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ATALA

Zaintzen gaituenaren 
babesean dantzan

PANORAMA

“Badakit zer pasatzen den erresidentzietan, jendea hasi dela kexatzen sarritan, 
zerbait ikustekoa du ratio ta soldaten recuento generalean”. Sarri Sarri 
abestiaren moldaketa berezia jo eta dantzatu dute 40 bat emakumek Bilboko 
Olimpia erresidentezia barruan, hango langile eta adindunen harridurarako. 
Erresidentzietako langileen borroka luzea da, eta “ikusezina, baloratu gabea, 
feminizatua eta prekarizatua” den esparruko langileei elkartasuna adierazteko 
egin du “kontzertu klandestinoa” Bizkaiko mugimendu feministak.

Argazkia:  Laida Zabala · Testua: Axier Lopez
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IPAR EUSKAL HERRIKO 
EMAITZAK

 Emmanuel Macron Marine Le Pen 
 En Marche Fronte Nazionala
Angelu: %78,26 %21,74 
Baigura Mondarrain: %73,20 %26,80 
Baiona 1: %80,07 %19,93 
Baiona 2: %70,97 %29,03 
Baiona 3: %79,70 %20,30 
Biarritz: %79,70 %20,30 
Hendaia-Hego Lapurdi: %76, 22 %23,78 
Euskal Mendia: %77,75 %22,25 
Errobi-Aturri: %71,64 %28,36 
Bidaxune-Amikuze-Oztibarren: %75,39 %24,61 
Donibane Lohizune: %78,59 %21,41 
Uztaritze-Errobi Urdazuri haranak: %76,23 %23,77

FRANTZIAKO HAUTESKUNDE PRESIDENTZIALAKPANORAMA

Mikel Asurmendi 
@masurmendi

Emmanuel Macron da Frantziako presidente 
berria, hautesleen bozen %65,5 jasota. Marine 
Le Penek %34,2 boz bildu ditu. Macronek 20,7 
milioi herritar inguratu ditu eta Le Penek 11. 
Sei milioi hautesle abstenitu dira. Le Penek 11 
milioi boz jaso arren, galtzailetzat jo du bere 
burua eta presidente berria onartu. Fronte 
Nazionalean aldaketa sakonak iragarri ditu, 
baita ekaineko boz legegileak “hirugarren 
itzulia” legez aurreikusi ere. FN Macron 
presidentearen aro berriaren oposizioko lehen 
indarra izanen dela erran du Le Penek.
 Macronen En Marche! alderdi berriak lan 
eskerga dauka gaurtik ekainaren 11ra bitarte. 
Macron sozio-liberalak Asanblea Nazionalean 
ordezkaritza sendoa lortu beharko du, baldin 
eta iragarri dituen erreformak gauzatuko 
baditu. Erreforma horien bidez, ekonomia 
fiskala eta laborala harmonizatu nahi ditu, eta 
aldi berean sintonia lortu Europatik datozen 
neurri politikoekin. Itxura batez, Macronek 
Kohabitazioaren edo Bizikidetzaren Gobernu 

hipotetikoa osatu beharko du. Horretarako, 
Les Républicains (LR) alderdi kontserbadorea 
eta MoDem alderdi zentristarekin 
akordioetara iritsi beharko luke.
 Europatik etorriko diren politika 
kontserbatzaile eta neoliberalei aurre eginen 
diotela iragarri du Jean-Luc Mélenchonek. 
Bestalde, LRko hautagai François Fillon ez 
da ongi paratua irten hauteskundeotatik. 
LRren baitan gorabehera askotxo izanen dira 
datozen lau asteotan. Hezkuntza ministro 
ohi François Bayrou aldiz, ongi baino hobeto 
kokatuta dago Gobernua osatzeko orduan.
 Louvre Museoko zabalgunean presidente 
berriak eskainitako lehen diskurtsoan, 
nazioaren zatiketaz kontziente dela erran 
zuen, eta FNko zein bera presidente 
egin duten gainerako alderdietako 
boto-emaileak ere aintzat hartuko dituela. 
Rassemblement da bere hitz gakoa.
 Ba al dago, ezkerreko, eskuineko, 
“aberats” eta “pobreak” proiektu berean 
biltzerik? Europako politika neoliberal 
kapitalistak apalduko al du Frantziako hiru 
milioi langabetuen tasa?

1969tik bigarren 
itzulian inoiz 
izandako abstentzio 
kopururik handiena 
izan dute Frantziako 
presidentzialek: %25

“Le Penek bere 
aitaren emaitza ia 
bikoiztuko du. Bada, 
bai, zer hausnartua”
@ionansa

“Kapitalismo 
kosmopolitarentzako 
albiste onak: alderdi 
klasikoak likidatuta, 
EM vs LePen 
markoa. Demokrazia 
eta agenda 
sozialarentzako 
emaitza 
nardagarriak: politika 
=hauteskundeak, 
parte-hartze baxua, 
alternatiba falta”
@hedoi_etxarte

“Ez dago zer ospatu. 
Neoliberalismo 
hegemonikoa eta 
ultraeskuin populista 
aurrera doaz, eta 
bitartean ezkerra 
auskalo non”
@ideiazabaldu

Promesak 
egia 
bihurtuko 
balira 
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PANORAMA FRANTZIAKO HAUTESKUNDE PRESIDENTZIALAK

Frantziako Estatuko hauteskunde 
emaitzek irakurketa garbia dute. Bo-
zen %66rekin eskuinak irabazi du, 
kapitalak eta finantzek. Ultraeskui-
nak, berriz, %34 lortu du eta aurre-
rantz doa langileen eta nekazal gu-
neetako herritarren bozak irabaziz. 
Ezkerra, desagerturik dago. Eta lan-
gile klasea eta herri sektoreak dira 
kaltetuenak. Ipar Euskal Herrian es-
kuinak irabazi badu ere, nabarmen-
tzekoa da ezkertiar eta abertzaleak 
etengabe ari direla gorantz egiten. 
Seguruenik zerikusiren bat izango 
du ETAren desarmatzeak eta haren 
alde lan egin duten “bakearen arti-
sauen” konpromisoak. 
 Zergatik irabazi dute eskuinak eta 
ultraeskuinak Frantzian? Hori ere 
garbi dago. Frantziako ezkerrak, eu-
roparra bezain zatitua, bide eman 
du azken urteetan egoera hori gerta 
dadin. Macronen eskuinak zentrotik 
lortu ditu bozak, kapitalaren feudo 
horretatik, eta Le Penen beldur di-
ren zenbait ezkertiarren babesa ere 
lortu du. Le Pen harro azaldu da lan-
gile mundua “ordezkatzeagatik”, ho-
rretarako politika xenofobo eta inso-
lidarioak defendatzen baditu ere. 
 Frantziako ezkerrak nagusiki sozial-
demokrazian kokatzen du bere burua 
eta ezgauza izan da eskuinarengandik 
bereizteko arlo sozioekonomikoan. 
Bere politika “sozialdemokratek” kapi-
talaren ondorioak makillatzeko baino 
ez dute balio izan: langabezia, prekarie-
tatea eta desoreka. Zurztasun politiko 
horren aurrean, zeini emango diote ba 
botoa langile klaseak eta herri sekto-
reek? Bistan da ez dutela sozialdemo-
kraten alde egin eta batzuek Le Penen 
diskurtso “salbatzaile”, xenofobo eta 
antieuroparrean bilatu dutela aterpe; 
beste asko ordea abstenitu egin dira. 
Hollande eta enparauen “sozialde-
mokraziak” amildegira jaurti ditu, eta 
modu horretan jarri ditu Eliseoan Mac-
ron bankaria eta oposizioan Le Pen.

EKONOMIAREN TALAIAN

Zeini ematen dio 
bozka langile klaseak?

Jenofa Berhokoirigoin 
@Jenofa_B

Frantzian bezala, Euskal Herrian ere gai-
lendu zaio eskuin muturreko Marine Le 
Peni Emmanuel Macron. Aldea nabarme-
nagoa izan da: botoen %76,52 lortu ditu 
Macronek eta Le Penek %23,48. Lapurdi, 
Nafarroa Beherea eta Zuberoako emai-
tzak Frantziakoei alderatuz gero, lehen 
itzulian agerturikoa baieztatu egin da bi-
garren itzulian: sostengu zabalagoa lortu 
zuen apirilaren 23an Macronek (%23,9 
Frantzian, %25,06 Ipar Euskal Herrian) 
eta Le Penen aldekoak ez ziren hain in-
dartsu (%21,7 Frantzian, %13,5 gurean).

Boto zuri eta baliogabeen balioa
Aipatu beharreko beste elementu bat da 
abstentzio, baliogabeko bozka paper eta 
boto zuriena. Lehen itzulian baino han-
diagoa izan da bozkatzeko urratsa eman 
ez dutenen portzentajea eta boto zuri eta 
baliogabekoen kopurua ere azkarki emen-
datu da. Hala nola, Ipar Euskal Herria bar-
ne duen Pirinio Atlantikoetako departa-
menduan %21,96koa izan da abstentzioa, 
hots, 110.333 hautesle ez dira bozkatzera 
joan. Joandakoen artean %10,55ak ez du 
ez bata ez bestearentzat bozkatu, hots, 
52.996 boto emailek. Abstentzionistekin 
ez bada argi zein heinetaraino den de-
sinteresa edota hautu politikoa, boto zuri 
eta baliogabeekin garbiki agertzen da bi-

garren itzuliko hautagaiekiko desadosta-
sun politikoa. “Ez bata ez bestea” mezua 
entzunarazia izan da Euskal Herrian ere. 
Adibidez, lehen itzulian ezker muturreko 
Jean-Luc Mélenchon lehen indar atera zen 
Maule hirian, abstentzioa %24,14koa izan 
da eta boto zuri eta baliogabeak %11,44. 
Alegia, hautesleen herenak ez dio ez bata 
ez besteari sostengua adierazi. Euskal He-
rrian sostengatzaile andana duen Jean 
Lassalle hautagaiak bigarren itzulian zuri 
bozkatzera deitu zuela oroit gara. 

Le Penen sostengatzaile berriak
Lehen itzulian Le Penentzat bozkatu 
ez zutenen, baina aldi honetan hobetsi 
dutenen partea ere esanguratsua da. 
Lehen indarra inon ez bada atera ere, 
bere alde joandako boto kantitateak na-
barmen gora egin du, bai hiri bai herrix-
ketan. Hautuz alderdi xenofoboa lehe-
nesten ez badute ere, eskuin muturra 
boterera eramaten laguntzeko prest den 
jendea bada Euskal Herrian. Baionan 
4.668 boto lortu ditu, lehen itzulian bai-
no 1.600 gehiago; Donibane Lohizunen 
aurrekoan baino 675 gehiago; Donibane 
Garazin 83 boto biltzetik 147ra pasa 
da; Alduden 18tik 49ra... [ikus datuak 
aurreko orrian] Hauteskundez hautes-
kunde emendatuz doa eskuin muturra 
eta urrats bat gehiago eman du Fran-
tziako lehendakaritzako bigarren itzuli 
honetan.

Ipar Euskal Herrian Macron 
garaile, alde handiagoarekin

Juan Mari Arregi

AURORE LUCAS / KAZETA.EUS
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31 eta paso?

Hara, frantsesek hautatu dute datozen bost 
urteetan buruzagi edukiko duten lehenda-
karia: adinez gaztea, bankari eta ministro 
ohia, suhi ideala askorentzat, kontraesanez 
betea, beldurgarria neurri handi batean 
erreforma drastikoak eramango dituelako 
ekonomia eta sozial mailan, alderdi klasi-
ko bat baino mugimendu heteroklitoa den 
En Marche!-ren sortzailea, politikaren xake 
jokoaren taula uhertzen duela ezkerra eta 
eskuina olde berdinean urtuz. Makronis-
moaren uhinak irentsi gaitu hondarrean, 
ondikotz hala beharrez. 
 Emmanuel Macronen aukeratze aski espera-
tuaz gain, abstentzioaren eta boto zuriaren ko-
puru erraldoia da bozketa honen beste ezau-
garria. Herritarren laurdena baino aise gehiago 
etxean geratu da maiatzaren 7 eguzkitsu hone-
tan edo ez du arriskurik hartu nahi izan izurria 
eta kolapsoaren artean. Astean zehar entzun 

eta irakurri dira antzeko diskurtsoak prentsan, 
karrikan eta autobusen anonimotasunean. Ba-
koitzak bere ikusmoldea eman du, demokra-
ziaren mekanismoak olioztatuz. 
 Belauna biluzik azaldu zuen afixa lizuna-
gatik, zer nahi erranik ere, hauteskundeok 
egiazki galdu dituen Le Pen anderearen aur-
kako bozka izan dela argi dago. Ez al dira 
funtsean hauteskunde guztiak kandidatu 
baten kontrakoak? Oso bekan edo behin ba-
karrik eman dugu –ustez…– boza boterean 
gustukoa genuenaren alde: 1981eko maia-
tzaren 10ean Mitterrand atera zen lehen. 
Denak oroitzen gara nola bukatu zen hamar-
kada hura: sozialismoak neoliberalismoari 
bidea ireki zion. Frantziako hauteskundeen 
psikodramak ez du sendagairik eta dezep-
zionatuak izatera kondenatuak gara. 
 Langileak, jende xeheak, klase ertaineko par-
taideak ez direnak dardarez daude gaur. Duda 
frankorekin joan dira bozkatzera eta hotsa 
eman diote beharbada azken odol xortaraino 
xurgatuko dituen piztia bati. 49-3 ordenan-
tzaren larderiaz eta parlamentuen erabakien 

gainetik gobernatuko omen du: ez luke Fran-
tziak xantza izan behar –Macronen lema– soilik 
CAC40eko nagusi eta jendarteko gutxiengo 
aberatsenarentzat. Herriaren ordezkariak di-
rela aldarrikatzen jarraitzen duten politikariak, 
MEDEFeko arduradunak, Merkel eta Juncker 
pozik dira. Ez daiteke sobera seinale ona.
 Macron Eliseora bidaliz frantsesek (Les 
français sont des veaux zioen De Gaulle 
azeriak) erakutsi dute kanpotarren eta jen-
darteko zati ezberdinekiko gorroto, beldur 
manipulatu eta haserrearekin gobernatu-
ko lukeen buruzagirik ez dutela desiratzen. 
Eta gaztetasunak ideia kementsuak ere ekar 
litzake. Ageriko ondoko hilabeteetan. Karri-
kan aurkituko gaitu legedi antisozialak pasa-
razteko xedea baldin badu. 
 Louvreko piramidearen maldara, ilun-
pean, Europako himnoa ozen, bere sosten-
gatzaileengana hurbildu denean oinez, gure 
baitan aurretik ikusi irudien (eta bizituriko 
sentimenduen) panela inarrostea lortu du 
igande arratsean. 
 Anartean, 31 badu baina eskurik ez. n

Nehoiz ez ikusia

Emmanuel Macron Frantziako V. Errepubli-
kako zortzigarren presidente atera da bi-
garren itzulitik. Haatik, ezustez beteriko 
ziklo elektorala ez da horretan bukatzen. 
Presidentea nor den segurua bada ere, ire-
kitzen den fase politikoaren gainerateko 
parametroak ezezagunak dira erabat: zein 
gehiengo aterako den legebiltzarreko hau-
teskundeetatik, zer-nolako aliantzak eginen 
diren, zer politika eginen eta egiten ahalko 
duen presidente berriak, zer bilakatuko di-
ren indar politiko handiak eta nola geldituko 
den panorama politiko berria Frantziako 
Estatuan... Azken asteetako giro pisua eta 
frankotan bortitza ez da berehala baretuko 
eta egonkortasunik eza da ikerlari gehienek 
iragartzen digutena. 

 Macronen agerpen ustekabea (duela hiru 
urtez nehork ez baitzuen ezagutzen), bere 
jeinu politikoaren emaitza dela kontatzen 
hasi dira zenbait, baina krisia eta noraezarik 
gabeko garai baten seinale da oroz gainetik. 
Kanpainan zehar, Fillon eta Le Penen kontra-
ko akusazio larriak direla kausa, hautagaien 
zintzotasuna eztabaida erdian egon da lu-
zaz, hautu sozio-politikoen arteko konfron-
tazioa gaindituz. Lehen itzuliak argi erakutsi 
du klase politikoaren arbuioa. Are gehiago, 
azken hamarkadetan aldizka Frantziako Es-
tatua kudeatu duten indar politiko nagusiak 
(Alderdi Sozialista eta Les Républicains al-
derdiak) jokoz kanpo gelditu dira. Lurrikara 
politikoa. Haserre, frustrazio edota espe-
rantza berriak indar handiz agertu dira Le 
Pen eta Mélenchonen emaitzekin. Bigarren 
itzuliko alternatiba hankamotz gelditu zen 
eta bi astez eztabaida bizia eta bortitza izan 
da, ez soilik hedabideetan, jendartean ere 

bai, familietan, lankide eta lagunen artean. 
Alde batetik eskuin muturreko betiko herra, 
xenofobia, gezurrak eta demagogia hutsa. 
Parean aldaketa lasaia irudikatzen duen bai-
na aurrekaririk gabeko gibel-kada soziala 
proposatzen duen Macron, hain zuzen FN 
elikatu duen politika neoliberalen jarraipen 
eta sakontzea.
 Batzuek presidente gazte, dinamiko eta 
ausartaren garaipena laudatzen duten bi-
tartean, beste batzuek zenbakien gordina 
azpimarratzen dute: hautesleen heren batek 
nola edo hala, abstenituz edo zuri bozka-
tuz, errefusatu du bigarren itzuliko hautua. 
Are gehiago, Macronek bildutako 20 milioi 
bozen artean erdia baino gehiago Le Peni 
bidea mozteko emana izan da. Biharamun 
honetan, nehoiz ikusi gabeko egoera baten 
marka, presidentea interpelatzeko lehenen-
go mobilizazioa deitua da Parisen, langileen 
eskubideen defentsan. n

 Jakes Bortairu

Itxaro Borda
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NET HURBIL LAN OSASUNAPANORAMA

Langileen urteotako eskubide galerak baditu eraginak haien osasunean ere. 
Besteren artean, enpleguen baldintzei lotutako gaixotasun asko geratzen 
direlako oker diagnostikatuta. Esku-lana horretan ere merkeago atera dadin, 
patronalak gero eta gehiago sartzen du muturra lan-medikuen jardueran. 
Gero eta zabalagoa den manipulazioa Frantzian azaleratu da, Dominique 
Huez doktorea patronalaren eskariz Medikuen Elkargoak zigortu duenean.

Dominique Huez doktore erretiratuak, 
uxer baten bisita jaso zuen maiatzaren 
10ean, epaitegiek agindutako enbar-
goak exekutatzen dituen funtzionario 
beldurgarriarenak, alegia. Huez hogeita 
hamar urtez lan-mediku aritua zen Chi-
non (Frantzia) herriko zentral nuklea-
rrean. Bere eta emaztearen bi kotxeak 
bahitzera zetorren funtzionarioa, 1.000 
euroko zigor bat pagatzeari uko egitea-
gatik.
 2016ko irailean Medikuen Elkargoko 
diziplina batzordeak kondenatu zituen 
Dominique Huez eta Bernadette Berne-
ron medikuak 1.000na euro pagatzera 
Orys konpainiari, Frantziako argindar 
ekoizle nagusi den EDF erraldoiaren az-
pikontrata. Zigorrik txikiena ezarri zie-
ten, baina Huez doktorearentzako 1.000 
euro horiek ez pagatzea ohore kontua da.
 2011n salatu zuen medikua Orys kon-
painiak, honen ekipoko soldatzaile-gal-
daragile gaixotu bati idatziz zertifikatu 
ziolako bere eritasuna lan-baldintzei 
lotua zegoela, aipatuz nagusien tratu 
txarra. Langileak irabazi egin zuen auzia 
prudhometan. Hegoaldeko euskaldunek 
ezagutzen ez duten Prud’homme dela-
koa lan-auzitegi berezi bat da, erdi eta 
erdi sindikatuek eta patronalak izenda-
tua, eta bertan ebazten dira obrero eta 
ugazaben arteko gatazka asko, epaile 
profesionalez osatutako beste lan-epai-
tegietara iritsi gabe.
 Prudhomek Orys kondenatu zuten 
langileari 20.000 euroko kalte-ordai-
nak pagatzera bere nagusiek erabilitako 

jazarpen moralagatik. Zentral nuklea-
rretan azpikontrata lanak egiten dituen 
Orysek onartu zuen zigorra eta, gaine-
ra, langilearekin adostu zuen kontratua 
etetea 80.000 euro gehiagoren truke. 
 Baina ondoren, Orysek usinako me-
dikua salatu zuen Mediku Elkargoaren 
aurrean, argudiatuz kode deontologikoa 
urratu zuela langileak patologia depre-
siboa zeukala eta hori enpresako tratu 
txarrari lotua zela idatziz emateagatik. 
Elkargoaren diziplina batzordearen au-
rrean, lan arloko psikiatrian izen bat 
baduen Huez doktorea defenditu zuten 
zenbait profesional ospetsuk. Haien ha-
rridura azaldu zuten Huez doktoreari 
egindako pertsegizioagatik, lan-mediku 
baten lana denean gaixoak kontatzen 
dion minari zentzu bat aurkitzea, kasu 
honetan lan-baldintzen testuinguruan. 
 SNPST Lan Osasuneko Profesionalen 
Sindikatuak ohartarazi zuen Medikuen 
Elkargoa patronalaren morroi bihurtze-
ko arriskuaz, lanbide eritasunen gaian 
ororen gainetik gaixoen osasuna de-
fenditu behar duten medikuak babesik 
gabe utziz ugazaben aitzinean. Epaike-
tako azken hitzean, Huezek esan zuen: 
“Hamabost suizidio ezagutu ditut Chi-
nongo zentral nuklearrean. Aipatzen 
dugun langilearen kasuan, bere buruaz 
beste egiteko arriskua ikusi nion. Nire 
ahalegina izan zen gaixo honi laguntzea 
gertatzen zitzaiona ulertzen, jakin ze-
zan ez zegoela erotuta”.
 Huez eta Berneronen kondenetan 
ikusten denez, enpresek aurkitu dute 

medikuei eskuak lotzeko zirrikitua. Ohi-
koa da langile gaixo bati medikuek zer-
tifikatu edo ohar bat egitea haien arazoa 
lan afera batekin lotuz. Idatzi arruntak 
dira, gaixoa bidali dion beste medikua-
rentzako edo gaixoarentzako beraren-
tzako eginak. Baina gaixootako batek 
idatzi hori aurkezten badu lan auzite-
gian, orduan nagusiek presio egiten dio-
te medikuari idatzia alda dezan, bestela  
Medikuen Elkargora jotzeko mehatxuz.
 “Mediku batentzako –esan dio Do-
minique Huezek Nouvelle Vie Ouvriere 
aldizkariari– diziplina batzordearen 
aurrean aurkitzea sekulako lotsaizuna 
da, hondamendia. Horregatik gero eta 
gehiago dira atzera egiten duten medi-
kuak, diagnostikoa aldatzeko prest dau-
denak, eta gero eta gutxiago dira diag-
nostikoekin aurrera jarraitzeko ausardia 
dutenak. Patronalak ondo antolatutako 
operazioa da, garbi salatu behar da”. 

