
1919tik | 2.554 zenbakia | 2017/05/21 | 3,90 € | argia.eus

BIOANIZTASUNA: 
LEHENAGO GOGORATZEN 
GARA GEPARDOEKIN 
KATAGORRIEKIN BAINO

BRUNO CARRERE, 
UZTARITZEKO AUZAPEZA:  
“HERRI ELKARGOARI 
OPOSIZIOA FINI DA”

JEAN-MICHEL BERHO: 
“INDUSTRIALKI 
GARRAIATZEA DA 
HEGAZTI GRIPEAREN 
ARRAZOI NAGUSIA”

“SINDIKATUAK 
EZIN DIRA 
MUGATU 
EXIGITZERA, 
BUSTI EGIN 
BEHAR DIRA”

GARBIÑE ARANBURU, LAB:



Datorren astean

ARGIA KOMUNIKAZIO PROIEKTUA HARPIDEDUNEN ETA LAGUNTZAILEEN BULTZADAREKIN ATERATZEN DUGU AURRERA. MILA ESKER DENOI.



ARGIA | 2017/05/21 3

Jabetza: Komunikazio Biziagoa, S.A.L. Ametzagaiña Taldeko partaidea. 
Lehendakaria: Bego Zuza. Zuzendaria: Estitxu Eizagirre.
Erredakzioa: Ane Eslava, Axier Lopez, Estitxu Eizagirre, Gorka Bereziartua, Itsaso Zubiria, Jon Torner,  
Lander Arbelaitz, Lukas Barandiaran, Mikel Asurmendi, Mikel Garcia, Onintza Irureta, Pello Zubiria,  
Unai Brea, Urko Apaolaza, Xabier Letona.
Diseinua: Sergio Labrador. Argazkilaria: Dani Blanco. Produkzioa: Antza S.A.L. 
Harpidetzak: Iraitz Agirre. Administrazioa: Jone Arzallus, Mari Karmen Loiarte, Marijo Aiertza.
Salmenta: Idoia Arregi, Ixabel Bereziartua, Karlos Olasolo, Maite Arrieta, Olatz Korta.
Idazkaritza: Aloña Soraluze, Bego Zuza.  Web garapena: Asier Iturralde. 
HELBIDEAK: 
Gipuzkoa: Industrialdea, 15. 20160 Lasarte-Oria. Tel: 943 371545. 
Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa: Xalbardin baita. 64122 Urruña. Tel: 559 473163. 
Bizkaia: Eleizalde 1, 2-D. 48600 Sopela. Tel: 94 6765580.
Nafarroa: Gazteluko Plaza 44, 3. eskuina. 31001 Iruñea. Tel: 948 222285. 
POSTA ELEKTRONIKOAK: 
Komertziala: komertzial@argia.eus. Harpidetzak: harpide@argia.eus. Erredakzioa: kazeta@argia.eus. 
Interneten: www.argia.eus. 
Lege gordailua: SS 837-2012. ISSN: 0213-909X. Batzorde parekidea: 72562 E. 
Inprimategia: Antza S.A.L. Informatika: iametza interaktiboa, S.L. 
ARGIA KIDETZA:
Kidetza harpidetzari lotuta egon beharrean, ARGIA komunikazio proiektua indartzera dago lotuta. Partikular 
eta kolektiboek, ahal duten eta egokitzat duten ekarpen ekonomikoa eginez, ARGIAk argitaratzen dituen 
kazetaritza lanak (aldizkaria, Larrun, Aktualitatearen Gakoak) jasotzeko aukera izango dute. Batez beste, 
ARGIA Jendeak 12,50 € jartzen ditu hilean proiektua indartzeko. 
Erakunde publikoen kasuan, ohiko sistemari eusten diogu. Harpidetza tarifak: ARGIA astero (150 € urtean), 
ARGIA hamabostean behin (80 € urtean) eta ARGIA hilean behin (42 € urtean).

DOAN ETA LIBRE 
ARGIAKO EDUKIAK KOPIATU, MOLDATU, ZABALDU ETA ARGITARA DITZAKEZU,  
GURE EGILETZA AITORTU ETA BALDINTZA BERETAN EGINEZ GERO.

  PANORAMA
 4 Asteko argazkia
 6-9 Albisteak
 7 Hor dena gailu
 10 Net Hurbil: Militarren gerra 

berrien biktimak

  IRITZIAK
 17 June Fernández
 18 Joxerra Aizpurua
 19 Gorka Moreno Márquez  

Itxaro Borda
 20 Angel Erro

12 | Ana Malagon: “Errazago identifikatzen gara miseriarekin istorio alai-alaiekin baino” / Danele Sarriugarte Mochales

22 | Ezagutzen dituzte umeek bertako animalia arruntenak? / Joserra Díez, Beatriz Larraz, Iñaki Sanz-Azkue, Aritz Ruiz-González

28 | Garbiñe Aranburu, LABeko idazkari nagusigaiarekin solasean / Urko Apaolaza Avila

31 | Bruno Carrere, Uztaritzeko auzapeza: “Etxe promotoreekin latz borrokatu behar izaten dugu” / Mikel Asurmendi

34 | Erronka Lasarte-Orian: Euskararen erabilerak %20 egin al dezake gora astebetean? / Onintza Irureta Azkune

36 | Itziar Nogeras: “Aldaketa beharra bolo-bolo dabil hezkuntzan, baina sinetsi egin behar da” / Itziar Ugarte Irizar 

43 | Arte iruzkina: Mari Puri Herrero / Xabier Gantzarain

44 | Bizi luzea Post Pum-ari! / Kepa Matxain

Gure hirietako ikasle gazteek gehiago jakin ohi dute kanpoko faunaz 
bertokoaz baino. (ARGAZKIA: JERZY STRZELECKI-CC BY SA)

AZALEKO ARGAZKIA:  DANI BLANCO

 38 BIZI BARATZEA

 40  ARGIA KOMUNITATEA 

 42 DENBORAREN MAKINA

 48 KULTUR KRITIKA

 50 ZUZENEKO EMANALDIA

 51 DENBORA-PASAK

 52 ARGI-KONTRA: 
JEAN-MICHEL BERHO

 54 BERANDUEGI

ARGIA KOMUNIKAZIO PROIEKTUA HARPIDEDUNEN ETA LAGUNTZAILEEN BULTZADAREKIN ATERATZEN DUGU AURRERA. MILA ESKER DENOI.

2.554 zenbakia | 2017/05/21

SAKONEAN



ATALA ETIKETAKATALA

4 2017/05/21 | ARGIA

Faxismo zaharberrituaren 
goraldia

PANORAMA

Urteak dira gerra garaiko faxismo zaharrek bizikide dutela bere burua birsortzen 
asmatu duen ultra eskuin berria. Eredu zaharrekoak gatazken lehen lerroan 
dira kalean eta berriak bozak biltzen aritzen dira. Mendebalde osoan handitzen 
ari den eskuin mutur berria Trump edo Le Pen moduko munstroen erantzulea 
da. Politika egiteko era berriak besarkatzen asmatu du, ultra izatearen estigma 
gainetik kenduz. Bien bitartean, ezkerraren zati handi batek sinesgogorkeriaz 
eta harrokeriaz begiratu dio, ezer ulertu barik. Merkatuaren aginduei men 
eginez bere buruaz beste egin duen ezker hori ez da gai izan klase herrikoiei 
erantzunak emateko, eta egun Marine Le Pen bezalakoak dira horien bozak 
jasotzen dituztenak. Irudian, Eskandinaviako Erresistentzia Mugimendu 
neonaziko 600 kide uniformatu Falun-en (Suedia) Maiatzaren Lehenean.

Testua eta argazkia: Jordi Borràs
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  PANORAMA

Estitxu Eizagirre Kerejeta 
@eeizagirre

Maiatzaren 10ean aurkeztu zuten 
Donostiako erraustegia eraikitzeko lanen 
fasea Asensio Ingurumen diputatuak, Markel 
Olano ahaldun nagusiak eta Urbaserreko 
ordezkari Carlos Abiliok. Errausketaren 
Aurkako Mugimenduak deituta, ehun bat 
herritarrek kontzentrazioa egin zuten 
erraustegi-lanetarako bidearen ertzean eta 
maiatzaren 27rako Errausketaren Aurkako 
Eguna iragarri dute Zubietan.
 argia.eus webgunean osorik ikus 
daiteke Markel Olanok euskaraz egin zuen 
hitzartzearen bideoa. Gipuzkoak “eztabaida 
amaiezinen lurraldea” izateari utziko diola 
azpimarratu zuen eta erraustegia egiteko 
hitza beteko dutela. “Kaleak eskatzen digu 

ingurumen baldintza onenekin egitea” 
esaldiarekin ekarri zuen protesten oihartzuna, 
eta egingo duten erraustegiak eskaera horiei 
erantzungo diela esan zuen. Gaztelerazko 
hitzartzean esan zuen erraustegi proiektuak 
“izaera sinbolikoa” duela Gipuzkoan.
 Aurkezpeneko Abilioren azalpen asko 
ingurumenerako hartuko dituzten babes 
neurriei buruzkoak izan ziren. Erraustegia 
2019an bukatzea hitzeman zuen (aurkeztu 
zuen ikus-entzunezko txostenak 31 
hilabeteko lanak azaldu zituen astez aste). 
Zehaztu zuenez, “Gipuzkoako errefusen 
163.000 tonaz gain, beste instalazio” 
batzuetatik 81.000 tona errefus ekarriko 
dituzte erretzera. Eta diseinua lantzerakoan, 
erraustegiak “malgutasun handiena” izatea 
bilatu dutela, hondakin kopuru eta mota oso 
ezberdinei erantzuteko.

Erraustegiaren obren hasieran, 
Olano: “Gaur bukatu da eztabaida”

“Ez ahaztu nortzuk 
dauden Iberdrolaren 
atzean @euskalkasta”
@itturri3

“Sare sozialetan argitaratutako difamazio 
adierazpenekin haserre eta kezkatuta gaude”
EUSKAL AKTOREEN BATASUNA

Euren iritziagatik zenbait euskal aktoreren aurkako boikot eskaerak egin dira Espainiako Estatuan (Itziar 
Ituñoren kasua da azkena) eta horren aurrean aktoreen sindikatuak plazaratutako oharrak sektoreko 500 
atxikimendutik gora jaso ditu. “Salatu egingo dugu, beren pentsatzeko askatasuna erabiliz, legearen barruan 
dauden ekimen sozial, politiko edo kulturaletan parte hartu, edota berauek babesteagatik jasan ditzaketen 
edozein eraso”. Kezkatuta agertu dira, halakoek eragin ditzaketen ondorio profesionalekin. 2017-05-09

DANI BLANCO

Iberdrola ikertzen ari dira, 
argiaren prezioa manipulatu 
eta garestitzea leporatuta.

“Aurretik ere 
arau-hauste oso 
larriagatik 25 milioiko 
isuna jarri zioten, 
21,5 milioi irabazi 
zituztenean. Ez da 
proportzionala eta 
horregatik egiten dute 
berriz. 21 milioiko 
iruzurra egiten duenari 
gutxienez 210 milioiko 
isuna jarri, hurrengoan 
hobeto pentsa dezan”
Mag54

“Produkzio elektriko 
publikoa behar 
dugu! Enpresak ezin 
dira izan baliabide 
publikoen jabe”
J_M

“Iberdrolak prezioak 
igotzen ditu – etekinak 
handitzen ditu – 
Gobernuak salatu 
eta kobratu egiten 
du – Eta erabiltzaileak, 
babesgabe”
Petrusmicire
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PANORAMA

Egunotan , duela 50 urte, frankis-
mo zapaltzaileenaren erdian, sei 
hilabeteko greba gogor bat amaitu 
zen AHVren esku zegoen Etxebarri-
ko Laminación de Bandas lantegian: 
Francoren garaian egindako luzee-
na, 1966 eta 1967 artean. Nolabait, 
euskal langile mugimenduaren bi-
lakaera markatu zuen. Greba hura 
liburutxo batean jaso zen, eta hor 
erakusten da bere 900 langileen bo-
rroka ez ezik, emazte eta senideek, 
ikasleen sektoreak, Elizak eta beste 
enpresetako langileek elkartasunez 
egindakoa. Horregatik da, “gure gre-
ba”. 
 Grebaren helburua zen langileen-
tzako pizgarri ekonomikoak hobe-
tzea lan erritmoak handitu zirelako; 
harridura eta haserrea sortu zituen 
patronalean eta gobernu frankistako 
kideen artean. Beren boterea zalan-
tzan jartzen zuen mehatxu gisa ikusi 
zuten, eta hortik erantzun biolentoa: 
errepresioa, atxiloketak, erbestera-
tzeak, kaleratzeak... eta salbuespen 
egoera. Hala ere, langileek eta el-
kartasun sareak mugimenduarekin 
jarraitu zuten, 163 egunen ostean 
indarrez zapaldua izan zen arte.
 Grebak hainbat irakasgai utzi zi-
tuen. Ez zuen helburu ekonomikoa 
bete, baina diru-papur batzuk baino 
askoz gauza gehiago lortu zituen: 
frankismoko gobernu polizial eta 
armatuaren babesa zuen patrona-
laren aurrean, lortu zuen duintasu-
na mantentzea. Elkartasun sare oso 
bat osatu zuen, erresistentzia kutxa 
bildu, eta langileak auto-antolake-
taz ahaldundu ziren. Kapital horrek 
guztiak etorkizuneko grebak egiteko 
balio izan du, bost langile masakratu 
zituzten 1976ko Gasteizkoa kasu. 
Bilboko Arte Ederretako greba edo 
Bizkaiko erresidentzietakoa, esate-
rako, iraganeko eta gaur egungo adi-
bide dira, “gure grebaren” lorratza 
jarraitzen baitute.

EKONOMIAREN TALAIAN

50 urte “gure greba” 
egin genuela

Euskalerria Irratia / Argia 
@fm983irratia / @argia

Txantrea auzo iruindarreko bizilagun 
eta kideek manifestazioa egin dute, 
Cheikhouna Dieng-en egoera salatzeko: 
paperik ez duelako Senegalera itzularazi 
dezakete. Izan ere, kanporatzeko epaia 
kaleratu du auzitegiak. Behin-behine-
ko erabakia da eta errekurtsoa jarriko 
diote. 
 Diengek 36 urte ditu eta itsasoan 10 
egunez bidaiatu ostean iritsi zen Espai-
niako Estatura. Hamaika urte darama-
tza Iruñean eta poliziek kalean zela pa-
perak eskatu ondoren pasa behar izan 
du epailearen aurretik. Ez du aurrekari 
penalik eta haren aldeko txostenak aur-
keztu dituzte udal zerbitzuek, Caritasek 
eta auzoko kolektiboek, baina Estatuko 
abokatuaren ondorioekin bat egin du 
epaileak: urtebeteko kaleratzea ebatzi 
du, argudiatuz Iruñean hamaika urte 
ematea ez dela inportantea, eta bai aldiz 
Dieng “modu desegokian” iritsi izana 
Senegaldik. 
 Txantreako bizilagunentzat, auzo-
ko kide bat gehiago da Cheikhouna eta 
1.000 lagun inguruko manifestazioa 

egin zuten, kaleratzea gauzatzearen 
kontra. Hainbat politikarik ere beren 
babesa erakutsi diote eta Joseba Asiron 
Iruñeko alkateak berak harrera egin dio.

