun
maila bat esandakoak betetzen ez direlako, edo erdizka betetzen direlako.
Egoera horri, prozezismoa deitzen diote askok. Joger Palá “El Critic” webguneko koordinatzailea da esamoldearen
asmatzailea eta berak bi zentzu ematen
dizkio: batetik, hor dago beti Prozesua,
beti aurrera, baina bere helburuetara
inoiz heldu gabe, hainbat egoera estaliz
eta egoera hori etengabe luzatuz; bestetik, indar metaketa garai moduan ere
uler liteke, Prozesuaren garaia da hau,
indar soberanistek beren helburuetara
iristeko hainbat saio eta molde erabiltzen ari diren garaia.

Prozesismoa

Masen itzulera epikoa

Ateak zabalik dira bai, baina Katalunian
askori kosta egiten zaio sinestea gauza-

Doinu epiko handia izan du Artur Mas
lehendakari ohiaren itzulerak politika-

den, Artur Mas baino askoz argiago hitz
egiten ari da gaiaz eta urtarrilaren 24an
Europako Legebiltzarrean emandako hitzaldian ere halaxe egin zuen: “Erreferenduma egin egingo dugu, bai ala bai,
Estatuaren baimenarekin edo gabe eta
%50 + 1arekin irabazten badugu, independentzia aldarrikatuko dugu”. Ozenago bai akaso, baina argiago ezin da esan.

Konstituzioaren 155. artikulua
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ren lehen lerrora. Egia esan, lehenbiziz
gertatzen da halakorik Estatuan, ez da
txantxetakoa Espainiako Justiziak autonomia bateko lehendakari ohi bat epaitzea. Eta oso nabarmentzekoa, halaber,
50.000 pertsonak laguntzea hiru auzipetuak –Artur Mas, Irene Rigau eta Joana
Ortega– auzitegietako ateraino.
“Kalean harro, baina epailearen aurrean otzan” diote unionistek; “Herri bat
du atzean”, independentistek; eta badira
elkartasuna adierazi bai, baina zale ez
direnak ere: “Epaimahaiaren aurrean desobedientzia ekintza hura ez onartzea ez
da defentsa estrategia egokia”, azpimarratu du CUPek. Masek bere gain hartu
du erreferendumaren erantzukizun politiko osoa, baina ihes egin dio erantzukizun juridikoari: Masen erranetan “Konstituzio Auzitegiak ez zien agindu zuzenik
eman erreferenduma geldiarazteko” eta,
beraz, ez zuten ezer desobeditu.
Inhabilitazioa ez litzateke txantxetakoa
Mas eta PDECat bere alderdiarentzat,
eta aukera horrek hainbat mugimendu
azkartu ditzake xake jokoan. Baina independentismoak dioenez, Katalunian
Masen inhabilitazioa baino garrantzitsuagoa izango litzateke Carme Forcadell
kargugabetzea, azkenean Masek orain ez
duelako kargurik eta Forcadell Legebiltzarreko lehendakaria delako.
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Ezkerreko argazkian, Joana Ortega, Artur Mas eta Irene Rigau auzitegira sartzear, sostengua ematera joandako milaka herritarrak agurtzen.

Denetarik entzun eta irakur daiteke
Kataluniako egoeraz eta kontu askorekin
ibili behar da bata ala bestea xurgatzerakoan, baina badira joera nagusi batzuk
aurrera begira; bestelakoa izango da betetzen diren ala ez. Joera horietan Forcadellen inhabilitazioa gauzatutzat ematen
da, eta erantzun gisa independentismoak
erreferenduma uda aurrera ekar dezake.
Generalitateak ere publiko esan du hori
aukera bat litzatekeela.
Instituzioak behar dira erreferenduma
antolatzeko eta irailera arte itxaronez
gero, independentistak instituzio barik
gera litezke erreferenduma egiteko; eta
ondoren independentzia aldarrikatzeko,
hori baita baiezkoak aise irabazi ondoren
egin beharreko hurrengo urratsa.

Deskonexiorako Legea
Abenduaren amaieran iragarri zuten
Junts Pel Sí eta CuPek Deskonexiorako
Legean akordioa erdietsi zutela. Erreferenduma bezain giltzarri da atal hau
eta haren segidan jarri beharko da indarrean. Nahiko aurreratua ei dago eta
uztailaren 1erako guztiz prest egongo da.
Bere helburua da hutsune juridikorik ez
uztea autonomiatik Kataluniako Errepublikaren bidean. Funtsean, lege hau indarrean sartzea independentzia aldarrikatzea da. Hala dio bere lehen artikuluak:
“Kataluniak Errepublika demokratiko
eta sozial gisa eratu du bere burua”.
Akordioa iragarri zenean legearen hezurduraren bederatzi titulu nagusiak
ere eman zituzten: “xedapen orokorrak;
nazionalitatea eta lurraldea; ordena38

mendu eta administrazioen segida; eskubideak eta betebeharrak; sistema instituzionala; botere judiziala eta justizia
administrazioa; finantzak; independentzia erreferenduma; prozesu konstituziogilea; eta amaierako xedapenak eta
aplikaezinak”.
Eta debekatzen delako erreferenduma egiten ez bada? Orduan independentismoak horretan oinarrituko luke Deskonexio Legea indarrean jartzeko bere
legitimitatea. Beraz, datorren udan edo
udazkenean lege hori indarrean sartuko
litzateke bai ala bai, autonomiak indarrean irauten badu bederen.
Funtsean, soberanismoak pentsatzen
du errepresioaren bideak jende asko
ekarriko duela bere esparrura, batez ere
udaberri honetan politikoki eratuko den
En Comú esparrukoak. Erreferendumari
begira, espazio hori edo haren zati handi
bat bereganatzea da independentisten
egungo erronkarik handiena kontsultaren arrakastari begira.
Erreferenduma eta Deskonexio Legearen artean hauteskunde aurreratuak egitea ere ezin da baztertu, batez ere erreferenduma egiteko aukerarik ez badago.
Horra begira legoke Masen oraingo irudi
metaketa, Puigdemontek iragarria baitu
bere ez dela izango berriz lehendakari.
Egungo inkestek, ordea, bosgarren lekuan jartzen dute PDECat. Jordi Pujol
lehendakari ohiak, esate baterako, Oriol
Junqueras ikusten du lehendakari, batez
ere Mas inhabilitatzen badute: “Orduan
bereak egin du”, dio hainbat gazterekin
egindako solasaldian.

Lehendakari gabeko zerrenda
Enric Juliana moduko analistek argi ikusten dute ez dela erreferendumik egingo
eta hauteskundeak aurreratuko direla
berriz ere. Baina oraingoan oso gaitza
litzateke Junts Pel Sí-ren jokaldia errepikatzea eta bakoitza bere siglekin joango
litzateke hautetsontzietara. Azken bala
gisa, ordea, independentismoari beti geratuko zaio “lehendakaririk gabeko zerrenda”, dagoeneko hainbat erakundek
2015eko iraileko hauteskundeetarako
proposatu zutena, baina indar aski izan
ez zuena: independentismo osoa aurkeztuko litzateke zerrenda bakarrean, baina
hau pertsona ezagunez osatua legoke eta
ez politikariez.
Gehiengo osoa lortuz gero, ordea,
lehendakaria izendatu beharrean, Legebiltzarra desegin eta hauteskundeak deituko lirateke berriz; eta orain bai, alderdi
bakoitza bere proiektuarekin aurkeztuko
litzateke. Erreferendumaren gisakoa litzateke lehena eta hauteskunde konstituziogileak bigarrenak. Eta guztia Espainiarekiko izan daitekeen enfrentamendu
gogorra saihestuta.
Legitimitate talka agerian da zeruertzean, baina ezin jakin nola lehertuko
den: Espainiak estatu indartsu baten
tresneria osoa du, bere zuzenbide estatuaren indarra; Kataluniak herritarren
legitimitate demokratikoa. Independentistak legitimitate hori handitzen dela
erakusteko gai diren neurrian, Errepublika berria gertuago izango da. Egungo
egoera asko luzatzen bada, independentismoa higatu egingo da. n
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DENBORAREN MAKINA