Azpikontratatzea nagusi den 
garaiotan
Huez doktoreak medikuen elkargoek 
plazaratutako albisteetatik kontabiliza-
tu ditu berearen antzeko 11 zigor 2013 
eta 2016 artean. Frantziako patronalak 
zenbat salaketa jarri dituen jakitea ez da 
erraz. Huezi urtean 100 salaketa inguru 
ateratzen zaizkio batean eta bestean 
arakatuz aurkitutako albisteetatik, bai-
na ziurrenik askoz gehiago izango dira, 
gehienetan medikuek beldurragatik 
atzera egiten baitute eta diagnostikoa 
aldatzen: “Arazook medikuek lotsa han-

Medikuak zigortu 
langileen eritasunak 
lanarekin lotzeagatik Pello Zubiria Kamino 

@pellozubiria
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50 urtez elkarrekin

diz bizitzen dituztenez, ez diote inori 
ematen horien berri. Eta gainera medi-
ku asko elkargoaren aurrean defendi-
tzen dira abokaturik gabe!”.
 Huezen kasua dela eta, “Patronalaren 
eta Mediku Elkargoaren arteko konpli-
zitatearen kontra” agiria plazaratu dute 
lan-medikuntzako elkarte, sindikatu eta 
mugimendu sail batek, salatuz dinamika 
honek denok kaltetuko gaituela. Medi-
kuak eta hauen lan ona, dudarik gabe. 
Baina baita langileak ere, “galdu bai-
tezakete lan istripuen eta gaixotasun 
profesionalen aitortza eta kalte-ordain 
eskubidea”. Eta herritar guztiak ere bai.
 Aurrerago diote: “Guk, mediku eta lan-
gileok, ofentsibara pasatu behar dugu. 
Egunero jabetzen gara lan antolaketak 
langileon kontra darabilen bortizkeria-
ren ondorioez: garaia baino lehenagoko 
heriotzak toxikoekin jardutearen ondo-

rioz, lanbideagatiko psiko-patologiak 
–lan gaixotasunen katalogoetan onartu 
gabe daudenak–, gihar eta hezurretako 
lesioak loturik daudenak lan erritmoak 
bizkortzen dituen management basati 
eta inhumanoari...”.
 Ez da kasualitatea Huez doktorearen 
buruko minak zentral nuklear bateko 
azpikontrata batek eragitea. “Lan bat 
zenbat eta arriskutsuago orduan eta 
gehiago azpikontratatzen da”, ohartara-
zi zuen ordurako mediku ezaguna zenak 
2008an L’Humanité egunkariak eginda-
ko elkarrizketa batean.  
 Azpikontratatzearekin merkataritza
-zuzenbideak gaina hartu dio lan-zu-
zenbideari. Lan bat hasieran antolatzen 
duena gero eta urrunago dago hori au-
rrera atera behar dutenetatik, ataza ba-
ten prestaketa teknikoa egiten dutenek 
apenas dakite ezer gero hura aurrera 

atera behar dutenen baldintza zehatzez. 
Azpikontratak, berriz, galtzen dira hain-
bat lan txiki partzialetan, mantenimen-
duetan ari direnek apenas dute aurretik 
egindakoen ez informaziorik, ez meta-
tutako esperientziarik. Sarritan espe-
rientzia gutxien daukaten obreroen gain 
joango dira lanik arriskutsuenak.
 Konpainia handientzako hiru aban-
taila handi dauzka azpikontratatzeak, 
dio Huezek. Bat, esku lana merkatu. Bi, 
konpainiaren langileek onartu nahi ez 
dituzten lan kutsagarrien kontratue-
tan sartu. Hiru, konpainiek antolakun-
tza aldetik dauzkaten muga deserosoak 
hautsi, arazoak besteri pasatuz. “Uga-
zabentzat tentagarria da lan-medikua 
bihurtzea enpresaren estrategiaren 
agente”. Oihaneko legea nagusitzean, 
mediku zuzenak lekuko gogaikarriak 
bihurtu dira patronalarentzako. n

Guillaume Le Bauberen argazkian, 
Bernadette Berneron eta Dominique Huez 
medikuak, Frantziako Medikuen Elkargoak 
zigortutakoak. Berneronek esan zuen bere 
defentsan: “Nire jardueran ohartu naiz ni 
bezala lan-medikuntzan ari diren sendagile 
asko mehatxatuta daudela hain zuzen 
beren eginkizuna zuzen betetzeagatik. 
Baina, horra, lanaren eta osasunaren arteko 
lotura egitea, horretan datza alor honetako 
medikuen ofizioaren muina”.
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Reyes Ilintxeta 
@ReyesIlintxeta 

ARGAZKIAK: DANI BLANCO

Ikusgarria nola erromesak saldoka etor-
tzen diren astegun soil batez, ezta? 
Txantxetan esaten dut sinetsita nagoela 
hor mendiaren erdian semaforoa dagoe-
la, eta berdea jarritakoan jendea trumil-
ka iristen dela. Egia esanda, bidearena 
mundu mailako fenomenoa da, gero eta 
jende gehiago erakartzen du, eta faktore 
askoren eragina suma daiteke. 2016an 
278.041 pelegrinek osatu zuten bidea, 
eta haietatik %55 Espainiako Estatu-
tik kanpokoak ziren, gehienbat Italia, 
Alemania, Amerikako Estatu Batuak eta 
Portugaletik iritsiak. Turismo opera-
tzaileek egiten dituzten eskaintzek eta 
liburu eta filmek izugarrizko eragina 
izaten dute, horregatik aurreikuspenik 
ezin da egin. 2011n, adibidez, Kim Hyo 
Sun korearrak liburu bat idatzi eta rea-
lity show bat egin zuen bideaz eta harrez 
geroztik bisitari korearren kopurua izu-
garri handitu da. Aurten urtarrilean eta 
otsailean bidean izaniko atzerritarren 
%26 korearrak izan dira.  
 Bestalde, Paulo Coelhok bidea aipa-
tzen zuen 1987an argitaratutako bere 
liburu batean eta horrek brasildar pila 
erakartzen ditu. Era berean, Alemanian 
duela urte bat pasatxo Hape Kerkeling 
umoregileak film bat egin zuen, berak 
duela hamaika urte gai beraren ingu-
ruan idatzitako liburu arrakastatsua oi-
narritzat hartuta.

Nola etorri zitzaizun hemen taberna jar-
tzeko ideia?
Duela zazpi urte zabaldu nuen. Asko ibi-
li naiz bizikletan eta jakin banekien baz-
ter hauetan ez dagoela iturririk inon. 
Erromesek ere ez zuten batere zerbi-
tzurik bazter hauetan, 10 kilometroan. 
Lintzoainetik zazpi kilometrora eta Zu-
birira iristeko hiru kilometroren faltan, 
Erroko gaina toki egokia da horretara-
ko. Erroko Udalaren eta Erro-Zilbetiko 
kontzejuaren baimenak ditut, tasa bat 
ordaintzen diet eta oso ongi moldatzen 
gara.

Aldatu da giroa hasi zinenetik?
Bai. Gero eta jende gehiago dator, bai-
na haiekin batera espekulatzaileak ere 
heldu dira. Fenomeno turistikoa da, bai-
na bisitari horien profila desberdina 
dela ere kontuan hartu behar da. Jende 
asko bere buruarekin egoteko etortzen 
da, arrazoi erlijiosoengatik edo alda-
keta bat nahi dutelako bere bizitzan. 
Beste batzuek negozio aukera ikusten 
dute, Mediterraneoko kosta balitz be-
zala. Errespetua galtzen diete errome-
sei, askotan. Azken bizpahiru urtetan 
ikusten da nola erromesei bide erdira 
ateratzen zaizkien, besotik heldu eta 
haien etxeetara lotara joateko eskaini, 
edo bide seinaleak norabidez aldatzen 
dituzte erromesak nahi duten tokieta-

ra bideratzeko. Galizian askotan egiten 
dute. Nik uste dut hemen beste jokamol-
de bat izan behar dugula, beste aldarte 
bat, mendi aterpeko zaindariek bezala. 
Lagundu behar diogu jendeari, baina ez 
ahalik eta diru gehien ateratzeko helbu-
ru hutsarekin. Turistak dira, baina na-
turazaleak ere bai, beste filosofia bat da 
eta bestelako beharrak dituzte. 

Fermin Paularena iruindarra oso ezaguna da bere asmakizunengatik eta 
abian jartzen dituen negozioengatik. Duela zazpi urte Erro mendatean 
oasi txiki bat zabaldu zuen Donejakue bideko erromesentzat eta 
txirrindularientzat, hemendik aurrera trikuharri itxura izanen duena. 

Fermin Paularena Gorraiz
1968, Iruñea

Erro mendatean, Donejakue bidean, 
taberna mugikor arrakastatsua 
zabaldu zuen Paularenak orain dela 
zazpi urte erromesei eta txirrindulariei 
zerbitzua emateko. Bideko zigilua, 
kafea, jateko zerbait… eskaintzen 
dizkie. Hori bezala, beste proiektu 
bitxi asko abiarazi ditu iruindarrak 
bere bizitzan: elur gainean ibiltzeko 
bizikleta, sanferminetako bideo-joko 
hezitzailea, goitibeheren nazioarteko 
topaketak, egur sintetikoa material 
birziklatuekin, Madelman panpinen 
bertsio anitzak… eta orain ihes gelak 
edo escape room motako jokoak jite 
hezigarriarekin. 

Fermin Paularena, asmatzailea

«Donejakue bidera, jendea bezala, 
espekulatzaileak ere heldu dira»
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 Donejakue bidearen araudian argi eta 
garbi esaten da erromesak babestu eta 
bakean utzi behar direla, baina praktika 
erasokorrak, lapurretak eta eraso sexis-
tak ere maiz ikusten dira. Erakundeen 
nolabaiteko axolagabekeria eta babes 
falta sumatzen da. 

Ziklisten topagune ere bada hau.
Bai. Hemen bizikletak konpontzeko 
erremintak ditugu, eta txirrindulari-bo-
nua eskaintzen diegu. Denboraldiaren 
hasieran hartzen dute eta etortzen di-
ren bakoitzean hartzen dutena bonutik 
kentzen diegu, horrela ez dute dirurik 
ekarri behar aldiro. Horretaz gain, irai-
laren bukaera aldera lehiaketa eta fes-
tatxoa egiten dugu haiekin: lasterketa, 
txistor jatea eta musika pixka bat. 

Eta zer da tabernaren ondoan duzun ba-
rruko arropez beteriko kutxa?
Erromesek motxilan zeramatzaten 
gehiegizko pisuko gauzak uzteko jarri 
nuen hor, hau da, liburuak, soberako 
arropa eta abar, baina neska batek Face-

booken argitara eman zuen berak bula-
rretakoa kaxan utzi ondoren senargaia 
aurkitu eta Santiagon ezkondu zirela. 
Harrez geroztik jendeak barruko arropa 
uzten du zorte bila. 

Egunero dago zabalik taberna? 
Apiriletik urrira arte bai. Gainera, al-
dian behin hainbat topaketa edo festa-
tan catering zerbitzuak egitera deitzen 
gaituzte. Oso gogorra izan da, orain arte 
bakarrik egon naizelako. 5 urteko seme-
txoa ikusteko apenas denborarik dudan, 
baina orain bazkide bat daukat eta horri 
esker niretzat eta beste proiektu batzuk 
abian jartzeko denbora daukat. 

Eta laster taberna berritua ikusiko dugu?
Berehala. Trikuharri itxurako taberna 
izanen da eta ia erabat prest dugu. Mi-

krouhin labea izanen du janari beroa 
emateko, hozkailua eta izozkailua. Gai-
nera, “zero emisio eta zero zabor” zigilu 
berri eta berezia lortu dugu. Sei eguzki 
plaka izanen ditu argindarra lortzeko eta 
orain bezala, hondakin guzti-guztiak bir-
ziklatzen jarraituko dugu. Adibidez, kafe 
hondarrekin egur sintetikoa egiten dugu. 
Beste bost osagairekin nahasita ore bio-
degradagarria lortzen da, oso konpaktua, 
baina oso arina aldi berean, eta altzariak 
edo nahi duzuna egiteko erabil dezakezu. 
Nik adibidez, nire Bigarren Mundu Gerra-
ko maketarako bunkerrak egiteko era-
biltzen dut. Bestaldetik, plastikoarekin 
eko-adreiluak egiten ditugu. Horretara-
ko botila batean sartzen dira plastikozko 
beste ontziak ongi prentsatuta, erabat 
trinkotuta gelditu arte. Egun oso bateko 
plastikoak sartzen dira eko-adreilu ba-
tean. Hau dena Pazko Uharteko erromes 
batek erakutsi zidan. Haiek han izugarriz-
ko arazoa dute zaborrekin. Plastikoarekin 
eta poliespanarekin plastiko sintetikoa 
hotzean egitea lortu nuen eta eserleku 
batzuk egin ditut proba moduan.  

Fermin Paularena Erro mendatean, 
bere kamioi-dendan Reyes Ilintxeta 

elkarrizketatzailearekin. Paularenaren ustez, 
batzuk negozio aukera ikusten dute Donejakue 

bidean, Mediterraneoko kosta balitz bezala.
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Duela gutxi gaur egun boladan dagoen 
moduko abenturazko jokorako gunea 
prestatu duzu Iruñean. Nolakoa da zuk 
atondutako escape room-a?
“Janari-dendako misterioa” deitzen da 
eta horrekin aldatu egin dut ihes gela 
edo escape room motako jokoen kon-
tzeptua. Nire gelan ez duzu giltza bilatu 
behar handik ateratzeko, baizik eta pen-
tsatu eta ikerkuntza lana egin. Ez dago 

denbora mugarik. Halako presiorik ez 
dago. Jolasten ari zara, baina aldi berean, 
ikasten. Istorio erreal batetik abiatzen 
da misterioa, kasu honetan janari-denda 
bateko nagusiaren desagerpena. Dendan 
dauden gauzak errealak dira, duela 60 
urteko denda batenak, eta horiek guz-
tiek eramaten zaituzte garai hartara. Ez 
da dekoratu hutsa, museoetan izaten 
diren aurkikuntza gelen antzeko zer-
bait baizik. Bezeroek esaten dute gurean 
besteetan baino dezente gehiago pen-
tsatu behar dela eta oso gomendagarria 
dela haur eta gaztetxoekin etortzeko. 
Turismoari begira ere interesgarria izan 
daiteke, bertako istorioak ezagutzera 
emateko, baina jolasen bidez. 
 Nire bizitzan hamaika gauza asma-
tu ditut eta hau da poz handiena eman 
didana. Askotan gauzak goizegi asmatu 
izanaren sentsazioa izan dut, jendartea 
oraindik horretarako prest ez balego 
bezala. Oraingo honetan, aldiz, badirudi 
bere garaian asmatu dudala bete-be-
tean.

Eta laster beste bat? 
“Biltegi 44” izena izanen du eta frantses 
erresistentziaren ezkutalekua izanen 
da. Bigarren Mundu Gerran Mezkiritz 
herritxoan hegazkin amerikar bat erori 
zen, 1944ko ekainaren 25ean zehazki. 
Herritarrek babesa eman zieten para-
xutean salto zuten pilotu amerikarrei, 
eta horrela abiatzen da jokoa. Ekainaren 
amaieran zabaltzeko asmoa dugu eta 
orain hegazkin horren metal zatiak eta 
garai hartako gauzak biltzen ari naiz.
 Hasieran, jokalariak simulagailu ba-
tean sartuko dira bi minutuz, hegazki-
naren barruan zer sentitzen zen jakin 
dezaten, eta ondoren jolasean hasiko 
dira naziak atzetik edukiko balituzte 

bezala. Denbora guztian erantzunak bi-
latu beharko dituzte, baina teknologia 
berririk erabili gabe. Horretan datza, 
hain zuzen ere, jokoaren zailtasuna. Ko-
bazuloetara itzultzea bezala izanen da. 

Gerraren aurkako mezua du honek?
Sentimendu hori zerorrek aterako duzu 
jokoaren bukaeran. 

Zer gehiago duzu eskuartean?
Festimanen hamargarren urteurrena 
beteko da aurten. Hau da, Madelman 
panpina ezaguna eredu hartuta egin 
nuen sanferminetako bertsioa. Oso za-
lea naiz, bilduma handia daukat eta gus-
tatzen zait beste bildumagileentzako 
panpinak egitea. Inauterietako pertso-
naia pila egin dut, besteak beste, Lu-
zaideko bolantak. Orain beste zenbait 
karakterizazio lantzen ari naiz: artzaina, 
txistularia eta peñetako kidea. Artisau 
lan hutsa da. Orain josteko makina in-
dustriala erosi dut eta gehiago egin nahi 
nuke, agian hezkuntza sisteman histo-
ria pasarte batzuk azaltzeko, adibidez, 
euskal piraten nondik norakoak, baina 
dena egiteko 36 orduko egunak beharko 
nituzke. 

Nondik datorkizu etengabe proiektu be-
rriak abiarazteko gogoa?
Nire desgrazia da. Txikitan auzoan “in-
ventos” deitzen zidaten. Arrotxapeako 
amonaren baratzean neukan nire iker-
lanak egiteko txokoa. Txikitatik oso mu-
gitua izan naiz eta horregatik konplexuz 
beteta sentitu izan naiz beti. Jendeak 
errespetatzen ninduen, baina ez nin-
duen ulertzen. Gauza asko egiten ditut, 
baina nire erritmoan, hau da, oso azkar, 
eta ohartu gabe jendea asko estutzen 
dut nire erritmoan gauzak egin ditzan. 

www.oñati.eus | Tel.: 943 78 04 11

2017-2018 Energia bekaren zenbatekoa: 14.000 €
Eskaerak aurkezteko epea: 2017ko maiatzak 22

Energia berriztagarriak: 
iragana, oraina eta etorkizuneko aukerak



16 2017/05/14 | ARGIA

Horretaz oso berandu konturatu naiz, 
tamalez. Besteekin lan egiterakoan ara-
zoa ni naizela berriki ohartu naiz. 
 Orain asko hitz egiten da pertsona 
multipotentzialei buruz. Lagun batek 
gaiaz artikulu bat bidali zidan eta izuga-
rrizko arindua sentitu nuen, hori baita, 
hain zuzen ere, niri gertatzen zaidana. 
 Beti sentitu dut maite nauen jendea-
ri huts egin diodala, dena bukatu gabe 
uztean. Orain, zorionez, badakit multi-
potentzialak garenon helburua ez dela 
gauzak bukatzea edo egitea, baizik eta 
gauza berriak ikastea. Behin gauza bat 
ikasita, horrekiko interesa galtzen dugu. 
Horregatik, adibidez, lan batean hiru 
urte igarota aldatzeko beharra senti-
tzen dut. Erroko taberna salbuespena 
da, jendea beti desberdina delako eta 
denbora uzten dizulako gauza askotan 
pentsatzeko. Gurea ikasteko egarri ase 
ezina da. Orain patologia dela jakinda, 
pozik nago eta oso harro, nire semea ere 
multipotentziala dela ikusita. 

Proiektuak abiarazteko bikainak zarete, 
beraz?
Enpresa handietan multipotentzialak 
bilatzen dituzte, proiektuen ikuspuntu 
integrala izaten dugulako. Nire urrezko 
garaia izan zen gaztetan Zarata irrati li-
brean nenbilenean edo Donibane auzo-
ko elkartean. Jende gazte asko ginen eta 
izugarrizko gogoa genuen gauzak egite-
ko. Zaratan, adibidez, beta motako bi bi-
deo irakurgailu zaharrekin lehen txirris-
ta fabrikatu genuen, zortzi orduz musika 
emititzeko etengabe. Unitate mugikorra 
ere egin genuen eta beste traste bat tele-
fono deiak mahaira pasatzeko. Irratiare-
kin batera dantza taldea, herri kirolena, 
Ostruka kale animazioarena eta auzoko 
inauteriak abiarazi genituen. 