“Soluzio bakarra lan bat lortzea da”
“Oso ezaguna da auzoan, harreman han-
dia du bizilagunekin. Manifestazioan 
zenbat jendek parte hartu duen ikus-
tea adibidez pozgarria izan da. Jendeak 
emozionatuta bukatu zuen, eta gure ba-
rrurako esaten genuen, ‘auzoan diogun 
hainbeste maitasun eta kariño ikusita, 
ezinezkoa da, ezin dute bota’, eta gero 
ebazpenaren berria iritsi da eta tristura 
handiz hartu dugu, bera ere gaizki dago. 
Helegitea jarri dugun arren, ezin dugu 
proba berririk aurkeztu eta beraz ez du 
itxura onik; soluzio bakarra lan bat lor-
tzea da, baina paperik gabe ez da erraza. 
Dena den, Sos Arrazakeria asko ari zai-
gu laguntzen eta azaldu digu badagoe-
la modurik paperik ez izanda ere lan 
kontratu bat egiteko. Konplikatua da, 
baina egin daiteke eta ezin gara eskuak 
gurutzaturik geratu”, adierazi du Txan-
treako Auzolan aldizkariko kazetari eta 
Cheikhounaren kuadrillako kide Isabel 
Egigurenek, Onda Vascan”.

Cheikhouna Senegalera 
kaleratu ez dezaten 
mobilizatu egin da Txantrea

Juan Mari Arregi

TXANTREAN AUZOLAN
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TRENAK HARRAPATUA 
Trena Usurbilgo geltokira 
heldu denean, Eleak-Libre 

mugimenduko kideak 
“EAJ, Mozal Legeari ez” 
mezua pintatzen hasi 
dira trenaren alboan. 

Trena geldi mantentzeko 
asmoz, M.G. donostiarra 
trenaren aurrean jarri da 

puxika laranjarekin,  
baina trena berriz abiatu 

eta ekintzailea larriki 
zauritu du.

TURISMOA ARAUTZEN
Donostiako Udalak 

adierazi du etxebizitza 
turistikoak erregulatzeko 

lanean ari dela, eta 
maiatzaren 19ra bitarte 

ekarpenak egiteko aukera 
dagoela. Hiriko turismoa 

zuzentzeko lau urteko 
plana ere iragarri du.

BERRIZ ERE PUBLIKO
Nafarroako Osasun 

kontseilari Fernando 
Dominguezek iragarri du 
ekainaren 1etik aurrera 
ospitale publikoetako 
sukaldeen kudeaketa 

berriz ere publikoa izango 
dela, UPNk zerbitzua 

pribatizatu eta lau urtez 
catering enpresa pribatu 

bat aritu ostean.

Ane Eslava Serrano 
@eslavaane

Aurten ere Bernat Etxepare lizeo berriari laguntzea izan da Herri Urrats 
Iparraldeko ikastolen aldeko festaren helburua. Lanbide Heziketa euskaraz 
eskainiko duen lehenengo lizeoa eraikitzen ari dira Baionan.

Antiguara itzuli da Laboa
DONOSTIA. Donostiako Udaleko garbiketa zerbitzuek ezabatu egin zuten Mikel Laboaren omenez An-
tigua auzoan egindako murala. Polemika eta herritarren protestak piztu zituen erabakiak, eta horren 
aurrean Eneko Goia Donostiako alkateak aurreratu zuen irudia berregingo zutela, Irutxuloko Hitzak 
jaso zuenez. Udalari itxaron gabe, ordea, berriro margotu dute hormairudia eta aurretik zegoenaren 
moduan, herritar anonimo baten lana da.

Lanbide Heziketa euskaraz, 
Iparraldean lehen aldiz

Anbizio handiko 
egitasmoa
Seaskak aurrera 
eramandako inoizko 
proiekturik handiena 
da: 10 milioi euroko 
inbertsioa egiten ari 
dira Etxepare lizeoa 
eraikitzeko eta bar-
netegia ere izango 
du. 2016an hasi ziren 
obrak.

Baxoa euskaraz
“Ikasleak baxoa euska-
raz pasatzeko borro-
kan ari dira aspalditik, 
eta azterketa euskaraz 
egitea ez da oraino hai-
zu. Herri Urratsek bere 
egiten du lizeoko ikas-
leen aldarrikapena”, 
adierazi zuen Maialen 
Etxemendi Herri Urra-
tsen antolatzaileak.

Elkargoari deia
“Seaskaren beharrak 
anitz handitu dira 
eta Herri Urrats bat 
baino gehiago behar 
genituzke beharrei 
erantzuteko. Hor ere 
Euskal Elkargoari dei 
egiten diogu gaia bere 
eskuetan har dezan”, 
gehitu zuen  
Etxemendik.

421
milioi hegazti 

desagertu dira 30 
urtetan Europan, 

ikerketa baten arabera; 
bioaniztasunaren 
galera “globala eta 
aurrekaririk gabea”.

%57
Zehazki, Europar 

Batasuneko landa 
eremuetan espezie 
ugaltzaileen %57 

desagertu dira. Arrazoi 
nagusiak: habitat 
gabezia, pozoiak, 

kutsadura eta klima 
aldaketa.

BIOANIZTASUNA

GORKA RUBIO / ARGAZKI PRESS
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NET HURBIL OSASUNA | ARMA KIMIKOAK | GERRAREN EKOLOGIAPANORAMA

Gatazka-Medikuntzaren Biltzarrak bildu ditu Beiruten munduko baina batik 
bat Ekialde Hurbileko ehunka mediku, erizain, osasun funtzionario eta 
GKEetako aditu. Helburua: medikuntza eta larrialdietako egitura, profesional 
eta boluntarioen plan eta teknikak egokitzea arma eta gerra estrategia 
berriek eragindako osasun kalteetara. Munduaren eremu handiak bizi dira 
gerra perpetuoan murgildurik eta hauek jendeei eragiten dizkieten zauriak 
ezin artatu gerraren ekologia ulertu barik. 

Libanon behar zuen, non bestela. Inon 
baldin badakite nolakoak diren honda-
mendi militar modernoak, Beiruten da. 
AUBMC Unibertsitate Amerikarraren 
ospitale eta medikuntza fakultateak lan 
handia egin du Ekialde Hurbileko azken 
ehun urteko gatazkek eragindako kalteak 
artatzen. 1982ko gerra zibilak eta Israel-
go armadaren inbasioak Libanon hama-
sei urtetan 250.000 heriotza eta milioi 
bat zauritu eragin zituenean “gatazkaren 
alde guztietako biktimak artatu genituen, 
horrela garatuz esperientzia handia ge-
rrak eragindako zaurien kudeaketan”, 
diote harro erakundeko arduradunek.
 2003an Irakeko inbasioa eta osasun 
sistema osoaren suntsiketa iristean, 
AUBMCra jo zuten gerrak gaixotu eta 
zauritutako milaka irakiarrek. Berriki-
tan Siriako hondamendia lehertu ze-
nean, horko biktima asko ere heldu dira 
Beiruteko ospitaleraino.
 Beiruteko hitzaldiak entzutera joate-
kota barrenak gogortuta eraman beha-
rra zegoen, izenburu larriek iradokitzen 
dutenez. Gerra kimikoaren eragin aku-
tu eta kronikoak. Hondamendiei eran-
tzuten: gerren arteko ezberdintasunak. 
Leherketek eragindako zauriez tailerra. 
Masan zaurituen artatzea larrialdi zer-
bitzuetan. Hemorragien kontrola ge-
rran, Irak eta Afganistanen ikasi dugu-
na. Bolondresak gatazketan: noiz esan 
behar dute ezetz. Gatazkako medikun-
tza eta gerraren ekologia...
 Biltzarrean egon diren doktore ospe-
tsuen arteko bik, Ghassan Abu-Sittah 

zirujau palestinarrak eta Omar Dewachi 
epidemiologo libanoarrak 2015ean bes-
te batzuekin batera zabaldu zuten Con-
flict-Medicine manifestua, MSF Mugarik 
Gabeko Medikuak erakundearen babe-
sean: “Manifestuarekin nabarmendu 
nahi dugu hobeto ezagutu beharrean 
gaudela zaurien eta ber-zauritzeen di-
namikak, aldatzen ari den gerraren eko-
logiaren baitan”.
 Irak, Siria, Libia, Yemen eta abarre-
tan ikusi denez, gerrak gero eta gehiago 
hirietan gertatzen dira, honek dakarre-
la biktimen ugaritzea gudarien bezala 
zibilen artean. Funtsean lausotzen ari 
da gudari eta zibilen arteko bereizke-
ta, eta jasandako zauriak ere gero eta 
berdintsuagoak dira. Horregatik dira 
mugatuak eta desegokiak zaurituei es-
kaintzen zaizkien laguntzak, gerrarekin  
hondatuta geratu direlako –sarritan es-
preski planifikatuta– osasun azpiegitu-
rak.
 Gerra aldatzearekin aldatu dira zau-
riak, baina horiek artatu nahi dituzten 
medikuen ahalmena ere murriztu da. 
Gainera, errefuxiatuen krisi eta leku al-
datze masiboek are gehiago konplika-
tzen dute lana, auzoko herrialdeen osa-
sun sistemek egin behar baitute iheslari 
kopuru handien kargu.
 Arma berrien zauriak artatzeari da-
gokionez, militarrek –haiek sortu eta 
probatuak baitira armak– bai garatu di-
tuzte kalteok beren kanpainako ospita-
leetan tratatzeko aurrerapenak; aldiz, 
gerra berrietan zauritu gehienak zibilak 

izan arren teknika horiek ez dira iritsi 
ospitale zibiletaraino eta hauek oso es-
perientzia gutxirekin egin behar diete 
aurre gero eta osagai bio-psiko-sozial 
konplexuagoak dauzkaten zauriei.
 Baina hori ez da dena. “Gerrak alda-
tzen du biosfera, alegia, azpiegitura fi-
sikoak eta jendea bizi den ingurumen 
biologiko eta soziala. Gerrak dakartzan 
suntsiketa eta aldaketak sarritan kon-
ponezinak dira eta epe luzerako ondo-
rioak dauzkate pertsonengan eta gizar-
tean”. Gerrak bere ekologia sortzen du, 
eta horren barruan birus eta bakterioek 
ere ez dute berdin jokatuko.

Gerra bakoitzak bere ekologia
Ghassan Abu-Sittah zirujauak elka-
rrizketa batean azaldua du gerraren 
ekologia ulertzearen garrantzia. Gaur-
ko gerrek ez baitute zerikusirik antzi-
nakoekin. Napoleonen garaietan, XIX. 
mendean, bi armadak egiten zuten tal-
ka, gehien bat frontean, elkar eraso, el-
karri tiro egin eta elkar hiltzeko. Zauri-
tu gehienak gudariak ziren eta ospitale 
militarretan artatzen zituzten. Orduan 
sortua da gerrako medikuntza. 
 Aldiz, gaur Ekialde Hurbilean ikusten 
ditugun gerrak ez dira gudu klasikoen 
antzera hasi eta bukatzen direnak, be-
ren fronte, intentsitate eta iraupenekin. 
Gaurkoak luzatzen dira jendea bizi den 
ingurumenaren ekologia aldatzeko adi-
na. Gerrako ekologia sortzen dute.
 Ekologia berezi horrek gero iraun 
egingo du armen tiroak isildutakoan 

Militarren gerra berrien 
biktimak artatzen ikasi 
beharko dute medikuek Pello Zubiria Kamino 

@pellozubiria
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50 urtez elkarrekin

ere, jendearen ingurumena aldatuz. Jen-
deak eraso militarretan jasandako zau-
ri fisiko, psikologiko eta sozialak, are 
gehiago gaiztotzen dira ingurumen eral-
datu horietan.
 Adibide bat daukagu botikekiko erre-
sistenteak diren mikrobioekin. Mundu 
osoko ospitaleetako kirofanoetan bal-
din badira arazo, pentsa gerrak suntsi-
tutako ingurune batean. Abu-Sittah dok-
torearen kalkuluetan, Irakeko gerran 
zauritutakoen %85ek dauzka botikeki-
ko erresistenteak diren bakteriak soi-
nean, eta Sirian zauritutakoen %70ek.
 “Gerrako ekosistema honek, gatazka 
batek sortzen duen biosferak, bakte-
rioengan DNA mailako aldaketak ere 
eragiten ditu. Zenbait teoriaren ingu-
ruan ari gara lanean. (...) Beraz, zure 
biosfera, zu gatazka batean bizi zaren 
burbuila ekologiko hori, eten gabe doa 

aldatuz. Eta ez da desagertuko bonbak 
isiltzen diren egunean ere. (...) Dena al-
datzen da: bakterioak, ura, uraren zi-
kloak, hondakin toxikoak, jendeen 
gorputzen erreakzioak... Ikusi ditudan 
gaixo irakiar askoren familietan senide 
asko daude zaurituta”.
 Txirotasuna ere ekologia honen 
osagaia da. Eraso batean zauritutako 
gorputz bat erizainak saiatzen badira 
sendatzen gerrak degradatutako leku 
batean, gorputzak bigarren eta hiruga-
rrenez zauritzen dira. Siriaren kasuan, 
gudu zelaietatik urrun ere gertatzen da, 
esaterako errefuxiatuen kanpalekue-
tan, non aterpeetan nozitzen den jende 
pilaketagatik haurren artean erredura 
kopuru harrigarriak gertatzen baitira.
 Osasun azpiegitura gehienak suntsi-
tzeak eragiten du kontrolatzeko mo-
duko gaixotasunak artapenik gabe ge-

ratzea: minbizia edo diabetes larria 
nozitzen dituzten gaixoek zein trata-
mendu onkologiko edo dialisi jarrai-
tu dezakete Siria, Libia edo Yemenen? 
Armaz zaurituta ez egonagatik, ez dira 
gerraren biktima? Eritasun mentalen 
artapena ere berrantolatu beharra dago 
krisi iraunkor horietan, gerraren eta 
traumaren ondorio psikikoek ez dute 
eskuliburuetan bezala funtzionatzen 
gatazkak belaunaldiz belaunaldi kroni-
fikatu diren eremuetan.
 Gerra berriengatik, munduko leku 
asko betiereko gerran daude. Perpetual 
war. “Ez da bukatzen. Etengabe dirau. 
Ez da krisi kontua, gu hitz horren kon-
tra gaude. Hemen ez da arbitrorik txis-
tuarekin krisi baten amaiera iragartzen 
duenik. Kamerek alde egitean, lehenik 
hedabideek eta gero munduak erabaki-
tzen dute krisi bat fini dela”. n

Hassan Abdallah argazkilariak bildutako 
irudian, mutiko errefuxiatu siriar bat Arsala 
herriko kanpalekuan, Libanoko Bekaa bailaran. 
Gerraren ekologia usaintzen da, inguruan tirorik 
ez den arren. Gatazka-medikuntza lantzen 
duten doktoreek diote ofizialki gerra deklaratuta 
dagoen lekuez gain munduan beste edonon ere 
bizi direla gerraren ekologiak bustitako osasun 
arazo fisiko, sozial eta mentalak: ustez gatazkak 
aspaldi baretutako herrialdeetan, baina baita 
lehen mundu aberatsean ere, txirotasuna pilatu 
den hainbeste auzotan.
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Gelditu zaitezte gurekin liburuaren kon-
tra-azaleko biografiak dio ikus-entzunez-
ko ikasketak egin zenituela eta proiektu 
eta zerbitzu digitalak diseinatzea duzula 
ogibide. Noiz eta nola hasi zinen horre-
tan? 
Ikus-entzunezko komunikazioa ikasi 
nuen, berez, gidoilaria izan nahi nuela-
ko. Madrilera joan nintzen gidoigintza 
ikastera, eta gero Donostiara bueltatu 
nintzenean saiatu nintzen mundu ho-
rretan sartzen, baina ez zuen funtziona-
tu, eta publizitate-agentzia batean hasi 
nintzen erredaktore. Blogen kontua sor-
tu zenean, katxarreatzen hasi nintzen, 
gustuko ditudalako ordenagailuak-eta. 
Lanean, eskatu nuen off line publizita-
tetik sareko publizitatera pasatzeko, eta 
han ezagutu nuen nire lankide eta baz-
kide den Goio Telletxea.