BUFFALO BILLEN KONTRAESANAK
Nagore Irazustabarrena
Uranga
@irazustabarrena

Iowa (AEB), 1846ko otsailaren 26a. William Frederick Cody esploratzaile eta
ehiztaria, Buffalo Bill ezizenez ezaguna,
jaio zen. 14 urte besterik ez zituela, Pony
Express mezularitza enpresa sortu berrian hasi omen zen lanean, eta zaldizko
eta ehiztari trebe bihurtu zen. Sezesio
Gerran parte hartu zuen, Batasunaren aldean. Eta gerra amaitutakoan Far West-a
(mendebalde urruna) esploratzeari
ekin zion berriro, Kansas Pacific Railroad trenbide enpresarentzat. Curriculum horrek heroi eta mito bihurtu zuen,
Ned Buntline nobelagile eta lagunaren
bultzadaz. Bizitzaren azken 30 urteetan
ospe horri etekina atera zion, Wild West
(1883) ikuskizunaren bidez.
Milaka bisonte amerikar hil zituen Buffalo Billek. Kansas Pacificeko langileek
bisonte haragiz elikatzen ziren nagusiki,
eta Codyk marka ikusgarriak lortu zituen
haien hornikuntzan: 30 minutuan 48 bisonte bota zituen; zortzi hilabetean, 4.280.
Espeziaren desagertzeari egindako ekarpen horrek eman zion Buffalo ezizena.
Gizakiak ere dozenaka hil zituen, batez ere indioak. Haien kontrako hamasei
gerratan parte hartu zuen, Ile Hori buruzagi cheyennea esku hutsez hil omen
zuen, eta ikuskizunetan bertatiarrak gutxietsi zituen. Hala ere, iraganean egindakoaren aurka predikatu zuen hainbat
arlotan. Esaterako, bisonte amerikarra
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Versaillesko l’Orangerie lorategia laranjondoz josita dago gaur egun. Baina bildumako ale ezagunena
falta du, Leonor Trastamarak duela 600 urte inguru Erriberrin landatu zuen laranjondo boskoitza,
itxuraz, Frantziara iritsi zen lehena. ARGAZKILARIA

ROCK ISLAND AUCTION

Buffalo Billen ikuskizunaren kartela.

kontserbatzeko neurriak bultzatu zituen. Ehiza garaia mugatzen eta arautzen ahalegindu zen. Alferrik.
Gizaki guztien eskubideen aldeko diskurtsoa ere zabaltzen saiatu zen komunikabideetan. 1898an The Milwaukee
Journal-eko kazetariak emakumeen sufragioa babesten ote zuen galdetu zion
eta hark baietz erantzun zuen, gehienek
ezezko borobila erantzungo luketen garaian. Annie Oakley garaiko tiratzaile
trebeena kontratatu zuen ikuskizunerako eta Calamity Jane bera ere ezagutu omen zuen. “Idatz ezazu letra handi

beltzetan emakumeen sufragioaren alde
nagoela. Emakumeek dagokien tokira
itzuli behar dutela dioten gizonek barrea eragiten didate. Emakumeek gizonen lana berdin egin dezakete eta berdin ordaindu beharko liekete”.
Azkenik, esan bezala, Buffalo Billen
ikuskizunetan indioak gaiztoak izan ziren beti; bere diskurtsoan, ordea, ez.
Dallas Morning News egunkariari adierazi zionez, “indioei erasotzen nienean
lotsa ematen zidan nire buruak, eta damua sentitzen nuen. Gure aurka borrokatzeko eskubide osoa zuten”. n

Jainkoen oparia ala deabruaren tranpa?

RAGGI VIVAI TARTOFICOLTURA
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Antzinaroan, Egipton nahiz Grezian,
trufa jada sukaldaritzan erabiltzen zen
eta oso preziatua zen. Erroman jatorri
jainkotiarra eman zioten onddo preziatuari: Juvenal olerkariaren arabera, Jupiterrek haritz baten ondoan botatako
tximista batek sortu zuen. Erdi Aroan,
ordea, Eliza Katolikoak trufaren aurkako gurutzada abiatu zuen. Afrodisia-

ko tentagarri arriskutsua omen zen eta
gainera sufre usaina antzematen zioten, deabruarekin lotuta zegoen seinale.
Musulmanak ere ez ziren onddoaz fio;
XV. mendeko Sevillako arau batek meskiten inguruan trufak saltzea debekatu
zuen. Errenazimendutik aurrera trufek
jainkozko estatusa berreskuratu zuen
sukaldean, eta prezioan. n
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AZA JENDEA | BRASSICA GENEROA

Konfuzioren azak
Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

Aurtengo hau aza jendearen urtea izendatu dutela baliatuz, azapologia egiten jarraituko dut. Europako kostalde osoan, mediterranear eremuan eta
Asian topa daitezke aza jendearen arbaso basak. Milaka urte daramatzagu aza
horietatik jaten. Jan aurretik, agidanean,
botika gisa erabiltzen ziren, gorreria,
beherakoa eta buruko mina osatzeko.
Jateko etxekotu, landu eta hobetutako
aldaeren artean, mota askotako azatarrak bereizi ditugu, kultura askotan garrantzi handikoak, baratze eta soroetan
etengabeko aukeraketa eginez.
Brassica generoak biltzen ditu azatarrak. Brassica hitzak, latinez, “aza”
esan nahi du; guretzat, alabaina, genero
horretako guztiak ez dira azak. Botanikarien artean ere zikulu-saltsa ederra
dago sailkatze eta izendatze lanetan...
Saltsan edo gabe guk jaten jarraituko
dugu, gustura asko! Jaten diogun atalaren arabera, aukeraketa eginez sortu
dira aldaerak: sustraiagatik eta zortenagatik bereizi ditugunak (errefau-aza
Brassica oleracea var. gongylodes, arbi-aza Brassica napus subsp. rapifera
eta arbia Brassica rapa var. rapa), hostoa nagusi dutenak (galego aza Brassica oleracea var. longata, kalea Brassica
oleracea var. acephala, aza txinatarra
Brassica rapa var. chinensis, mizuna japoniarra Brassica juncea var. japonica
eta aza kizkurra Brassica oleracea var.
sabellica), loreagatik hautatutakoak
(azalorea Brassica oleracea var. botrytis,
brokolia Brassica oleracea var. italyca
eta romaneskua Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis), ernamuinak
hobetsi dizkiegunak (brusela aza Brassica oleracea var. gemmifera, aza Brassica
oleracea var. capitata, lonbarda Brassica
oleracea convar. capitata var. rubra) eta
haziaren bila aukeratu ditugunak bai
jateko (ziapeak, Indiakoa Brassica juncea, beltza Brassica nigra eta Etiopiakoa
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Goiko argazkian, azak.
Horixe esan nahi latinezko
‘Brassica’ hitzak: aza. Izen
bereko generoaren barruan
badira bestelakoak ordea.
Esaterako, eskuineko
argazkian ageri den
brokolia (Brassica oleracea
var. italyca).

FOREST & KIM STARR-CC BY

Brassica carinata) eta bai oliotarako ere
(koltza Brassica napus). Era berean, ez
dauzkagu ipularrean uzteko beste genero batzuetako bestengusu dituzten errefautxoa (Raphanus raphanistrum subsp.
sativus) eta Sinapis alba ziape zuria ere...
Horiek ere janez aukeratu eta bereiziak
eta geure bizitza hobetu dutenak.

Konfuziok, duela 2.495 urte hil aurretik, ehunka olerki eta abesti idatzi zituen garai hartako bizimodua azalduz.
Nekazaritza aipagai du, baita orduko
berrogeitaka jaki ere; tartean, aza. Gaur
egun gai horiei buruz, azaburuz-eta,
idatziko luketen letragileak beharresten ditut. n
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EUSKAL HERRIKO AGENDA
Otsailaren 15ean eta 17an:
Azpeitian zuhaitzak kimatzeko
tailerra

Tuterako Elvira España eskolako baratzea. Iazko ikasturtean hasi zuten bertan
eta Arguedasko eskolan Erriberako eskola-baratzeen Sarea proiektua.