 Gure gazte garaian oso bestelako giroa 
zegoen. Nahiz eta garai zailak izan eta 
ezer ez eduki, askatasun handiagoa ge-
nuen gaurko gazteek baino. Guk heren-
tzian hartu genuen 70eko hamarkadako 
kultura asanblearioa. Gaurko gazteak, 
aldiz, indibidualistagoak dira oro har. 
Pena ematen dit. Eta tristea da ikustea 
nola zuk bultzatu dituzun ekimen polit 
batzuek ez duten jarraipenik. Urtetan 
aritu nintzen goitibeheren nazioarteko 
lasterketak antolatzen Euskal Herrian 
eta nik utzi ondoren amaitu zen kontua.  

Zeintzuk dira proiektu berrietarako aurki-
tzen dituzun trabarik handienak?
Administrazioan oso motela da dena. 
Amerikako Estatu Batuetan negozio bat 
abian jar dezakezu eta handik hilabete-
ra ikuskatzailea etorriko zaizu esatera 
zer moldatu behar duzun, baina hasie-
ratik ari zara lanean. Hemen ez. Hemen 
baimena eskuratu arte ezin zara hasi eta 
agian urtebete egon beharko duzu zain. 

Ekintzaileentzat erakundeak dira ames-
gaiztorik txarrenak. 
 Orain egin dudan kamioi berria, adi-
bidez. Erromesek esaten didate hori 
Berlinen eginez gero sari bat irabaziko 
nukeela, baina hemen trabak besterik 
ez dizkizute jartzen. Kamioi isotermo 
baten kaxa moldatu dut. Poliesterrekin 
kanpoaldea estali dut trikuharri itxura 
emateko. Urte osoa eman dut lanean eta 
ez didate homologatzen. Aldiz, eta begi-
ra zeinen tontakeria, kamioi bezala aur-
keztu beharrean, kabina askatu eta gero 
atoi batean zama bezala jartzen badut, 
orduan bai. Orain, beraz, desmuntatu 
behar dut dena, kamioia saldu eta tri-
kuharria atoi baten gainean jarri. Eguz-
kiaren iraultza-zerga da oztopoen beste 
adibide argi bat. Zergatik ordaindu behar 
dugu eguzki energia hartzeagatik? n

FERMIN PAULARENA DONEJAKUE BIDEA | EKINTZAILETZA | IHES JOKOAK

Autoan iragarkia: “El misterio del ultramarinos”. 
Paularenaren azken asmakizuna da, ihes joko 

edo “escape room” hezitzailea.

Maiatzaren 14ean   
Herri Urratsera   

Ongi etorri
Senpereko aintzirara 64310 Senpere

 05 59 54 13 42
camping.manex@wanadoo.fr
www.campingmanex.com T. 05 59 54 02 22 · hotel-pyrenees@wanadoo.fr

www.hotel-pa.com

64310 SENPERE

PYRÉNÉES ATLANTIQUE
HOTELA
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FRANTZIAKO HAUTESKUNDE PRESIDENTZIALAK  IRITZIAK

Artikulu hau idatzi dudan unean 
oraindik ez da Frantziako hautes-
kunde presidentzialen bigarren 

itzulia izan. Halere, inkesten arabe-
ra, Emmanuel Macronek Frantziako 
presidente berria izan beharko luke. 
Bruselan pozik egongo dira urteko 
bigarren match point-a salbatu dute-
lako. Herbehereetako kasuan bezala, 
bakar-jokoan tranpak eginez bada ere, 
europar teknokraten bulegoetan arnasa 
berreskuratzen laguntzen dien haize 
ufada bat sentitzen arituko dira orain. 
 Macron Frantziarako Matteo Ren-
ziren bertsio hobetu bat da, nahiz eta 
alboan alderdirik ez izan, hedabideek 
eta establishment-ak ondo dopatu dute 
eta horri esker, gutxienez hauteskun-
deak irabazita iritsiko da boterera. Mac-
ron politikari berri bezala saltzeko egin 
duten marketinaz harago, orain arteko 
politikarekin jarraitzeko bide zuzenena 
ordezkatzen du, muturreko zentrismoa: 
ekonomian neoliberalismo bortitza 
finantza munduaren mesedetan eta 
balore kulturaletan azaleko progresis-
mo kosmetikoa indibidualismoaren 
zerbitzura, dena europazaletasunez 
apainduta.
 Pozak ez du luze iraungo. Lehenengo 
itzuliko emaitzen arabera, ezkerretik 
zein eskumatik euroeszeptikoek eta 
establishmentaren aurkako hautagaiak 
direnek botoen %48,41 lortu dute. Ho-
riez gain, François Fillon, Benoît Hamon 
eta Jean Lassalleren artean %27,58 
lortu dute, hirurak establishmentari au-
rre egin eta egungo Europar Batasuna 
errealarekin kritiko samar agertu diren 
hautagaiak. Bestalde, Macronek botere 
faktikoen babesarekin botoen %24,01 
atera du alderdien logikatik aldenduz. 
 Bruselak mespretxatu duen ezker-es-
kuin borrokak salbatuko du match 
point-a, ezkertiarren gehiengo zabal ba-
tek ez baitu Marine Le Pen babestuko. 
Halere, Fronte Nazionaleko hautagaiak 

aterako duen emaitza pentsa ezina zen 
orain 15 urte Jean-Marie Le Pen eta Jac-
ques Chirac lehiatu zirenean. 
 Frantziako hautesleriak FN balioztatu 
du boterera iristeko. Seguruenik biga-

rren saiakeran ez du irabaziko, baina 
hurrengo bost urtetan Parisen eta Bru-
selan orain arteko politikek jarraitzen 
badute, litekeena da hirugarren saiake-
ran FNk ez huts egitea, betiere Frantzia 
Intsumisoarekin lehiatzen ez badu, kasu 
horretan Jean-Luc Mélenchon-en mu-
gimenduak irabazteko aukera gehiago 
izango lituzke.
 Aurtengo sorpresa izan da Frantzia 
Intsumisoa, hauteskunde kanpainako 
inkesten arabera egunak aurrera egin 
ahala hazkunde handiena izan duen au-
kera politikoa izan da. Europako alderdi 
progresistei lezioa eman diete. Muzin 
egin diote ezkerraren nortasun eta 
aldarrikapen historikoak ezkutatzeari 
egokitasun politikoaren diskurtsoaren 
izenean. Beldurrik gabe errebindikazio 
historikoak berreskuratu eta aldarrika-
pen berriekin josi dituzte lau haizeetara 
zabaldu duten programa eraldatzailea-
rekin. Beraz, Macronek ezkerretik eta 
eskumatik oposizio gogorrak izango 
ditu. 
 Alderdi biko sistema gaixo dago, 
lehen itzulian lehen lau hautagaiak 
%5eko diferentzia tartean egon ziren. 
Gauzak horrela, hirugarren itzuli pa-
pera betetzen duten Asanblea Nazio-
nalerako ekaineko hauteskundeak 
buruhauste handia izan daitezke Mac-
ronentzat. 577 diputatu hautatzen dira 
izen bakarreko barrutietan. Lehenengo 
itzulian inork ez badu ateratzen botoen 
%50 baino gehiago, %12,5 lortu duten 
hautagaiek parte hartu dezakete biga-
rren itzulian. Horrek esanahi du, Alder-
di Sozialistaren pasokizazioa berresten 
bada, bigarren itzulian barruti asko-
tan lau hautagaik lehiatu ahal izango 
dutela. Boto sakabanaketa horrek V. 
Errepublikako zatikatze parlamenta-
rio handiena duen Asanblea Naziona-
la ekar lezake. Testuinguru horretan, 
osatuko den gobernua oso ahula izatea 
espero daiteke. n

Bost urteko su-eten konplikatua

Asier Blas  
EHU-KO IRAKASLEA 

@AxiBM 

Alderdi biko sistema 
gaixo dago, lehen itzulian 
lehen lau hautagaiak 
%5eko diferentzia tartean 
egon ziren. Gauzak 
horrela, hirugarren itzuli 
papera betetzen duten 
Asanblea Nazionalerako 
ekaineko hauteskundeak 
buruhauste handia izan 
daitezke Macronentzat. 577 
diputatu hautatzen dira izen 
bakarreko barrutietan 
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IRITZIAK MUSIKA | DANTZA 

ARGIA aldizkariaren orriotan argi-
taratutako artikulu guztiak iraku-
rri eta estimatzen zenizkidan, eta 

orriotatik bidali nahi dizkizut esker on 
hitzak. Kultur sistemaren bazterreko 
eremuetan, maiz gutxietsiak diren ho-
rietan, kulturaren sustapenean eta an-
tolaketan nabarmendu zara, eta euskal 
kulturari egin diozun ekarpen oparoa 
azpimarratu eta eskertu nahi nuke agur 
hitz hauen bidez.
 Zure txistuaren lehen notak entzun 
orduko bularra atera eta hamar zenti-
metro egiten genituen gora dantzariok; 
hazita ateratzen ginen dantzara. Txis-
tua indartsu, distiratsu jotzen zenuen, 
eta modu berean dantzatzera bultza-
tzen gintuzun. Bizi-bizi sentzilloetan, 
notak luzatuz jira osoko lasterketan 
eta pazientziaz kabrioletatik zangoak 
lurreratzeko zain; musika dantzaren 
zerbitzura jartzen zenuen, guretik 
onena emateko bidea irekitzen zenigun 
dantzarioi; danbolinarekin laguntzen 
gintuzun une zailetan eta txistuari txin-
partak ateratzen zenizkion dantzarion 
pasarte traketsetan.
 Ogibidez diru-kudeaketan aritzen 
zinen, eta hara, zehaztasun bera apli-
katu zenuen dantzaren antolaketan. 
Harrituta ikusi zintugun enpresa ku-
deaketa-modu berritzaileak dantzaren, 

musikaren eta kulturaren antolaketan 
erabiltzen. Futbol jokalari entzutetsuen 
pareko baliabideak, mimoak eta aten-
tzioak eskaintzen zenizkigun dantza-
rioi bereziki, eta kulturgileei oro har. 
Profesionalen eta amateurren arteko 
bereizkeria maltzurrak egiten diren 
bakoitzean akordatzen naiz zurekin 
Jose Inazio. Ez dut sekula profesiona-
lik ezagutu zuk erakutsitako perfekzio 

nahiarekin eta ahalarekin lan egiten 
duenik. Edozein eremutan sartuta ere, 
ondo ez, bikainetik gora zen gauzak egi-
teko ezagutzeko zenuen modu bakarra.
 Borborka jariatzen zenuen kon-
fiantza eta babesarekin, dantzari eta 
txistulari belaunaldi oso bat goi mailara 
eraman zenuen. Aitzindari eta ausar-
ta zinen, eta musika eta dantza tresna 
xumeak estu baliatuz gure emariaz 
harro sentiarazi eta anbiziokoak izaten 
lagundu gintuzun. Zure lan-diziplinak, 
eskuzabaltasunak eta neurri gabeko 
atentzioak hunkituta, bizitza-ibilbidea 
bera dantzaren eta musikaren mundura 
lotu izana zor dizugu zenbaitek. Dantza, 
denbora-pasa gozagarria izateaz gain, 
euskal kulturaren adierazpen garran-
tzitsua dela sinestarazi zenigun, eta 
agerraldi xumeena ere, gure kulturaren 
ordezkari izatearen ardurarekin eta 
duintasun gorenarekin betetzen eraku-
tsi zenigun. Agur Jose Inazio, agur. Agur 
eta ohore.
 * Jose Inazio Sarasua Garate, Elgoi-
barko txistulari bandaren eta Haritz 
euskal dantzari taldearen zuzendaria, 
musika, dantza, euskal kulturaren eta 
kirolaren hainbat talde, elkarte eta 
ekitaldiren zuzendari eta antolatzaile 
aparta, pasa den apirilaren 11n zendu 
da 60 urterekin. n

Agur Jose Inazio

Ez dut sekula profesionalik 
ezagutu zuk erakutsitako 
perfekzio nahiarekin eta 
ahalarekin lan egiten duenik 

Oier Araolaza  
DANTZARIA 
@oaraolaza

www.bilbaoeuskaraz.eus
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EUSKAL GATAZKA | ETA | ESPANIAKO GOBERNUA | USTELKERIA IRITZIAK

Usteltzaileak

Duela ia sei urte, gehiengoaren nahia behin-
goz betez, ETAk iragarri zigun “bere jardue-
ra armatua behin betiko amaitzea erabaki” 

zuela. Alegia, armak ez zituela berriro erabiliko. 
Aukera paregabea, aldebakartasunetik armok 
non zeuden esan eta erakundea desegiteko. Bai-
na “irabazlerik eta galtzailerik gabeko eskeman” 
tematurik, errealitateari bizkar eman eta gurago 
izan zuen “Espainiako eta Frantziako gobernuei 
dei” egitea, “gatazkaren ondorioei konponbide 
ematea helburu izango duen elkarrizketa pro-
zesu zuzena zabaltzeko, konfrontazio armatua 
gainditu ahal izateko”. Espainiak paso egin zuen, 
noski: garaipena eskutan, hura iruditan jartzea 
bilatzen du eta, negoziatu beharrean, ETAri bete-
beharreko baldintzak ezartzen dizkio, behin eta 
berriro.
 Negoziazioaren ameskeriak gehixeago iraun 
zion ETAri. Duela bost urte agenda-proposamen 
publikoa egin zien estatuei. Hiru gai:
 “Aipatu helburuak bideratzeari begira, honako 
elkarrizketa agenda proposatzen du ETAk:
 – Euskal preso eta iheslari politiko guztiak 
etxeratzeko epeak eta formulak.
 – ETAren armagabetzearen, egitura armatuen 
desegitearen eta militanteen desmobilizatzearen 
epeak eta formulak.
 – Euskal Herriaren desmilitarizaziorako urra-
tsak eta epeak, Euskal Herrian dauden indar 
armatuak konfrontazio armatuaren amaierara 
egokituz”.

 Hirurotan bakarra bete da, hain justu ETAren 
aldebakartasunetik bete zitekeen bakarra: ETAk 
armak eman ditu, trukean ezer eskatu barik. 
Areago: eman ditu argi utzita trukean ez duela 
ezer eskatzen, eta jarritako baldintzak beteta. 
Ondoren, Espainiak jarraitu du etxerako lanekin: 
hurrengoa, desegitea. Irakurri duela bost urteko 
agenda-proposamena tentuz: ETAk ez zuen bere 
desegiteaz berba egin gura. Baina hori ere eman 
beharko du, Madrilek horrekin lotu baitu presoen 
eskubideak betetzen hastea. Jakina: ez da justua. 
Baina Espainiak ez du inoiz ETAko presoekin 
justua izateko asmorik izan: begiratu esaterako 
Parot doktrinari. Espainiak garaipenaren irudia 
gura du, ETAk eman gura ez dion hori. Desegiteko 
exijitu dio erakunde desarmatuari. Denbora kon-
tua baino ez da, desegite hori ematea. Aldebakar-
tasunetik, bakarrik alde egitea baino ez baitzaio 
geratzen ETAri. Zergatik ez zuen iragarri Baiona-
ko ekitaldian? Zertarako atzeratu hartu beharko 
duen erabakia? Pentsatzekoa delako desegitearen 
ondoren baldintza berriak etorriko direla: ihes-
lariak epaileen aurrera agertzea, “justiziarekin” 
kolaboratzea… Bien bitartean, denborak aurrera 
egingo du, eta presoak, zigorra beteta, irteten 
joango dira. Guztiak? Ez. Zigorrik luzeena dutenek 
kartzelan jarraituko dute, Espainiako Gobernua 
aldatu eta ETAren memoria lausotzen den arte. 
 Irabazlerik eta galtzailerik gabeko eskeman tema-
tzearen kalte-ondorioak, duela ia sei urte agindu zigu-
ten aldebakartasunaren eskema utzi izanarenak. n

Gorpu bizi

Mikel Basabe  
IRAKASLEA 

Naturan ustelkeria prozesu positiboa da. 
Usteltzeari esker frutek azala eta mamia 
galdu eta haziak askatzen dituzte, gero lu-

rrean ernatu eta landareak sortzeko. Era berean, 
hildako animalia eta landareen gorpuak usteltzen 
laguntzen duten bakterioen lana ezinbestekoa da 
hilotzak desagerrarazteko, usteltzaileena, alegia.
 Gobernatzen gaituzten estatu bietan ere ustela 
dago nonahi. Handiagoa batean bestean baino. De-
non ahotan dabil aspaldian, baita komunikabideen 
portada, goiburu eta titularretan ere. Ustelduen 
irudiak azaldu dituzte. Naturan ez bezala, gizaki 
hauek usteltze horrekin kaltea baino ez dute era-

gin, eta onura bakarra bere kide ustelduentzako 
besterik ez da izan. Eta usteltzaileentzako. 
 Dena den, albiste hauen artean deigarriena 
zait esaten ez dena, isilean gordetakoa. Izan ere, 
ustelduen izenak zabaltzen dira lau haizetara, 
baina usteltzaileenak inork ez ditu ematen. Eta 
naturan bezala, usteltzaileak ezinbestekoak dira 
ustelduak egon daitezen. Izadian ere sarraskijale 
eta bakterio horiek premiazkoak dira ustela sor-
tzeko. Pertsonen artean ere hala da. Usteltzaileak 
sortzaile eta eragile dira ustelkeria prozesuan. 
Jaun eta jabe gizartean, boterea eta dirua dutela-
ko. Bestela, nork azaldu isiltasun hori? n

Leire Narbaiza 
Arizmendi   
IRAKASLEA 
@txargain 
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“Prakak urratuta dituenak ordaintzen 
du beti dena”. Esaera zaharra diruditen 
baina garai berrientzako ederki ema-
ten duten hitzok, buruan kaskoa eta 
soinean petoa zeraman AHTko langile 
batek bota zuen duela gutxi. Hernani-
ko zatian Urumea errioaren arrasean 
eraikitzen ari diren zubi-bidera begira 
ari zen. Agintariei gero eta zailagoa egi-
ten zaie %99ak jasaten duen urradura 
sozialari adabakiak jartzea, are zaila-
go azaltzea nolatan Abiadura Handiko 
Trena bezalako obra publiko batean 
lan prekarietatea bihurtu den kontra-
tisten aurrekontua koadratzeko tresna 
nagusia.

 Ia hamaika urte dira Euskal Y proiek-
tuaren lehen zatia eraikitzen hasi zirela 
Araban, Arrazua-Ubarrundia herrien in-
guruan, Gasteiztik gertu. Haren susta-
tzaileek agindu zuten 2013rako Euskal 
Autonomia Erkidegoko hiriburuak tren-
bidez lotuta egongo zirela ordu-erdiren 
bueltan. Denborak jarri ditu gauzak bere 
tokian: obrak bukatzeko data atzeratu 
dute, nola ibilbideari minutuak gehitu –
azkeneko informazioen arabera hiriburu 
batetik bestera trenez edo autoz bidaia-
tzea ia pareko izango litzateke–.
 2023 arte ez ei da AHT martxan ja-
rriko, baina oraindik trazatuaren erdia 
baino ez da egin eta zatirik zailenak ge-

ratzen dira: Bergarako lotunea –“Y” de-
lakoaren erdian– eta hiriburuetarako 
sarbideak. Azkenekoon diseinua duela 
gutxi adostu dute Eusko Jaurlaritzak, 
udalek eta Espainiako Gobernuak. Gel-
tokien maketa batzuez eta operazio 
urbanistikorako geratuko diren metro 
koadroez aparte, ez da askoz gehiago 
zehaztu; “ausartegia” litzateke Iñigo de 
la Serna Espainiako Sustapen ministroa-
ren esanetan finantzazioa eta datak fin-
katzea. 
 AHTren eraikuntzak daraman atze-
rapenaz Arantxa Tapia Azpiegituretako 
sailburuak berrikitan Ser irrati-katean 
adierazi du “erabaki politiko bat” egon 

PREKARIETATEA | LANGILE BORROKAABIADURA HANDIKO TRENA

AHT
LAN-ESPLOTAZIOAREN 
ZULOAN
Euskal Herriko obra publiko handienaren barrunbeetan ezer ez da dirudiena. 
Aurrerapenaren ikur izan behar zuen, baina muturreko prekarietatea ekarri 
du; Europako iparraldearekin konektatuko ei gaitu, baina hegoaldeko 
jendeen izerdi eta odola erabiltzen ari dira. Abiadura Handiko Trena 
eraikitzeko milaka milioi euro, bi hamarkada eta 6.000 lagun beharko dira.  
Egin ahal izango litzateke halakorik langileak lepotik estutu gabe? Hesi 
laranja gurutzatu dugu hori jakiteko, eta egoera gorria aurkitu dugu bertan.