Hain zuzen ere horrexeri buruz galdetu 
nahi nizun orain. 2008an sortu zenuten 
La Personnalité, proiektu eta zerbitzu di-
gitalak diseinatzen dituen etxea. Zerk 
hauspotu zintuzten?
Ikusi genuen aplikazioak-eta halakoak 
sortzen ari zirela eta mundu hori esplo-
ratu nahi genuen. Bazegoen merkatua 
eta bazegoen beharra diseinuaren al-
detik. Nahi genituen egin interesatzen 
zitzaizkigun proiektuak, ez webgune 
korporatiboak, baizik eta zerbaitetara-
ko balio dutenak edo pertsonei lagun-
tzen dietenak. Jendearen esperientziak 
hobetu nahi genituen diseinuaren bidez. 

Zer egiten duzue zehazki?
Programa bat erabiltzen duzunean, posta 
elektronikoa edo Twitter bera, norbaitek 
pentsatu behar ditu horiek denak. Tradi-

zionalki, ingeniarien eta programatzai-
leen mundua izan da, baina orain geroz 
eta balio handiagoa dauka erabiltzaileen 
esperientziak. Adibidez, gure apustua 
izan da industriako softwareak jorratzea, 
lantegietako operarioek-eta erabiltzen di-
tuztenak, zeren horiek diseinu bat behar 
dute, langileen bizitza hobea izan dadin 
eta gauzak azkarrago eta modu erosoan 
egin daitezen. Demagun aplikazio batek 
balio duela makina bat konfiguratzeko. 
Bada guk pentsatzen eta diseinatzen 
dugu nola izan daitekeen aplikazio hori 
ahalik eta sinpleena eta erabilgarriena. 

Hauxe da zuen lema: “Proiektu eta zerbi-
tzu digitalak diseinatzen ditugu, kariño 
eta printzipioekin”. Printzipio falta han-
dia al dago alor profesional horretan? 
Batzuek oso modu erreaktiboan egiten 

Ana Malagonek bi profil ditu Twitterren, baina, beraren esanetan, ez dira bi 
pertsona ezberdin, hizkuntza dute irizpide. Batean, ingelesez eta gaztelaniaz 
idazten du, euskaraz bestean: “Gauza globaltzat jotzen dugu internet, baina 
badirudi euskal txiosfera eta Madrilgoa aparteko mundutan bizi direla”. 
Gaiarekin ere badu zerikusirik: oro har, erdaretan gehiago idazten du lanaz; 
literatura, ordea, euskaraz egiten du. Ana Malagonen alderdi bi horiei (eta 
beste hainbati) erreparatu diegu elkarrizketa honetan. 

Ana Malagon, idazlea

«Errazago identifikatzen 
gara miseriarekin istorio 
alai-alaiekin baino»



Ana Malagon Zaldua
1978, Donostia

Ikus-entzunezko ikasketak egin zituen, eta 
gaur egun zerbitzu eta proiektu digitalak 
diseinatzen ditu La Personnalité etxean, 
Goio Telletxea bazkidearekin. Gaztetatik 
izan du gustuko idaztea. Samuraitasuna 
blogean saiatutako mikro-ipuinak 
argitaratu zituen lehenik Lasai ez da ezer 
gertatzen (Elkar, 2014) liburuan. Gelditu 
zaitezte gurekin (Elkar, 2017) lanean, berriz, 
tempo luzeagoko narrazioak bildu ditu. 
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dute lan, irizpiderik eta norabiderik 
gabe: hau eskatu didate, ba hau egingo 
dut. Adabakiak ipiniz bezala. Guk lema 
horrekin oro har adierazi nahi dugu 
diseinuaren printzipio batzuk dauzka-
gula, eta ez dugula, adibidez, botoi bat 
besterik gabe ipintzen, eskura datorki-
gulako soilik.

Zeintzuk dira zuen irizpideak? 
Norantza bat behar duzu eta ulertu 
behar duzu zer ari zaren diseinatzen. 
Horretarako ikasi behar izaten dugu, 
adibidez, nola konfiguratzen den tren 
bat edo nola funtzionatzen duen biltegi 
batek, eta lan exigentea da, baina guk 
ezin dugu diseinatu ulertzen ez dugun 
zerbait. Batzuek hala egiten dute, jakina. 
Diseinua ez da gauzak polit jartzea, ez 
da txapa eta pintura, diseinua da forma 
eta funtzioa. Diseinua ez da ingeniariek 
pentsatu dutenari kolorea jartzea eta 
apaintzea; pentsamenduaren prozesu 
guztian egon behar duzu, bestela ez da-
kizu zertan ari zaren. 

Eta maitasuna?
Maitasuna da dena ematen dugulako. 
Xehetasunak zaintzea oso inportantea 
da, azken batean, xehetasunetan naba-
ritzen da aldea. Ikusten duzu zerbait 
hasiera batean oso itxura ona daukana 
baina gero, aix! Halakok edo halakok 
ez du funtzionatzen. Detaile guztiak 
zaindu ezean, nonbait aterako dira ito-
ginak. 

Bezeroekin tratuan ere nabaritzen al da 
maitasun hori?
Bai, zintzotasunean. Bezeroei ezin diezu 
esan zerbaitekin ados zaudela benetan 
ados ez bazaude. Hori da beste printzi-
pio bat. Gero, ondo azaldu behar diezu 
zergatik ez zauden ados, noski, eta be-
zeroek estimatzen dute. Pertsona jakin 
batzuek jendea kontratatzen dute amen 
esan diezaien, baina gehienek egia esan 
diezaietela nahi dute. Ez duzu dirua gas-
tatzen jada badakizun hori inork baiez-
tatzeko, baizik eta zure ikuspegia osatu-
ko duen begirada lortzeko. 

Ana Malagon idazleaz hitz egin nahi 
nuke orain. Orain dela hiru urte argita-
ratu zenuen Lasai, ez da ezer gertatzen 
mikro-ipuin liburua eta orain dela hila-
bete eskas, berriz, Gelditu zaitezte gurekin 
ipuin-liburua. Ez dakit esan ote dizuten 
jada, baina, bi izenburuak segidan ipini-
ta, esaldiak zentzua dauka: Lasai, ez da 
ezer gertatzen; gelditu zaitezte gurekin.
Egia da. Oso apelatiboak dira biak, eta 
antzekoak izan daitezke. Ez dut nahita 
egin, baina biak dira asko entzuten di-
tugun esaldiak: lehenengoa guk esaten 
dugu asko, nik bai behintzat, eta bestea 
askotan entzun dugu telebistan. Akaso 
horixe da: esaldi oso-oso ohiko bat har-
tu eta izenburu gisa jarri.

Zer gertatu zen Lasai, ez da ezer gertatzen 
argitaratu zenean?
Aspalditik idatzi nahi nuen liburu bat, 
eta hainbat arrazoirengatik ez nuen 
lehenago egin. Behin egiten duzunean 
lasaitua hartzen duzu, eta listo. Egia 
esan, ez zen ezer gertatu. Jendeak zo-
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riontzen zaitu liburua idazteagatik eta 
ematen du kristorena egin duzula, baina 
gero oso gauza xumea da, ez du inoren 
bizitza aldatuko, ezta zurea ere. Libu-
ruak idazteari jartzen diogu halako epi-
ka bat edo erromantizismo puntu bat, 
eta ez da hala. Tokatu zitzaidan pare 
bat irakurle taldera joatea, elkarrizketa 
batzuk egitea, nire burua azaldu behar 
izatea eta gauza batzuen inguruan teori-
zatu behar izatea horien atzean teoria-
rik egon ez arren, baina nire bizitza dira 
nire lana eta nire ingurua, eta horiek ez 
ziren aldatu. Beste gauza batzuk ekarri 
zizkidan, noski, batez ere, ikusi nuen ka-
paz nintzela liburu bat idazteko, baina 
egunerokoan ez zuen ezer jarri hankaz 
gora. Nire bizitza ez da literatura, nire 
bizitza beste gauza batzuk dira.

Nola hasten zara istorio bat idazten?
Ez naiz barneak husteko idazten duen 
horietakoa. Ni idazteak behartzen nau 
pentsatzera, nire buruari galdetzen diot 
ea zer pentsatzen dudan halakori edo 
halakori buruz, eta horrela hasten naiz 
idazten. Gero oso modu ezberdinean 
islatzen da, edo pentsatzen dudanaren 
aurkakoa ateratzen da, baina hain az-
kar bizi garenez eta pentsatzeko hain 
denbora gutxi daukagunez, idaztea 
bada modu bat tarte bat erreserbatzeko 
honi edo beste horri buruz pentsatze-
ko. Gero, hainbat iturri daude, adibidez, 
irratian entzun dudan istorio bat, edo 
irakurri dudan zerbait…

Gai bati buruz pentsatzen hastea da abia-
puntua, ados, baina nola bilakatzen da 
hausnarketa ipuin? 
Egoerak pentsatzen ditut, ea zer egingo 
lukeen ni ez den norbaitek edo halako 
ezaugarri hauek dituen norbaitek egoe-
ra horretan.

Irakurle-talde batean esan omen zizu-
ten oso tristeak zirela zure mikro-ipuinak 
eta hurrengoan egiteko mesedez istorio 
alaiagoak. Ez duzu hala egin. Sarri aipatu 
didate gai hau, literatura “tristearena”; 
zergatik ematen du bazka gehiago? 
Ez daukat erantzunik, tristeak diren is-
torioek ez daukate balio gehiago berez. 
Kontua da, akaso, nire ikuspegia nahiko 
pesimista dela, eta nahiz eta ipuinetan 
nire iritzia ez agertu, badagoela egoe-
rei begiratzeko modu jakin bat. Baina 
mundua nahiko kaka da, ezta? Nire in-
guruan, adibidez, ez dago istorio alai 

asko, nahiz eta istorio bereziki tristeak 
ere ez izan. Benetan pentsarazten edo 
mugitzen zaituzten istorio gehienak ez 
dira alaiak izaten… Erakargarriagoa da 
miseria. Gehiago identifikatzen gara mi-
seriarekin istorio super-txatxiekin bai-
no. Oso mesfidatiak gara, eta gipuzkoa-
rrak are gehiago.

Bigarren liburu honetan hiltzaileago 
zaudela esango nuke: 14 ipuinetik 5ean 
hiltzen da jendea, eta denetatik dago: 
istripuak, suizidioak, erailketak, heriotza 
“naturalak”…
Niretzat, bizitzaren parte inportanteena 
da heriotza. Gertatzen zaigun gauzarik 
esanguratsuena da. Zahartzen ari nai-
zenez, gainera, geroz eta garrantzi han-
diagoa dauka. Egunerokoan ez gara ho-
rretaz konturatzen, baina hortxe dago 
heriotza, edo heriotza ez, baizik eta hil-
kortasuna, hilkorrak garela eta une hori 
iritsiko dela, eta nola markatzen gaituen 
horrek gure arteko harremanetan eta ti-
ra-biretan. Niretzat gai garrantzitsua da. 
Sarri saihesten dugu, eta gainera, geroz 
eta gehiago jo da heriotza ezkutatzera. 
Gure aurrekoek harreman naturalagoa 
zeukaten horrekin, guk ez hainbeste: 
guk tanatorioak ditugu lehen etxean ge-
nituen hildakoak gurean ez egoteko. He-
riotzatik geroz eta gehiago aldentzen 
saiatzen ari gara, salbatuko garelakoan, 
baina ez gara salbatuko, oraingoz ez 
behintzat.

Leialtasunari buruz idatzi nahi omen ze-
nuen eta amaitu duzu zaintzaz idazten. 
Zergatik nahi zenuen landu leialtasuna?
Gaur egungo auzietako bat hori da, fidel-
tasun falta. Gauzak geroz eta aldakorra-
goak dira, geroz eta arazo handiagoak 
ditugu garenari edo besteari eusteko, 
baina badaukagu barne-gatazka horre-
kin: alde batetik libre izan nahi dugu, 
baina beste alde batetik beldurra diogu 
bakardadeari. Fidel izan nahi dugu gure 
buruarekin, baina kontraesanak ditu-
gu, eta aldi berean nahi ditugu kontrae-
san horiek libreki eduki; aukera guztiak 
nahi ditugu zabalik. Gai horiek neuzkan 
buruan bueltaka eta jorratu nahi nituen 
hainbat modutara. 

Zer lotura dago zaintzaren eta leialtasu-
naren artean? 
Ez nuke esango sinonimoak direnik, 
baina fideltasunak badauka zaintzaren 
parte handi bat. Bizitzan hainbat fase 

Pop kultura
“Liburuan oso presente dago, 
asko gustatzen zait. Irakurketa 
ironikoa egin behar duzu, jakina, 
bestela ez dauka graziarik. Herri 
honetan tematuago gaude esate 
baterako telebistaren irakurketa 
kritiko serioak egiten, baina ironiaz 
landuko bagenu, GIFak [animazio 
laburrak] eta eginez, gauza 
sakonagoak ere azal genitzake, 
eta bestelako emaitzak lortuko 
genituzke; besteak beste barre 
gehiago egingo genuke”.

Familia
“Familia asko agertzen da liburuan, 
zeren, harreman inposatu bat 
denez, askorako ematen du. 
Behartuta gaude ia-ia biologikoki 
horri eustera baina bakoitza den 
modukoa da eta beti ez da hain 
erraza hor irautea. Familiak asko 
ematen du, baina asko kentzen 
du, uste dut orokorrean esan 
daitekeela hori; gizartearen 
ikuspegitik onargarrienak diren 
familietan ere badaude zauriak, 
barkatu beharrekoak, barkatzen ez 
direnak…”.

Donostia
“Beti izan gara udatiarren hiri 
bat, baina su-etenaren ondoren 
bihurtu gara gauza askoz ere 
erakargarriago bat eta asko 
bultzatzen ari dira turismoa 
kolore politiko guztiak. Baina 
turismoaren ondorioz izugarri 
igo dira alokairuak, ostalaritzak 
enplegu prekarioak dakartza… 
Bartzelona hartu dugu eredu, baina 
ez dut uste ezeren eredu denik, 
eredugarriagoa iruditzen zait 
Brighton adibidez. Kezkaz bizi dut 
hiria, iruditzen zait azkenean bota 
egingo gaituztela”.
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pasatzen ditugu: lehenengo zaindu egi-
ten gaituzte, gero zaintza hori hautsi 
nahi dugu, eta lagunak zaindu, gero gure 
burua zaindu nahi dugu, gero bikoteak 
daude edo ez daude… Nik uste dut fidel-
tasuna mantentzeko edo hausteko, per-
tsona edo ideia edo gu garen hori zain-
tzen dugula, edo zaintzeari uzten. Azken 
batean, fideltasuna ureztatu egin behar 
da eta zaintzaren bidez ureztatzen dugu 
besteak beste. 

Gelditu zaitezte gurekin liburuko pertso-
naiak, askotan, egin behar edo egin nahi 
luketenaren ataritan geratzen dira. Bide-
gurutze batean daude, eta gauzak aldatu 
nahi lituzkete, baina ez dute egiten.
Presio-eltze batean daude, eta ema-
ten du eztanda egingo dutela, baina 
azkenean ez dute egiten. Oso gutxitan 
lehertzen gara. Badaude pertsona kon-
bustibleak, baina denok pentsatu dugu 

noizean behin pikutara bidali nahi ge-
nukeela dena, eta azkenean ez dugu 
egin eta geunden tokian gelditu gara 
fideltasunaren ondorioz. Beldurra dio-
gu aldaketari. Eta fideltasunak badu ze-
rikusirik beldur horrekin. Zenbatek ez 
du bikotekidea edo lana edo gauza asko 
uzten etorriko denaren beldurragatik? 
Etorriko dena okerragoa izango al da, 
ala hobea? Gure buruari galdetzen dio-
gu hori, baina ez daukagu erantzuna en-
tzuteko behar den borondatea. 