HELIANTO ELKARTEA

ERRIBERAKO ESKOLA-BARATZEEN SAREA

Baratzea hezkuntza tresna
Garazi Zabaleta
@tirikitrann

Orburuak, zainzuriak eta pikillo piperrak.
Nafarroako Erriberaz hitz egitean askori
burura etortzen zaizkigun lehen gauzen
artean dira barazki gozo horiek. “Eskualde honetan nekazaritza nagusi dela pentsatzen bada ere, errealitatean jendea eta
haurrak landa-mundutik geroz eta urrunago daude”. Helianto elkarteko Diego
Blanco Nayas kidearen hitzak dira. Ingurumenaren eta iraunkortasunaren aldeko
baloreak eskualdean zabaltzeko helburuarekin sortu zuten taldea, 2014an.

Eskola baratzeen proiektua
Helianto elkarteak martxan jarritako
proiektuetako bat da Erriberako eskola-baratzeen Sarea. Tuterako Elvira España eta Arguedasko eskola publikoei
egin zieten baratze ekologikoak sortzeko
lehen proposamena. Klaustroen erantzun ona ikusita, iazko kurtsoan txertatu zuten baratzea eskolako jardunean
lehen aldiz. 2016ko azaroan Nafarroako
Gobernuak emandako laguntza bati esker, orain, eskola-baratzeen sarea zazpi
eskola publikotara zabaldu da: Alesbes,
Arguedas, Ribaforada, Cabanillas eta Tuterako hiru eskoletara.
Arguedasko eskolan, gainera, “erreferentzia baratzea” ari dira sortzen. Helburua eskola-baratze batek izan beharko
lituzkeen elementu guztiak biltzea da,
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antzeko proiektuak martxan jarri nahi
dituzten eskolentzat eredu izateko. Kasik
bukatuta dute proiektu hori: negutegia,
putzua, lorategi bertikala, belar usaintsuen eta fruta-arbolen guneak, “intsektuen hotela’”, konpost kaxak eta klaseak
emateko baratzeko gela irekia izanen
ditu espazioak.

Baratzea hazten, baratzean hezten
“Eskola-baratzea ikastetxeko beste ikasgela bat bezala ulertzen dugu, ikasleek
gaitasunak eta balioak jasotzen dituzten toki bat”. Inguru politean egonen den
ikasgela da sarearen planteamendua, espazio desberdina eta atsegina. Blancoren
arabera, baratzeko ikasketa bi ataletan
banatu daiteke. Ikasleek baratzea lantzen hartuko luketen trebetasuna dago
batetik (nekazaritza ekologikoko irizpideak erabilita), eta bestetik, baratzeak
hezkuntza tresna bezala betetzen duen
papera: elkarbizitza, autonomia, elkartasuna edo talde lana bezalako balioak
lantzea, alegia.
“Helburua agroekologia kontzeptutik
harago doa: elikadura burujabetza, biodibertsitatea edota energia burujabetza
lantzea ere bada asmoa”, azaldu digu Heliantoko kideak. Ingurumenaren gaineko
kontzientzia hartzeko ikasgela bat izatea
baratzea, azken batean. n

Otsailak 15ean, 18:00etatik 20:00etara
atal teorikoa landuko dute eta otsailaren
17an, 15:00etatik 19:00etara, praktikoa. Kimu Bat Gardenek antolatua, bere
egoitzan egingo da. Aurrez izena ematea
beharrezkoa da: kimubat@kimubat.com
helbidera idatziz edo 943 15 00 85 telefonora deituz.

Otsailaren 18an eta 19an:
Arrasaten
Gaztainondo laborantza ikastaroa
Biolurrek antolatuta, Extremadurako (Espainia) Efrén Martínek emango du ikastaroa Bedoñako auzo elkartean. Izena
emateko: josune@biolur.net helbidera
idatzi edo 943 76 14 47 zenbakira deitu.

Otsailak 19: Mungian
Abeltzaintza azoka
Behi, ardi, zaldi eta ahuntz azienda.
Nekazaritzako tresnak eta makineria
erosgai.

Otsailaren 21ean Gabirian eta
22an Idiazabalen:
Sagarrondoak kimatzeko ikastaroa
21ean Gabino Muruak atal praktikoa
landuko du, Gabiriako Erbie elkartean,
15:00etan hasita lau orduz. Eguraldi ona
bada, 22an 15:00etan hasita Idiazabalen
Ramon Aseginolazak ikastaro praktikoa
emango du. Eguraldi txarra bada, atzeratu egingo da. Izena emateko deitu 679
972 372 zenbakira.
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

1

KORRIKAKO KAMISETAK

Aste honetako nabarmendua

Bat zuk, bat nik... denok Korrikarekin!
Korrikaren 20. edizioari ekiteko aste
gutxi batzuk falta dira. Milaka pertsona
irtengo gara orduan kalera, oinez edo
korrika, euskararen aldeko festa erraldoi honetan parte hartzera. Lasterketa
babesteko ordea, badira beste hamaika modu. Esaterako, edizio bakoitzeko leloarekin AEK-k ateratzen duen
materiala erosita (euskaltegietan,
herrialdeetako dendetan edo on-line dendan, www.korrika.eus atarian).

Batzuk leloa aukeratu dute aurtengo
ediziorako. “Hizkuntza, Kultura, Mundu
‘bat’ sendotzeko bidean, ‘zuk’ ere bat
egin dezakezu, zeuretik, zeure hizkuntza-aberastasuna eta kultur aniztasun
unibertsala bizi ditzazun”. Horixe du
esanahia leloak eta horixe, herriz-herri
ibiliko den
Korrikarekin zabalduko
den mezuak. ARGIAkoen Gunean, bost
kamiseta zozketatuko ditugu otsailean
zehar.

Eragile hau hobeto ezagutzeko:

www.korrika.eus

#Euskalduntasuna
#kulturgintza
#lurraldetasuna

Tel 946 464 000
ekitaldiak@korrika.eus

Otsaileko sariak
1

2

Izaro Gorostidiren
Mariametsetan poema liburua
4 ale

3

Pecozza United
taldearen diskoa
5 KD

4

AEK. Korrikaren 20. edizioko
kamisetak
5 kamiseta

Intxortako frontera
bisita gidatua
3 pertsonarentzako, 4 sari

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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Arrisku egoeren,
lan-baldintza eskasen
edo irregulartasunen
testigantza zuzenak
eta salaketak ere
bildu nahi ditugu.
Harremanetan
jartzeko bidali mezua
zuloan@argia.eus
postara.

egin naiz)
“(ARGIAkoa
Gure hizkuntza, kultura

zein munduaren ikuspegi
aurrerakoi bat bultzatzeko.
Euskaraz noski

”

Mikel,
ARGIAkoa

ZULOAN BLOGA

Abiadura handian doa
esplotazioa
Itsaso Zubiria Etxeberria
@itsasozubiria

“Trenbidea, autobia, tunela eta zubia.
Gehiegi gustatzen zaigu abiadura handia. Abiadura handia tunela eta zubia!”.
Honela dio Gu ta Gutarrak taldearen kopla batek. AHTren obretako langileen
esplotazioa eta hondeamakinen atzean
ezkutatzen direnak kaleratzeko asmoz
ARGIAn duela gutxi ireki den Zuloan
blogari buruzkoak kontatzera natorkizu, irakurle.
ELAren Manu Robles-Arangiz fundazioko kideekin elkarlanean bideratutako bloga da, eta bi helburu garbi ditu:
batetik, AHTren aktualitateari jarraipena egitea, eta bestetik, obra horietan gertatzen diren lan-esplotazioen
inguruko testigantzak eta datu berriak
biltzea. Euskal Herrian inoiz egin den
garraio azpiegitura handiena da AHT.
Duela hamar urte hasi ziren eraikitzen,
orduz geroztik lan-istripu ugari izan da
bertan, eta gutxienez zazpi pertsona hil
dira lan horietan.
Geldirik egondako zati batzuen eraikuntza lanak martxan jarri dira berriz
ere, eta Madrilen eta Gasteizen artean
ARGIA | 2017/02/19

beste hainbat zatiren negoziaketak berpiztu direla dirudi. Eta Nafarroan ere
lehenengo trenbide proiektuaren porrotaren ondotik itxura denez mugimenduak hasita daude berriro ere.
Baina tunelak gehiago dira zubiak
baino makro-proiektu honetan. Ilunak
argiak baino gehiago. Informazioa jasotzea batzuetan zaila den arren, ikerketa
kazetaritza izango da blog honen oinarria, eta dagoeneko hasi da bere lehen
fruituak ematen. Hernaniko zatiko obretan langileek sufritzen duten egoeraren lekuko zuzenak izan dira ARGIA eta
ELAko kideak, eta egindako kronikak
oihartzun handia izan du. Honek eragin
du deserosotasun bat AHTa egiten ari
diren enpresetan.
Arrisku egoeren, lan-baldintza eskasen edo irregulartasunen baten testigantza zuzenak eta salaketak ere bildu
nahi ditu blog honek, eta norbaitek harremanetan jarri nahiko balu ireki dira
zuloan@argia.eus posta, eta @AHTZuloan Twitter eta AHTZuloan Facebook
kontuak. n