 TESTUA ETA ARGAZKIAK: 

 Urko Apaolaza Avila 
 @urkoapaolaza

Cáceresetik datoz, gauez 700 kilometro egin 
ondoren, eta eguna lanean pasako dute. 
AHTren Hernaniko zatiko behargina: “Barre 
egiten dugu negar ez egitearren. Gutako 
askok langabezia saririk ere ez daukagu eta 
kotizatzeagatik bakarrik gaude hemen”.
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dela –Josu Erkoreka bozeramaileak 
duela bi hilabete esandakoaren ildo-
tik–. Espainiako aurrekontuen negozia-
ziorako mahai-jokoan pieza baliotsua 
izan da AHT jeltzaleentzat, joan den as-
tean jakin genuen bere prezioa: 3.380 
milioi euro erreserbatuko ditu Rajoy-
ren exekutiboak trenbidearen eraiki-
tzaileentzat.
 Arrazoiak arrazoi, bi hamarkadaz lur-
peratu ditugu hormigoipean milaka mi-
lioi euro, zor publikoa, murrizketak eta 
pribatizazioak areagotu diren bitartean. 
EHUko eta Bartzelonako Unibertsita-
teko Ekopol ikerlari taldeak azaldu di-
gunez, AHTn gastaturiko dirua ez dugu 

berreskuratuko inoiz. Energiaren eta 
obretan isuritako kutsaduraren ikus-
pegitik ere dozenaka urte beharko dira 
balantze negatiboa itxuratzeko. 
 Ekologikoki eta ekonomikoki abia-
dura handiko trenak izango duen era-
ginaz asko hitz egin da, baina ba al da-
kigu zein den obraren kostu humanoa? 
Proiektu jasangarrienak ez du piperrik 
balio, euren izerdia eta odola kondizio 
miserableetan saltzera derrigorturik 
daudenen esplotazioan oinarriturik 
baldin badago. Euskal Y-aren 175 kilo-
metroak eraikitzen 6.000 lagun ariko 
dira urteotan, %80 kanpotarrak dira eta 
lan-baldintzak estutzen dizkieten azpi-

kontratentzat egiten dute beharra, ELA 
sindikatuaren esanetan.
 2011n Eusko Legebiltzarrak agiri bat 
onartu zuen sindikatuei AHTko obre-
tara sartzeko aukera emanez. ELAk ge-
roztik makina bat esplotazio kasu sa-
latu ditu: Arrasaten 22 orduz jarraian 
lan egiten zuten beharginak aurkitu 
zituzten; Tolosan garraio enpresa ba-
ten amarrua azaleratu zuten; Aramaion, 
Legorretan, Hernanin eta beste hainbat 
tokitan ikusi dute ez dela eraikuntza-
ko lurralde-hitzarmena betetzen... Kasu 
batzuetan 18.000 euroko aldea dago 
langileak jaso behar lukeen ordainsaria-
ren eta egiaz jaso duenaren artean.

PREKARIETATEA | LANGILE BORROKA ABIADURA HANDIKO TRENA
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Eta ikuskaritzak nora begiratzen du?
Prekarietatearen kontrako xenda mal-
kartsu hori ondo ikus liteke Sogepro-
vi azpikontrataren auziarekin. 2013an 
egin zuen eztanda, ez AHTn, Tabakale-
ran baizik. Donostiako kultur zentroa 
eraikitzen ari ziren langileak oso bal-
dintza kaskarretan zeudela salatu zuen 
sindikatu abertzaleak  (urtean 500 or-
du-extra sartzen; oporraldi eta aparte-
ko saririk gabe; 900 eurora iristen ez 
ziren soldatekin...). Lan-ikuskaritzak 
esku hartu zuen, eta azkenerako akor-
diora iritsi ziren Tabakalera sostenga-
tzen duten instituzioekin eta enpre-
sekin, egoera aldatu eta langileei zor 
zitzaiena emateko.
 Aldi berean, handik kilometro gutxi-
ra azpikontrata bera AHT eraikitzen 
ari zen Urnietan, askotan Tabakalera-
ko langileak erabiliz, momentuko lan
-kargaren arabera. Kasu hori ere salatu 
ondoren, ia urtebetera heldu zen lan-i-
kuskaritzaren erantzuna: ez ordu-es-
trarik ez arau-hausterik ez zuen ikusi 
oraingoan. Dokumentuak Tabakalerako 
auzia ikertu zuen inspektore beraren 
sinadura zeraman. “Irregulartasunak 
eta baldintzak berdinak dira, langile eta 
enpresa berak –zioen ELAk bere sala-
ketan–. Geure buruari galdetzen diogu 
AHTk nolabaiteko buldarik ote duen”. 
 Raul Resmella bi tokitan aritu zen la-
nean Sogeprovirentzat. Tabakalerakoak 
amaitu zituenean AHTren Urnietako tu-
nelera aldatu zuten, eta han berriz ere 
“errealitatera” itzuli zen: “Hasi nintze-
nean klaustrofobikoa zen, etxera joan 
eta pentsatzen nuen ‘berriz itzuli behar 
naiz zulora?’”. Kamioien soinua, gasen 
negarra begietan... Etxetik 6ak inguruan 

atera eta maiz gaueko 9etan itzultzen 
zen, prakak urratuta.   
 Ikuskariak bazuen Resmellaren eta 
beste hainbaten egoeraren berri, Ta-
bakaleran gertaturikoagatik. 2015ean 
obretara bisita egin zuen: “Egun ho-
rretan ez zizkidan datuak ere hartu: 
‘Nola izena duzu? Bale, agur’. Ez non-
dik nentorren ez ze enpresarentzat ari 
nintzen... Belarrientzako kaskoengatik 
galdetu zidan bakarrik, esan nion boka-
diloa jateko kendu nituela, lankideekin 
bestela nola hitz egingo dut?”.

 Ordaindutako oporrak hartzea zer 
zen ez zekiten Sogeproviko langileek. 
Mihai Cojocaru, beste asko bezala, kale-
ra botatzen zuten Eguberritan –obretan 
izaten den etenaldi bakanean– eta paro-
tik kobratzen zituen egun horiek, berak 
eskatuta: “Hilabete horretako hipote-
ka ez dizute kentzen, eta nola pagatuko 
duzu 700 eurorekin?”.  Errumaniarra da 
Cojocaru, aita hil zitzaionean egun ba-
tzuez itzuli behar izan zuen bere herri-
ra: ez zioten egun bat bera ere ordaindu. 
 Gehiegikerien ebidentzia guztiak bis-
tan, ikuskaritzak erresoluzioa argitara-
tu zuen azkenean: langileetako batzuek 
ez zuten oporrik hartu lau urtetan –ezta 
kobratu ere– eta 300 edo 400 ordu pi-
latzen zituzten urtero: “Azterturiko 
kasuetan araudia ez da betetzen siste-
matikoki”, dio txostenak. Gipuzkoako 
eraikuntza arloko ELAko arduradun 
Igor San Joserentzat, ordea, ondorio ho-
riek “okerrak eta sinesgarritasun ga-
beak” dira, egoera askoz larriagoa baita 
egiaz eta langile gehiagori eragiten die.
 Jaurlaritzako Enplegu sailburu An-
gel Toñak azalpenak eman behar izan 
zituen Eusko Legebiltzarrean AHTn 
atzemandako demasia laboralen hari-
ra. Bere esanetan departamenduak 103 
bisita egin ditu trenbidearen obretara: 
“Inork ez du ezikusiarena egiten, eta are 
gutxiago lan-ikuskaritzak”. 

Beharginen etxola prefabrikatuan
Urruneko besaulkietatik esaten dire-
nek ez dute lau intxaur balio oinak lo-
katzetan sartzen dituzunean. Ez dira 
ehun edo berrehun bisita behar, baka-
rrarekin nahikoa da ikusteko obra pu-
bliko erraldoian araua ez dela betetzen: 

 » Raul Resmella: 
“Urnietako tunelean 
hasi nintzenean 
klaustrofobikoa zen, 
etxera joan eta pentsatzen 
nuen ‘berriz itzuli behar 
naiz zulora?’”

 » Mihai Cojocaru: 
“Eguberritan kalera 
bota eta parotik kobratu 
behar izaten genuen. 
Hilabete horretako 
hipoteka ez dizute eteten, 
nola pagatuko duzu 700 
eurorekin?”
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“Ordu-estra 7 euro ordaintzen digute, 
eta ordaintzen digutenean”, azaldu digu 
lehen momentutik agure batek; aur-
pegia zartaturik dauka 40 urtetik gora 
eraikuntzan lanean aritzearen ondorioz. 
Hernani eta Astigarraga artean gaude, 
zementuzko bide inprobisatu batetik 
sartu gara AHTko obren azpimundura. 
 Salamancako Encofrados y Puentes 
de Castilla S.L enpresako langileek Gi-
puzkoako eraikuntza hitzarmenak dioe-
naren erdia baino ez zuten kobratzen 
orain gutxi arte. Arrasateko Ulma koo-
peratibarentzat ari dira lanean, honek, 
berriz, Ergobia Hiru Lan (Moyua, Balzo-
la eta Azvi) aldi-baterako enpresa edo 
UTEa hornitzen du zubiak egiteko ma-
terialez. Azpikontrataren azpikontrata 
dira beraz. 
 Beharginek bazkaltzen duten etxola 
prefabrikatura sartu gara eta haien aho-
tik jakin dugu nola dauden: ez dute opo-
rrik ez dietarik, ez dute aparteko solda-
tarik, 10 ordu sartzen dituzte egunero, 
asteburu batzuetan ere geratu izan dira 
lanean 80 euroren truk: “Jatorduetan 
gastatzen duguna –dio beste batek–, e 
obligau!, hemen geratuko bazara”, dio 
haietako batek Coca-Cola lata trago ba-
tez amaitu aurretik.

Ezker-eskuin: Mihai Cojocaru eta Raul Resmella, 
Urnietan aritu ziren AHTko obretan lan-baldintza 
oso kaskarretan; azpikontrata zigortua izan zen. 

Kofratzaileak Hernaniko zubi-bidea egiten; ARGIAk 
haien egoera prekarioaren berri eman ondoren, 

Gipuzkoako eraikuntza hitzarmena ezartzea 
onartu du enpresak. ELAko Igor San Jose Hernaniko 

langileetako batekin; 2011n AHTko obretan 
sartzeko baimena lortu eta ordutik hona hamaika 

esplotazio-kasu azaleratu ditu sindikatuak.

www.11itzulpen.eus
info@11itzulpen.eus

Skype: 11itzulpen 

 (34) 699 433 121

Euskal Herrian gehien erabiltzen diren hizkuntzen
arteko itzulpenak eta zuzenketak egiten ditu 11itzulpenek. 

Eskarmentu eta prestakuntza handiko gure itzultzaile 
eta zuzentzaile taldeak eta gure lan-metodologiak 

itzulpenen kalitaterik gorena bermatzen dute.

» Testu kalitatea bermatzen dugu
»» Lana eskatutako epemugan eta formatuan entregatzen dugu

» Terminologia zehatza eta koherentea ziurtatzen dizugu

EUSKARA  |  CASTELLANO  |  FRANÇAIS  |  ENGLISH

EUSKARATIK INGELESERA 
ZUZEN

INGELESETIK EUSKARARA
ZUZEN
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 Boltsa termiko handiak mahai gainean 
dituzte, Cáceresetik datoz gehienak eta 
Hernaniko etxebizitza konpartituetan 
igarotzen dute gaua, eguna berriz, ta-
joan. Astero, ordu txikietan abiatu eta 
ilunpean 700 kilometro egin ondoren 
lanean hasten dira, poltsak etxean uz-

teko betarik gabe. Beharko kafeina eta 
azukrea, orduak pasatzeko. “Barre egi-
ten dugu negar ez egitearren –azaldu 
digu 20 urtez enpresan dabilen batek–. 
Gutako askok parorik ere ez daukagu 
eta kotizatzeagatik bakarrik gaude he-
men. Gero esango dute lan asko dagoela, 

bai, baina zer preziotan? Azala beltza 
eduki behar al dut esklabo izateko?”. 
 “Argi geratu da? Inspekzioak hau ez 
du egiten ezta?”, galdetu digu Igor San 
Josek amaieran. Gipuzkoako AHTren 
obretako beste zati batean ere izan gara 
eta hor ere egiaztatu ahal izan dugu 

Adjudikazio aurrekontuari gehitu behar zaizkio obran egiten diren “aldaketek” ekartzen dituzten 
gainkostuak. ETSren zatietan %9,04 gehiago da: 263 milioi euro. Adif-ek gainkostuen datu zehatzak 
ez ditu eman, baina zenbait zatitan %10etik gorakoa izan da. 
Donostia, Bilbo eta Gasteizko hiriburuetarako sarbideak lizitatu gabe daude oraindik, zati horiek izango 
dira proiektuko garestienak. EAJk eta PPk 2017ko Espainiako aurrekontuak onartzeko negoziatu dute 
3.380 milioi euro erreserbatzea AHTrentzat.
Ekopol ikerketa taldearen arabera, AHTren kostua 10.000 milioi euro izan daiteke azkenean.
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eraikuntza hitzarmena ez dela bete-
tzen, enpresa bateko langileekin izan 
eta gero. 
 Hernaniko AHTko lan-esplotazio 
egoera ARGIAren Zuloan blogean azaldu 
genuen otsailean, Manu Robles-Arangiz 
institutuarekin elkarlanean abiatutako 
ikerketari esker. Horren ondotik, azpi-
kontratak onartu du ez zela Gipuzkoako 
hitzarmena betetzen ari, ELAk aurkez-
tutako froga eta testigantzek estuturik, 
eta konpromisoa azaldu du hala egiteko.
 Astekari honek ikusi duenez, azken 
hilabeteko soldata %40 igo diete behar-
ginei –sindikatua jarraipena egiten ari 
da eta langileei aparteko pagak hain-
banatzea nahi du, ez bailitzateke lehen 
aldia izango enpresak hanka egiten 
duena–. Langileei bestalde, irribarrea 
neurrian ateratzen zaie, kezka suma-
tzen zaie: “Oso garbi daukagu: hemen-
goa amaitzean gurutzea jarriko digute”, 
diote kaleratzearen mamuarekin etsi-
ta. Oraingoz, Aduna ingurura eraman 
dituzte gehienak, Zizurkil eta Andoain 
arteko Antsibarko zubi-bidea egitera, 
Hernaniko obrarekin segituko ote du-
ten jakin artean behintzat. Baina hori 
UTEaren enpresa kontratistek erabaki-
ko dute, horiek dute zartagina eskuan 
AHTko lanetan.

Eraikuntza sektorearen arrangurak
Obra zibilean UTEak azpikontrataziora 
jotzen du etengabe, gastuak gutxitze-
ko besteak beste. Praktika horrek erai-
kuntza sektoreko lan-baldintzak era-
bat hondoratu ditu: “Gailegoak etortzen 
dira hona portugesak Galizian dabiltza-

lako, eta Portugalera berriz brasildarrak 
joaten dira... mugimendu handia dago 
beti”, dio San Josek.
 Mingotsa da egoera, are gehiago jabe-
tzen bagara Euskal Y-aren proiektuaren 
zati guztietan, UTEa osatzen duten biz-
pahiru enpresetako bat gutxienez balia-
bide propiorik ez duen Espainiako Es-
tatu mailako multinazionala dela (ikusi 
grafikoa); Patxi Lopez lehendakari zela 
esleitu ziren AHTren zati horiek guztiak.
 Juanma Díazek ondo daki konpainia 
horien ajeen berri: “Aitak esaten zidan: 
‘Ospa egizu hortik, joan daitezela popa-
tik hartzera!’”. Ferrallista zuen aita, eta 
bere bideari jarraiki sartu zen eraikun-
tzan, goi mailako gradu bat egin ondo-
ren. Adunako AHTren zatian aritu zen 
lanean kondizio oso txarretan, harik 

eta ordaintzen ez ziotelako nazkatuta 
UTEaren arduradunen aurrean lurrean 
eseri zen arte: “Obrako zuzendariordea-
ri esan nizkion esan beharrekoak eta 
orduan erabaki zuten ‘hau bota behar 
dugu bai ala bai’”. 
 Hasieratik kasik bakarrik aritu zen 
obran, ingeniaritza enpresa txiki batek 
kontrataturik. 800 euro baino ez zuen 
kobratzen Díazek eta “denetarako mu-
til” bezala erabili zuten: “Topografoaren 
laguntzaile ere aritu nintzen, markatzen, 
segurtasun baldintzarik gabe; ekaitzak 
lehertzen zuenean tximistorratzak be-
zala ginen malkar horretan –azaldu digu 
errenteriarrak, Zizurkilera bidean da-
goen Antsibar erreka inguruko pasaia 
aldrebesa eskuarekin seinalatuz–. Eta 
hori obraren hasieran gertatzen zen, 
behin tunelean sartuta, jakizu…”.
 Azpikontratazioa eta prekarietatea 
lan istripuen atariko izan ohi dira maiz. 
AHTko lanetan gutxienez zazpi lagun hil 
dira urteotan. Eta kostu humano hori 
guztia zeren truke? Edo galdera beste 
modu batera eginda: posible al litzateke 
AHT eraikitzea –prezio eta denbora ho-
rietan– lan-esplotaziorik gabe? 
 Bailaran behera jaitsi gara Zizur-
kil-Andoain zatia daraman Aduna UTE-
ko arduradunekin hitz egiteko asmoz, 
ELAko kideak lagunduta. Hor lanean 
behar duten Cácereseko gure lagunen 
berri eman diegu, gauez egiten dituzten 
bidaiak eta horrek dakartzan arriskuak: 
“Baina orduan ez zarete segurtasun 
arauez ari –erantzun digu lehor obra zu-
zendariak–, esan dezagun ohitura arra-
roak dituztela”. n

 » Juanma Díaz: 
“Topografoaren laguntzaile 
ere aritu nintzen, 
markatzen, segurtasun 
baldintzarik gabe; ekaitzak 
lehertzen zuenean 
tximistorratzak ginen 
malkar horretan.  
Eta hori obraren hasieran 
gertatzen zen, behin 
tunelean sartuta jakizu...”

Zizurkil eta Andoain arteko trenbide zatia Aduna UTE edo aldi-baterako enpresa taldea ari da eraikitzen. Juanma Díaz errenteriarra han aritu zen lanean 
ingeniaritza enpresa txiki batek kontratatuta 800 euroren truke, harik eta ordaintzen ez ziotelako obra zuzendariordearen aurrean planto egin zuen arte.  
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THE GAME  
EUROPAR BATASUNEAN 
SARTZEKO JOKO KRUDELA
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Milaka kilometro eta hainbat 
muga pasa dituzte gerrarik 
gabeko herrialde batean duin 
bizitzeko itxaropenez. Belgradeko 
tren geltokiaren atzealdean, 
belztutako adreiluz altxatzen 
diren hiru barrakoi handi ikusten 
dira. Hiri erdian abandonatuta 
bazeuden ere, orain dela hilabete 
batzuetatik Afganistan eta Pakistan 
atzean utzi dituzten 500 mutil 
gazteren nolabaiteko babesleku 
bihurtu dira. Neguan zero 
azpitik 20 graduko tenperaturari, 
gaixotasunei eta goseari aurre 
eginez bizirauten duten ehunka 
iheslari ikusezinak dira. Serbia da 
Europar Batasunean sartu aurreko 
azken geltokia, baina bidaiatzeko 
txartelik gabe utzi dituzte eta, 
antza, inon ez dira ongi hartuak. 
 Hungaria edo Kroaziako harresia 
noiz salto egin zain dauden 10 eta 
25 urte bitarteko haur eta gazteak 
dira The Game-eko jokalariak. 
Etxetik ihesean atera behar izan 
dutenen joko lazgarria. Horrela 
deitzen diote militarrez eta poliziaz 
jositako burdinezko harresia 
gainditzen saiatzeari.

Ehunka pertsona ilara luzeetan egunero ikusten 
dira Belgradeko barrakoietan bolondres gutxi 
batzuek prestatutako afari beroa eta tea 
hartzeko. Horietako batzuek motxila beltza izaten 
dute bizkarrean, afaldu ondoren mugara joango 
diren seinale. 

TESTUA ETA ARGAZKIAK: 

Irantzu Pastor
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Serbia iparraldean, 
oinez mugatik 

hamabost minutura 
dauden eraikin edo 

etxe hutsetan gordeta 
pasatzen dute azken 

gaua errefuxiatuek. 
Generadore txiki batean 

mugikorra kargatu 
bitartean, senideei 

azken mezuak bidaltzen 
dizkiete “gezurra bada 
ere, beti ongi gaudela 
esaten diegu haiek ez 

kezkatzeko”,  
dio gazte batek.

Mugatik iritsi berri den afganiar gazteak 
txakurren hozken zauriak ditu besoan. Gauez, 

harresia pasatzen saiatzen diren gehienak gogor 
torturatzen ditu Hungariako Poliziak; txakurrekin 

eraso egiten diete, arropa guztia kendu eta 
biluzik elurretan etzanarazten dituzte, jipoitu 

eta odoletan daudela poliziek “selfiak” ateratzen 
dituzte beraiekin. “Atzo biluzik eta begiak estalita 
nituela, ostikoka futbolera jolastu zuten nerekin 

hiru poliziak, mozkortuta zeuden”.

Shafiullah 16 urteko afganiarra da. Orain 
urtebete herritik ihesean atera behar izan 

zuen talibanek aurpegia azidoz erre ziotelako. 
Afganistango gatazkak ere 16 urte bete ditu eta 
hango umeek eta gazteek ez dute inoiz bakerik 

ezagutu, gerrak idatzi du haien historia. “…baina 
gu bigarren klaseko errefuxiatuak gara. Siria eta 

Irakekoak bakarrik ikusten dira medioetan. Haiek 
gaizki daude, baina gu ez gara existitzen ere”, dio 

Shafiullah-k erdi irribarrez.

Bakarrik bidaiatu duten haur kopurua handia da 
Belgraden. Bederatzi edo hamar urteko umeen 

begiradan ez dago haurtzaroaren arrastorik. 
Hilabeteak eman behar izan dituzte oinez 

eta bidean haietako asko bortxatu, organo 
trafikatzaileen atzaparretan erori, mugan hil edo 

desagertzen dira.
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Khalid seigarren aldiz saiatuko da 
muga pasatzen. “The game-era etorri 
nintzen azken aldian sudurra puskatu 
zidaten polizia batzuek, errekara bota 
ninduten arroparik gabe ‘go to your 
home!’ (joan zure etxera!) oihukatzen 
zidaten bitartean”. Legez kanpokoa 
bada ere, egunero gertatzen dira 
kanporatze lasterrak Serbiara. Horrez 
gain, Hungariak ere berriki legeztatu 
du herrialde osoan errefuxiatuak 
atxilotzeak; Schengen 2.0 gisa ezagun 
egin diren neurrietariko bat da hau.