Presio-eltzeak beti eutsi diezaioke gehia-
go? 
Hori pentsatzen dugu, bai. Gero, presioa 
askatzen da zirrikitu batetik, ez da ez-
tanda handi bat baina bada ihesbide bat 
gutxienez, eta horrela jarraitzen dugu 
aurrera. Eztanda handirik egin duenik, 
jende gutxi ezagutzen dut, nik neuk ere 
ez dut egin. n
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INDARKERIA MATXISTA IRITZIAK

Kontatuko dizuedana ez diot inori 
esan sekula: “Alaba erditzen ari 
nintzenean, medikuak nire eskua 

hartu eta bere hankartera hurbildu 
zuen. Zakila tente zeukan”. 
 Zirkuluan eserita gauden hogei bat 
emakume txundituta geratu gara. An-
drak 70 urte inguru izango ditu. Kata-
luniako herri batean nago, internetekin 
lotutako sexu indarkeria eta jazarpen 
egoeren aurrean beldurraren ordez 
jabekuntza sustatzeko beharrari buruz 
hitz egiten. Emakume taldea askotari-
koa da, hiru belaunalditakoa (gaztee-
nek hamabost urte dituzte). Konfiantza 
giro hunkigarria sortu da. 
 60 urte inguruko emakume batek 
kontatu du gazteago zenean bere lanki-
de batek bera bortxatzeko saiakera egin 
zuela. Ondoren, 30 urteko bere alabak 
esan du berak ere sexu eraso bat gel-
ditzea lortu zuela; auzoko bat izan zen 
erasotzailea. 
 “Ez ezazu ezezagunekin txateatu” 
bezalako aholkuek arriskua kanpoan 
kokatzen dute. Jack Destripatzailearen 
garaietatik, kaletik dabilen ezezagun 
krudel baten mamuarekin bizi gara 
emakumeak. Munstro hori saihesteko, 
gure autonomia eta askatasuna –sexu 
askatasuna bereziki– mugatu behar 
ditugu. Baina, egun jakin badakigu era-
so sexista gehienak ezagunek eragiten 
dituztela. Ezagunak direnean, zailagoa 
da indarkeria hau onartzea eta sala-
tzea: gizonak boterea edo ospe ona 
duelako, horregatik sinetsiko ez gai-
tuztelako, herrian gatazka bat piztuko 
dugulako, berarekin maiz topo egingo 
dugulako.
 Auzokoa, lankidea, amorantea, sena-
rra, medikua (!), apaiza. Apaiza behin 
baino gehiagotan aipatu dute adineko 
andreek solasaldi honetan. “Tira, garai 
horretan nik ez nekien apaizaren ma-
galean esertzea eta bere ukitu lizunak 
pairatzea sexu gehiegikeria zenik”.  

 Solasaldian eztabaida piztu zen: 
baikorrak izateko arrazoiak ditugu? 
Nahiz eta emakume izateagatik gizon 
ezezagunekin ikara sentitu, nahiz eta 
emakume izateagatik ezagunen erasoei 
aurre egin. Baikorrak izan behar dugu 
isiltasun hori urratu delako, urratu du-
gulako? 
 Baina albiste kezkagarri bat ere konta-
tu dute: orain dela hilabete bat, Grano-
llerseko diskoteka bateko komunetan, bi 
mutilek neska bat bortxatu zuten. Sare 
sozialetan jende askok neskari errua 
egotzi zion. Neska dantzan zebilela gizon 
batekin zein emakume batekin musuka-
tzen hasi omen zen. Bere sexu askata-
suna adierazteagatik bortxatu zuten, 
alegia. Ez harritu epaiketan defentsak 
argudio hori erabiltzen badu. Gogoratu 
Nagore Laffageren hilketaren epaiketa.
 Emagaldu bat izateagatik erasoa pro-
bokatu zuen. Hankak irekita erditzen 
gaudenean ere ginekologoa probokatzen 
omen dugu. Umeak garenean dagoeneko 
probokatzaileak gara eta gehiegikeriak 
desio ditugu. Tenerifeko apezpikuak 
2007an eta Limako kardinalak 2016an 
halakoak esan dituzte. Ebaren jatorrizko 
bekatuaren zama daramagu.
 Baina gaur egun halako jarrera, 
eraso eta zurrumurruetan matxismoa 
eta indarkeria identifikatzen ditugu. 
Sare sozialetan eta hedabideetan sexu 
onespenari buruzko eztabaida piztu 
da. Ezetza ezetz da leloa nonahi irakur 
dezakegu. Pasa den Sanferminetan 
emakume bat bortxatu zuen gizon tal-
dearentzat hogeita bi urteko kartzela 
zigorra eskatu du fiskalak. Alabaina, La 
Manadak jarraitzaileen laudorioak jaso 
ditu interneten eta futbol zelaietan. 
 Hiru belaunaldik bizitako indarke-
rien memoria piztu dugu, baina ez gara 
biktima sentitzen. Isiltasuna, lotsa eta 
beldurrak astindu ditugu elkarrekin. 
Eskerrak horri buruz hitz egiten dugula 
gaur egun. n

Baikorrak izan behar dugu?

June Fernández  
KAZETARIA 

@marikazetari

Granollerseko diskoteka 
bateko komunetan, bi 
mutilek neska bat bortxatu 
zuten. Sare sozialetan 
jende askok neskari egotzi 
zion errua. Neska dantzan 
zebilela gizon batekin 
zein emakume batekin 
musukatzen hasi omen 
zen. Bere sexu askatasuna 
adierazteagatik bortxatu 
zuten, alegia. Ez harritu 
epaiketan defentsak  
argudio hori erabiltzen 
badu. Gogoratu Nagore 
Laffageren hilketaren 
epaiketa
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Azkenean, 2018an Ipar Korea-
tik jauzitako misil nuklearrak 
Japonia jo zuen bete-betean, izan 

ere, Ameriketako Estatu Batuetatik 
igorritako kontramisilak Japoniaren 
gainean lehertu zuen misil korearra, 
eta erradioaktibitatea lur-eremu oso 
zabalean barreiatu zuen. Donald Trump 
presidente estatubatuarrak Ipar Ko-
rea txikitu bazuen ere, orduz geroztik 
inguruko estatu guztiak, Txina barne, 
amaiezina dirudien gerran murgilduta 
daude. Honen eraginez, 2007tik 2017 
bitartean izandako krisi ekonomikoa 
huskeria da orain jasaten ari garenare-
kin alderatuta.
 2017ko udan Mariano Rajoyren 
gobernuak Garoña eta beste hainbat 
zentralen funtzionamendu aldia lu-
zatu zuen, eta horretarako baldintza 
ekonomikoak eta funtzionalak izugarri 
arindu zituenez, Iberdrolak ere ireki-
tzearen alde egin zuen. Aurrekari hori 
Espainiako gainerako zentralak irekita 
mantentzeko erabili zen, baina Europan 
eta munduan ere bide berari jarraitu zi-
tzaion; 2020ko hamarkadan dozenaka 
izan dira zentralek izandako istripuak, 
baina zorionez, guk dakigula, Garoñan 
ez da gorabehera handirik izan.
 2021ean Wikileaksek argitara eman-
dako informazioak Europako gizarte 

osoa asaldatu zuen. Antza, Rajoy, Mac-
ron eta Europako gainerako buruzagiek 
isilpeko hitzarmena sinatu zuten zen-
tral nuklearrak irekita mantendu behar 
zirela adieraziz; erabaki horren atzean 
arrazoi ekonomikoak baino gehiago, 
arrazoi zientifikoak omen zeuden, hala 
nola, zientzia ez zela gai fisio prozesu 
bati amaiera emateko, eta horren on-
dorioz, zentraletako guneak desmunta 

ezinak liratekeenez, estaltzea (hau da, 
mendi artifizial bat egitea) baino ez 
litzateke geratuko. Artean, gogoratu 
beharra dago  jada arazo larriak zeude-
la hondakin nuklearrekin, agintariek ez 
baitzekiten non gorde eta nola tratatu.
 2023an Frantzian eta Alemanian 
zentral batzuk ixten hasi ziren, oso gar-
bi adierazi gabe zer egin ote zieten hon-
dakin nuklear horiei. Ipar Ameriketako 
unibertsitate baten ikerketa bati esker, 
duela bizpahiru urte jakin genuen AEBk 
eta Europako hainbat estatuk urteak 
daramatzatela hondakin nuklearrak 
satelite bidez espaziora bidaltzen. Be-
rri honek, gori-gorian jarri zituen jada 
oso aldrebestuta zeuden mundu osoko 
estatuen arteko harremanak, eta XX. 
mendearen amaieran estatu askotan 
soldadutza kendu bazuten ere, bizi 
dugun aro honetan atzera egin eta de-
rrigorrezko bilakatu da neska-mutilen-
tzat, baita Euskal Herrian ere.
 2028an alde egin genuen Euskal 
Herritik eta Guatemalako maien artean 
bizi gara ia 4.000 euskaldun. Mundua 
nola dagoen ikusita, ez gaude gaizki, 
zer jana eta zer edana baititugu. Gure 
umeak bertakotu dira eta euskara
-maia-espainola nahasirik dituen kreo-
lera moduko bat hitz egiten dute. 
 Iraun baino ez dugu nahi. n

2030

Rajoy, Macron eta Europako 
gainerako buruzagiek 
isilpeko hitzarmena sinatu 
zuten zentral nuklearrak 
irekita mantendu behar zirela 
adieraziz

Joxerra Aizpurua 
INGENIARI INDUSTRIALA  
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Zapatak

A zken hamarkadatan ezkerraren barruan 
gertatzen ari dena “iraultzailea” da. Bere 
baitan topa dezakegun perfil soziologikoen 

arteko aurkakotasuna oso nabarmena da. Alde 
batetik, balio posmaterialistetan –labur esan-
da: feminismoa, ekologismoa, arrazakeriaren 
aurkakoa eta abar– oinarritzen den taldea dugu, 
gehienetan klase ertainetan kokatzen dena eta 
egoera sozioekonomiko eta ongizate altua duena. 
Bestetik, globalizazioaren galtzaileak ditugu, 
jende prekarioa, askotan langile arruntak, azken 
urteetan euren egoera okerrera egin duela su-
matzen dutenak eta gizarte zaurgarritasunean 
daudenak.
 Nolabaiteko neurotikoen koalizio baten aurrean 
gaude. Izan ere, gehienetan batzuen eta besteen 
ikuspuntuek ez dute bat egiten, eta sarritan kon-
trajarriak dira hainbat gaietan. Immigrazioaren 
edo errefuxiatuen gaien kudeaketa adibide ezin 
hobeagoa da, baina ingurumenaren arloan edo 
beste zenbait kasutan oso nabarmen ikus daiteke 
kontrakotasun hori. Bestera esanda, historiko-
ki ezkerraren eremu ideologikoan kokatu diren 
langileak ditugu; bestetik, azken hamarkadatan 
gizartean gorantz egin duten langile hauen se-
me-alabak dira. Bi talde oso ezberdinak, baina 
eremu ideologiko berekoak.
 Frantziako hauteskundeak errealitate honen 
adibide hobezina izan dira. Marine Le Pen ultraes-

kuindarra eta Emmanuel Macron zentrista biga-
rren itzulian lehiatu dira. Gainontzeko alderdiek 
lehenengo egunetik Macronen alde egin dute, 
batek izan ezik. France insoumise mugimendua, 
botoen ia %20 lortu duena, tarteko ekidistan-
tzia mantentzen saiatu da. Frantzian eman diren 
azterketa soziologikoen arabera, langile galtzai-
learen botoa Frantzia Intsumisoa eta Fronte Na-
zionalaren artean banatu da lehenengo itzulian. 
Lehenengo mugimendu politikoaren buru Mé-
lenchonek oso ondo daki hori eta ez du esparru 
soziologiko hori libre utzi nahi izan Le Pen-entzat. 
Hautua nahiko zalantzagarria ere bada, epeltasun 
honen bidez Le Penen nolabaiteko legitimazioa 
eman delako eta orain arte eman den harresi de-
mokratikoan zirrikituak agertu direlako.
 Mugimendu taktikoak alde batera utzita, errea-
litate horrek eskema tradizionalak erabat lehe-
rrarazi ditu. Testuinguru horretan ezkerrak ez du 
batere garbi zer bide jarraitu, eta hartzen duena, 
bata edo bestea izan, beti galtzaile aterako da. 
Orain arte bezala, klase ertain aurrerakoien ikus-
puntua soilik defendatuta, ultraeskuinarentzat 
hauteskunde autobidea irekitzen zaio, Frantziako 
Alderdi Sozialistaren (PS) emaitzak begiratzea 
baino ez dago. Baina, jende prekarioaren alde 
eginda ultra-eskuinarekin lehia zuzenean sartzen 
da eta zenbaitetan ezkerrean oinarri izan diren 
balore batzuen aurrean kokatuko lirateke. n

Ezkerra bidegurutzean

Gorka Moreno 
Márquez    
EHU-KO IRAKASLEA 

Iragan astean, mendiko zapata berriak ero-
si ditut, izendatuko ez dudan kostalde oparo 
honetako kirol denda batean. Ez naiz alpinista, 

ez naiz itsuki gailurren lehian dabilen horietarik 
ere, maldetan gora eta behera ibiltzea maite duen 
hiritar hutsa baino: gustatzen zait hatsak nola 
urratzen dizkidan birikak, demagun Larrunen 
hondar malkarretan ernatzen naizenean. Iparla, 
Okabe eta Ehüjarre erantsiz osatzen dut nire ton-
tor lauko kuttuna. 
 Zapata onak behar ditut, hala ere. 2007an 
eskuratu nituenek denboraren buruan beha-
tzak dolorez gorrituak uzten dizkidate, 
hertsiegiak baitira nonbait eta azken aldian 

Baiguratik lasterka jaistean, ezkerreko oineko 
hatzetatik bat ubelduraz beltzatu zitzaidan. Al-
daketarik ez nuen egin 2012an, ez dakit orain 
zergatik. 
 Garrantzitsuak dira oskiak, maitaleak eta au-
keratzen ditugun lehendakariak bezain. Oineta-
koetan, erosotasuna hobesten dut hautua egiteko 
orduan. Oinak aske sentitu behar du, hegietan 
minik nabaritu gabe, arintasuna, zabaltasuna eta 
aniztasuna biderkatuz eta bermatzeko gai izan 
patarra gogortzen denean. Zango punta, izpiritua 
bezala, ez da itxikeria, tepu edo usain txarretan 
kartzelatzen ahal.
 Beste bost urteren bakea ziurtatu dut. n