Koop Fabrikako
ikasleak bisitan
Ekonomia sozial berria eta ekintzailetasun soziala sustatzeko programa den
Koop Fabrikako ikasle eta ekintzaileak
izan ditugu ARGIAn aurreko astean, gure
lan antolaketa eta filosofia ezagutzen.
Funtsean hiru ideia nabarmendu genituen: independenteak gara eta langileok
gara enpresaren jabe: ez dugu ez nagusi, ez banketxe, ez alderdirik gainetik;
langileon artean erabakiak ahalik eta
modurik horizontal eta parte hartzaileenean hartzen ditugu, soldaten oinarriak
berdindu genituen eta lantaldeen bidez
parte hartzeko espazio berriak sortu genituen; eta hiru, aldarrikatzen ditugun
baloreak praktikan jartzen saiatzen gara
gure egunerokoan. Plazer bat izan zen!

Sarean arrantzatua
Martin Rezola
@martin_rezola

@argia iritsi da. Plastiko zorroa
kentzeaz bat, aldizkaria esnifatu
(uaaa...! Katiatuta nago) eta
takada batean irakurri dut dena.
#Kolokoia
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Izaro Andres, musikaria

“BETI DAGO ETEKINA ATERA
NAHI DUEN NORBAIT, BAINA
NI EZ NAIZ PRODUKTU BAT”
Hiru laguneko taldearekin oholtzara igota, IZARO da. Behean, aldiz, Izaro
Andres Zelaieta (1993) abeslari eta musikari mallabiarra. Bi urte baino
gehiago dira konposatutako lehen abestia (Paradise) sarera igo eta hautsak
harrotu zituela. Geroztik Om diskoa kaleratu eta Euskal Herriko eszenatoki
txiki, ertain zein handi mordoa zapaldu du. Distantziak ematen duen
zorroztasunetik jarri gara ibilitako bideari begira. Zer geratzen da berria
denak berria izateari uzten dionean?
Lander Arretxea Bereziartua
@larretxea
ARGAZKIAK: DANI BLANCO

Denbora pixka bat igaro da lehenengo
abestitik, lehenengo kontzertutik, diskoa
kaleratu zenuenetik. Gauza asko gertatu
dira bi urte hauetan…
Egia esan, poz handiz hartu dut, sorpresa erabatekoa izan delako. Baina sorpresa horretan bizi naiz dagoeneko, errutina bat eraiki dut sorpresa horretan, eta
ohitu naiz egoera berrira. Badago beldur hori ere, eferbeszentziarena. Ezin jakin hau guztia noiz arte izango den. Nik
apustua egin dut astiro astiro joatekoa,
baina hasitako hau luzatuz.
Berria zena, jada ez da horren berria. Aldatu da ezer?
Gauza asko aldatu zait, baina funtsezkoenak ez. Orain beste begi batzuekin begiratzen diot bi urte hauetan gertatu den
guztiari. Gozo dena pasa dut, eta musikaren mundu honek dituen alde txarrei ere
begiratu nahi diet, posible den neurrian
aurre egiteko. Nire buru-jan handienak
orain bestelakoak dira: nola duindu eta
profesionalizatu bide hau.
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Lehen ez nuen uste musika lan eta bizimodu izan nezakeenik. Orain konturatu
naiz baietz, benetan disfrutatzen dudala
hau eginez; ordu asko eskatzen didala;
formatzen jarraitu nahi dudala; nahi nukeela nire musikariekin konprometitu eta
urte luzez joan aurrera… Hori guztia duintasunetik nahi dut egin, eta oso zaila da
beste lan batekin uztartu behar baduzu.

Erabaki asko ere hartu behar izan dituzu.
Tartean, bestelako eskaintzak izan arren,
diskoa zure kabuz ateratzea lehenetsi zenuen.
Alde batetik, prozesu guztia nolakoa den
ikasi nahi nuen. Enpresa batek egiten
badu, ez dakizu zenbateko lana den, zer
hartu behar den kontuan… Nik barruraino sartu nahi nuen lokatz horretan. Independentzia mantentzea ere oso garrantzitsua da niretzat, bai musikari moduan
eta bai pertsona moduan. Ez dut inorekin
zorretan egon nahi. Beti dago etekina
atera nahi duen norbait, baina ni ez naiz
produktu bat. Jendearengan bai, badut

konfiantza, eta horregatik aukeratu nuen
crowdfunding bidez finantzatzea.

Diskoaren ekoizpena bezala, kontzertuan
kudeaketa ere zerorrek daramazu.
Euskal Herri mailakoak behintzat bai.
Beste edozein lanengatik moduan, gurearengatik dirua eskatzeagatik ez genuke
lotsatu beharrik, baina askotan hori da
zailena, dirua eskatzea. Egia da musikari
bezala negoziaketa hori zuk eramateak
zikintzen zaituela apur bat. Beste norbaitek egiten badu zure izenean, hitz itsusi guztiak managerrarentzat dira… Saiatzen naiz, oro har jatorra izan eta ezezkoa
emateko bada ere, beti erantzuten. Baina
lehen aldiz gertatzen ari zait ahaztu egiten
zaidala mezu batzuk erantzutea.
Horrek malgutasuna ere emango dizu,
ikusi zaitugu festibaletan, gaztetxeetan,
aretoetan, taberna txikietan…
Hori ere gai zaila da. Ni erosoago nago
leku epel batean, ondo entzuteko aukerarekin, publikoa eserita baina ez urru2017/02/19 | ARGIA
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negi… Badaude hori eskaintzen duten
aretoak, baina baita gaztetxe batzuk ere.
Eta adibidez, festibalek normalean ez. Ez
da erraza irizpide garbiak izatea. Baina
normalean, joaten garen tokietara joaten
garela jende pila etortzen da, eta ez dago
sari hoberik. Batzuetan pentsa dezakegu,
hainbeste lan… Zertarako? Merezi du?
Baina heltzen gara eszenatoki gainera,
jotzen dugu kontzertua eta amaitzerako,
argi dugu baietz, merezi duela