Etsipena, urduritasuna eta esperantza nahasten dira azken kilometroan. Hurrengo orduetan pasa daitekeenaz jakitun dira. Beraiek ikusitakoaren arabera, 
gutxienez 9 lagun hil dituzte Hungariako mugan (errefuxiatuen testigantzez aparte, ezinezkoa da zifrarik jakitea).  

Bidaia txartelik ez dutenentzat, horiek dira Europar Batasunera sartzeko jokoaren arau krudelak.
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Hamar elkarrizketetatik zortzi izaten 
dira euskaraz Azpeitiko kaleetan. Eus-
kararen arnasgune izanik, hitanoa ere 
bizirik dago, herritar askok erabiltzen 
dute. Azken urteotan, ordea, kezka za-
baldu da herrian; antzeman dute gaz-
teek gutxiago erabiltzen dutela eta hita-
noaren kalitatea galtzen ari dela –noka 
eta toka ez desberdintzea, adibidez–. 
Azpeitiko hizkeran berezkoa den ezau-
garria sustatu nahian, bi norabidetan 
egin dute lan Soziolinguistika Kluste-
rrarekin: ikastetxeetan hitanoa lantzeko 
unitateak sortu dituzte eta 2016an hita-
noaren kale erabilera neurtu zuten. 
 Ikastetxeetako lanketarekin 2010ean 
hasi ziren. Azpeitiko hiru eskolak –
Iraurgi ikastetxea, Ikasberri ikastola eta 
Karmelo Etxegarai ikastola– egitasmora 
batu ziren, eta urteotan Soziolinguis-
tika Klusterreko kideekin elkarlanean 
jardun dute hitanoa lantzeko unitate 
didaktikoak diseinatzen eta finkatzen. 
Azpeitiko proiektua baino lehen, Klus-
terrak Urola bailaran bertan, Zumaian, 
landu zuen gaia, eta Azpeitian ekimen 
haren berri jakin zutenean, bertan ere 
egitera animatu ziren. Ordutik, eskolen 
bidez hitanoaren arau sozialak eta for-
mak transmititzen dihardute. 

 Lehen Hezkuntzako 5. mailatik De-
rrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4. 
mailara egiten dute lanketa, eta maila 
bakoitzean bi unitate didaktiko dituz-
te. Soziolinguistika Klusterreko Olatz 
Bengoetxeak azaldu duenez, “hitanoa 
erregistro bizia eta lagunartekoa iza-
nik, ikasleek modu jolasti samarrean eta 
testuingurutik hurbil lantzeko proposa-
mena egin da”. Esaterako, LHko ikasleek 
ingurukoei inkestak egiten dizkiete hi-
tanoaren inguruan, eta gelan landuta-
koarekin AzpeitHika kartel erakusketa 
osotu izan dute azken urteetan, Sana-
gustin Kulturgunean. Esketxak, inkes-
tak, azpeitiarrek  hitanoarekin izanda-
ko bizipenak grabatzea… hamaika bide 
erabiltzen dituzte hitanoa lantzeko. 

Neska eta mutilen arteko aldea
Ikasleentzat hitanoa ez da kontu arro-
tza; neurri handi edo txikiagoan, ume-
tatik bizi izan dute inguruan. Ana Garate 
Karmelo Etxegarai ikastolako irakaslea-
ren hitzetan, “bakarren batzuk egongo 
dira lanketarekin zerotik hasiko dire-
nak, baina gehienek txikitatik dute ha-
rremana hitanoarekin”. Ama hizkuntza 
euskara dutenek maiz entzuten dute 
etxean eta lagunartean; ama hizkuntza 

euskara ez dutenak, aldiz, geroago ja-
betzen dira euskaraz komunikatzeko 
modu horretaz.
 Ezagutzak ezagutza, erabileran alde 
nabaria dago nesken eta mutilen artean. 
Edurne Illarramendi Iraurgi ikastetxe-
ko irakaslearen esanetan, “mutilek bai, 
erabiltzen dute beren artean, baina nes-
ka batzuentzat arrotza da”. Arrazoiak 
ez dira garbiak, baina antzeman dute 
neska batzuentzat hitanoak ez duela 
prestigiorik: “Zenbait neskak dio ho-
rrela ezin dela hitz egin esaten diotela 
etxean, edukazio txarrekoa dela”. Ideia 
horiei buelta ematen eta hitanoari ba-
lioa ematen jarduten dute saioetan. 
 Horrez gain, irakasleek azaldu dute 
noka gutxi erabiltzen dela ikasgele-
tan. Ikasberri ikastolako Marijo Ezama 
DBHko irakaslea da, eta azaldu duenez, 
“mutilak neskei askotan toka zuzentzen 
zaizkie, eta neskek ere batzuetan toka 
egiten dute euren artean”. Ezamaren 
ustez, ohitura horietan eragitea ez da 
erraza, are gutxiago nerabezaroan: “Guk 
zuzen edo egoki nola den esaten badie-
gu, eurek kontra egiten digute, adin ho-
rretan daudelako edo”. Kontzientziazio 
lana egiten ari da behintzat, eta denbo-
rarekin horrek erabileran ere eragina 

Azpeitian hitanoaren erabilera

ZAHARREK %30 
HAURREK %5,5
Hitanoa Azpeitiko hizkeraren bereizgarrietako bat da, baina azken urteotan 
kezka sortu da belaunaldien arteko transmisioaren inguruan. Hori dela eta, 
ikastetxeetan lanketa berezia egiten hasi ziren duela ikasturte batzuk. Iaz, 
bestalde, kale neurketa egin zuten, hitanoaren osasunaren diagnostikoa 
egiteko asmoz. Emaitzetako bi argiak dira: gizonek emakumeek baino 
gehiago erabiltzen dute, eta zaharrek gazteek baino gehiago.

 Amaia Ugalde Begoña 
 @amai_ugal 
 ARGAZKIA: DANI BLANCO
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izatea espero du: “Agian, 18-20 urtere-
kin beste klak bat izango dute”. 
 Edurne Illarramendik gaineratu du 
mutil batzuk, euren artean hika egin 
arren, neskei zuka egiten dietela: “Zer-
gatia galdetuz gero ez dakite eran-
tzuten”; halaxe irteten zaie, berez, in-
kontzienteki. Ana Garateren hitzetan, 
“neskek hika gutxiago egiten dutenez, 
horregatik agian mutilek ere gutxiago 
egiten diete beraiei hika”.

 Hiru irakasleek azaldu dute ikasleen-
tzako gaia motibagarria dela. Erabileran 
eragitea hain erraza ez bada ere, kon-
tzeptuak barneratzen ari direla ikus-
ten dute, eta lanketa horrek urteen po-
derioz erabileran eragina izango duela 
uste dute. 

Kaleko datuak
Euskararen kaleko erabilera neurtzen 
hainbat urtetako eskarmentua du So-

ziolinguistika Klusterrak. 2016an, lehe-
nengoz, kale neurketa horien baitan 
hitanoaren erabilera ere neurtu dute, 
Azpeitian eta Usurbilen. Azpeitiko neur-
ketan, kaleko elkarrizketetatik %18,1 
izan dira hitanoz. 
 Neurketak baieztatu du herrian ze-
goen pertzepzioa eta Azpeitiko ira-
kasleek ikasgeletan hauteman dutena: 
gizonek emakumeek baino gehiago era-
biltzen dute hitanoa; gizonezkoen ar-
tean, neurtutako elkarrizketen %28,2 
izan dira hitanoz, eta emakumezkoen 
artean, aldiz, %10,6. Nokaren erabilera 

 » Edurne Illarramendi, 
irakaslea: 
“Mutilek bai, erabiltzen 
dute hitanoa beren artean, 
baina neska batzuentzat 
arrotza da”

 » Marijo Ezama, irakaslea: 
“Mutilak neskei askotan 
toka zuzentzen zaizkie, eta 
neskek ere batzuetan toka 
egiten dute euren artean”

 » Ana Garate, irakaslea: 
“Neskek hika gutxiago 
egiten dutenez, horregatik 
agian mutilek ere gutxiago 
egiten diete beraiei hika”

Azpeitian, kaleko elkarrizketetatik %18,1 izan dira hitanoz. Hiztunak zenbat eta zaharragoak are eta 
hitano gehiago darabilte. Gizonek emakumeek baino gehiago hitz egiten dute hitanoz. 
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ere, txikia da tokaren aldean: jasotako 
elkarrizketetan %45,1 toka ari ziren; 
%37,2 hika neutroan –zein formatan ari 
ziren baloratu ezin izan den hika–; eta 
%17,5 noka.
 Adinari dagokionez, adinekoek erabil-
tzen dute gehien, %29,8k. Helduen arte-
ko elkarrizketetan, %23,5 izan dira hita-
noz, eta gazteen artean, %25. Haurren 
artean, berriz, %5ak egin du hitanoz 
kale neurketan jasotakoaren arabera. 
Nokaren erabilera dela eta, nagusienek 
erabiltzen dute gehienbat; solaskideak 
gero eta gazteagoak izan, noka gutxia-
go. Gazteen adin-tartean, elkarrizketen 
%15,1 toka izan dira, %8,1 hika neu-
troan, eta %1,7 noka.  
 Neurketaren emaitzak baloratzera-
koan, Josu Labaka euskara zinegotziak 
esan du datuak tentuz hartu behar dire-
la: “Ikerketak erakutsi du hitanoa erabili 
erabiltzen dela, asko edo gutxi esaten 
ez dakit; beste herri batzuekin aldera-
tu beharko genuke”. Egoeraren argaz-
kia edukitzeari eman dio garrantzia 
Labakak. Hitanoaren transmisioarekin 
jarraitu eta hemendik denbora batera 
beste azterketa bat egitea da asmoa, Az-
peitiko hitanoak datozen urteetan zer 
bilakaera izango duen ikusteko: “Asmoa 
da bide bat eraikitzea hitanoaren in-
guruan, berau aztertu eta sustatzeko”. 
Azpeitiko esperientzia beste herri ba-
tzuentzat ere baliagarria izatea espero 
du euskara zinegotziak.
 Azpeitian, geldirik, behintzat, ez dau-
de. Bertako hizkeraren transmisioari 
lotuta hainbat ekimen egiten ari dira. 
Izan ere, hitanoaren lanketaz gain, Na-
tul elkartearen lana ere aipatzekoa da; 
Azpeitiko euskarazko hitzak eta adierak 
berreskuratu nahian ari dira, bertako 
kale hizkerari balioa emateko helbu-
ruarekin. Josu Labakak nabarmendu 
duenez, “gure aldaeraren aberastasuna 
eta adierazkortasuna lantzea erabilera 
sustatzeko modu bat da. Euskarak berak 
ematen dituen tresnak mahai gainean 
jarri eta sustatzea da helburua”. n

Herritarrok 4. urtez erabakiko dugu
udal aurrekontuaren 500.000 euro zertan inbertitu 

erabaki.hernani.eus

BABESLEA: HERNANIKO UDALA

HITANOAREN ERABILERA AZPEITIAN (2016)

%5,5

%25 %23,5
%29,8

%94,5 %75 %76,5 %70,2

Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Azpeitiko hizkuntza erabileraren kale neurketa, 2016.

EMAKUMEEK ETA GIZONEK

ADIN TARTEKA

%89,4 %10,6 %71,8 %28,1

Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

HitanoaZuka +  
aditzik gabe
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Iruñeak alimaleko gabeziak ditu mugi-
kortasunaren alorrean. Inguruan dituen 
hainbat hiriren oso atzetik dago. Gas-
teiz, Donostia edota Zaragozan, kasu-
rako, mugikortasun eredu berri baten 
aldeko mugarriak ezarri dira mende al-
daketaz geroztik. Iruñean, ordea, ape-
nas egin den aitzinamendurik azken 30 
urteetan. Areago, okerrera egin duela 
esan daiteke. 1996 eta 2013 artean gora 
egin zuen autoen erabilerak, eta behera 
garraio publikoaren eta bizikleten era-
biltzaileen kopuruak. Hori ez da beste 
inon gertatu.
 Gainera, Iruñean udal zirkulazio-zer-
ga merkeagoa da Espainiako Estatuko 
gainontzeko probintzia-hiriburuetan 
baino. Kotxeen elkarteek paradisu fis-
kaltzat dute. Paradoxikoa da, Nafarroak 
batez besteko errenta altua duelako, eta 
langabezia gutxien duen erkidegoa dela-
ko. Alabaina, ez da ahaztu behar hemen 
dagoela Volkswagenek Landabenen dau-
kan lantegia. Horrek autoen erabilera-
ren aldeko kutsua ematen dio hiriari. 
 Albo batera utzi beharko lirateke in-
teres ekonomiko eta partikularrak, eta 
apustu irmoa egin beharko litzateke 
mugikortasun eredu moderno baten 

alde. Egun, hiriaren ardatzetan sei errei 
daude, eta denak autoentzat dira. Ga-
rraio publikoa eta bizikletak bazter uz-
ten dira. Gainera, ardatz horietan abia-
dura sekulakoa izaten da. Hiri-autobide 
modukoak dira. Horietan egokitzapen 
sakonak egin behar dira, baita hiriko 
puntu beltzetan ere; hala nola, Ermita-
gaña eta Gipuzkoa etorbideetan. 
 Arazo larri baten aurrean gaude. Hil-
dakoen kopurua horren lekuko: azken bi 
urteetan zortzi pertsona hil dira Iruñean 
kotxe batek harrapatuta. Kasu ia guztie-
tan, biktimak adineko pertsonak izan 
dira, eta ezbeharrak puntu beltz delako 
horietan gertatu dira. Horretaz landa, 
azpimarratzekoa da soilik lekuan ber-
tan edo istripua jazo eta egun gutxitara 
hildakoak hartzen direla kontuan. Guk, 
aitzitik, badakigu batzuetan biktimak hi-
labete batzuetara hiltzen direla.

Alderdikeriak oztopo
Egoera hori iraultzeko asmoz, iazko 
urrian 8-80 plataforma sortu genuen 
bizikletarekin loturiko aktibismoan ari-
tutako hainbat lagunek. Hiru dira gure 
eskaera nagusiak: eskualdean bidegorri 
sarea osatzea, garraio publikoan mol-

daketak egitea eta espaloietan dagoen 
gatazka konpontzeko ordenantza berria 
sortzea. Udal gobernu berria egungo 
eredua aldatzeko prest ei dago, baina, 
momentuz, ez du behar bezalako pau-
sorik egin. Alderdikeriak oztopo ari dira 
izaten.  
 Mugikortasunaren alorrean eztabaida 
ideologikoa dago: batzuentzat, aldake-
ta guztietan trafikoaren jariakortasuna 
bermatu behar da, eta beste batzuon-
tzat, besterik gabe, autoen erabilera mu-
rriztu egin behar da. Gai oso garrantzi-
tsua da, eta uste dut bestelako alorretan 
lan egiten duten taldeek gehiago erre-
paratu beharko lioketela. Finean, mugi-
kortasuna gizarteko arazo askoren isla 
da. Egungo ereduak autoa duten 20 eta 
60 urte arteko gizonezko zuriak lehe-
nesten ditu, eta bazter utzi, besteren 
artean, umeak, adinekoak, emakumeak, 
etorkinak... Hori dela eta, kolektibo guz-
tiok landu beharko genuke mugikorta-
sunaren gaia. n

Aitor Balbas dut izena, eta 
mugikortasun eredu berria nahi 
dut Iruñearentzat. Helburu horrekin 
dihardugu 8-80 plataformako 
kideok. Autoak dira hiriko erregeak, 
eta gure ustez, beren lekua garraio 
publikoak, oinezkoek eta bizikletek 
hartu beharko lukete. Modu 
horretan, Iruñea hiri askoz jasangarri 
eta seguruagoa izango litzateke.  

“Hirietako mugikortasuna gizarteko 
arazo askoren isla da”

Aitor Balbas [8-80 plataformako kidea]  Eñaut Agirrebengoa Apaolaza 
 @eagirrebeng

Hiru dira 8-80 plataformaren eskaera nagusiak: 
bidegorri sarea osatzea, garraio publikoan 
aldaketak egitea eta espaloietako gatazka 

konpontzea.

GURE ESKUBIDEAK
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Gizakia uste baino lehenago iritsi zen Amerikara
Horixe dio behintzat 1992an San Die-
gotik (AEB) gertu eraikitzen ari zen 
autobide batean topatutako mastodon-
tearen hezurrek. Hezur horiek anima-
lia hil berritan harriz hautsi izanaren 
markak dituzte, hezur-muina ateratze-
ko asmoz. Gainera, alboan ingude eta 
mailu gisa erabilitako harriak ere topa-
tu zituzten. Uranio atomoen deskonpo-

saketan oinarritutako metodoa erabili 
dute aztarnak datatzeko eta emaitzak 
dio 130.000 urte dituztela. Adituen 
arabera, marka horiek hominidoek 
egindakoak izan behar dute (Denisova-
ko gizakiek zein neandertalek). Orain 
arte aurkitutako frogek zioten gizaki 
modernoa duela 15.000 urte iritsi zela 
Amerikara. n

Honolulu, 1875eko urriaren 16a. Vic-
toria Kawēkiu Kaiulani Lunalilo Kala-
ninuiahilapalapa Cleghorn jaio zen. Ha-
waiiko errege Kalakauaren arreba zuen 
ama, Miriam Likelike printzesa. Aita, al-
diz, Archibald Scott Cleghorn finantzari 
eskoziarra. Eta amabitxia Ingalaterrako 
Victoria erregina, urte batzuk lehenago 
Hawaiiren independentzia berreskura-
tzen lagundu zuena, beti ere Ingalate-
rraren interesen alde (eta AEBen inte-
resen kontra).
 14 urte zituela hara, Ingalaterrara, 
bidali zuten Kaiulani ikasketak osatzera 
eta lau urte eman zituen bertan. Kala-
kaua 1891n hil zen eta haren alargun 
Liliuokalani izan zen erregina. Erre-
ge-erreginek ez zeukaten seme-alabarik 
eta Kaiulani izendatu zuten oinordeko. 
Baina ez zion luzaroan eutsiko printze-
sa koroatu tituluari. 1893an monarkia 
abolitu zuten Ozeano Bareko artxipela-
goan eta AEBekin bat egitearen aldeko 
gobernu berria ezarri. Tronugabetutako 
printzesa Ingalaterratik AEBetara joan 
zen orduan.
 Besteak beste, Bostonen eta New Yor-
ken prentsaurrekoak eta hitzaldiak eman 
zituen Hawaiiren burujabetzaren alde. 

Washingtonen Grover Cleveland  presi-
dentearekin modu ez formalean biltzea 
lortu zuen. Presidenteak asmo onak adie-
razi arren AEBetako kongresuak ez zien 
printzesaren eskaerei jaramonik egin.
 1894an Hawaiiko Errepublika ezarri 
zen, Robert Louis Stevenson txikitako 
laguna hil zen eta Kaiulaniren berez-
ko osasun pattala gehiago ahuldu zen. 
1897an itzuli zen printzesa Hawaiira, 
Annie ahizparen heriotzaren berri izan 
ondoren eta ahalegin diplomatiko guz-
tiak porrot eginda. Hawaiiko klima tro-
pikalaren erruz, haren osasunak okerre-
ra egin zuen. Iritsi eta berehala, igerian 
ari zela, hotzeria harrapatu zuen eta, 
geroago, 1898an pneumonia, zaldian 

ibiltzen ari zela ekaitzak harrapatu on-
doren.
 Eta, azkenik, 1898ko abuztuaren 
12an AEBek Hawaii anexionatu zuten. 
"Tronua galtzea baino askoz mingarria-
goa izan da gure bandera eraisten zute-
la ikustea”, adierazi zuen oinordekoak. 
Anexioaren zeremonian, errege familia 
jauregian bildu zen eta, hawaiiar gehie-
nak bezala, dolutan egon ziren, lutozko 
jantziak soinean. Jantziak ez zituzten 
luzaroan gordeko.
 Kaiulanik izebari, Hawaiiko azken erre-
ginari, idatzi zion azken gutuna: “Dena 
kendu digute, bizia besterik ez zaigu gera-
tzen”. Eta handik gutxira hil zen, 1899ko 
martxoaren 6an, 23 urte zituela. n 

Nagore Irazustabarrena 
Uranga 
@irazustabarrena

HAWAIIKO 
AZKEN 
PRINTZESA

Kaiulani,  
Hawaiiko printzesa 

oinordekoa,  
San Franciscon 

egindako argazkian.