Itxaro Borda  
IDAZLEA 
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Gauzak inork baino lehenago 
egiteko zure joerak bildu gaitu 
gaur hona, eta horrek ekarri dit 

jendaurrean zutaz aritzeko ardura 
bilatu gabea. Barkatu beharko dida-
zu, zaudenean ere, hitzon traketsa, zu 
baitzinen gure artean hitz kontuetan 
trebeena. Zoritxarrez ez zaitugu zu he-
men, gure arteko baten hil laudamena 
eginez, eta gutako bat hor, zu zauden 
tokian, zauden tokian zaudela ere. Le-
poa eginen nuke, zu hemen egotera, ni 
nagoen leku eta ataka gaiztoan, ederki 
arituko zinela zuka egin beharrik gabe, 
ez hitanoa polito zenerabilelako, eta 
are herabilelako ere, hitanoa polito 
zenerabilenez, eta are herabilenez ere, 
baizik eta jende hilari buruzko prentsa-
ko testuetan batez ere, baina baita gaur 
bezalako hileta zibiletan ere, bigarren 
pertsona gramatikala irmoki gaitzesten 
zenuelako. 
 Behin baino gehiagotan (gogoan dut 
behin, Erronkariko zure bordan, gonbi-
datu gintuzunean, hain ongi ateratzen 
zitzaizun –nik erakutsitako errezetari 
jarraituz– paella del senyoret prestatu 
eta bapo bazkaltzera) irri egin diezu 
(arroza egosten zen bitartean egun-
kariak elkarren ondoan irakurtzen 
genituela), horrela arituta, gertutasuna 
erakutsi eta adiskidantza nabarmendu-
rik, hildakoari buruzko informazio ob-
jektibo eta neurritsua, bere testuinguru 
historikoan kokatuko lukeen atzera-be-
girakoa, arreta mediatikoko une gore-
nean –norberaren heriotzarenean, hain 
zuzen– hain eskergarria litzatekeena, 
bertan behera utzirik, konpai pasadi-
zoen bidez ihes egiten duten ustezko 
adiskideei, adiskide azken finean txa-
rrei. Niri ere eginen didazu irri, nonahi 
zaudela ere, testu hau, gainbegiratzeko 
nori eman ez dudanez, bere horretan 
prentsara bidali eta zuk irakurtzen 
duzunean, dagoeneko Bidankozeko 
bordarik gabe, jauntxoaren paellarik 

gabe eta are begirik gabe ere. Zure ba-
lizko irri karkailak, oraintxe entzuteko 
irudipena dudana [entzuleria aldekoa 
sumatuz gero, saiatu haren irri karkaila 
imitaezina antzeratzen] kontsolatzen 
nau baliabideen eskasiaz.
 Beste kontsola-bide batez ohartara-
zi naute zutaz hitz egitera gerturatu 
zaizkidan zure ustezko etsai askok, 
zure benetako lagunen harridurara-
ko, egunkarietan eta sare sozialetan 
laudoriozko mezuak barra-barra idatzi 
dituzten horiek: gehien maite zenuena 
egiten hil zara: zu zeu izaten. Hori da 
gauza bat, gehien maite dutena egiten 
hiltzearena, oso jende gutxik lortzen 
duena. Orain bakarrik mendizaleak 
(elur jauzi baten azpian harrapatuta 
edo gailurretik hurbil izoztuta hiltzen 
direnean) edo txirrindulariak (babes 
tartea gorde ez duen ibilgailu batek 
aurrean eramanda) datozkit gogora zo-
rioneko jende horren artean. Nik neuk, 
esaterako, susmoa dut, gehien maite 
dudana egiten (bizitzen, alegia) bizi 
banaiz ere, gutxien maite dudana egi-
ten hilko naizela egunen batean, burua 
galduta eta hilzorian.
 Bukatzen joateko, ez bainaiz gaur 
hitza hartu beharreko bakarra, zure 
izenean eskatu nahi diet hurrengo 
hizlariei ez dezatela “goian bego” 
esapidea erabil, dagoeneko baten bati 
erabiltzen aditu diodan moduan, ez 
baitzinen euskaldun fededuna (eta se-
guruenik hala erabili edo erabiltzeko 
asmoa duzuenok ere ez). Horren or-
deko, “gugan bego” irudimentsuagoa 
proposatzen dizut, zuk, zauden tokian 
zaudela, hala nahiago izanen duzula-
koan. Izan ere, ederki irudika zaitza-
ket formula horri “eta ni Begorengan” 
batekin erantzuten.
 Besterik ez, besarkada handi bat 
hor atzean eserita dagoen Begori, zure 
emazte Carlotari eta maite izan zaituz-
teten guztioi ere. n

Hil laudamena

Angel Erro  
IDAZLEA 

 @angelerro 

Antton Olariaga
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Cambridgeko Unibertsitateak 2002an egindako 
ikerketaren arabera, Erresuma Batuko Lehen 
Hezkuntzako ikasleek Pokemónen pertsonaia gehiago 
ezagutzen zituzten inguruko animaliak eta landareak 
baino. Urte berean, Suitzan, 6.000 gazteri egindako 
galdetegian, batez beste euren inguruko 6 animalia 
baino ez zituzten izendatu. Costa Rican, ikasleek 
gehiago ezagutzen dituzte kanpokoak diren landareak 
ingurukoak baino. Eta Euskal Herrian hiriburuetako 
ikasleek sabanako edo oihan tropikaleko animalia 
gehiago ezagutzen dituzte bertakoak baino.

 Joserra Díez 
 @diez_joserra  Beatriz Larraz

 Aritz Ruiz-González 
 @ARGLepahoriaIñaki Sanz-Azkue
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Munduan naturari buruzko ezagutza 
belaunaldiz belaunaldi gainbehera doan 
heinean, hainbat ikerketek ohartara-
zi du ezagutza ezak bioaniztasunaren 
kontserbazioan eta, beraz, gizakiaren 
ongizatean eragin zuzena izan dezakee-
la. Honi aurre egiteko bidea, garbi dute: 
hezkuntza da etorkizuna. Erreportaje 
honetan bildu ditugu Euskal Herrian 
ikasleen artean egin den ikerketaren 
emaitzak.

Gizartea hiritartzeak ekarri du 
umea-natura erlazioaren haustura
XX. mendean, Euskal Herriko paisaiak 
eta honekin batera gure bizimoduak, 
sekulako bilakaera izan dute. Baserriz 
osaturiko eta naturaz inguratutako he-
rri txikietatik, Euskal Herri askoz ur-
banoagora egin dugu salto. Gizartearen 
hiritartze hau mundu osoan ari da ger-
tatzen. Hau dela eta, naturan bizi eta 
natura bizi izatetik, naturarekin apenas 
kontakturik gabe bizitzera igaro gara 
denbora gutxian.
 Mundu mailan egindako hainbat iker-
ketak adierazten duenez, naturarekin 
kontaktu gutxi izanaz bizitzeak eragin 
du ingurumenaren ezagutza-maila na-
barmen jaistea belaunaldi berrietan. 
Esaterako Finlandian, herrialde balti-
koetan, Suitzan, Hego Amerikan zein 
Ipar Amerikan azken bi hamarkadetan 
egindako ikerketak ondorio berera iritsi 
dira: herritarrek naturari buruz duten 
ezagutza murriztuz doa. Ezagutza ho-
rren barruan daude gure inguruko ani-
malia, landare zein onddo arruntenak 
identifikatzea, hainbat prozesu biolo-
giko interpretatzea edo naturako oina-
rrizko kontzeptuak ulertzea, adibidez, 
bioaniztasuna.
 Mundu mailako arazo honen aurrean 
zaila da pentsatzea Euskal Herria irla 
bat denik. Baina ikerketarik ezean, 
emaitzak ere ezin igarriko ditugu. Hori 
dela eta, ikasleek bertako animaliekiko 
duten ezagutza neurtzeko eta natura-
ri buruz duten iritzia jakiteko ikerke-
ta-lerro bat sortzea ezinbestekoa zela 
iruditu zitzaigun ikerketa honen lan-tal-
dea osatzen dugunoi. Beraz, aurreneko 
ikerketa diseinatu eta burutu da 2016-
2017 urteetan: Euskal Herriko hain-
bat eskolatan Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako (DBH) 1. mailako 1.000 
ikasle inguruk galdetegi bat bete dute. 
Jarraian azalduko ditugu, ikerketan ja-
sotako emaitzak:

Animalia basatien ezagutza: Bertako 
edo kanpoko animaliak, zein dituzte 
gure ikasleek buruan?
1.000 ikasle baino gehiagok erantzunda-
ko galdetegietan 9.540 animalia basati 
izendatu dituzte, guztira 240 animalia-es-
pezie. Galdetegietan jarri dituzten anima-
lien artean, gehiago izan dira aloktonoak 
(%57) eta gutxiago autoktonoak (%43).
 Egungo gazteek duten naturarekiko 
kontaktu faltak bertako faunaren eza-
gutza baxuagoa eragiten duela izan dai-
teke emaitza hauen arrazoia. Bestalde, 
egungo testu-liburu, umeentzako libu-

ru, marrazki bizidun eta dokumental 
askok animalia aloktonoak erabiltzen 
dituzte hainbat kontzepturen azalpe-
nak emateko, eta LH-ko ikasleekin Fran-
tzian egindako ikerketa baten arabe-
ra, internet eta telebista dira espezieen 
ezagutzaren oinarri handi bat egungo 
gizarte hiritartuan. Teknologiek, ordea, 
umeek naturarekin zituzten esperien-
tzia zuzenak murriztu dituzte. Joera 
honek etorkizunera begira arazoak sor 
ditzake umeek bertako bioaniztasunari 
baino kanpoko espezie birtualei eman 
diezaieketelako lehentasuna.

ZERGATIK DA GARRANTZITSUA 
BIOANIZTASUNA EZAGUTZEA?

Bioaniztasuna edo biodibertsitatea, gure 
planetan dauden gene, espezie eta eko-
sistemen aldaerek eta aldakortasunek 
osatzen dute, baita euren artean sortzen 
diren erlazioek ere. Bioaniztasunak berak 
kalkula ezineko onurak, zerbitzu ekosis-
temikoak deritzogunak, ematen dizkio 
gizakiari: elikagaiek, urak, polinizazioak, 
hainbat hondakin toxikoren neutraliza-
zioak zein arnasten dugun oxigenoak 
berak erlazio zuzena dute ekosistemen 
aniztasunarekin, bioaniztasunarekin. 
1980ko hamarkadatik hona egindako 
hainbat ikerketak ondorioztatu du giza-
kiaren ongizatea zuzenki loturik dagoela 
bioaniztasunarekin. 
 Kenian egindako esperientzia batek 
erakusten digu, ordea, egungo ikasleei 
eskolan irakasten zaizkien “bioaniztasu-
na” edo “garapen jasangarria” bezalako 
hitzak guztiz abstraktuak zaizkiela, natu-
rarekin kontaktuan dituzten esperientzia 
urrien erruz, euren egunerokotasunetik 
urruti geratzen direlako bi kontzeptuok. 
Umeek ez badute naturarekin harrema-
nik, nola ezagutuko dute bada gure ingu-
ruan dituzten ekosistema ezberdinen eta 
faunaren eta floraren aberastasuna? 
 Zentzu honetan, Suitzan egindako 
ikerketa batek kezka sortu du, gazteen 
%60ak adierazi baitu “bioaniztasuna” hi-
tza ez duela inoiz entzun. Aditu askoren 
ustez, bioaniztasuna ezagutzeak etor-
kizuneko garapen jasangarriarekin eta 
gizakiaren ongizatearekin duen lotura 
ikusita, honi loturiko kontzeptuen trans-
misioa ezinbestekoa da. Transmisio ho-

rretarako lekurik hoberena zein den ere 
adierazten dute: hezkuntza.
 Bioaniztasuna lantzeko eskola barru-
ko esperientziek eragin positiboa izan 
dezakete 2006an The Journal of Envi-
ronmental Education-en publikaturiko 
ikerketak dioenaren arabera, esaterako, 
13-14 urteetako ikasleengan 7,5 ordutik 
gorako eskolak emanez. Ikerketa gehie-
nek bat egiten dute, ordea, orokorrean 
naturaren eta zehatzago bertako fau-
naren ezagutzarako metodorik onena 
txikitatik naturan bertan izandako espe-
rientziak bizitzea dela. Naturarekin kon-
taktua sustatzea eta eskolaz kanpoko 
esperientzia zuzenak izatea jotzen da 
metodo egokiena.
 Suedian eginiko ikerketa baten ara-
bera, esperientzia horiek, bioaniztasu-
na positiboki ikustea eragiten dute eta 
animalia eta landareen ezagutza eta 
hauen bizi-ziklo eta biologiari buruzko 
ideia gehienak modu askoz errazagoan 
barneratzen dira. Izan ere, ezin da bioa-
niztasuna ulertu animalien identifikazio 
eta hauen biologiari buruzko oinarriz-
ko ezagutzarik gabe. Bertako espezieak 
ezagutzen ez dituen ikasleak nekez uler-
tuko du bioaniztasuna zer den eta kosta-
ta kontserbatuko du ezagutzen ez duen 
zerbait. Hau dela eta, egungo ikasleek, 
etorkizunean Euskal Herria kudeatuko 
dutenek, bertako espezieen identifika-
zio-maila eta ezagutza-maila oinarrizkoa 
izatea ezinbestekoa da, bai Euskal Herri-
ko bioaniztasunaren kontserbaziorako, 
bai gizakiaren ongizaterako ere.
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Lehoia eta otsoa aurrez aurre
Bertako eta kanpoko espezieen artean 
nabarmena da animalia batzuek gal-
detegietan duten presentzia (ikus koa-
droa). Espezie aloktonoen artean, esa-
terako, “lehoia” eta “tigrea” dira gehien 
izendatu direnak, Costa Ricako landa 
gune bateko ikasleen artean eginda-
ko ikerketaren emaitzekin bat eginez. 
Hauen atzetik datoz “elefantea”, “ma-
rrazoa” eta “krokodiloa”. Gure anima-
lien artean, “otsoa” da ezagunena eta 
atzetik datoz “basurdea”, “hartza”, “aze-
ria” eta “arranoa”. Aipaturiko animalia 
ia guztiek badute halako “handitasun” 
eta “arriskutsu” kutsua, gazteak erakar-
tzen dituena. Stokesek mundu mailan 
eta Kellertek Islandian egindako ikerke-
ten arabera, espezieen identifikazioan 
garrantzia duten faktoreak izan ohi dira 
arrazoi “estetikoak”, “kulturalak” eta “gi-
zakiarekiko antzekotasuna”. 
 Arreta deitzen du, bestalde, autokto-
noen barruan gehien izendatzen dituz-
tenen artean dagoeneko Euskal Herrian 
ia desagertuak diren bi animalia egotea: 
“otsoa” eta “hartza”. Dudarik gabe, es-
pezie hauen sinbologiaren indarrak eta 
hainbat liburu eta ipuinetan duten pro-
tagonismoak ere bere eragina izango 
zuten. Galdetu bestela Txanogorritxuri…

Herri txiki, bertako ezagutza handi
Boliviako Amazonasen egindako ikerke-
ta batean atera zuten ondorioaren ara-
bera, landa eremuko herri txikietan ber-
tako ingurunearen ezagutza handiagoa 
da. Euskal Herrian gauza bera gertatzen 
den jakin nahian, biztanle kopuruaren 
arabera bost kategoriatan banatu ziren 
ikerketan parte harturikoak. Honela, ja-
torriaren arabera izendaturiko bertako 
animalia eta kanpokoen artean alderik 
izan den jakin nahi izan da: hiriburueta-
ko ikasleen eta 5.000 biztanletik behera 
dituzten herrietako ikasleen artean ani-
malia aloktonoak eta autoktonoak izen-
datzerako orduan aldea estatistikoki 
nabarmena da, herri txikietan bertako 
espezieekiko dagoen ezagutza handia-
goa da. Gainontzeko biztanle kopuruen 
artean ez dago ezberdintasun nabar-
menik. 

Ugaztunak nagusi, artropodoen 
lurraldean
Zerrendatutako espezieen artean ugaz-
tunak dira aipatuenak, izendatzen diren 
animalia guztien %73a dira. Atzetik da-

DBH 1-EKO 1.000 IKASLEK  
GEHIEN IZENDATUTAKO 10 ANIMALIAK

Bertakoen izendapen kopurua Kanpokoen izendapen kopurua

Otsoa (534) Lehoia (735)
Basurdea (385) Tigrea (625)

Hartza (369) Elefantea (317)

Azeria (294) Marrazoa (303)

Arranoa (242) Krokodiloa (282)

Sugea (240) Jirafa (234)

Balea (140) Zebra (192)

Oreina (139) Leopardoa (179)

Katamotza (110) Tximinoa (175)

Katagorria (106) Gepardoa (173)

ZENBATEKO INTERESA DUZU NATURAN DAUDEN 
LANDAREEN ETA ANIMALIEN ESPEZIEEKIKO? 

ZEINTZUK PIZTEN DUTE INTERES GEHIEN ZUGAN: 
ANIMALIEK ALA LANDAREEK?