Aipatzekoa da taldean sortu duzuen giroa ere. Nabari da Ane Bastida, Iker Lauroba eta Oriol Flores Izaro janzten duten
musikariak baino gehiago direla.
Konturatu naiz zein diferentea den gure
kamerinoa farandulako talde askorekin konparatuta. Drogarik edo alkoholik ez dago gurean. Egoten gara meditatzen, txorakeriak esaten… Ez gara batere
“guaiak”, zentzu horretan, baina nahiago
dut hala. Familia bihurtu gara, etxekoak
dira niretzat. Oraintxe bertan, nire bizitzako pertsona garrantzitsuenak dira.
Musikalki ere, beste dimentsio bat eman
diote abestiei, nahiz eta hasieran asko
kostatzen zaidan nik egindako hori beste batzuen eskuetan jartzea.
Esana duzu abestiak ia kolpetik egiten
dituzula, eta ez zaizula gerora aldaketak
egitea gustatzen. Behar baditu, hori utzi
eta beste abesti bat sortzen omen duzu.
Niretzat, kantu bakoitza momentu jakin batean buruan dudan galdera baten erantzuna da. Moldaketa asko egin
behar badizkiot, ja ez dio erantzuten
momentuko galdera horri, eta hortaz, ez
dit balio. Eraldatu nahi badut edo beste ikuspegi bat eman nahi badiot, beste
abesti bat egiten dut, beste erantzun bat.
Abestiak aipatzen hasita, hizkuntzaren
hautaketarena datorkit burura. Badakit
hiru hizkuntzatan (ingelesez, euskaraz
eta gaztelaniaz) zaudela eroso; baina seguru izango direla euskaraz abesti gehiago zergatik egiten ez dituzun galdetzen
duten euskaldunak, eta baita euskararekin horren tematuta zergatik jarraitzen
duzun ulertzen ez duten erdaldunak ere.
Ez diot hizkuntzen kontuan nire buruari mugarik jartzen. Natural egiten dut,
abesti eta momentu bakoitzak eskatzen
didanaren arabera. Baina egia da pasa
nituela lau edo bost aste egunero kanta bat idatziz, denak gaztelaniaz. Lehenengoz sentitu nuen presio hori: “Izaro,
ARGIA | 2017/02/19
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“Ezpainak margotu eta
eszenatokira gona batekin
igotzea aholkatu zidaten
behin. Hor garbi ikusi nuen
horrelako gauzek gazte
harrapatzen bazaituzte
eta babestuko zaituen
ingururik gabe, suntsitu
egin zaitzaketela”
“Pasa nituen lau edo bost
aste egunero kanta bat
idatziz, denak gaztelaniaz.
Lehenengoz sentitu nuen
presio hori: ‘Izaro, euskaraz
ere idatzi beharko duzu,
edo?’. Gero oso modu
naturalean idatzi ditut
euskarazkoak ere”
“Kontzertuak lotzeko
negoziaketa zuk eramateak
zikintzen zaitu apur bat.
Beste norbaitek egiten
badu zure izenean,
hitz itsusi guztiak
managerrarentzat dira”
euskaraz ere idatzi beharko duzu, edo?”.
Gero oso modu naturalean idatzi ditut
euskarazkoak ere, baina kezka horrek
balio izan zidan nire kontraesanen jabe
ere izateko. Uste nuen niri ez zidala eragingo, baina pentsatu nuen: “Zer esango
dute?”. Jendeak oso erraz jotzen du bestea ebaluatzera, baina nik hau ez dut egiten inoren irizpideen arabera zazpikoa,
zortzikoa edo hamarrekoa ateratzeko.
Niretzako egiten dut hau.

Festibal handiak, managerrak, diru kontuak, eszenatokien atzeko mundu hori
guztia ezagututa, aurkitu duzu txarrerako harritu zaituen ezer?
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Dena da espero nuenaren antzekoa. Baina tristatu nau uste batzuk baieztatzeak.
Adibidez, ezpainak margotu eta eszenatokira gona batekin igotzea aholkatu
zidaten behin. Hor garbi ikusi nuen horrelako gauzek gazte harrapatzen bazaituzte eta babestuko zaituen ingururik
gabe, suntsitu egin zaitzaketela. Ez da
harritzekoa oso gaztetan Disneyko izarrak bihurtzen direnek bukatzen duten
moduan bukatzea.

nago eroso horretan. Ni musikaria naiz,
ez besterik. Nik Izaro, musikari moduan,
ez dut erlazionatu nahi inongo ekimen
politikorekin. Izaro Andres Zelaieta bai,
joango da nahi duen ekimen eta manifestazioetara, baina Izaro ez. Buruan
bueltaka zalantzan nabilen gauza bat da,
zaila, denak duelako bere karga ideologikoa. Baina ez dut nire musikari lana
ezerekin lotu nahi, ez behintzat nik gauzak guztiz argi ez ditudan bitartean.

Emakumea eta musikaria zarelako jasan
behar dituzun iruzkin eta epaiak ere salatu izan dituzu.
Amorrua ematen du, noski, baina horrela da. Denetik entzutea tokatu zait:
“zenbat pertsonarekin oheratuko ote
zen horraino iristeko”, edo “duen gorputza duelako bakarrik dago hor”, adibidez. Argala bazara, argala zarelako, lodia
bazara, lodia zarelako. Berdin du nolakoa zaren, eszenatoki batera bagina batekin igotzen zaren unetik bertatik zure
gorputza epaitzen dute, eta horrek baldintzatzen zaitu. Nire taldekide gizonezkoei ez zaie halakorik gertatzen. Lanketa
pertsonala egin dut, eta konturatu naiz
ez zaidala inporta nire publikoa ez diren horiek zer esan eta uste dezaketen.
Baina lagun onak eta autoestimu handia
behar dira horretarako.

Garrantzia ematen diozu sare sozialak,
hedabideak eta oro har, komunikazioa
zaintzeari. Musikari askok karga gisa bizi
dute lan hori.
Uste dut sare sozialak oso tresna eraginkorra direla zure lanaren berri emateko.
Jende asko mugitzen da bertan, gero, zorionez, zuzenekoetara ere badatorrena.
Denbora kentzen dit baina asko da bueltan jasotzen dudana. Izaro oso gauza
personala da, oso nirea, eta ez dut saiakera berezirik egin behar Izaro izateko.
Nik bakarrik egin dezakedan lana da.

Denbora gutxian foko eta mikrofono
asko zureganatu dituzu. Sentizen duzu
belaunaldi baten ordezkari izateko beharra? Zenbait bandera hartzeko presioa
edo eskakizuna?
Bai, sentitu dut erreferente sozial txiki bat bihurtzearen pisu hori. Baina ez

Entseguak, komunikazioa, kontzertuen
kudeaketa, kontzertuak… Sortzeko denbora ere baduzu?
Eskertuko nuke sortzeko denbora eta
egun gehiago izatea. Azken egun hauetan gertatu zait, adibidez, “estribillo”
bat izatea buruan, eta ezin gitarra hartu
konposatzeko. Lehenengo diskoan tokirik izan ez zuten abesti asko badut,
baina lagun batek esan zidan moduan,
horiek ez dute gaur egungo Izaro ordezkatzen, eta oraingoz behintzat, gordeta
geldituko dira. Hala ere, pixkanaka ari
naiz abesti berriak egiten. n
2017/02/19 | ARGIA
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Emakume graffitigileen
kaleko arte borrokalaria,
Girl Power dokumentalean

Mikel Garcia Idiakez
@mikelgi

Modu ilegalean eta sarri baldintza ez
oso ziurretan kaleko paretak edota metroko bagoiak artez zipriztintzen dituzten graffitilariak ez dira soilik gizonezkoak. Emakumeak ere badira eta irrikaz
daude, euren ahotsa entzun dadin eta
batez ere euren obrak ikus daitezen. Girl
Power da aukera hori eman dien lehen
dokumentala.
“Zakila beharrezkoa al da graffiti bat
egiteko?” idatzi zuen, sprayarekin, Lady
Pink newyorktarrak 1979an. Dokumentalean ageri da Lady Pink, emakume aitzindaria graffitigintzan. Rio de Janeiroko Pamela Castrok ere hartu du parte,
kaleko artea erabiltzen duena indarkeria matxistaren aurka egiteko. Pragan
bizi den Sany artista gidari, mundu osoko beste hogeitaka graffitigile ageri dira
dokumentalean, margotzen eta hitz egiARGIA | 2017/02/19

ten. Haien artelanek esateko daukatena
erakutsi nahi dute.

Entretenimendua, artea,
bandalismoa?
“Herrialde bakoitzean graffitiak esanahi
ezberdina izan dezake. Mendebaldeko
gazteentzat entretenimendua da, eta
Hegoamerikan berriz artea, maite dute
graffitia; Ekialde Hurbilean edo Errusian, zenbait ideia eta iritzi adierazi ahal
izateko modu bakarra da batzuetan”, dio
Sanyk. Zazpi urte igaro ditu 90 minutuko lan hau egiten eta ez da proiektu
samurra izan, lana ere galdu du bidean,
baina ez da damutzen. “Jende arruntak ezagutzen ez dituen egoera ugari
aurkezten ditugu eta gizarte askotan
bandalismotzat hartzen den fenomeno global honi buruzko ikuspegi fres-

koa eman nahi izan dugu. Gaia zinemara
ekartzen duen lehenengo dokumentala
da eta estereotipo ugari apurtzen ditu;
Girl Power emakume askorentzat estimulu izan daitekeela uste dut, euren
ametsak jarraitu ditzaten”.