J.J. WILLIAMS

SAN DIEGOKO HISTORIA NATURALEKO MUSEOA
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MERTXIKABIZI BARATZEA

“Mertxika” esaten diogu guk erroma-
tarrek “Pertsiako sagarra” deitzen zio-
tenari. Prunus persica bere izen zienti-
fikoak “Pertsiako arana” esan nahi du. 
Mertxikaz gain muxika, melokotoi, tua-
xa eta preskua ere deitzen zaio.  
 Erromatar horiek ekarri omen zuten 
mertxika geurera. Irungo Oiasson utzi 
zituzten arrastoen artean topatua da 
Iberiar penintsulako mertxika hezur 
zaharrena. Pertsiatik Oiassora. 
 Ez naiz harritzen. Haren usainik seku-
la hartu ez duen baten sudurpera mer-
txika heldu bat eramaten duenak “kon-
kistatu” du, edo irabazi, behintzat, bai. 
Zenbat usain eta dasta ez dituzte ekarri 
geurera erromatarrek, zeltek, arabia-
rrek... Denek irabazi gaituzte, eta dene-
kin irabazi dugu. 
 Ehun eta hamar osagai bereizi dira 
mertxikaren usainean. Ehun eta hamar! 
Zetonak, alkoholak, aldehidoak, polife-
nolak, terpenoak, esterak... Ehun eta ha-
mar. Gaur dakigunarekin, esan dezakegu 
ehun eta hamar osagai dituela mertxi-
karen usainak. Hemendik urte gutxira, 
beste hainbeste aurkituko dizkiote. Fla-
bonolak, tanino kondentsatuak, azido 

klorogenikoak, antozianinak... Zer ez du 
edukiko! Denak osasungarriak. Ez dute, 
ordea, mertxika guztiek osasuna berdin 
indartzen. Aspaldikoak dira nekazaritza 
kimikoan eta nekazaritza ekologikoan 
ekoizten diren mertxiken arteko aldea 
ezagutzeko neurketa zientifikoak. Alde 
ederra dago: besteak beste, ekologikoak 
askoz ere aberatsagoak dira osagai fe-
nolikoetan. Osagai horiek landarea in-
dartzen dute intsektuei eta onddoen, 
bakterioen eta birusen infekzioei, baita 
ere estres mekanikoei aurre egiteko. 

 Mertxika-txoriari galdetu behar-
ko diogu. Mertxika-txoria edo gailupa, 
Pyrrhula pyrrhula. Bere izen zientifikoa 
grekotik dator, eta “harrak jaten ditue-
na” esan nahi du, baina geurean mer-
txika-txoria da. Hark bai, mokoka hasi 
aurretik, ederki bereiziko ditu mertxika 
kimikoa eta ekologikoa. Usaina nahikoa 
izango du. Zalantzarik ez duzu izango 
zein aukeratuko duen, ezta? Eta zeuk, 
dendan zein hautatzen duzu? n

Pertsiatik 
Irunera

Jakoba Errekondo 
jakoba@bizibaratzea.eus

Mertxika (Prunus persica).
ISTVAN TAKACS-CC BY



ARGIA | 2017/05/14 37

KONTSUMO ARDURATSUA BIZI BARATZEA

“Gure inguruko lehen sektorea egoe-
ra zailean zegoela bagenekien. Aldi be-
rean, supermerkatu handiz inguratuta 
geundela ikusten genuen. Horri buelta 
emateko erabaki genuen Oarsoaldeako 
lau herrietako –Lezo, Oiartzun, Pasaia 
eta Orereta-Errenteria– zenbait herri-
tarrek Labore elkartea sortzea”. Jon Le-
gorburu elkarteko kidearen hitzak dira, 
Laboreren hastapenaz. Denda ireki du-
tenetik hilabete inguru pasatu den ho-
netan, pozik daude herritarren aldetik 
jasotzen ari diren erantzun onarekin. 

“Ekoizleentzat justua eta 
erosleentzat arrazoizkoa”
Horrela definitu dituzte Labore denda-
ko produktuen prezioak, erosketaren bi 
aldeentzako justua denaren bila. 
 Bertako produktuak nahiz produktu 
ekologikoak eskaintzen dituzte elkar-

tearen dendan. “Oarsoaldean produktu 
gutxi lantzen dira eredu ekologikoan. 
Beraz, guk bertako produktuari ere ga-
rrantzi handia ematen diogu, ekologi-
koari ez ezik”. Produktuen eskaintza 
egiterakoan, hainbat konpromiso hartu 
ditu elkarteak: osasungarria izatea, era 
justuan eta solidarioan ekoitzia izatea, 
arrazoizko prezioak edukitzea eta eros-
leentzat erosoa eta irekia izatea.

Bolbora bezain azkar zabaltzen
Lehenagotik lanean ari baziren ere, 
martxoaren 25ean ireki zuten Labo-
reren 300 metro koadroko pabilioia 
Oiartzungo futbol zelaiaren ondoan. 
Hilabeteren buruan elkartearen bazki-
de kopurua ia bikoiztu egin da. “Denda 
ireki baino lehen 250 bazkide inguru 
ginen, eta orain berriz 400 bazkidetik 
gora gara. Jendea dendara hurbildu eta 

tokia ikusten duenean animatu egiten 
da”. Egunero bazkide berriek elkartea-
rekin bat egiten jarraitzen dute. 
 Emaitzak ez ezik, sortze prozesua ere 
berezia izan da Laboreren dendan. Obra 
guztia auzolanean atera dute aurrera, 
elkarteko bazkideen elkarlanari esker. 
Bazkideen parte-hartzeari garrantzi be-
rezia ematen diote Laboren. Nola bide-
ratzen duten hori? “Langile kontratatu 
bat badugu dendan lanean, baina bes-
tela, bazkideek egiten dituzte lan asko: 
egunero bi lagun sartzen dira dendaren 
garbiketa lanak egitera edota produk-
tuak bere lekuan jartzera kamioia iristen 
denean”. Aurrera begira lanean jarraitze-
ko indarrez daudela adierazi du. Maia-
tzean eta ekainean, adibidez, hainbat 
azoka txiki eginen dituzte eskualdean. 
Eta bazkidetza zabaltzen jarraitzeko 
ideia dute. Erronka: baietz 500! n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann

LABORE ELKARTEA

Oarsoaldean 
supermerkatu 
eredutik 
aldentzen
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MAIATZEKO ZOZKETAKKOMUNITATEA

Eragilea bazara, zabalkunderako materiala baduzu eta zure lana ezagutarazi nahi izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetan. 

PERLATA
https://perlata.bandcamp.com

2015ean Arrasaten sortu zen Perlata taldea, punk-rock musika euren 
neurrira ekarri eta eskenatokietara indarrez igotzeko gogo eta indarra-
rekin. Musika, barruan dituzten korapilo horiek askatzeko egiten dutela 
diote, kide bakoitzaren gustuen arabeko estilo desberdinak batzen di-
tuztela, baina beti, mugitzen dituzten barne kezka eta egonezinetatik. 
Nabarmena da hori kaleratu duten “Nondik hasi” diskoan jasotzen diren 
doinu eta hitzetan. Inguruko injustizien aurrean, aldaketa sakon baten 
beharra eta aldarria plazaratzen dute Maialen, Jaione, Ane eta Anderrek. 
Aurretik ere musika talde ugaritan ibilitako kideak denak, urte luzez he-
rriko musika taldeentzat egokitutako ur biltegian lagunartean jotzen 
aritu ostean, 2016. Urtean kaleratu dute euren lehen diskoa. Maiatzean 
zehar Perlataren “Nondik hasi” diskoaren launa ale zozketatuko ditugu 
Gunean parte hartzen duten ARGIA Kideen artean. 

Aste honetako nabarmendua

Eragile hau hobeto ezagutzeko:

PERLATA TALDEAREN DISKOA

Parte hartzeko: & 943 371 545 | gunea@argia.eus | www.argia.eus/gunea

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

#autoekoizpena
#musika
#feminismoa

2

Maiatzeko sariak

Kimutx liburuak 
4 ale

Perlata taldearen diskoa  
4 KD 

Mugarik Gabe GKE 
Bizitza Jasangarrietarantz 

3 sorta

Bilboko Kafe Antzokia 
(Zenbat Gara elkartea) 

2 pertsonentzako bina bazkari

1 2 3 4

Nondik hasi dakitenentzako soinuak 
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BIZI BARATZEA SAILA ARGIA KOMUNITATEA  

Zu ere Jakobita erradikal horietakoa baza-
ra, irakurle, goitik behera irakurria izango 
duzu dagoeneko guruaren aste honeta-
koa, ziur nago. Baina ba al zenekien Jako-
ba Errekondoren ARGIAko 1.000. artiku-
lua irakurri berri duzula? 1.000 bai, erraz 
esaten da. Baina ez hori bakarrik, landa-
reen jakintza sarera eramateko bizibara-
tzea.eus webgunearen asteroko buletina 
ere martxan jarri berri dugu.
 Hogei urte daramatza Errekondok 
ARGIAn landareen inguruko saila osa-
tzen. Ez dira sail asko izango hainbeste 
urtean astekarian beren txokoa manten-
du dutenak. Goenkaleren markak hautsi 
behar ote ditu ba? Honek baino jakintza 

gehixeago zabaldu du, ordea, paisajis-
tak. Bete ditu orriak landareen histo-
riarekin, landareen istorioekin, etnobo-
tanikarekin, gure hizkuntza urte luzez 
aberastu duten hitzekin, esaerekin, bi-
raoekin, gaitz eta erremedioekin… Eta 
zenbat irakurleren galderak erantzun 
ote ditu? Zorionak Jakoba eta jarraitu 
beste hainbeste urtean ARGIA loratzen.
 Kimu berriak ere badatoz gainera, eta 
probestu nahi dugu Bizi Baratzea astero 
buletinari ongi-etorria emateko. Hilabete 
batzuk dira bizibaratzea.eus webgunea 
plazaratu zela, azken hogei urteotako 
Jakobaren lana eta landareen inguruko 
hainbat arlotako jakintzak biltzen ditue-

na; eta orain irakurleari erraztu egin nahi 
diogu sareko informazio hau guztia aste-
roko dosi txiki bezain mamitsuan. Jako-
ba Errekondoren eta Garazi Zabaletaren 
ARGIAko azken artikuluak, asteko lanak, 
Euskal Herriko agenda osatua, hiztegi-
ko hitza, liburutegiko gomendioa eta as-
koz gehiagok osatzen dute buletina. Da-
goeneko asko dira lehenengo pilulatxoa 
posta elektronikoz jaso dutenak, baina 
datozenak jasotzeko ere ez da berandu. 
Webgunean bertan sartuta pauso bakar 
batean egin dezakezu buletina jasotzeko 
eskaera, edo nahiago baduzu bizibara-
tzea@bizibaratzea.eus helbidera idatzita 
ere nahikoa da. n

Itsaso Zubiria Etxeberria 
@itsasozubiria

JAKOBA ERREKONDOREN 1.000. ARTIKULUA ETA BIZI BARATZEA BULETINA

Ospatzeko bi arrazoi
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Nolakoa da lehenengo egun hori, hain-
beste urtean toki berera lanera joan oste-
ko biharamuna?
Zoragarria. Zergatik? Igual agenda ken-
tzen duzulako gainetik, eta nik uste dut, 
bizitzeko, tentsioa ona dela, estres mi-
nimo bat behar dugula, baina hainbeste 
urtean, tak-tak-tak… Sinestezina da bat
-batean askatasun hori sentitzea. 

Pozik zaude egindako bidearekin? 
Batzuetan iruditzen zait azkar joan dela, 
baina katalogoei begira hasita ikusten 
da urte asko izan dela eta gauza asko 
egin dela. Ez nuke esango ezkorra nai-
zenik, baina bueno, egin dena egin da.

Arantzarik geratu al zaizu? 
Egileei errespetua diet eta pena da lan 
isil asko hor gelditu dela, bazterrean. 
Uste dut gure funtzio nagusietako bat 
zela hori, bazterrean zeudenak atera-

KOLDO MITXELENA KULTURUNEA | DONOSTIAKULTURA

Frantxis Lopez KMK-ko zuzendari ohia
“MERKATUAK EZIN DU IRENTSI 
LITERATURA ALDIZKARI BAT EUSKARAZ, 
BAINA EUSKAL KULTURAK BEHAR DU”
20 urtez, Koldo Mitxelena 
Kulturuneko zuzendari aritu da 
Frantxis Lopez Landatxe (Donostia, 
1953). Pasa den abenduan utzi zuen 
postua, nahiz eta ibili, badabilen 
oraindik, han eta hemen. Anekdota 
adierazgarri bat: hizketan aritu 
garen ordubetean, bost lagunek 
eten digute haria, Frantxis agurtu 
eta erretiroa zer moduz doakion 
jakin nahi zutela-eta. 

Danele Sarriugarte Mochales 
@daneleSM 
ARGAZKIAK: DANI BLANCO
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KOLDO MITXELENA KULTURUNEA | DONOSTIA KULTURA
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tzea edo ateratzen laguntzea. Esango 
nuke bereziki emakume artistenak di-
rela lan isil horiek. Gizonezkoak gehiago 
mugitzen dira beren obra saltzeko. 

Jo dezagun hasierara. Zer dago Koldo Mi-
txelena Kulturunearen sorburuan? 
Etxe horren bihotza liburutegia da. Gero 
horren inguruan sortu nahi ziren beste 
gune batzuk, adibidez, garai hartan Ar-
teleku bizirik zegoenez eta huraxe zenez 
artea sortzeko gunea, antolatu behar 
zen artea erakusteko beste gune bat, eta 
gero bazegoen Areto Nagusiaren ideia 
ere. Hori guztia ikuspegi orokor bate-
tik landu nahi zen, eta arriskua zegoen 
etxe hori transatlantiko bat bihurtzeko, 
norabide argirik gabea. Orduan, erabaki 
zen norbaitek hartzea guztiaren ardura: 
eskaini zidaten, eta hala hasi nintzen. 

Zeintzuk ziren zure erronka nagusiak, zu-
zendari-lanetan hasi zinenean? 
Niretzat erronka bat zen izena bera: 
Koldo Mitxelena. Pertsona zorrotza 
zen, zientifikoa, baita liberal samarra 
ere, euskaltzalea, zine-zale amorratua, 
eta politikan ere ibili zen. Hitz batean, 
pertsona anitza zen. Jakina, izen horre-
kin, etxe horretan saiatu behar genuen 
lehenik eta behin irekiak izaten. Gure 
gizartean, orain dela 20 urte, tribuak 
oso markatuta zeuden, eta ireki izateko 
saiakera horretan erabaki batzuk hartu 
genituen. Adibidez, areto nagusia librea 
zen eta da, elkarteek edo mugimenduek, 
eta ez pertsona fisikoek, libreki erabil 
dezakete beren kezkak azaltzeko. Guri 
tokatu izan zaigu, Diputazioaren men-
de egonda, AHTren kontrako hitzaldiak 
antolatzea norbaitek aretoan, edo egun 
batean akaso biktimen elkarte baten 
ekintza, eta biharamunean presoen fa-
milien aldekoa. Alde horretatik, kriseilu 
bat izan da, eta batzuetan problemak 
izan ditugun arren, uste dut bide bat 
markatu dugula. 

Hurbiletik begiratu diozue euskaraz sor-
tutako kulturari. Zer-nolako bilakabidea 
egin du azken 20 urteotan? 
Jauzia ikaragarria izan da. Gure garaian 
militantziagatik idatzi zen, orain beste 
arrazoi batzuengatik egiten da, baina 
sorkuntza maila oso altua da, oso in-
teresgarria. Elite batentzat ondo dago, 
eta batzuetan best-seller antzekoak sor-
tu dira, baina huts egin dugu, ez diogu 
gure gizarteari jakinarazi inportantea 

denik gure kultura, eta kulturarik gabe-
ko hizkuntzak ez du eiterik. Adibidez, 
administrazioetan ikusi dut jendea eus-
kalduntzen zela profila behar zuelako, 
eta igual lortzen zuten profila, baina zer 
euskara mota egiten duzu, adibidez, ez 
badakizu zer den bertsolaritza? Hala-
ko hizkuntza bat tresna hila da, tresna 
hutsa.
 Ni ez naiz bakarrik KMKn aritu, ikusi 
ditut antzerkiaren eta musikaren mun-
duak garatzen: normalizatu egin dira, 
asko, eta ekoizpenak badaude, baina 
ekoizpen horiek babestu eta hedatu 
behar dira. Batzuetan bazterrean uzten 
dira katebegi batzuk: egin behar delako 
egiten da, eta kito. Halakotan, beldur 
naiz ez ote den gure kultura benetan 
apaingailu bat, errepresentazio handi 
batean ari bagina bezala. 

Zeini dagokio kultura zabaltzeko ardura 
hori? 
Zenbait herrialdetan, kultur mailako 
erabaki batzuk hartzen dira epe luze-
ra, eta batzuetan hartzen dituzte par-
lamentariek. Horrek esan nahi du pak-
tuak egin beharko liratekeela. Askotan, 
urtetan, ibili gara errentagarritasun 
ekonomikoaren matraka horrekin, eta 
kalte egin digu, ia-ia ezinezkoa delako 
etekin ekonomikoa ateratzea gure kul-
turari. Merkatuak, barkatuko didazue, 
ezin du irentsi literatura aldizkari bat 
euskaraz, baina euskal kulturak pre-
miazkoa du. Zenbat behar dituen, hori 
beste problema bat da. Gero, sorkuntzak 
behar baldin baditugu, sortzaileei ere 
nolabaiteko ziurtasunak eman behar 
dizkiegu; orain, zenbat poema-liburu 
atera behar ditugun urtean, hori ez da-
kit. Horregatik behar ditugu itunak, itun 
batzuen bidez egin behar dugu produk-
tu batzuk gauzatu eta produktu horiek 
jarri, promozionatu, goraipatu. Estrei-
naldi bat dagoenean, euskal kulturaren 
estreinaldi bat, orain gutxi Loraldian 
ikusi ditugunak bezalakoa, akaso heldu 
behar dira politikariak eta esan: hemen 
egiten den honek garrantzia du, hainbat 
sortzaileren arteko lana delako, euska-
raz delako, eta gure kulturaren parte 
delako. 

Kopako finalera joaten diren moduan 
joan behar lukete estreinaldietara? 
Begira, lanean hasi nintzenean, Kana-
dako lehen ministro batek ohitura hori 
hartu zuen, eta noski, antzoki xume ba-

BIZITZA 
JASANGARRI 
BATERAKO 
ERALDAKETA
www.tipitapabagoaz.info
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tera han iristen ziren bospasei kotxe 
beltz, eta argi geratzen zen han zerbait 
ari zela gertatzen. Eta gizarteak behar 
ditu halako liturgiak, indartzeko. Orain-
txe eduki duguna ere [Korrika] liturgia 
bat da. Baina kontuz ibili behar da, litur-
gia batzuek, gure garaian, indulgentzia 
ematen zuten-eta, behin Erromara joa-
ten zena ja salbatu egiten baitzen. 

Nolakoak behar lukete lehenago aipatu 
dituzun itun horiek?
Dena ezin da politizatu. Adostasun ba-
tzuk minimoak dira, eta horretarako 
hor dago duintasuna. Gizarte batek ez 
du duintasuna galdu behar, eta horrek 
esan nahi du kulturako gauza batzuk 
derrigorrez egin behar direla, askatasun 
osoz, eta guztiz errespetatu behar dire-
la, bazterrak nahastu gabe. Hori horrela 
izan dadin, akaso kudeatzeko tresnak 
ez dauzkagu ondo antolatuta. Funda-
zioen administrazio-kontseiluak politi-
kariz josita daude eta, gero, horien eta 
zuzendaritza artistikoen artean, talkak 
sortzen dira. Zer ulertzen du politikari 
batek kultura digitala esaten dugunean? 
Horiei ere ez die espiritu santuak argi-
tzen bidea. Askotan, badirudi kulturaz 
denok dakigula, denok daukagula zer 
esana. [Haizea] Barcenillak hitz egin eta 
idatzi du horri buruz, eta horixe esa-
ten zuen. Gibela operatu behar badizute 
nork hitz egiten du, denek? Ospitaleko 
gerenteak, garbitzaileak, guztiek? Ba ez, 
eta kulturan berriz bai. 

Artelekurekin zer gertatu zen? 
Hor lortu zen autonomia handi bat eta 
artistak ere aske ziren beren gauzak 
egiteko, baina gero programazioa el-
karlanean garatzen zen. Izango ziren 
10-12 urte, lehenengoak, oso potentea 
izan zen. Eta gero aldatu egin zen. Ga-
rai digitalak zetozkigun, apurka-apurka 
garrantzi handiagoa zeukan prozesuak 
objektuak baino, Santik [Eraso] utzi 
zuen… Eta zer gertatu den, ba balneario 
bihurtu dela. 