OSO HANDIA
%15 (147 ikasle)

HANDIA
%36,4 (357)

EZ TXIKI EZ HANDI
%39,7 (389)

TXIKIA
%5,7 (56)

OSO TXIKIA
%3,2 (31)

ANIMALIEK 
%76 (745)

LANDAREEK  
ETA ANIMALIEK 

%16,9 (166)

LANDAREEK
%3,4 (33)

EZ BATZUK,  
EZ BESTEEK

%3,7 (36)
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toz hegaztiak (%9), narrastiak (%8) eta 
arrainak (%5), bai animalia aloktono, 
bai animalia autoktonoak batuta. Azke-
nak dira animalia ornogabeak, %3 bai-
no ez. Hortaz, 20 espezie izendatuenen 
artean ere 17 ugaztun daude, hegazti 
bakarra eta bi narrasti. Artropodoak 
ez dira ageri. Gure emaitzek bat egiten 
dute mundu mailan egin diren hainbat 
ikerketekin, non ugaztunak diren ani-
malia ezagunenak, hegazti eta artropo-
do edo zomorroen aurretik, nahiz eta 
azken hauek izan aniztasun handieneko 
taldea gure lurraldean. Zomorroen lu-
rraldean, ugaztunak dira nagusi ikas-
leen artean.
 Espezieen talde taxonomikoak ikas-
leen sorlekuarekin kontrastatzen di-
tugunean estatistikoki esanguratsuak 
diren zenbait joera behatu ditzakegu. 
Esaterako, herri txikienetako ikasleek 
narrasti gehiago aipatzen dituzte hirie-
takoek baino. Artropodoen kasuan, os-
tera, kontrakoa beha daiteke. 
 Amaitzeko, deigarria da baita ere, ai-
patzen dituzten espezie guztien artean 
gehientsuenak baso epeletakoak direla 
(%39) baina sabanako animaliek (%30) 
ere presentzia handia dutela gure ikasle 
gazteen “animalia basati” kontzeptuan. 
Kasu honetan ere, esanguratsua da he-
rri txikietakoek baso epeletako animalia 
gehiago ezagutzen dituztela hiriburue-
takoek baino. Hiriburuetakoek, bestal-
de, sabanako eta oihan tropikaleko ani-
malia gehiago aipatzen dituzte.

Gure ikasleek animaliekiko eta 
landareekiko interesa dute 
Naturan dauden animalia eta landare ez-
berdinekiko duten interesagatik galdetu-
ta (ikus koadroa), ikasleen %51ak interes 
handia edo oso handia duela dio. Txikia 
edo oso txikia, ordea, %9ak baino ez. Ho-
nek adierazten du hainbat ikerketekin 
bat eginez, ume zein gazteek badutela 
naturarekiko berezko interesa. Hori bai, 
ikerketek diotenez adina aurrera doan 
heinean naturarekiko atxikimendua gu-
txitu egiten da. Beraz, ahalik eta lehen 
hasi natur gaiak lantzen, orduan eta hobe. 
 Animalia edo landareek, nortzuk piz-
ten dieten interes handiena galdetzean,  
animalienganako hautu garbia egiten 
dute gehienek (%76) eta landare eta 
animaliekiko (%17) beste batzuek. Ba-
karrik landareenganako interesa %3ak 
baino ez du adierazi. Honek mundu mai-
lan publikazio askok dagoeneko baiez-
tatzen dutena Euskal Herrian ere ema-
ten dela erakusten digu: Plant blindness 
edo landareekiko itsutasuna nabaria da 
gure ikasleen artean. 

Unitate didaktiko berria:  
Zoologoak gara!
Ikerketa honen egileek, eskola guztietan 
ezarri ahal izateko moduko unitate di-
daktiko bat diseinatu dute, naturarekiko 
ezagutza handitzeko froga moduan, eta 
Irungo El Pilar Ikastetxeko DBH1eko 60 
ikasleekin aplikatu eta eraginkortasuna 
ebaluatu dute. 

IKERKETAK 
JARRAITU DUEN 
METODOLOGIA

Euskal Herriko hainbat eskolatan De-
rrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
(DBH) 1. mailako 1.000 ikasle ingu-
ruk galdetegi bat bete dute. DBH1eko 
curriculumaren arabera ikasleek eza-
gutza horren jabe beharko luketenez 
eta galdetegia modu egokian eran-
tzuteko autonomia ere badutenez, 
lagin egokia dira ikerketa burutu ahal 
izateko. Ikerketa hiru adar nagusitan 
banatu da: 
1. Animalia basatien ezagutza. Eza-
gutzen dituzten 10 animalia basati 
izendatzeko eskatu zaie ikasleei eta 
zerrendatzen dituzten animaliei bu-
ruzko informazioa aztertzeko: espe-
zieen sorlekua, bioma eta klasifikazio 
taxonomikoa. Emaitza hauek ikaslea-
ren jatorrizko herriaren biztanle-ko-
puruarekin alderatu dira, herriaren 
neurriak ezagutzan eraginik baduen 
ikusteko.
2. Naturarekiko eta animaliekiko 
interesa. Hainbat galdera itxi jarri 
dira ikasleek animaliekiko eta natu-
rarekiko duten interesa eta naturaren 
kontserbazioari loturiko informazioa-
ren berri jasotzeko.
3. Unitate Didaktiko berri bat disei-
natzea. DBH1eko “animalia ornodu-
nak” gaia erabiliz unitate didaktikoa 
burutu zen, curriculumak eskatzen 
dituen helburuak betez eta gaiari da-
gozkien eduki guztiak emanaz. “Ara-
zoetan oinarritutako ikaskuntza” me-
todologia erabili zen, eta ikasleek jarri 
zitzaien “arazo erreal” bati erantzuna 
eman behar zioten. Testuingurua ho-
nakoa zen: “Animaliak ikertzen dituen 
zoologo taldea zarete eta kongresu 
batean animalia jakin bati buruzko 
hitzaldia eman behar duzue”. Talde 
kooperatiboetan lan eginez, animalia 
ornodun jakin bati buruzko hitzaldia 
eman behar izan zuen ikasle bakoi-
tzak, teknologiak erabiliz. Osatutako 
aurkezpenak bildu eta apunte gisa 
erabili zituzten ikasteko eta ondoren-
go azterketa egin ahal izateko.
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 Unitate didaktikoari esker, DBH1eko 
edukietan dagoen “ornodunen gaia”ren 
eduki nagusiak emateaz gain, ikasleen 
artean bertako espezieen ezagutza sus-
tatu da, baita espezie hauen bizimoduak, 
bizilekuak eta arriskuak landu ere. 
 Lorturiko emaitzek garbi erakus-
ten dute unitateak bertako eta kanpo-
ko espezieen artean zegoen balantzari 
bira emateko balio izan duela. Unita-
tea burutu aurretik ikasleek izendatzen 
zituzten espezie aloktonoen ehune-
koa %62koa zen. Autoktonoena, aldiz 

%38koa. Unitatea burutu ostean, ordea, 
autoktonoen kopuruak gora egin zuen 
%57raino, aloktonoen kalterako (%42) 
noski. Datuek bezainbesteko garrantzia 
dute, ordea, unitatea egin ostean ikas-
leek adierazi dutela bertako animalie-
kiko duten interesa hazi egin zaiela eta 
naturaren kontserbazioan eta honen 
aldeko ekintzetan parte hartzeko bo-
rondate gehiago dutela. 

Gure bioaniztasunaren alde,  
zer egin dezakegu eskoletan?
Unescok 2012an adierazi zuen bezala 
edo 2009ko Convention of Biological Di-
versity-n aipatu zen moduan, bioanizta-
sunaren kontserbaziorako ezinbestekoa 
da hezkuntza munduaren parte-hartzea 
eta inplikazioa.
 Europako hainbat herrialdetan egini-
ko ikerketek ondorioztatzen dutenaren 
arabera, ikasleek ez ezik, irakasle iza-
teko bidean direnek eta egun irakasle 
direnek ere bertako faunaren eta flo-
raren ezagutza oso urria dute. Ipar Eu-
ropan egindako ikerketan, irakasle-gai 
direnen artean espezie arrunten eza-
gutza maila oso baxua da (%3ak baino 
ez zituen bere inguruko espezie arrunt 
guztiak ezagutzen) eta azken 20 urtee-
tan irakasleen artean ere ezagutza asko 
murriztu da.
 Deigarria da, ordea, ikerketa haue-
tan bertan, irakasleek “bioaniztasuna” 
oso kontzeptu garrantzizkotzat jotzeaz 
gain, eurentzako formazioaren beharra 

ere ikusten dutela. Irakasle profesiona-
len artean bertako espezie arruntenen 
identifikazioa eta ezagutza lantzea ezin-
bestekotzat jotzen dute fenomeno eko-
logikoak eta bioaniztasuna ulertu eta 
ikasteko.
 Euskal Herrian ere, bertako faunaren 
eta floraren, eta orokorrean bioanizta-
sunaren ezagutzari loturiko irakasleen-
tzako oinarrizko eta etengabeko forma-
zioa izan daiteke etorkizunera begirako 
lehendabiziko pausua. Izan ere, biodi-
bertsitatearen ezagutza eta bere kon-
tserbazioa jasangarritasunerako oina-
rrizko bidea da. Hezkuntzak oso paper 
garrantzitsua joka dezake gure ikasleak 
euren etxe inguruetako ekosistema, fau-
na, flora, mikroorganismo eta oroko-
rrean bioaniztasunaren eta garapen ja-
sangarriari buruzko gaietan trebatu eta 
hezterako orduan. n

 k Artikulu honetan azaltzen diren datu 
guztiak 2016an egindako ikerketaren 
emaitza dira. Joserra Díezek (EHU), Iñaki 
Sanz-Azkuek (Aranzadi eta Z.E.-El Pilar 
Ikastetxea), Aritz Ruiz-Gonzálezek (EHU) 
eta Beatriz Larrazek (Universidad Castilla 
La Mancha) osaturiko ikerketa-taldeak 
maiatzaren 5ean aurkeztu zituen Euskal 
Herri mailan egindako azterketa honen 
ondorioak Donostian egin ziren eta Eusko 
Jaurlaritzako Ingurugela-CEIDAk antolatu 
zituen XXV. Jasangarritasunerako Hezkuntza 
Topaketetan.

 » Animali autoktonoen 
barruan gehien 
izendatzen dituztenen 
artean dagoeneko ia 
desagertuak diren bi 
animalia daude: “otsoa” 
eta “hartza”. Espezie 
hauen sinbologiaren 
indarrak eta hainbat 
liburu eta ipuinetan duten 
protagonismoak ere bere 
eragina izango zuten
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Ainhoa Etxaideren hitzetan, idazkari na-
gusi izatea ez da “opari bat”.
Oso kontziente naiz, erantzukizun han-
dia da. Bertigo apur bat ematen du bai-
na era berean ilusionatuta nago garai 
berria dugulako aurretik, hain zuzen ere 
lelo hori jarri diogu kongresuari.

Sindikatu “berri” bat uzten duela zioen 
baita ere Etxaidek. Zertan aldatu da LAB?
Lan harremanak asko aldatu dira azken 
urteetan, eta eraginkortasun krisi batean 
egotetik sindikalgintza berriro ere erdi-
gunean jartzeko urratsak emateko Bir-
pentsatzen prozesua jarri genuen abian. 

Zer ondorio atera zenuten? 
Sindikalgintzak erronka berriak ditu: 
inoiz baino beharrezkoagoa da, baina 
inoiz baino bitarteko gutxiago ditu. Ne-
goziazio kolektiborako eskubidea era-
bat deuseztatuta geratu da eta langileak 
ahulduta. Langile klasea berrosatu behar 
da, baina horretarako ezinbestekoa da 
ekintza sindikala berritzea, soldatape-
koei ez ezik kolektibo guztiei erantzutea.

Zuzendaritzaren ponentziez gain ez da 
besterik aurkeztu. Sindikatu barruko 
aniztasun faltaren seinale ote?
Sindikatua ondo eta kohesionaturik da-
goen seinale da. Bi ponentziek emen-
dakin kopuru handia izan dute eta hor 
ikusten da aniztasuna. Oso prozesu par-
te-hartzailea izan da; aplikazio bat ere 
sortu dugu horretarako eta egia esan 
espero genuena baina hobe joan da.

Horretan ere gauzak aldatu dira: tekno-
logia berrien erabilera antolakuntza eta 
komunikazioaren eremuan.
Garbi dugu egokitu behar dugula langile 
eta afiliatuekin feedback hori lortzeko. 
Baina langileekin harreman zuzena iza-
teak ere garrantzia dauka eta aukera 
handia daukagu lantegian haiekin au-
rrez aurre egoteko; lanketa ideologiko 
sakonagoa egin dezakegu elkarrekin.

Ekintza sindikalaren garrantzia aipatu 
duzu; “ekintza sozialerako egitura” sortu-
ko duzue horretarako... zer da?
Sindikatu guztiak sortu izan dira gizo-

nezko lan munduaren errealitate bati 
erantzuteko. Gaur egun ordea lana bere 
osotasunean aitortzen dugu: lan erre-
produktiboa, beste kolektiboak, eredu 
alternatiboak... Federazioen bidez zu-
zendaritzatik lantokietaraino egitura-
tuta gaude, baina arlo sozialean ez dugu 
herrietara eramango gaituen egiturarik. 
 Honekin aukera izango dugu beste 
aliantza batzuk sustatzeko. Hor dugu 
adibidez Karta Soziala herrietara era-
mateko erronka, askotan abstraktuan 
geratzen baita.

Nolanahi ere, langile prekarioak euren 
kabuz ari dira antolatzen, dela ekonomia 
eraldatzailean, dela Las Kellys moduko 
mugimenduetan. Zuek ere antzeman du-
zue sindikatuekiko “desafekzioa”, nola 
eman buelta horri?
Prekarizatze prozesu orokor bat bizi 
dugu lan-erreformen bidez, eta aldi be-
rean negoziazio kolektiboa ukatzen di-
gute. Horren erantzukizuna gure bizkar 
utzi nahi dute gainera, sindikalgintzaren 
funtzioa auzitan jarriaz: eraginkorrak ez 

Garbiñe Aranburu LABeko idazkari nagusigaia

“SINDIKATUAK ERAGINKORRAK EZ GAREN 
IDEIA NAGUSITZEA, SEKULAKO GARAIPENA 
LITZATEKE KAPITALISMOARENTZAT”
LABeko Negoziazio Kolektiboko eta Ekintza Sindikaleko idazkaria da Garbiñe 
Aranburu (Legorretan sortu zen 1973an, Zaldibian bizi da egun). 2004tik 
dabil sindikatuko Batzorde Exekutiboan eta zuzendaritzak idazkari nagusi 
izateko proposatu du orain, Ainhoa Etxaideri lekukoa hartuta. Maiatzaren 25 
eta 26an Gasteizen LABek egingo duen IX. Biltzar Nagusian hala hautatuko 
dute, dena ondo bidean. “Keinu bat egin nahi nioke han egon ezin izango 
duen Rafa Diezi”, esan digu elkarrizketa amaieran.

 Urko Apaolaza Avila 
 @urkoapaolaza 
 ARGAZKIA: DANI BLANCO

EKONOMIA
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garela dioen ideia hori nagusituz gero 
sekulako garaipena litzateke kapitalis-
moarentzat. Prekaritatea ez dugu guk 
sortu, baina ezin gara konformismoan 
erori; horregatik errealitate berri ho-
riek guztiak aliatu gisa ikusten ditugu.

“Berdina egiten jarraitzen badugu, emai-
tza berdina izango da”, zenioen Durango-
ko ekitaldi batean.
Negoziazio kolektiboarekin nabarmen 
ikusten da: negoziazioa enpresetara era-
man da eta milaka langile kanpoan geratu 
dira, geroz eta jende gutxiagok duelako 
enpresetan negoziatzeko aukera. Enpre-
setako negoziazio ahalik eta gehien iraba-
zi behar ditugu noski, baina ekintza sin-
dikala beste kolektiboetara ere zabaldu 
behar dugu. Bestela, eraginkortasun eza-
ren zama etorriko zaigu bizkar gainera.