“Gizarte batek duen askatasunaren
adierazle da graffitia”
“Graffitia polemikoa da ez duelako jabego pribatua errespetatzen, baina oso era
erromantikoan ematen da. Egiatan, ezarritako arauei kontra egiteko modua da,
eta zentzua du, sakoneraino sustraituak
ditugun arauak desafiatzea eta horien
aurka matxinatzea motore delako garapen sozialerako –dio Jan Zajíček kozuzendariak dokumentalaren webgunean–.
Gizarte batek duen askatasuna neurtzeko
adierazlea ere bada graffitia”. n
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Goxo-goxo kontatzekoa
Xabier Etxaniz Erle

Grufaloa duela ia bi hamarkada argitaratutako obra ezagunaren euskal bertsioa dugu
hau. Album honetan basoko animalien istorioa kontatzen da eta bere sinpletasunean,
antzinako alegien antza duela esan dezakegu. Ez da, baina, ohiko alegia; edo beste
modu batean esanda, narrazioa, erritmoa,
ikuspuntua… oso gaurkoak dira eta horrela
irakurleak antzinako alegien jakituria jaso
dezake baina ikuspegi umoretsu eta gaur
egungo baten bidez.
Istorio honetako protagonistarik nagusiena, eta azkarrena, sagu txiki bat dugu:
“Sagu bat baso sakon ilunean ibiltzera
atera zen. Azeri batek sagua ikusi zuen, eta
Grufaloa
goxoa iruditu zitzaion...
– Nora zoaz, sagutxo marroi? Etorri nahi
JULIA DONALDSON
duzu nire gordelekura?”.
Ilustratzailea: Axel Scheffler
Azeriaren jakin-minak Grimm anaien
Itzultzailea: Amets Sanchez Munain
otsoarena gogorarazten digu. Eta arriskuaBruño, 2016.
ren berri eman ere. Ez da gonbidapen hutsa
32 orrialde.
azeriak egiten diona, irudietan ikus daiteHaurrentzat
keen bezala sagua jateko
gogoa baitu hasiera-hasieJulia Donaldson idazlea
ratik.
(Londres, 1948) Eskozian
Honek, aldiz, oso modu
bizi da, Glasgow hirian.
dotorean uko egiten dio
azeriaren “gonbidapenari”:
– “Mila esker, azeri,
baina ezin dut. Grufalo
batekin gelditua nago bazkaltzeko. (…)
– Zer da grufalo bat? (…)
– Letagin izugarriak
ditu, atzapar izugarriak eta
hortz izugarriak bere aho
izugarrian”.
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Azeriak, jakina, lasterka ihes egiten du
hori entzutean. Eta saguak irribarre, sartu
dion ziriagatik.
Aurrerago gauza bera gertatuko da hontza
eta sugearekin topo egitean. Hauek, saguaren etsai naturalak, korrika aterako dira
grufaloaren berri izatean. Eta saguak irribarrez… harik eta benetako grufalo bat aurkitu
arte. Eta ba al dakizue zein den grufaloen
janaririk gogokoena? Saguak!
Ordura arte bizkorra eta trebea zen saguak, are bizkorragoa dela erakutsiko digu,
grufaloa bera ere beldurtzeraino (eta oraingoan irakurle-ikusleen aurpegietan ageriko
da irribarrea).
Basoko animaliarik txikiena bere etsai
guztien gainetik gailenduko da. Guztiek
begiratuko diote errespetuz eta ikara puntu
batekin, eta hori guztia burua erabiliz.
Narrazioaren erritmo errepikakorra,
pertsonaien urritasuna, protagonisten
karakterizazio sinplea bere ekintzen bidez: antzinako herri ipuinetako ezaugarri
horiek ditu kontakizun honek. Horiek eta
Axel Schefflerren irudien indarra; izan ere,
irudiek informazio osagarri ugari ematen
dute, istorioa hobeto ulertzen laguntzen
eta irakurle-ikuslearengan atsegin handiagoa eragin. Gainera, istorio guztiz aproposa
dugu hau umeei kontatzeko irudiak erakusten dizkiegun bitartean; talde handitan
edo etxeko goxotasunean ederki gozatzeko
moduko istorioa.
Orain bakarrik falta zaigu Bruño argitaletxekoak animatzea eta istorio honen ondorengoa den Grufaloaren alaba ere euskaraz
irakurtzeko aukera eskaintzea. n
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» TELEGRAMA

Khea Ziater antzerki taldearen Malmö antzezlana ikusteko aukera izango dute otsailaren 17an Azpeitiko Soreasura hurbilduko direnek: zita 22:00etan da, sarrerak 8-10
euro artean STOP Bidehuts musikari kolektiboak hamar urte bete ditu eta Donostiako
Le Bukowskin ospatuko dute, nola ez, musikarekin: Audience, Aida Jupiter eta Joseba Irazoki ariko dira otsailaren 18an 20:00etatik auskalo noiz arte STOP Musika eta
droga: zer harreman dute? Gai horretaz eztabaidatuko dute Gasteizko Gaztetxean
otsailaren 18an 18:00etatik aurrera, Musikgerrillak antolatuta. Ondoren jam session
bat eta kontzertua prestatu dituzte STOP

» DISKOA

Kalejira biziak
Joxi Ubeda

Berriozar
BONBERENEA TXARANGA
Bonberenea Ekintzak, 2017

Bonberenea Txaranga duela hamalau urte sortu
zen Tolosan, Bonberenea etxearen baitan.

Bonberenea Txarangak Tolosako inauterietako betiko lau txaranga pieza jotzen
ditu bere lan berrian, imajinazio handiarekin, grinarekin, gatzarekin eta piperrarekin, ohi duen bezala, eta jai-giroa
eta alaitasuna oso ongi transmititzen du.
Burundiana, Galtzaundi, Peillo zili zili eta
Baraceko pikua dira lau piezak, kalejiran
ibiltzeko aproposak. Hamar hazbeteko
binilozko disko batean eta CD batean entzun daitezke, biak ala biak baitaude Berriozar lanaren karpetaren barruan.
Bonberenea Txaranga ez da ohiko txaranga bat. Musikariak gazteak dira, bihurriak, eta trebeak. Ongi sinkronizatuta

jotzen dute. Beren kantuak konposatzen
dituzte, eta rock talde ezagunen bertsioak ere egiten dituzte. Disko berrian,
beren ukitu bereziarekin interpretatu
eta berritu dituzte inauterietako abesti
batzuk. Doinuetan, besteak beste, jazz,
flamenko eta musika garaikide aireak
antzeman daitezke ohiko txaranga doinuekin eta erritmoekin uztartuta.
Grabazio saioetan, musikari hauen laguntza izan dute: Natalia Garmendia eta
Elsa Nguema (ahotsak), Iker Pando (gitarra) eta Aritz Jupur (sintetizadorea).
Karlos Osinaga arduratu da grabazioaz
eta nahasketez, eta Jonan Ordorika masterizazioaz. Ekoizpena ederki egin dute.
Halaber, diseinu lana ere aipagarria da,
ikusgarria. Jon Arruabarrenak eta Imanol Urizarrek egin dute. Zaharra eta berria nahastu dute, oso umore onarekin.
Bonberenea Txaranga duela hamalau
urte sortu zen. Berriozar bere bosgarren
diskoa da, eta Bonberenea etxearen 20.
urteurrena ospatzeko plazaratu du. Bere
aurreko diskoak dira Bihar ez da gaur
(2014), Pirritx, Porrotx eta Marimotots &
Bonberenea Txaranga (2011), Rocka ta
urrezko komona (2008) eta Bonberenea
Txaranga (2005). Pirritx, Porrotx eta Marimotots & Bonberenea Txaranga lanean
CDaz gain DVD bat ere badago, eta beste
DVD bat ere kalean badu, Bonberenea
Txaranga 2003-2013 Etxean, zuzenean!
(2013), 10 urte bete zituenean osatu
zuena. Bonberenea Ekintzak zigiluarekin
argitaratu ditu lan horiek guztiak. n
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Gauza estrainio hori
PASAVENTO ETA EBBOT
LUNDBERG & THE INDIGO
CHILDREN
Urtarrilak 29, Gasteizko Helldorado aretoa. Euskal
Herrian 3 kontzertu eman zituzten: Bilbon,
Hondarribian eta Gasteizen.