Donostia bihurtu da balneario? 
Hirian bizi direnengan ez baizik turis-
tengan pentsatzen da. Gogoratzen naiz, 
adibidez, Odon Elorzak Monpas aldera 
jarri nahi izan zuen paseo horrekin, jen-
deari galdetzen ziotela iritzia, eta eran-
tzun asko ez zirela “nire gustukoa da” 
edo dena delakoa, baizik eta “kanpo-
tarrei izugarri gustatuko zaie”. Hemen 

daramagu ehun urte hotelak egiten, ho-
telak ixten, berriro hotelak egiten… Os-
talaritza horretan ari gara eta Jazzaldia 
edo Musika Hamabostaldia edo Zine-
maldia izan dira eskaintza berezi bat 
jendea erakartzeko. Hor ere beste haus-
narketa bat egin behar da: gauzak pro-
gramatzen gastatzen dugun diru guztia 
kontuan harturik, zenbat jartzen dugu 
sorkuntzan? Alde horretatik gara pixka 
bat balneario: kanpokoari begiratu bai, 
baina bertan bizi garenok zer, non gau-
de, zer behar dugu gure bizitza aurrera 
eramateko? Hori da faltan sumatzen du-
dana. Eta igual Iruñean gutxiago naba-
ritzen dut, tentsio handiko hiria delako, 
eta Bilbon…

Zer iruditzen zaizu Liburutegi Nagusia 
eta Koldo Mitxelena batzeko proiektua?
Nik uste dut aspektu batzuk onak di-
rela: hiritarren aurrean, instantzia ba-
kar bat izatea, karnet bakar batekin, 
edo karnetik gabe ere, eta horrek la-
guntzea informazio beharra asetzen. 
Baina eragile asko daude tartean, eta 
gero jendea dago, funtzionarioak-eta. 
Bideak erraztu behar dira, ilusioa piz-
tu behar da, jendeak ez du mehatxurik 
ikusi behar… Hori dena konplexu sama-
rra da, denbora behar du, eta elkarrekin 
hausnartu beharko litzateke, lan-tal-
deak sortu eta ikusi ea zer trebezia eta 
gabezia daukan bakoitzak. Dinamika 
berriak sortu behar dira horrelako bi 
erakunderen arteko lotura egin nahi 
bada. Akaso ameskeria da adostutako 
ildo baten arabera lan egitea, baina has-
tapena izan daiteke. n

 » “Ez diogu gure gizarteari 
jakinarazi inportantea 
denik gure kultura, 
eta kulturarik gabeko 
hizkuntzak ez du eiterik”

 » “Kanadako lehen ministro 
batek ohitura hartu zuen 
antzerki-estreinaldietara 
joatekoa: gizarteak behar 
ditu halako liturgiak, 
indartzeko”

 » “Gizarte batek ez du 
duintasuna galdu behar, 
eta horrek esan nahi du 
kulturako gauza batzuk 
derrigorrez egin behar 
direla, askatasun osoz,  
eta guztiz errespetatu 
behar direla”
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Iruñeko Media Luna parkean aurkeztu 
zuten TMEO aldizkariaren zero zenba-
kia, zezen-plazatik metro gutxira (alu-
bak!), Tijuana in Blue taldearen akor-
deak lagun. Nafarroako hiriburuan 
argitaratu zen lehendabiziko bost ur-
teetan, eta Gasteizen 1992az geroztik, bi 
hilean behin, Ezten Kultur Elkartearen 
eskutik. Alde Zaharreko etxabe batean 
dute egoitza, Errementari kaleko 54an. 
Atean errotulu edo logorik ez ikusteak 
harritu egin gaitu. “Lehen bagenuen 
karteltxo bat zintzilikaturik, baina Char-
lie Hebdorena gertatu zenean kendu 
egin nuen, eta gaur arte”, esan digu Joa-
quin Delgado Kini TMEOko marrazkilari 
beteranoak: “Orain irudi dezake tonta-
keria bat, baina beldurtu egin nintzen. 
Blokeatu egin ninduen, ulergaitza zi-
tzaidan, amorru handia sentitu nuen”. 
Iñaki Larrinbe Larry du alboan Kinik, 
aldizkarian denbora gehien daraman 
kideetako bat. Eurek kontatu dizkigute 
TMEOren 30 urteko ibilbidearen ingu-
rukoak, geldialditxoa eginez umoreak 
jokatzen duen paperaz hitz egiteko.

30 urte jada. Zer aldatu da denbora hone-
tan guztian?
Iñaki Larrinbe ‘Larry’: Zer ez den alda-
tu esango dizut: era nahikoa kaotikoan 
egin dugu lan hasieratik. Badugu modu 
asanblearioan funtzionatzen duen zu-
zendaritza batzordea, baina gaur egun 
kide bakoitza hiri batean dago: Kini eta 
biok Gasteizen, Abarrots Bartzelonan, 
Mauro Entrialgo eta Alvaro Ortega Ma-
drilen, Furillo Zaragozan... Lehen gehia-
go ikusten genuen elkar, baina orain, 
Internetekin-eta... Internet, horrek bai, 
horrek ekarri du aldaketarik; kolabo-
ratzaileekin harremanak erraztu ditu. 
Lehen marrazkiak bere modura bidal-
tzen zizkizun bakoitzak. Maketazioan 
ere asko aurreratu da. Salmentari dago-
kionez, taberna-sarea hasieratik izan da 
garrantzitsua guretzat, eta egia da giroa 
biziago zegoela lehen, zuzeneko kon-
tzertu gehiago, fanzineak...
Joaquin Delgado ‘Kini’: Maurok [En-
trialgo] dioen bezala, “inspirazioa taber-
netan aurkitzen nuen lehen, eta Inter-
neten orain”. Taberna mitiko piloa itxi 
dituzte Gasteizen, TMEO ugari saltzen 
zituztenak. Ia egunero zeuden tabernak 
lepo lehen, eta orain badira soilik ostiral 
eta larunbatetan irekitzen dituztenak.
Larry: Horregatik aldatu dugu aldizka-

ria banatzeko sistema. Ikusi dugu komi-
ki-dendetan egon beharra daukagula, 
baita kioskoetan ere, gure belaunaldiko 
jendea ez delako tabernara joaten TMEO 
erostera. Tabernak, dena den, oinarriz-
koak dira oraindik ere. Batez ere haiek 
eta saltoki txikiek paratzen dituzte ira-
garkiak gurean, militantziaz. Bada jen-
dea 30 urte daramatzana publizitatea 
jartzen.
Kini: Ez dakit zenbat zerbeza gehiago 
zerbitzatuko dituzten gurean iragar-
tzeagatik...
Larry: Diru-laguntzarik ez dugu eska-
tzen, eta ez dugu onartzen enpresa han-
di, banku edota alderdi politikoen publi-
zitaterik.
Kini: Eskaini ere ez digute sekula es-
kaini... Itxaron, bai, hasierako garaietan 
jarri genuen zerbait, Nafarroako Gober-
nuarena. Drogaren aurkako kanpaina 
bat zen. Eztabaida sutsua izan genuen, 
onartu beharko genukeen ala ez; azke-
nean sartu genuen, hain baitzen barre-
garria, TMEOren txiste bat zirudiela. 
Instituzioak saiatzen direnean kalearen 
mailan jartzen... [barrez hasi da].

Banaketa-sistema aipatu duzue. Zer al-
datu da?
Larry: Lehen guk banatzen genuen 

KULTURA

TMEO komiki-aldizkariak 30 urte

“30 URTEOTAN DENEN KONTRA 
EGIN DUGU, ETA DENEN ALDE 
ERE BAI ZENBAITETAN”
1987ko ekainaren 4an plazaratu zen TMEO komiki-aldizkariaren lehenengo 
zenbakia. Azaleko irudian, zezen-plaza bat, eta toreatzailea lurrean zerraldo, 
odoletan blai. Haren alboan, zezena zutik, gizonaren belarriak eskuetan, 
ikusleen txalo eta biba artean. 30 urteotan aldizkariak ikur izan dituen izaera 
zirikatzailea eta umore garratza ederki islatzen ditu Ernesto Murilloren 
marrazki historikoak.

 Jon Torner Zabala 
 @jtorner
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leku guztietan. Orain, Euskal Herri-
ko kioskoetara enpresa batek erama-
ten ditu, Espainiako Estatuko komi-
ki-dendetara beste batek, Elkarrek 
bere saltokietan paratzen du… Due-
la zenbait urte ekonomikoki porrot 
egin genuen, saiatzeagatik aldizkaria 
Estatu osoan masiboki banatzen. Bi 
sari jaso genituen [1988an Europako 
fanzine onenaren saria Grenoblen eta 
1989an espainiar fanzine onenarena 
Bartzelonan] eta, noski, kristorenak 
ginela sinetsi genuen. 1991n banake-
ta erraldoi hura egin eta 92an behea 
jo genuen.
Kini: Tira, sekula ez dugu sosik izan. 
Zenbaki batzuek hobe funtzionatzen 
dute, baina furgonetarentzat bi gurpil 
erosi eta listo, akabo dirua. Orduko har-
tan galtzerdiak salbatu gintuen.

Galtzerdiak?
Kini: Bai, ez genuen dirurik margoak 
erosteko ere. Orduan, TMEO Iruñean 
banatzen zuen tipoak esan zigun etxean 
bazuela galtzerdi bat, arropa zikinaren-
tzako saskian denbora zeramana, non 
gordetzen zituen saldutako aleengatik 
jasotako txanponak eta txeke batzuk. 
Saskian begiratu eta 40.000 pezeta bil-
du zituen. Ba horri esker.

Tabernak-eta aipatu dituzue. Komiki edo 
liburu azoketara joaten al zarete? Duran-
gora adibidez.
Larry: Durangora joan izan gara orain 
arte, baina aurrerantzean zer egin plan-
teatzen ari gara. Mahaia jartzeak 2.000 
euroko kostua du, eta horri gehitu behar 
zaio langileari ordaindu beharrekoa. 
TMEOak 4 eurotan ditugu guk. Libu-
ruak 15-20 eurotan saltzen dituenak 
badu marjinarik, baina guk... Bartzelo-
nan izan gara, Zaragozan, Getxon –25. 
urteurrenean omenaldia egin zigute-
nean–… baina ez du funtzionatzen. Ko-
miki azoketako publikoa ez da TMEOren 
irakurlea.
Kini: Durangon rara avis samarrak gara, 
guztiak euskarazko produktuekin eta 
gu hor. 

Gaztelania hutsean plazaratzen da TMEO, 
istorio bakarren bat salbu. Euskarari tarte 
handiagoa emateko asmorik baduzue?
Larry: Arazoa da Estatura zabaltzen 
dela. Onena litzateke bi edizio izatea, 
bata gaztelaniaz eta bestea euskaraz, 
baina lan handia eskatzen du horrek, 
itzuli, errotulatu… Diru-laguntzarik ez 
dugu eskatuko gainera; planteatu izan 
dugu, baina ez dugu Jaurlaritzaren logoa 
txertatu nahi eta...

Kini: Barra-kodea jartzeko ere bar-
ne-eztabaidak izan genituen. Askoren-
tzat iraingarria zen. Horrekin lotuta, 
fanzine batzuetatik maltzurki esan izan 
digute: “Lege-gordailua eta guzti duzue 
eta!”. Garai batean bazegoen jende eus-
kalduna, Machas, Abarrots, Patxi Huar-
te… Iruñeko jendea. Orain soilik Txako 
dago, baina bizpahiru gehiago baldin 
badatoz ez diegu betoa jarriko.

TMEO oso “maskulinoa” da, emakume eta 
gizonezko kolaboratzaile kopuruari begi-
ratzen badiogu bederen...
Kini: Bai. Komikiena oro har nahikoa 
mundu maskulinoa da. Arrazoia zein 
den? Ez dakit zer erantzun.
Larry: Musikan gertatzen den moduan, 
adibide bat jartzearren, honetan ere 
mutil gehiago gabiltza neskak baino. 
Horrek, noski, edukian isla du. Aldiz-
kariaren ikur diren izaera ganberroa, 
eskatologia... ziurrenik mutilei zuzen-
duago daude. Inoiz pasa egingo ginela? 
Litekeena da. Dena den gurera emaku-
meak etorri direnean pozik hartu di-
tugu. Haien ikuspegia gizon askorena 
baino basatiagoa da gainera.

Iristen zaizkizuen komikien artean nola 
egiten duzue hautaketa?

Iñaki Larrinbe “Larry” eta Joaquin Delgado “Kini” 
TMEOko kide beteranoak, Gasteizko Errementari 
kaleko egoitzan, zenbaki berria eskuetan.  
4.000 aleko tirada du gaur egun TMEOk.

 » Iñaki Larrinbe ‘Larry’: 
“Hiru gauzarekin jokatu 
behar duzu tentuz: 
Koroarekin, Elizarekin 
eta terrorismoaren 
biktimekin. Beno, guk ez 
dugu tentuz jokatzen...”

 » Joaquin Delgado ‘Kini’: 
“Txisteek mezua izan 
behar dute. Marrazki 
ederrak izan baina ezer ez 
badute transmititzen...”
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Kini: Ez dugu irizpide finkorik, nahiz eta 
badaukagun hainbat aspektu neurtzeko 
puntuazio-taula bat. Kontua da TMEO 
estilokoa izatea, eta guri gustatzea.
Larry: Manga estiloko sei orrialde bi-
daltzen badizkizute, erraza da erabaki-
tzea. 
Kini: Beste batzuetan konplikatuagoa 
da. Batzuek uste dute, TMEO garenez, 
ipurdi-titi-zakil-pixa txisteak bidalita ar-
gitaratu egingo ditugula. Bada, ez, gauza 
ez da hori. Txisteek mezua izan behar 
dute. Marrazki ederrak izan baina ezer 
ez badute transmititzen, graziarik ez ba-
daukate… Bi zirriborrorekin egindako 
istorio batzuek sekulako mamia dauka-
te, eta beste kasu batzuetan, ordea…
Larry: Gurea umore aldizkaria da. Hori 
da filtro nagusia. Kritika dosi bat duen 
umorea egiten dugu.

Umoreari mugarik jarri behar al zaio?
Larry: Mila bider esan dugu, komikiak 
dira umorearen irudikapen grafikoa, 
arte adierazpide bat. Ez dago mugarik, 
film batean ez dagoen bezala. Antzez-
lan batek, arteak, mugarik izan behar 
al du? Ez. Karikatura eta parodiarako 
eskubideak aitortu egiten ditu legeak.  
Komikiak marrazkiak dira, fikzioa da, 
ez da erreala, inor ez da hil komiki bat 
irakurtzeagatik.
Kini: Mindu egin zaitzake, ordea.
Larry: Bai, baina ez da existitzen min-
dua ez izateko eskubidea. Txiste baten-
gatik mintzea, tira, pasako zaizu… Baina 
artista bat zentsuratu eta kartzelan sar-
tzen baduzu mindu zaituelako... Hobe 

zenuke ez mintzea zeren eta agian euli 
bat kanoikadaka hiltzen ari zara. Egia 
da, halere, herri honetan Auzitegi Na-
zionala daukagula, eta ezin direla erli-
jio sentimenduak edota terrorismoaren 
biktimak iraindu. Hiru gauzarekin joka-
tu behar duzu tentuz: Koroarekin, Eli-
zarekin eta terrorismoaren biktimekin.

Zuek tentuz jokatzen al duzue, baina? 
Larry: Ez, gu geurera. Irainak koroari? 
Zehazki zer da, ordea, koroa iraintzea? 
Behin izan ginen auzitegian [errege-fa-
miliako kideen marrazki batzuenga-
tik], baina epaileak ikusi zuen txiste bat 
besterik ez zela, eta ez zuen ondoriorik 
izan.
Kini: Garai batean egin genituen azal 
batzuk nahikoa arrazoi dira gu espe-
txera bidaltzeko. Litekeena da agintean 
daudenek TMEO ez ezagutzea. Baietz 
uste dut nik, baina ziurrenik badakite 
kristo guztia zirikatu dugula 30 urteo-
tan. Inor errespetatu al dugu inoiz? Nola 
koroaren kontra? Denen aurka egin 
dugu, eta denen alde ere bai zenbaite-
tan. Maiz jolastu dugu anbiguetareare-
kin, umore intelijentea da. Zuzentasun 
politikoarena izugarri puztu da azkenal-
dian; Carrero Blancoren inguruko txiste 
batengatik inor zigortzea...
Larry: Hor dabil polizia, jendeak Twit-
terren zer dioen zelatatzen. Txo, atera 
zaitez kalera eta atxilotu emakumeak 
hiltzen ari diren gizonak! Normala da 
gauza batzuek enbarazu egitea, txiste 
batek, edota euria egiteak, baina mina, 
iraina, zure baitan daude. Zer nahi dugu, 

txisterik ez kontatzea? Txistearekin as-
matzea da gakoa, lortuz gero edozerre-
kin egin dezakezu umorea.

Zein txistek funtzionatzen du ondoen?
Kini: Zaila da erantzutea, baina agian 
autoritateaz barre egiten duten horiek, 
ETAri buruzkoak-eta. Beno, ETA ez da 
autoritatea... tira, ez baina bai [barrez 
hasi da]. Kontua da zerbait gertatu eta 
berehala 4.000 txiste dituzula Interne-
ten. Funtziona dezan, beste buelta bat 
nola eman asmatu behar duzu, besteen-
gandik desberdinduko zaituena, izan 
koroaz edota ETAz.

Armagabetzeak jokorik ematen al du?
Kini: Bai, baina zenbaki berrian ez dugu 
azalera ekarri. Otsoaren ipuina da. Hiru 
azal ditugu ETAk armak utzi dituela era-
kusten dutenak. Gai inportantea da, eta 
barruko orrialdeetan jorratu dugu, bai-
na ETAk jada hiru bider aldarazi dizkigu 
azalak. Popatik hartzera oraingoan!

Komikitik bizitzea ia ezinezkoa den ga-
raiotan, TMEOko kolaboratzaileek ere 
musutruk egiten dute lan, militantziaz. 
Beste 30 urtez eusteko moduan? Badago 
lekukoa nori pasa?
Kini: Etorkizuna datorren zenbakia 
da, 30. urteurrenari buruzko ale bere-
zia [142. zenbakia izango da]. Desas-
tre puta bat gara eta, zer hasiko gara gu 
ezer planeatzen?
Larry: Kaosa gara. Nik beti esaten dut, 
“zenbaki hau ez da aterako”, eta atera 
egiten da. n

Ezkerretik eskuinera: 
TMEOren zero 
zenbakiaren 
azala; ETAren 
armagabetzea eta 
errefuxiatuen krisia 
uztartzen dituen 
azala, Piñatarena 
(133. zenbakia); 
Mauro Entrialgoren 
ilustrazioak, Carrero 
Blancori buruzko 
txioak idazteagatik 
emakume batek jaso 
duen zigorrari egiten 
dio, modu berezian, 
erreferentzia (140. 
zenbakia). 
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Jurnalista ustez graziosa berriz ekinean: 
orduko hartan aski ez (ARGIA, 2010-09-26: 
“irakurketa xalo xamarra, piperrik ga-
bea” omen Mugetan eleberriarena), Hasier 
Etxeberriaren beste liburu bati heldu dio 
oraingoan, zer eta omenaldia egiteko edo. Ez 
dira gutxi utzi dizkigunak, tartean, gustura 
irakurtzekoak, Damian Arrutirenak. Artikulu 
bilduma aukeratu, ordea, kritikari arropak 
beztitu dituen honek, auskalo izokinaren 
sindromeak jota. Bost urtez, 1999-2003, ha-
mabostean behin, gutun itxurako zutabe bat 
Gara egunkarian. Edo zutabe itxurako gutun 
bat. Patri delako bati (“inork ez baitu jakin 
ahal izango zu nor zaren”). Dena delakoare-
kin: Etxeberriaren kezkak agertzen dituzte 
beren luze-zabalean.
 Zein dira kezka horiek, bada: pentsalari 
ponposoak, txikion atsegin hartze eza, lite-
raturaren luxua, Frantziaren handitasuna, 
Iparraldetik etortzen zaizkigun ikasgaiak. 
Eta, batez ere, aspaldion berritsu dabiltzan 
gure mutilak (“argazkietan agertzen diren 
kaputxadunak beti mutilak direla baitirudi”). 
Ibarretxe planaren garaia da, Korta, Lluch, 
Pagazaurtundua, Barandalla, Egunkaria-ren 
itxierarena. Besteren gainetik, ETAren jar-
dunak aztoratzen du zutabegilea: “Ordaindu 
beharreko prezioa honelakoa izanik, kasik ez 
baitu merezi ezer lortzeak”. “Gure” posesi-
boak ematen dio min: “Gureak kezkatzen 
nau ni, gure jendeak egiten dituenekin dut 
sufritzen, izan Ertzain edo izan ETAko. Zer 
egin dugu halako salbatzaileak merezi iza-
teko?”. Azken batean, Etxeberriak barru-ba-
rrutik sentitzen duena, ez ote den Segundo 
Mareyk gordeta zeukan min hura: “Bahitu 

zuten terroristak bere ezpal berekoak iza-
tea”. Baina mezua da garbia: “Indarkeria oro 
eten eta abertzaleen batasuna eraiki behin-
goz”.
 Hori bai, ezagun dugu: lagun asko galdu 
ohi ditu zutabegileak, bere lanari zintzoki 
heltzen dionean. Halaxe dio bildumako az-
ken gutunak: “Patri maite-maitea, besteren 
batek ere irakurtzen ditu gure arteko gutun 
hauek eta ez zaizkio batere gustatzen, antza”. 
Antza, dio, ze katxondoa. ETAren Zutabe 
batean aipatu zuten Etxeberria, ez loreak 
jasotzeko gainera. Azala ordurako gogortua 
zuen, ordea: “Neuk entzunda daukat ETA-
koa naizela, troskoa naizela, PNVkoa naizela, 
anarkista naizela, HBkoa naizela, erosita 
nagoela”. Eta Gara egunkariko zutabea utzi 
arren, eskainia zigun irakasbidea: “Ez dagoe-
la aske izateaz besteko biderik”.
 Mugetan eleberriaren iruzkina irakurrita 
(“gorabehera urrikoa, zurrunegia, konpa-
razioz betea”), zera erantzun zidan: “Bizi 
banauk, 20 urte barru helduko zieat hik ida-
tzitakoei, eta bi hitz esango, entzun behar-
ko dituanak (bizi bahaiz)”. Entzun espero 
ditudanak. Konplituko baita, seguru, Oteizak 
Etxeberria berari esan ziona: “Hilda ere ez 
zaituztet utziko bakean”. n 

Hilda ere

Patri maitea
HASIER ETXEBERRIA

Alberdania, 2003

» LIBURUA

Hasier Etxeberria 
Canales idazlea 

(Elgoibar, 1957- 2017).