Eta nola egiten da hori?
Aldarrikapen batzuk garbi ditugu: 1.200 
euroko gutxieneko soldata, 35 orduko 
lan-astea, aukera berdintasuna... Hori 
guztia agenda politikoan kokatzeko bo-

rrokatu behar dugu, interpelazio poli-
tikoan sakondu. Baina interpelazioaz 
gain, politika publikoetan eragiteko 
markoa ere behar dugu, zeren eta Lan 
Harremanen Kontseilua edo elkarrizke-
ta sozialeko mahaia patronalaren neu-
rrira eginda daude, ez dute balio bene-
tako elkarrizketa baterako. 

Alternatibak bilatze aldera, ELArekin ba-
lizko aliantza giltzarrietako bat izan dai-
teke agian?
Azken urteetan nahiko urrun izan gara, 
baina balio handia ematen diogu aukera 
horri. Kapitalarekin dugun borrokan eta 
burujabetza prozesuan aurrera egiteko 
ELA aliatu garrantzitsua da. 

Negoziazio kolektiboan diferentziak izan 
dituzue orain arte...
Adostasunak bilatzen saiatu behar dugu 
esparru politikoan, sozialean eta sindi-
kalean. Nekez pentsa liteke burujabetza 
prozesua hauspotuko dugunik negozia-
zio kolektiboan elkar joka bagabiltza, 
nahiz eta esparru autonomoak izan. 

ELAk LABen izaera “instrumentala” kriti-
katu izan du. Zer harreman izan beharko 
luke zuen sindikatuak ezker abertzaleko 
beste erakunde politikoekin?
LABek autonomia osoa dauka. Batzue-
tan badirudi sakoneko eztabaidan ez 
sartzeko jartzen duela ELAk hori mahai 
gainean. EH Bilduk hartutako erabaki 
batzuk kritikatu izan ditugu, baina ezin 
dira behin eta berriz alderdi politiko 
guztiak parekatu, eta ez dira gauza bera 
EAEko gobernua edo Nafarroakoa. Sin-
dikatua ezin da mugatu kritikara edo 
exijitzera: guk ere inplikatu eta busti 
behar dugu. Eraldaketa soziala bultza-
tzen dugun neurrian, badagokigu pro-
posamenak aurkeztea eta proiektu poli-
tiko horrekin bat egiten dutenen arteko 
aliantzak sustatzea.

“ELArekin adostasunak bilatzen saiatu 
behar dugu esparru politikoan, sozialean eta 
sindikalean. Nekez pentsa liteke burujabetza 

prozesua hauspotuko dugunik negoziazio 
kolektiboan elkar joka bagabiltza”.
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Burujabetza prozesuak aldebakarrekoa 
izan behar duela diozue, eta horretarako 
argi eduki behar dela estrategia sozioe-
konomiko bat.
Ezker esparru batzuetatik burujabe-
tzaren eztabaida erlatibizatzeko joera 
dago: “Zertarako estatua eduki kapita-
laren diktadurapean bizi bagara? Begira 
Grezia...”. Gure ustez estatuak ematen 
dizkigu bitarteko gehien egungo eredu 
neoliberalaren alternatiba eraikitzeko. 
Baina hori izan bitartean egunerokoan 
borrokatu behar dugu; estrategia so-
zioekonomikoak burujabetza prozesua-
ren ardatza izan behar du.

Baina desblokeatu daiteke negoziazio 
kolektiboa aldebakartasunetik?
Horretan saiatzen ari gara, beste modu 
bateko ekintza sindikalarekin. Desobe-
dientziari eta konfrontazio demokrati-
koari garrantzia gehiago eman beharko 
genioke.

Confebaskekin akordio intersektoriala 
egin zenuten sindikatuek. Zertan da?
Marko propioa blindatzeko balio izan 
zuen, baina hitzarmenak ez dira desblo-
keatu, aurreikusi genuen bezala Con-
febask ez dagoelako klabe horietan. 
Bitartean, CCOO eta UGT estatuan hi-
tzarmenak sinatzen ari dira eta hemen 
negoziazio kolektiboaren “salbatzaile” 
bezala agertzen dira.

Sindikatu horiek, patronalak eta Eusko 
Jaurlaritzak gutxiengoan hitzarmenak si-
natzeko akordioa “antidemokratikotzat” 
jo duzue.
Larria da gertatzen ari dena. Confebas-
kek bere ordezkaritza patronala –nahiz 

eta inoiz neurtua ez izan– baliatzen 
du negoziazio kolektiboa blokeatzeko; 
berak eskatu zuen ELA eta LAB sindi-
katuen erregistrotik kanpo uztea; eta 
orain gutxiengo sindikalari kobertura 
ematen dio gure aurka egiteko. Jaurlari-
tza hori ari da babesten, zergatik? EAJk 
PPrekin [Espainiako aurrekontuez] egin 
berri duen akordioa bide beretik doa: 
Confebasken proiektu ekonomiko bera 
duelako. CCOO eta UGT estrategia ho-
rren txotxongiloak dira.

LAB ere haiekin eseri zen 2013an, Espai-
niako lan-erreformak zirela-eta.
LABen lehentasunezko borroka izan da 
bertako negoziazio eremua blindatzea, 
horregatik saiatu ginen akordio inter-
profesionala erdiesten. CCOO eta UGT 
ez ditugu baztertzen, gehiengo sindi-
kalak ematen badu eta edukiak baldin 
badaude… 2013an ez zen posible izan, 
Confebaskek berak ezetz esan ziolako 
Urkulluri. Baina oraingoak ez du zeriku-
sirik, ELA eta LABen kontra beste urrats 
bat eman nahi izan da.

Estatalizazioaz, Oiartzungo Carrefourre-
ko langileen kasua dugu adibide: hitzar-
mena Madrilen negoziatzearen kontra 
azaldu dira, baina “elefante” bat mugi-
tzea bezala dela diote. Akordio orokorrik 
ez eta enpresan negoziatzeko indarrik 
gabe, nola egin aurre joera horri?
Oiartzungo Carrefourreko langileek 
hartutako bidea txalogarria da. Tokian 
tokiko borrokak ezinbestekoak dira, ba-
tzuetan zailtasunak egongo dira, baina 
horien bidez ari gara akordio orokor ba-
terako oinarriak jartzen. Nolanahi ere, 
uste dut Oiartzunen emaitzak izango 
dituztela, borrokatzeak beti ematen ditu 
emaitzak.

Bilgune Feministaren azken topaketetan, 
Saioa Iraolak esan zuen trantsizio femi-
nistarako “lidergotza kolektiboak” behar 
ditugula. LABek zuzendaritza parekidea 
izango du, eta nolako lidergotza?
Hala nahi dugu, kolektiboa izatea, ez 
hain zentratua idazkari nagusiaren figu-
ran. Datorren ikastarora begira ari gara 
pentsatzen bozeramailetza bikoitza iza-
tea. Hala ere, zuzendaritza parekidea 
da, baina bistan da horrek ez duela ber-
matzen praktika feministan urratsak 
ematea. Harago joateko momentua da 
eta barne mailan erabakiak hartzen ari 
gara sindikatu guztian nabaritu dadin. n

Jauregi auzoa, 75
Hernani (Gipuzkoa)
 943 552 828

www.inakibereziartua.com
mjm@inakibereziartua.com

25 urte baino gehiago paketatze
industrialaren sektorean

ENBALAJEAK
BILTEGIRATZEA ETA LOGISTIKA

ZERRA ETA ERAIKUNTZA

www.talleresmitxelena.com

Eziago Poligonoa · Zikuñaga Auzoa
20120 HERNANI (Gipuzkoa)

T 943 55 25 12 - 16 · F 943 55 28 16
info@talleresmitxelena.com

 » “Jaurlaritza Confebask 
ari da babesten, zergatik? 
EAJk PPrekin Espainiako 
aurrekontuez egin berri 
duen akordioa bide 
beretik doa: proiektu 
ekonomiko bera dutelako”
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Duela hiru urteko udal hauteskundee-
tan, uztariztarrek Herriko Kontseilua 
berritu zuten: Uztaritze Bai talde aber-
tzalea hautatu zuten. Antzina, Lapur-
tarren Biltzarra Uztaritzen zegoen. 
Frantziako Iraultza ondoren euskal ins-
tituzio politikoa galdu zuten herritarrek. 
Abertzaleak Herriko Etxeko kontseiluan 
gehiengoa dira 2014tik: “Aldaketa han-
dia izan da. Aurreko auzapeza Domini-
que Lesbats izan zen [zentro-eskuina], 
guk oposiziotik lan asko egin genuen. 
Orain, hogeita hiru kide gaude alde ba-
tean eta hiru oposizioan. Arretaz begi-

ratuak gara herrian, alde batetik zein 
bestetik. Gure emaitzen beha daude”. 
 Erran nahi baita: “Herria Bizi Dadin 
elkartean denak ez dira abertzaleak; Uz-
taritze Bai-n ere ez. Hala ere, ados jarri 
gara hainbat puntutan: Euskal Herria-

ren identitatean, euskararen koofiziali-
zazioan... Erdibidean, hor nonbait. Ez da 
asko ez gutxi, abiatzeko manera aurkitu 
dugu. Gero horiek gauzatzea zailagoa 
da, bistan da. Horiek horrela, proiektua 
denon artean atera behar dugu aurrera”.

POLITIKA

Bruno Carrere Uztaritzeko auzapeza

“Etxe promotoreekin latz 
borrokatu behar izaten dugu”
1962, Baiona. Herria bizi dadin! 
taldearen izenean hamar urtez 
oposizioan egon ondoren, Uztaritze 
Bai hautagaitzaren izenean herriko 
auzapeza da: “Lurraren Antolaketa 
eta Garapenerako proiektua 
berritzea (PLU), ingurumena 
zaintzea (Agenda 21), arlo 
finantzario zailari buru egitea eta 
euskararen eragileekin sinatutako 
akordioak bermatzea ditugu xede 
nagusi. Egonkortu eta garatzeko 
beste hiru urte behar ditugu. 
Hurrengo agintaldian hemen 
egotea espero dut, mandatu 
honetan abiatutako proiektuak 
bururaino eramateko”, erran digu 
Bruno Carrerek.

 Mikel Asurmendi 
 @masurmendi 
 ARGAZKIAK: DANI BLANCO



32 2017/05/21 | ARGIA

POLITIKA HERRIKO ETXEA | HERRI ELKARGOA | UDALGINTZA

Zein izan da udal taldearen 
erronka nagusia orain arte?
Lehena alde finantzarioari da-
gokio: Uztaritzek bi milioi euro-
ko zorra dauka, guk hori hartu 
dugu. Beraz, lehentasuna hori 
gutxitzea da. Adibidez, hori 
oztopo handia da etxebizitza 
bultzatzeko. Etxe promotoree-
kin latz borrokatu behar izan 
dugu, etxebizitzen altuera edo 
proiektuen handitasuna apal-
tzeko. Bestalde, herri-lanak be-
rritu behar izan ditugu karrike-
tan eta parkingetan. Diru-zorra 
hain handia izanik, halakoetan 
sartzea urrats zaila izan da, baina au-
rrera goaz. 

Hirigintzaz ari garela, Lurraren Antola-
keta eta Garapenerako proiektua (PLU) 
hizpide, zein dira arazoak zehazki? 
Legeak etxebizitzaren %20 soziala iza-
tea exijitzen du 2020 urterako. Hori 
ongi da, baina gu dilema batean sartuta 
gaude: Uztaritzek lur eremu txikia du, 
eta bizitoki publiko horien heinera iris-
teko lur gehiago behar da. Etxe priba-
tuen eskaera handia da eta aldi berean 
legea bete behar dugu.  

Etxebizitzaren afera dela eta, zenbait he-
rritar ez omen dira kontent, artean zuek 
sostengatu zaituzten batzuk.  
Normala da. Alta, kontuan hartu behar 
da erakin horietako asko aspaldi proiek-
tatuak zirela. Gure taldea Herriko 
Etxean sartu aitzin baimenduta zeuden. 
Proiektuak oraingo PLUn daude eta guk 
ezin dugu horien kontra egin. Herriak 
hautatua da eta araua aplikagarria. Al-
datu daiteke, baina legeek ez dute be-
rehala uzten egiten, mekanismoak aldi 
zehatz baterako finkatuta daude eta. 

Musu Gorriko Bordako proiektuak eman 
du zer errana. 
Bai, bertan badago operazio bat mar-
txan; PLUk babestua. Guk diogunez, au-
rreko legealdietan biziki atzeratua gera-
tu zirela etxebizitza sozial eta pribatuen 
arteko portzentajea. Atzerapena kon-
tuan hartzen ez badugu ez dugu legea-
ren %20 harrapatuko. Guk portzentaje 
hori baino gehiago igotzen dugu ope-
razio bakoitzean, etxebizitza sozialaren 
%40 heinean ari gara. 
 Musu Gorriko Borda etxaldea, bere lur 
eremua barne, hirigunetik urrun samar 

dago. Aurreko auzapezak eta Herriko 
Kontseiluak 135 etxebizitza eraiki nahi 
izan zituzten bertan. Gure ustez, lekua 
ez  da horrelako operazioa egiteko ego-
kia, beraz, proiektua gelditu eta kon-
kurtso bat abiarazi dugu kabalen haz-
kuntza eta proiektu Bio baten aldekoa. 
Hiruzpalau ustiatzaile jar litezke eremu 
horretan. Oraingoz bi laborari hurbildu 
zaizkigu, eta beste bat badago eskaintza 
hartzeko.  

Higiezinen agentziek eta enpresek agin-
du nahi dute, beraz.
Lagun batek behin errana: [batimen-
duetan] batitua den auzapeza batituta 
dago. 

Uztaritze, ikusi batez, ongi kokatuta 
dago. Kostaldetik hurbil, barnealdera bi-
dean...  
Alabaina, herriaren muga handiena lur 
eremu eskasa izatea da, gure arazoetako 
bat hori da. Uztaritze herri pobrea da, ez 
dago lantegirik, jendea kostaldera des-
plazatzen da; uztariztarren %75-80k 
kanpoan lan egiten du. Mugikortasuna 
horregatik da gai gaitza, ez dugu geu-
rezko finantza iturririk, baina mugitzen 
direnen beharrak ase behar ditugu.   

Ez da erraza gobernatzea... 
Eraikitzeko lurraren antola-
tzea ez da erraza. Uztaritzeko 
konfigurazioa zaila da: alde ba-
tean Errobi (La Nive) ibai-aldea 
dago, ezin da eraiki uholdeen 
arriskuak direla eta. Bestal-
dean, mila hektarea baso dago, 
babestuta. Beraz, oso lur gutxi 
dugu ekonomia garatzeko edo-
ta industria plantatzeko. 

Garraioa hizpide: Uztaritze leku 
berezian dago, baita bertatik ira-
gan den bidea ere.
Barnealderako bide nagusiak 

Uztaritze zeharkatzen du. Kari horreta-
ra erreusitu dugu herriko saihesbidea 
egitea [Pirinio] Departamenduko kon-
tseilariarekin akordatu ondoren. Beraz, 
kanpoaldeko bidea proiektuan dago eta 
horrek lagunduko du hiriguneko autoen 
arazoak gainditzen.  
 Garraio komunari dagokionez ez dago 
deus berririk. Hobetzen saiatzen gara, 
eskuduntzak Departamenduko edo 
Erregioko sailen esku daude, haiei gal-
datzen diegu etengabe, baina mugikor-
tasuna ez da hobetu. Badago tren geltoki 
bat ere, baina ez da erregularki bidaia-
tzeko antolatua. Baionako Ipar geltokira 
heldu da –hirigunetik lekutan–, baina 
ordutegiak ez daude egokituta. Kontsei-
lariek ahaleginak egin arren, ez dituz-
te herritarren beharrak ase. Autobusak 
badaude, baina ez dira ere lantokietara 
behar diren orduetan iristen. Adibidez, 
nik busa hartuko banu lanera joateko, 
ordu bat beharko nuke iristeko; arratsal-
deko 19tan lana fini eta itzuli berriz. 