Jon Aranburu Artano
@jonaranburu

Larunbat gaua, etxe-giroa, norbera nekatuta, eta, hala ere, kalerako gogoa.
Helldoradora joan egin behar da. Garai batean hainbeste entzundako The
Soundtrack Of Our Lives taldearen abeslari izandako Ebbot Lundberg jauna
zetorren, artean izena ikasi ez genuen
banda baten buru.
– Aurretik nor da?
– Espainol zozo batzuk– zioten aurreko gauean Hondarribian izan zirenek–
Pasavento, edo.
– Eta Ebbot ondo?
– Nik dobletea egin behar dut.
Zer den puntualtasuna, lehenengo taldearen azken kantuaren azken partea besterik ez genuen entzun: Pasavento; madrildarrak; iaz argitaratutako lan bakarra
Bandcamp-en. Suediarren zain gelditzea
besterik ez zitzaigun gelditzen. Berbena
izango ote da? Union Carbide Productions-enik joko ote du? Eta TSOOL-enak?
Forman ote dago Ebbot? Bada, galdera
guztiei baietz erantzun genien taula gainera igo eta hirugarren kanturako.
Ebbot Lundberg handia (galanta da
gizona) eta bere gazte koadrila (20 urte
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eskas izango dituzte denek) lehenengo
garagardoa amaitzerako igo ziren taula gainera. Denak aurpegia margotuta,
bisaia serioz. Elkarrekin argitaratutako For The Ages To Come laneko To Be
Continued kantuarekin hasi ziren. Baina
segituan heldu zioten Ebboten aurreko taldeen errepertorioari: TSOOLen
Grand Canaria eta segidan UCPen Chameleon Ride.
Halaxe joan zen kontzertu osoa, Lundbergen hiru talde hauen kantuak bata
bestearekin lotuz, orain batarenak,
orain bestearenak. Omen-talde bat zirudiela ere esango luke zenbaitek, eta,
agian, arrazoi izango luke. Nik ez dut
uste. Bertsioren bat ere jo omen zuten:
Alice Cooper-ena, Pink Floyd-ena eta
The Pekenikes-ena, prentsa espezializatuan irakurri ahal izan dudanez. Zer,
egiari zor, niregatik libre ziren; guztiek
ziruditen talde beraren kantuak, buru
beretik sortuak. Eta buru hori Ebbot
Lundbergena da.
Urteak daramatza banda batekin edo
bestearekin jotzen, baina Helldoradon
erakutsi zigun moduan, sasoian jarrai-

tzen du. Egia da ez dela Rock eszenan
ohikoa den frontman horietakoa: Lodia,
geldoa, tunika ilun batez jantzia, dantzari ez oso iaioa, jarrera arraroduna
(panderoa burutik behera sartuta eman
zuen ia kontzertu erdia). Baina badu
zerbait, karisma izango da, kantuak ereserki bihurrarazten dituena. Eta, noski,
kantuak ere ez dira nolanahikoak. Bandak, The Indigo Childrenek ere lagundu
zuen, noski, horretan. Gazteak izanagatik (edo izatearren), berebiziko malgutasuna eta gatza erakutsi zuten; itxuraz
kontrakoa, dudarik gabe. Kirol-hiztegia
erabilita, indartsu dator Suediako harrobia.
Halaxe, ustez gazteegi zen banda batek, eta dagoeneko nekatuta beharko
lukeen abeslari batek hamar mila aldiz
entzundako kantuak jo zituzten, eta ustez kontra, ikaragarria izan zen. Badakizue, badago halako gauza estrainio
bat, azaldu ezina, zuzeneko bat errepikaezin bihurtzen duena. Amaierako The
Soundtrack Of Our Lives-en The Passover besarkatuta entzun zuenik ere ba
omen da. n
2017/02/19 | ARGIA

DENBORA-PASAK

Puzzlea
Koka ezazu pieza bakoitza dagokion tokian eta
Etxerat elkarteko Naike Diezek esandako esaldi bat
irakurriko duzu.
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Bete itzazu gelaxkak 1etik 9rako zenbakiak idatziz, zutabe, lerro eta 3x3ko
koadro bakoitzean errepikatu gabe.

Koka ezazu erantzun bakoitza bere tokian.
Koloreztatutako laukietan egokitutako
hizkiak batuz Lapurdiko bi herriren izenak
lortuko dituzu.
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Lotsati, lotsatzeko joera daukana.
Maiz mozkortzen dena.

A: Burrunba, Senargai, Poltsiko, Ahalegin, Konortea.
Azkenak:
guk erabaki horrela izatea; soilik horrela gara”.
preso politikoen senideak eta lagunak gara. Ez dugu

Bakoitza bere txandan.
Sinatu.

“Duela 28 urtetik sakabanatuta dauden euskal
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Herri nafarra, Zugarramurdi ondoan.

B: Urdazubi, Lotsakor, Mozkorti, Txandaka,

Erraza

4
1
7
8
6
9
2
5
3

8
2
5
4
7
3
1
6
9

9
6
3
5
2
1
8
4
7

7
3
8
2
4
5
9
1
6

1
4
6
9
8
7
3
2
5

5
9
2
3
1
6
4
7
8

2
7
9
6
3
4
5
8
1

3
8
1
7
5
2
6
9
4

6
5
4
1
9
8
7
3
2

ARGIA | 2017/02/19

Izenpetu. (Biriatu)

Ebazpenak

Erleen hegaldiaren hotsa.
Ezkontzeko hitza eman duen gizonezko.
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Laia Sanz. Dakarreko emakumea
Laia Sanz (1985, Corbera, Herrialde Katalanak) Dakar Rallya
aldi gehienetan amaitu duen emakumea da. Zazpi ediziotan
parte hartu du eta guztietan bete du helmugara iristeko
erronka. Ez hori bakarrik, azken lau urteetan lehen hogeien
artean sailkatu da. Baina motoziklismoaz aparte, lasterketa
esanguratsua egiten ari da berdintasunaren bidean ere.

“Askok uste dute gizon bat
gurpil gainean gizonagoa
dela, eta emakumea
mari-mutila”
FLORENT GOODEN

Saioa Baleztena

Gurpil gainean
“Gogoratzen dut txikitan amets egiten
nuela Dakar Rallyan parte hartzearekin. Argi nuen hori izango zela nire ibilbideko erronkarik handiena, eta gerora egiaztatu dut. Dakarra lasterketarik
biziena da eta bi aste diren arren, han
gaudenean hiru hilabete igarotzen diren sentsazioa izaten dugu. Emozioak
berpizten zaizkigu. Eta sentsazio hori
izan da niretzat aurkikuntzarik handiena. Gogoratzen dut lehen Dakarraren
azken hamabost egunetan isuri nituela ordura arte gordeta izan nituen malko guztiak”.
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@SaioB

Aurten egin duzu zure zazpigarren Dakar
Rallya, eta zazpiak amaitu dituzu. Emaitzekin pozik?
Dakarra amaitze hutsa soilik bada sekulako erronka. Beraz, harro nago nire lanaz.
Azken lau urteetako emaitzak baino, garrantzitsuena da eraginkorra izan naizela
beti. Badaude hainbat eta hainbat pilotu,
gainontzeko lasterketetan emaitza izugarriak lortu arren, Dakarra bukatzeko
gai ez direnak. Gidatze irmoa egiten dut,
gehiegi arriskatu gabe, zoritxarrez faktore
gehiegik bihurtzen baitute bereziki zail
lasterketa hau bukatzea.
Proba gogorra da, motoziklismoko gogorrena. Zenbateraino da obsesioa kirol honetara bultzatzen zaituztena?
Tira, ez dut uste alde horretatik gainontzeko kiroletatik bereizten denik. Kanpotik
hala eman dezake, baina ongi prestatuz
gero ez du zertan hala izan. Argi dagoena
da lasterketa bereziki gogorra dela, eta
fisikoki zein emozionalki sekulako lana
egin behar dela Dakarrak berezkoa duen
krudelkeriari aurre egin ahal izateko.