Aritz Galarraga 
@aritzgalarraga
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“13 testu, 13 kantu, hiri bat”. Ongi defi-
nitzen du The Icer Company talde na-
farrak Belurbe lana. Kontzeptu baten 
inguruan osatuta dago. Asmatutako hiri 
bat da Belurbe. “Belurberi buruz hitz 
egitea gure inguruari buruz hitz egitea 
da”, diote. Belurbe edozein herri edo hiri 
izan daiteke, eta hango eguneroko kon-
tuak dituzte hizpide. Pertsonen barruko 
paisaiak, sentipenak eta kezkak.
 Hiri bateko kaleetan baino errazago 
galtzen edo nahasten baikara gure buru-
ko eta bihotzeko minetan eta jendearen 
artekoetan: “Eman diguten eginbeha-
rren zerrenda luze honek ez digu uzten 
inolaz ere gurea sentitzen” (Antagonis-
ta), “Zein da zure esan gabeko heldu-

lekua, zein da zure elefanteen hilerria” 
(Elefanteen hilerria), “Aurkituko dut, el-
kar mintze honetan ulertuko ez den argi 
izpi bat” (Mapa), “Banoa isilen oreka 
hauskorretik aske izatera, sentitzera” 
(Ihesdun), “Lurra ukitu gabe, agertu zi-
nen, lurra ukitu gabe ibiltzen zara” (Es-
tatua), “Zentzurik gabeko aurrera egite 
honek lapurtzen digu denbora” (Erlaun-
tzan), “Negarrik ez eta oihurik gabe zil-
borretan ez dago erantzunik” (Eztanda, 
kea, aterraldia…), “Orain ta beti sarturik 
gaude bezpera batean” (Gotorlekura), 
“Nor ausartzen da benetan bihotzaren 
kontraesanetan erortzen” (Amildegian).
 Eneko Zabala, Josemi Sanchez, Tristan 
Crowley, Izai Bujanda, Amagic  Jhon-
son, Goiatz Labandibar, Miren Amuriza, 
Alejando Pedregosa, Jurgi Ekiza, Xuban 
Zubiria, Gotzon Barandiaran, Asier Tri-
guero eta Xabi Bandinik idatzitako tes-
tuetatik abiatuta sortu dituzte kantuen 
hitzak; kantuak azken batean, hitzak 
baitira kantuen erroak.
 Pop-rock kutsuko kantuak dira, melo-
dia politez eta atseginez ongi jantziak. 
Iker Zia (ahotsa), Arkaitz Ezkai (bate-
ria), Ruben Matilla (gitarrak) eta Xabier 
Valverde (baxua) taldekideak Haritz Ha-
rreguyrekin (grabazioa), Juan Hidalgo-
rekin (masterizazioa) eta Xabi Angose-
kin (diseinua) aritu dira.
 Belurbe The Icer Company taldearen 
bigarren lana da, Ur abisalen espedizioa 
(Gor, 2013) haien lehen lanaren jarrai-
pen ederra. Diskoak behin baino gehia-
gotan entzutea merezi du. n

» TELEGRAMA

» DISKOA Hiri bateko paisaiak

El Desvän del Macho taldea ezagutzen? Duela bi aste orri honetako disko-iruzkinean 
hitz egin genuen haien azken diskoaz. Bermeoko Beleza Malandran ariko dira maia-
tzaren 13an 22:00etatik aurrera STOP Mikelazulo kultur elkarteak antolatzen duen 
Lupa dokumentalen mostrak 10. edizioa izango du maiatzaren 11tik 14ra bitartean: 
proiekzio ugari antolatu dute Oreretan eta Donostiako Guardetxean STOP Hal Ashbyk 
1979an zuzendu zuen Being there filma eta kultuzko komedia bihurtu zen. Baina 
agian zu gazteegia zinen. Zorionez, Gasteizko Artiumen proiektatuko dute maiatzaren 
14an, ikusteko aukera galduko duzu? STOP

Belurbe
THE ICER COMPANY 

El Dromedario Records, 2017

Joxi Ubeda

The Icer Company 
nafar taldeko 
kideak.
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 ZUZENEKO EMANALDIA

Ez da gaurkoa ereindakoa jaso egiten 
dela. Aiztondon nahiko zalaparta eta 
iskanbila izan dugu bi egunez. Orain, 
festak Xiberoranzko buelta-bidea hartu 
eta bailara baretu denean, irakaspen bat 
darabilt bueltaka burutik kendu ezinik: 
erein duguna jaso dugula.
 Orain urtebete pasa hasi ginen pen-
tsatzen ederra izan zitekeela Maskarada 
jokoak ikustea, eta batez ere, bizitzea. 
Eta ereiten hasi ginen, lanean. Presarik 
gabe, ahalik eta alderdi edo aspektu gu-
txien ahaztuz, jendea biltzen hasi ginen, 
eta lantalde eder bat osatu genuen. Hain 
garaikide kontsideratzen ditugun zen-
bat eta zenbat kontzeptu bizi izan di-
tugun erabateko normaltasunean: adin 
desberdinen arteko elkarlana –parte 
hartu duen gaztenetik zaharrenera 50 
urtetik gorako koska dago–, transmi-
sioa, euskara, Euskal Herria, askotariko 
diziplina artistikoen topo egitea, kons-
tantzia, udalen arteko lana, bailarako 
eskolatako haurren lana, musika, kan-
tua, bertsoa, dantza ikastaroa, auzogin-
tza, herrigintza, Xiberora egindako buel-
tak, honen herrenak, haren ahanzturak, 

udal teknikari eta langileak, herrietan 
barrikadak osatzeko ekimenak… Eta 
abar, eta abar.
 Eta ez dugu gure buruentzat jardun! 
Beraz, lehen burutazioa eskaintzea da. 
Aiztondo bailarak bizi izan duen anto-
laketa-prozesua Euskal Herriko edozein 
herriren esku jartzea benetan plazer 
genuke. Ez litzateke inor damutuko. Da-
torren sasoirako Muskildi prest da!
 Arizale taldea joan den larunbatean 
iritsi zen eta ostatu hartu ostean ongieto-
rria egin zitzaien. Maskaradak duen sotil-
tasun eta estetika baliatuz, apal-apal, bi-
sita eskertu zitzaien hitza hartu zutenen 
eskutik. Ondoren kalean ibili ginen kan-
tuan, bertsotan eta dantzan eguzkia la-
gun. Asteasuko frontoian afaldu genuen, 
kantatu eta dantzatu ugari, eta badirudi 
inork ez dakiela noiz bukatu zen gaua. 
 Igande goizean barrikadak izan ge-
nituen. Lau herrietan, Aduna, Alkiza, 
Asteasu eta Zizurkilen, bertako jendeak 
prestatuta errezibitzaile lanak ikusi ge-
nituen. Herrietako gazte eta helduek el-
karrekin, oso pieza politak eman zituz-
ten: fandango eta arin-arinak, agurrak 

–dantzan eta abestuta–, Santa Ageda 
usadioaren arrastoak, azeri dantzak, xo-
rrotxen bertsoak eta hemengoen eran-
tzunak… Eta atzetik, eguzkiak arropei 
distirarik ederrena ateratzen ziela, ai-
tzindarien saioak; maskarada gorriko 
dantzari onenak! Zizurkilen eman zen 
azkeneko barrikada eta usadioa jarraiki 
marexalen jokoa izan zen. Nola ez, janari 
eta edari artean joan zen goiza.
 Arratsaldean ofizioak izan ziren La-
rraulgo plazan, Maskarada egunen gai-
lurra. Xiberütarrak pozik ziren arretaz 
entzun zirelako buhameen eta kauteren 
pheredikiak. Kabana nagusiak umore fi-
naz airatu zituen bailarako zenbait kon-
tu: Zizurkilgo elizako kanpaia lapurtu 
dutela, Larraulgo alkateak bailarako 
beste herri batean ireki duela komer-
tzioa, Alkizan ireki den Fagus zentroa, 
Asteasuko muskerraren bidea… 
 Eta horrela bukatu zen astebukaera. 
Ondoren autobusean sartu ziren, eta be-
raiek barruan, azken kantua eta azken 
dantza egin genituen autobusa Aizton-
don barrena galtzen ikusi genuen arte. 
 Sarri arte lagunak! n

Herrigintza auzolanean

MASKARADAK
Maiatzaren 6an eta 7an,  

Aiztondo bailaran (Gipuzkoa).

Zizurkilgo barrikada.
Aitor Atxega
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 DENBORA-PASAK

Egilea: Ana Zambrano

Gurutzegrama             Gaia: Bizkaiko pilotalekuak

Ezker-eskuin:
1. Otoitz egin. Epaile baten erabakia. Muskizko pilotalekua, 1911n inauguratua. 2. Lekeitioko pilotalekua, 1902an inauguratua. 
Mitologian, Lurra bera. 3. Leku batek berezkoa duena. “Imaz” pilotariaren izena. 4. Elikatu. Nondar atzizkia. Egile atzizkia. 5. Armairua. 
6. Bilboko pilotalekua, 2011n inauguratua. 7. Arrozez eginiko plater. Aitormen. 8. Trenbidea osatzen duten haga luze eta meheetako 
bakoitza. Lansari, paga. 9. Bidaia bat egiteko (gehienetan itsasoan) markatzen den bidea.  Ezkontza hausteren bat-edo gertatzen denean, 
herriko plazan antolatzen den antzerkia. 10. Nihaur. Jakintza alor bateko adituek gai jakin bati buruz jarduteko egiten duten batzarra. 
Ikaraz, ikaran. 

Goitik behera:
1. Oinpean, hankapean. 2. Herri hizkeran, eta. Kolore beltzaxka. 3. Egoki. Kulpa. 4. Idi hitzak hitz-elkarketan hartzen duen forma. Bi gehi 
bi. 5. Ihi. Zati txiki edo baztergarri. 6. Telebista. Gernikako pilotalekua, 1963an inauguratua. 7. Uretan edo ur inguruan bizi edo hazi 
ohi dena. 8. Hankaren atala. 9. Aupa, iepa! 10. Ahatea. 11. Kutxa handia. Blai utzi. 12. Idortasunez. Bokal errepikatua. 13. Nafarroako 
herria. 14. Elkarte bateko partaide. 15. Atarte, atalase. 16. Letra grekoak. 17. Sodioaren ikurra. Txerri-taldea. 18. Pilotari oiartzuarra. 
Oinarrizko edari. 19. Bakoitzak bat. Selenioaren ikurra. 20. Denbora, sasoi. Kontsonante bikoitza. 21. Bigun (alderantziz). Egiptoko 
jainkoa. 22. Enkantean, antxeran. 

Ezker-eskuin: 1. Otoiztu, Epaia, Donibane. 2. Santi Brouard, Amalur. 3. Tipiko, Ander. 4. Jan, Tar, Tzaile. 5. Arasa. 6. Bizkaia.  
7. Paella, Aitor. 8. Errail, Soldata. 9. Arruta, Toberamustra. 10. Neu, Sinposioa, Ikaretan.  

 Goitik behera: 1. Ostikopean. 2. Ta, Arre. 3. On, Erru. 4. It, Lau. 5. Zi, Lits. 6. Tb, Jai Alai. 7. Urtar. 8. Oina. 9. Eup. 10. Paita. 11. Arka, Busti.  
12. Idorki, Ooo. 13. Zalba. 14. Kide. 15. Atari. 16. Iotak. 17. Na, Txarama. 18. Imaz, Ur. 19. Bana, Se. 20. Aldi, Tt. 21. Nuel, Ra. 22. Errematean. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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1.Ezker-eskuin
(Arg: Asegarce)

6.Ezker-eskuin
(Arg: BFA)

2.Ezker-eskuin
(Arg: Asegarce)

6. Goitik behera
(Arg: viajablog,com)
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FEMINISMOAK | BARTZELONAARGI-KONTRA

“Hiriek generoa dute, eta 
desberdintasunak gutxitu 
daitezke politikak aldatuz”

Kazetaritza eta Nazioarteko Kooperazio ikasketak egin 
zituen Laura Pérezek (Bartzelona, 1982). Peru eta Bolivian 
turismoaren garapenerako estrategietan lan egin du, 
Ekuadorren emakumeen eskubide ekonomiko eta politikoen 
garapenean, eta El Salvadorren indarkeria sexualaren 
ezabaketan. Gaur egun Bizi zikloak, Feminismoak eta LGTBIko 
zinegotzia da Bartzelonako Udalean.

Ada Colauren gobernuak ekarri zituen 
berrikuntzen artean dago feminismoaren 
zinegotzi kargua. Nola suertatu zen?
Nire saila hauteskundeen aurreko kon-
tua da. Barcelona en Comú plataforma-
ren sorrerarekin batera sortu genuen 
feminismoen ardatza, gaur egun Bartze-
lonako Udalean jorratzen ditugun gaiak 
lantzeko. Eta, noski, gobernuaren sailak 
definitu genituenean oso argi izan ge-
nuen politika feminista nabarmendu 
behar genuela, eta sexu eta genero aniz-
tasunak betekizun nagusi izan behar 
zuela Bartzelonan.

“Feminismoak” kontzeptua indartu nahi 
izan duzue, emakumeak edo generoaren 
gainetik. Zergatik?
Borroka feminista aldarrikatzea indar-
tsua iruditu zitzaigun batetik, eta bes-
tetik, gobernua osatzen dugunok edan 
dugun feminismoaren ondareari gora-
zarre egiteko aukera eta unea zela ere 
ikusi genuen. Ez genuen emakumearen 
saila sortu nahi, singularrean. Pentsatu 
genuen jauzi kualitatiboa zela feminis-
moez hitz egitea. 

Zein diagnosi egiten duzu genero berdin-
tasunaz gaur egun?
Positiboak izan behar dugu. Asko au-
rreratu da emakume askok buru-belarri 
borrokatu dutenari esker. Noski, orain-
dik ere asko dago egiteko. %25eko sol-
data desberdintasuna dago eta indarke-
riak eguneroko agenda hartzen du; ez 
bakarrik bikoteetan, kalean eta lanean 
ere bai. Eta hori begi-bistako desberdin-
tasuna da. Baina ezinbestekoa da lorpe-
nei heltzea borrokatzen jarraitzeko. 

Espazio publikoa historikoki gizonez-
koentzat diseinatuta dago. Nola femini-
zatu daiteke? 
Hiriek generoa dute, politikek generoa 
duten bezala. Eta desberdintasunak 
gutxitu daitezke hiri-politikak aldatuz. 
Funtsezkoa da etxebizitza sailak eta hi-
rigintzak begirada feminista izatea, al-
daketa txiki horiek halbidetzen baitute 
hiri bat genero begiradarekin eraikitzea.

Zein da erakundeek berdintasunaren 
alde egin dezakezuen ekarpena? 
David eta Goliaten arteko borroka da. 

Laura Pérez. Bartzelonako feminismo zinegotzia

Iraultzaren bila

“Gogotsu iritsi nintzen Bartzelonako 
Udalaren Feminismoen zinegotzi kar-
gura, gauza asko egiteko asmoz eta 
ilusioz. Eta halaxe jarraitzen dut. Duela 
gutxi topaketa bat egin genuen Gali-
zia, Iruñea, Madril eta Espainiako hain-
bat txokotako hirietako ordezkariekin. 
Halakoetan konturatu izan naiz zei-
nen zaila den Bartzelonan oinordetzat 
hartu dugun erakunde patriarkal eta 
hierarkikoari buelta ematea. Hala ere 
pozik nago, gauza asko lortu dugu eta 
han eta hemen aitortu digute”. 

 Saioa Baleztena 
 @SaioB 
 ARGAZKIAK: BARTZELONAKO UDALA
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Erakundeek asko dugu egiteko baina 
merkatuen interesek indar handiagoa 
dute gaur-gaurkoz. Eta merkatuak sis-
tema binario bat betikotzen ari dira, 
neskei txikitatik emanez zaintzaile ar-
dura, eta mutilei, aldiz, borrokarena, 
lehiarena eta heroiena. Ankerra da, 
haur eta gazteak sortzen ari dira eta 
oraindik ez dute gauzak desberdintze-
ko irizpiderik. 

Hazte Oír-en kanpainaren gisakoek zein 
eragin izan dezakete gizartean?
Tira, kanpaina horrek homofobiaren 
kontrako arbuioa indartu du, mezua 
bera baino. Egia da mediatikoki eztan-
da handia izan zuela, beraz debalde 
indartu dira. Baina batez ere elkar-
tearen kontrako eztanda nagusitu da. 
Hala ere, kanpaina horrekin gogoeta 
sakonago bat sustatzeko aukera galdu 
dugu. Ez baitugu ahaztu behar auto-
bus hartan zegoen mezu bera aurkitu 
daitekeela testuliburuetan, eta aldiz, 
horren kontra ez da halako erantzunik 
ikusten. Arazoaren errora joan behar-
ko genuke. 

Lehen aldiz, Bartzelonak feminizidioen 
kontrako protokoloa sortu du. Zertan 
datza?
Bartzelonako mugimendu feminista-
ren aspaldiko eskakizunari erantzute-
ko, hiriko elkarteekin batera sortu du-
gun lanabesa da. Zoritxarrez dagoeneko 
behin baino gehiagotan erabili dugu. 
Feminizidioen kontrako protokoloaren 
bitartez lanabes berria sortu dugu, Bar-
tzelonan emakume bat hiltzen dutenean 
Udalak nola jokatu behar duen azaltzen 
duena. Hala ere, indarkeria matxista ez 
dira hiltzaileak bakarrik; horiek kaleko 
erasoan hasten den izebergaren ton-
torra besterik ez dira, eta berriz diot, 
arazoaren errora joan beharko genuke, 
horretan ere.

Kataluniako hiriburuak emakume femi-
nista bat du alkate, lehen aldiz. Ama izan 
berri da. Politika egiteko modu berri ba-
ten aurrean gaude?
Ada Colauk ausardiaz beteriko ibilbidea 
du bizkar gainean, eta horrek eragin du 
Bartzelonan egiten dugunak nazioar-
tean hedadura izatea. Balio oso inpor-
tantea da Bartzelonako alkatea, emaku-
mea izateaz gain, feminista izatea. Izan 
ere Madrilek adibidez, Manuela Carme-
naren aurretik ere izan zuen emakume 
bat alkate, baina politikak bestelakoak 
ziren...

Etorkizunari begira, zein dira erronka na-
gusiak?
Nire sailaren erronka nagusia sendake-
taren ekonomia da. Aspalditik lanean ari 
gara horretan, baina zaila da egindako 
lana mamitzea. Hala ere, uste dut, legeal-
dia osatzeko gelditzen zaizkigun bi ur-
teetako lana bide horretatik joango dela. 
Bestalde, orain arte sortu ditugun lege 
berriak garatzen joatea eta begirada fe-
minista Udaleko eta hiriko zirrikitu guz-
tietan sartzea izango da gure jomuga. n

“Erakundeek asko dugu egiteko berdintasunaren 
alde baina merkatuen interesek indar handiagoa 

dute gaur-gaurkoz; sistema binario bat 
betikotzen ari dira, neskei emanez zaintzaile 

ardura eta mutilei lehiarena. David eta Goliaten 
arteko borroka da”. 
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Miraria egin du Beranduegik: Abel Ba-
rriola jasaten ez duen gizasemea aurki-
tu. Kain Aldartelatz du izena, jubilatuta 
dago, eta aho-bilorik gabe eman digu 
Leitzako pilotari erretiratu berriaz duen 
iritzia: “Hara, nazkatuta nago hainbeste 
umiltasun eta hainbeste goxotasunez; 
‘pilotari ona baina pertsona hobea’, ‘oso 

bihotz oneko atzelari fina’, eta ez dakit 
zer demontre. Utikan!”.
 “Eraman handikoa naiz ni, baina az-
ken boladan ez dago egunkari bat ireki-
tzerik Barriolaren irribarrearekin topo 
egin gabe, pazientzia agortzen ari zait”, 
gehitu du Aldartelatzek, gero eta sutua-
go; dioskunez, bere bizitzak hondoa jo 

zuen Barriolak azken partidua jokatu 
zuen egun berean: “Emaztearekin punpa 
lasterrean ari nintzen jo eta su eta ‘Abel, 
Abel’ esaten hasi zen; ez dago hau jasan-
go duen kristaurik, pilotetaraino nago”. 

SAREAN ARRANTZATUA

Naturaren mendekua 
Saran

EAJ eta PPren arteko akordioa ondorio 
harrigarriak eragiten ari da: EAEko biz-
tanleen ongizatea betirako ziurtatzeaz 
gain (lixto Miren, hemen dago diru-la-
guntzak jasotzeko eskatzen zenigun 
esaldia), transfugismoa nagusitzen ari 
da historikoki PPren orbitan ibili diren 
pertsonak EAJra erakarriz. Bertin Osbor-
ne telebista aurkezle, abeslari eta koina-
tua da azken kasua: asteburuan Bilbon 

ikusi dute, behingoagatik prakak jantzita 
eta zenbait buruzagi jeltzalerekin kon-
padreoan. Minutu gutxira baieztatu du 
alderdiak Osborneren fitxaketa: “Tipoa 
katxondo hutsa da”, aitortu dute, “igual 
Kultura Sailburu izendatuko dugu”. 
 Oharra: Beranduegin jabetzen gara albiste 
honek oso erreferentzia espainola duela ar-
datz. Barkamena eskatzen dizuegu: EAJ-PP 
akordioarekin ezin zuen bestela izan.

Emakumeen Biraren 
aurkezpenean ez ote 
zaie zerbait ahaztu?

Bertin Osborne EAJko kide egin da 
eta ez du diferentziarik nabaritzen

ESKLUSIBA 
Abel Barriola gustuko ez duen euskal 
herritar bakarrarekin elkarrizketa

KRONIKA SERIOSA EGITEKO
BERANDUEGIBidali zure harrikadak: beranduegi@argia.eus
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