Maiz erran izan duzu heriotza gertu izaten
duzuela Dakarrean. Nolatan arriskua hurbil
sentitu nahi izate hori?
Argi dago ez dugula heriotzatik gertu
egon nahi. Baina tira, zerbait on izango
du Dakarrak, pilotu guztiek, arriskuak
arrisku, itzultzeko desioari eusten badiogu urtetik urtera. Ziurrenik kanpotik zaila
da ulertzea. Besterik gabe magikoa da,
eta halako ondorioak ekiditeko gakoa da,
nire kasuan, gehiegi ez arriskatzea, erorketarik tontoenean ere ondorioak latzak
baitira.
Emakumezkoen motoziklismoaren ikurra
zara, emakumeen mailarik ez zegoenean
hasitakoa. Zein eragin izan du horrek?
Txikia nintzenean, neska bakarra nintzenez, mutilen mailan jardutea beste modurik ez nuen lasterketetan parte hartzeko. Baina gustura aritzen nintzen. Noski,
konturatu gabe, berez nuena baino maila
altuagoan lehiatzera ohitu nintzen. Geroz
eta argiago dut nire palmaresa gaur ez litzatekeela berdina izango nesken mailan
lehiatu izan banintz beti.
2017/02/19 | ARGIA
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“Markek gero eta interes handiagoa dute emakumeenganako, baina gizonezkoen abantailetatik urrun gaude oraindik.
Ekonomikoki ere haien soldaten oso azpitik gaude, lehiaketa berean aritu eta palmares hobea izan arren”.

Emakumeen mailarik ez izateak ez al ditu
estigmak indartu?
Hein batean bai. Erabat kulturala da,
eta gauzak aldatzen ari diren arren,
denbora behar da. Motoziklismoari beti aitortu izan zaio gizonezkoen
partaidetza. Askok uste dute gizon bat
gurpil gainean gizonagoa dela, eta emakumeak aldiz mari-mutilak. Halakoak
mila bider entzun ditut. Baina bizitzako alor guztietan bezala, emakumeok
lortzen ari gara kirol honetan merezi
dugun protagonismoa. Bide luzea dugu
aurretik baina zorionez gauzak aldatzen ari dira.
Ez ote gaude, hala ere, berdintasunetik
urrunegi oraindik?
Bai, zalantzarik gabe. Egia da, esate baterako, markek geroz eta interes handiagoa agertzen dutela emakumeenganako, baina gizonezkoek dituzten
abantailetatik urruti gaude oraindik.
Ekonomikoki ere gizonezkoen soldaten
oso azpitik gaude, lehiaketa berean aritu eta palmares hobea izan arren.
ARGIA | 2017/02/19

Zaila izan da zuretzat bidea irekitzea?
Lan handia egin dut iritsi naizen tokira
iristeko, eta zorionez, nire pasiotik bizi
naiteke gaur egun, beraz ez naiz kexatuko. Baina bidean jende asko gelditzen
da, gure kontrako zailtasunak nekagarriak direlako. Hala ere, esan bezala, geroz eta errazagoa da, gaur egun federazioen eta marken diru-laguntzak ere
badaude. Ni hasi nintzenean ez zegoen
halakorik.
Nolakoa da pilotuen arteko harremana?
Emakumea izateagatik arazorik izan duzu
sekula?
Argi dago, zer esango dizut... Askorentzat hau gizonezkoen kirola da. Noski,
denetatik dago, batzuek ezin hobeto
zaindu naute. Babestuta sentitu izan
naiz maiz eta lagun onak ditut motoziklismoaren familian. Baina, zoritxarrez,
egoera desatseginak sarri izaten dira.
Tokiz kanpoko jarrerak ohikoak dira,
pilotuetatik hasi eta taldeetako nagusietara iritsi arte. Matxismoa gizartean
nagusi bada, motoziklismoan gehiago.

LAIA SANZEK UTZIA

Nola ekidin daitezke halako egoerak?
Nik erasoak motibazio bihurtzen ditut.
Azken batean, nire palmaresa ahoak ixteko baliabiderik indartsuena da. Jarrera
desegokiak sarri inbidiak eragiten ditu,
alegia nire palmaresak, kasu honetan. Beraz, gauzak ezin hobeto egiten ari naizen
seinale. Egia da hasi nintzenean asko eragiten zidala jendearen erantzunak, baina
gaur egun ez nau larritzen.
Urtarrilaren 5ean haserre amaitu zenuen
lasterketa. Bidean erdi galdu zinen eta kide
bati laguntza eskatu zenionean gezurra
erran zizun, despistatzeko asmoz. Kirol hau
ez ote da gainontzekoak baino krudelagoa?
Gertakari hori ezustekoa izan zen. Kirol honek zerbait badu, pilotuen arteko elkartasuna da. Batez ere Dakar Rallyan. Izan ere,
lasterketaren gogortasunak erakutsi du,
urtez urte, egun batean agian nik beharko
dudala laguntza baina hurrengoan aldamenekoak beharko duela. Horregatik, urtarrilaren 5ekoak min handia eman zidan.
Ez galdu nuen denboragatik, baizik eta kirol-legerik gabeko jarreragatik. n
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Bidali zure harrikadak: beranduegi@argia.eus

BERANDUEGI
KRONIKA SERIOSA EGITEKO

”Zeina da bide bakarra”
manifestazioa egingo dute,
zeinari buruz informatzera
derrigortuta gauden

Aurpegia estalita duten lau pertsona sartu dira aste honetan Beranduegi egiteko
ARGIAk uzten digun zokora, zeina Lasarte-Orian dagoen, han zeuden erredakzioko kideen buruetara apuntatuz Ibon
Sarasolaren Bitakora kaierarekin, eta

esanez Erlatiboen Independentziarako
Zirkulu Iraultzaileko Ekintzaileak direla, askapen sintaktiko erabatekoa euskal
argitalpen orotara eramateko misioan,
eta hori gure sekzio xume honetan lortu
arte hemendik ez dela “pitxitxirik” aterako oihukatuz, esaldien joskura librerako
neurri zehatz sorta bat mahai gainean
jartzearekin batera, zeina oinarritzen den
“zeina” eta “non” hitzekin osatutako esaldiak zuzentsuratzaileen atzaparretatik
askatzean, zeina guk, honezkero jabetuko
zinetenez, begi onez ikusten dugun –zer
erremedio egokiera honetan idazten ari
garelarik– eta praktikan jarriko dugun
ahal den guztietan, aldarrikapena geure
eginez eta, are, gure irakurleak konbokatuz “Zeina da bide bakarra: euskal sintaxia askatu” lemapean Bilbon antolatzen
ari diren manifestaziora, zeina Aita Donostia plazatik abiatuko den oraindik erlatiboak diren egun eta ordu batean.

SAREAN ARRANTZATUA

Izan bedi zure barnean
Jainkoaren Misterioa

Alimaleko gurutzea
Biocrucesen

Garoñan ezin da istripurik egon, “Burgosen inoiz
ez delako ezer gertatzen”
Nazioarteko aditu talde sonatu batek
PPren boto emaileek aspalditik zekitena ondorioztatu du ikerketa serio
askoa egin eta gero: Garoñako zentral nuklearrean ezin liteke istripurik
izan. “Azken hamarkadetako hemerotekak xehe-xehe errepasatu ditugu
eta ondorioa zeharo argia da: Burgosko probintzian ez da sekula ezer
gertatzen”, azaldu dute zientzialariek.
Albistea jakindakoan biziki poztu dira
Garoñaren aldekoak, eta kontrakoak,
54

berriz, lasaitu. Garoñismoaren Kontrako Plataformak bertan behera utzi
ditu hilabete honetarako deitutako
287 manifestazioak, eta hausnarketa
prozesua hasi du zeren kontra protestatu erabakitze aldera, “pankartetarako erositako plastikoa alferrik
galduko da bestela”. Berantevillako
EAJk, berriz, “lehenago jakin bagenu
ez ginen antinuklear plantak egiten
ibiliko urteotan” deklaratu du, minduta edo.

Garoña guay dela aldarrikatzeko kamisetak egin
dituzte zentraleko langileek.
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aRGia komunitateko kide bazara
eta eskatua baduzu, etxean
jasoko duzu.