Agenda 21 delakoak agintzen duena nola 
kudeatzen duzue?  
Agenda 21 aski berria da uztariztarren-
tzat, baita Herriko Etxearentzat ere. Ba-
ditugu gure abantailak hala ere, auzo
-komite asko sortu baita azken urteetan, 
bost komite lanean ari dira uneon. Elka-
rrekin gogoetatzen ari gara eta hainbat 
gaietan aurrera goaz: energia ekonomi-
koari dagokionez fotovoltaikoak ezarri 
ditugu, auto elektrikoentzat terminalak 
ere bai. Hondakinei buruz ari gara go-
goetatzen eta gaia lantzen orain. 

Errobi Elkargoko partaide izan zarete 
orain arte. Nola kudeatzen duzue honda-
kinen afera?
Errobi Elkartearen barnean izanda ere, 

 » Herri Elkargoari  
oposizioa fini da.  
Ipar Euskal Herriko 
instituzioa eratu da, 
herritar guztiei laguntza 
bera ematen  
saiatuko dena
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gu saiatu gara harago joaten. Hondaki-
nak Canopia Zentrora igorri gabe, ahalik 
eta hondakin gutxien sortzen saiatzen 
gara, hori da gakoa. Gu ez gaude Bil eta 
Garbi Sindikat-aren barnean. Hondaki-
nak xehatzeko sistema jarri dugu abian, 
hondakinak tratatzen eta tasatzen ikas-
ten ari gara, gure helburua elkarte eta 
eskolekin zaborren gaineko heziketa 
lantzea da. Garapen Sostengarriaren 
Astea antolatu dugu eskoletan maiatz 
honetan. Beharbada ez gara inor baino 
hobeki eginen, baina bide urratzaileak 
izan nahi dugu. Horren emaitza biga-
rren agintaldian ageriko da. 

Industria izan gabe, agian, errazago al da 
ingurunea zaintzea?
Ez dugu industriarik, baina industriak 
bere alde ona ere badu, dirua baitakar. 
Industria izanik ere, ikasi behar dugu 
ingurumena zaintzen. Uztaritzen 7.000 
bizilagun gara, %10 langabezian dago. 
Nola lagundu? Guk ez dugu eskudun-
tzarik ez arlo horretan. Arlo horretako 
taldeak laguntzen saiatzen gara herri 
elkartekin batera, baina diru iturririk ez 
badugu, nekeza da.     

Bestalde: Herriko Etxeak zer politika du 
euskarari buruz?
Egiari zor, gure politika eskasa da. Au-
rreko legealdietatik datorren kontu bat 
da, ez da inoiz gauza handirik egin, au-
rreko Udal Kontseiluek ez zuten landu 
euskararen arloa. Herriko Etxea elebi-
duna bihurtzea ez da aise, baita posta 
elebiduna izatea ere. Agente guztiekin 
ari gara haatik. Hasteko Herriko Etxeko 
hamabi enplegatuak ari dira euskara 
ikasten, ni barne. Aurreratzen ari gara.
 Bestalde, Uztaritzen bost eskola dau-
de, 600 inguru ikasle ari dira: ikasto-
la, eskola pribatu elebiduna eta beste 
hiru publikoak. Hauetako bat elebiduna, 
beste biak ez. Helburua da denak elebi-
dunak izatea. Oro har, erronka handia 
dugu etorkizunean. 

Uztaritze Errobi Elkargoaren hamaika he-
rrietako bat izan da orain arte. Urtarrilaz 
gero hau desagertu da eta Herri Elkargoa 
abian jarri. Nola joan da trantsizioa?
Errobiko hamaika herriek Herri Elkar-
goa sortzearen alde bozkatu zuten. Luze 
joan da. 1.000 eragile izan dira lanean. 
Orain egitura berrian egokitu behar 
dugu. Proiektuak definitu behar dira, 
hartutako bidean jarraitzeko. 

Herri Elkargoko Kontseilu Eragilearen 
kultura arduraduna zara. Zer-nolako ge-
roa ikusten diozu instituzio berriari?
Euskal Herriaren nortasuna bermatze-
ko eta geure administrazioa eraikitze-
ko aukera emanen digula euskaldunoi. 
Agian ez da behar genuen guztia, mu-
gatua da, baina hori da lortu duguna. 
Inportanteena da Euskal Herri mailako 
proiektuak eraiki ahal izatea. Hizkun-
tza eta kultura babestuago izanen dira, 
eta ekonomia, etxebizitza eta garraioa 
hobeto landuko ditugu. Aldi berean, He-
goaldeari begira jarri gara elkarrekin. 
Aldaketa handia da. 

Nola baloratzen duzu Baionako auzapez 
Jean-René Etchegaray-ren lana?
Bera gakoa izan da. Baionak mun-
ta handia du Euskal Herrian eta Herri 
Elkargoan. Baionako Herriko Etxeak 
aldeko boza eman izan ez balu, Herri 
Elkargoa ez zen izango. Etchegaray-k 

proiektua lehenik aitzina eraman du 
Euskal Kosta-Aturri aglomerazioan. 
Borrokak izugarrizko izan dira, baina 
gainditu ditu. 

Barnealdeko zenbait herrietan ere opozi-
sioak izan dira. Barthelemy Aguerre kon-
tseilari nagusiak, Elkargoak herri txiki eta 
handien arteko desoreka eraginen duela 
argudiatu du. Helegite administratiboak 
jarri dituzte.
Bai, baina horien oposizioa fini da. Lasai 
gaude alde horretatik. Herri Elkargoa 
abian da, Ipar Euskal Herriko instituzioa 
eratu da, herritar guztiei laguntza bera 
ematen saiatuko dena. Kostaldekoek 
gu hartzen gaituzten barnealdekotzat 
eta barnealdekoek kostaldekotzat. Guk, 
alta, kontu horri aldekotasunak aurki-
tuko dizkiogu. Lortu behar duguna da 
partekatze orekatua eta egokia, gai eta 
sail guztietan; denontzat lagungarria 
izanen dena. n

“EZKERREKOA EDO ESKUINEKOA BAINO, 
ABERTZALEA NAIZ”

Baionan sortua izanagatik Uztaritzen du 
jatorria. Aita-ama euskaldunak zituen, 
bera ordea, Paris eta Bordelen hazi eta hezi 
zen, aita Armada frantziarraren militarra 
baitzen. Euskara etxean entzun du txiki-
tatik, baina ez zuen mintzatu. Buru-be-
larri ari da orain ikasten, eta hein batean 
moldatzen da. Ingeniari informatikoa da. 
Etxebizitzarako zentro tekniko batean ari 
da astearte, asteazken eta ostegunean, 
soldatapekoa da. Astelehen eta ostira-
lean, berriz, Uztaritzeko Herriko Etxean 
dihardu: “Auzapez gisa, lana biziki aldatu 
zait. Ez nintzen oposizioko burua izan, 

auzapeza izatera heldu nintzen kontsei-
lari arrunta izan ondoren. Auzapeza iza-
teak erabakiak fite hartzea eskatzen du”.  
 Ez da ezein alderdi politikori lotua. He-
rria Bizi dadin! elkarteko kidea da. Bere 
burua abertzaletzat jotzen duen galdatu 
diogu: “Batzuentzat batzuetan hala naiz, 
beste batzuentzat ez. Zenbaitetan aber-
tzale agertzea zaila da. Baina ni abertza-
lea naiz. Ezkerrekoa edo eskuinekoa bai-
no, abertzalea naiz. Ekaineko Frantziako 
hauteskunde legegileetarako, EH Baiko 
hautagai Peio Etcheberry-Aincharti eman 
diot ene sostengua”. 

UZTARITZEK ETA TOLOSAK ELKAR LAGUNDUZ 
“Iparraldeak berezko instituzioa izateak 
lagunduko du Hegoaldera bide egiten, 
eta alderantziz. Herriko Etxera iritsi gine-
nean herriak senidetzeaz arduratzen den 
Jumelage elkartearekin mintzatu ginen. 
Tolosako alkatearekin bildu ginen, Bildu-
koa zena. Orain EAJko da. Harremanek 
segitzen dute poliki. Festarako ez da zaila, 
alabaina, beste alorretan ere aitzina egin 
behar dugu. Tolosa eta Uztaritzeko jaiaz 

gain, ekonomia alorrean harremanak 
garatzeko, lehenik gaia eskoletan landu 
behar dugu edota tokian tokiko baserri-
tarrak bi herrietako azoketan bildu.  Auzo 
elkarteen bidez, tolosarren eta uztarizta-
rren arteko ezagutza landu behar dugu. 
Harremanek berebiziko garrantzia dauka-
te, baina poliki joan behar dugu, jendeak 
ez dezan gibelera egin, denek ez dute 
senidetze harremana berdin ulertzen”. 
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Lasarte-Orian erronka

EUSKARAREN 
ERABILERAK %20 
EGIN AL DEZAKE 
GORA ASTEBETEAN?
Konpromisoa hartu duzu. Zerrenda osatu duzu zure etxekoekin, lagunekin, 
lankideekin eta ezagunekin. Denek euskaraz ulertzen dute. Zure erronka 
astebetez haiei euskara hutsean egitea izango da. Lasarte-Orian egin zuten 
erronka hori eta partaideei hiru aldiz galdetu zieten euskararen erabileraren 
zenbatekoa. Erronka hasi aurretik %62,4koa zen; astebeteko erronka egin eta 
gero erabilera %83,8ra igo zen; eta handik hiru hilabetera %81,3an zegoen. 

Udaltop, Udaletako Euskara Zerbitzuen 
topaketetan, Lasarte-Orian, eskaini zi-
ren datuok eta beste hainbat maiatzaren 
11n. 2016ko urriaren 23tik abendua-
ren 3ra bitartean Lasarte-Orian bertan 
“Baietz 40 egun euskaraz!” erronka egin 
zuten Ttakun Kultura Elkarteak eta Uda-
leko Euskara Zerbitzuak. Herri erronka 
baliatuta, ikerketa egin dute eta Pello 
Jauregi EHUko irakasleak ikerketa-ekin-
tzaren emaitzak aurkeztu zituen.
 Datu deigarriena sarreran aipatu du-
guna da. Astebeteko erronkan parte 
hartu zuten “ahobiziek” –euskaraz egi-
teko konpromisoa hartu eta rol horri 
zegokion txapa paparrean jarri zuten– 
euskaraz zeinekin arituko ziren beraiek 
aukeratu zuten (senideak, lagunak, lan-
kideak, ezagunak). Ulertzekoa da aste-
beteko erronkan, halako epe laburrean, 
erabilerak erraz gora egitea, %62,4tik 
%83,8ra. Pello Jauregi bera eta beste 
hainbat harritu duena da hiru hilabete 
ondoren erabilera %81,3an manten-

tzea. Datuok ikusita jardunaldietan bati 
baino gehiagori etorri zitzaion galdera: 
“Portzentajea zenbatean egongo da he-
mendik urtebetera?”. 
 Zein tarte zegoen euskararen erabile-
ra hobetzeko eta zenbat egin zuen gora 
astebeteko erronka garaian eta ondo-
ren? Hasierako erabilera %62,4koa ba-
zen, hobetzeko tartea %37,6koa zen. 
Bada, erronka garaian euskararen era-
bilerak hobe zitekeenarekiko %56,9 
aurreratu zuen. Handik hiru hilabetera 
portzentajea %50ekoa zen.
 Emaitzetan ez dago ustekabekorik ge-
neroari, adinari, harreman motei eta 
euskara gaitasunari begiratzen badiegu. 
Hau da, euskaraz aritzeko konpromisoa 
emakumeak ala gizonak hartu ia ez dago 
alderik erabilera-bilakaeran. Erabilerak 
ez du gora edo behera nabarmen egiten 
“ahobiziaren” bikotea senidea, laguna, 
ezaguna ala lankidea izan. Parte-har-
tzailearen hizkuntza gaitasunak ere ez 
du aldaketarik eragin. Zerbait aipatze-

kotan, oso ñabardura leuna bada ere, 
adinaren araberako portzentajeak dira. 
16-30 urte artekoek eman dute jauzi 
handiena erronka aurreko eta erron-
ka ondorengo erabilera datuetan, eta 
handik hiru hilabetera egindako galde-
ketaren erantzunen arabera, aldaketari 
ondoen gazteek heldu diote. Hurrenez 
hurren horrela dira datuak: %60,1eko 
erabilera, %84,7koa, eta %84,7koa. 

Zuk euskaraz egiten badidazu... ni ez 
naiz atzean geratuko
Zu “belarriprest” zara. Zuk hartu duzun 
konpromisoa ez da euskara hutsean ari-
tzea, baizik eta paparrean jarri duzun 
txapari esker, “ahobiziari” bi mezu eman 
dizkiozu: “Nik euskaraz ulertzen dut eta  
zuk niri euskaraz egitea ondo hartzen 
dut”. Beraz, “belarriprestei” ondoko gal-
dera egin zioten erronka bukatutakoan, 
horien kasuan sei asteko erronka: Zuri 
erronka aurretik baino jende gehia-
gok hitz egin al dizu euskaraz erronkan 

 Onintza Irureta Azkune 
 @oirureta 
 ARGAZKIA: TXINTXARRI ALDIZKARIA
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zehar? Eta baiezko erantzuna %64,9 
eta %77,4 artean dabil. “Belarriprestek” 
diotenez, lankideak dira euskaraz gehien 
egin diotenak. Harroaldiak ordea, oso 
nabarmen egiten du behera galdera bera 
hiru hilabetera egiten zaionean, alegia, 
jada paparrean “belarriprest” modura 
identifikatzen duen txaparik ez dara-
manean. Portzentajeak harreman ere-
muen arabera %52,7tik %27,8ra doaz. 
Etxekoak dira “belarriprestei” euskaraz 
egiteari gehien uzten diotenak.
 Beste galdera bat ere egin zitzaien 
“belarriprestei”: “Ahobiziak” zuei eten-

gabe euskaraz ari zitzaizkizuenez, zuek 
hartu al zenuten euskaraz erantzuteko 
joera? Pello Jauregi ikerlariaren ustez, 
galdera horren erantzunek erakusten 
dute simetriarako joera egon dela, hau 
da, nahiz eta euskaraz egiteko konpro-
misorik ez hartu, eta nahiz eta sarri eus-
kara gaitasun ahula izan, “ahobiziek” 
berera eraman dituzte “belarriprestak” 
eta euskara “kutsatu” diete. Euskarara-
ko joera nabarmena izan duela erantzun 
zuen %75,8k eta %18k joera pixka bat. 
Gaztelaniari nabarmen edo pixka bat 
heldu ziotenak %6,2 dira. n

40 urteko 
emakumea

Zein izan zen “ahobiziaren” 
soslaia? 40 urte inguruko 

emakumea, euskaraz ulertzeko 
eta mintzatzeko gaitasun ona 

duena, eta erronka bereziki 
etxekoekin eta lagunekin 

gauzatu zuena.

%74,5
Galdera “belarripresti”: Erronka 

aurretik baino gehiago hitz 
egin al dizute euskaraz erronka 

garaian etxekoek? %74,5ek 
baietz dio. Portzentajea, asko 

jaisten da hiru hilabetera. 
Orduan %27,8k dio etxekoek 
euskaraz hitz egiten diotela.

%75,8
Eta “belarriprestak” “ahobiziari” 
euskaraz erantzuteko joerarik 
izan al du? Bada, %75,8k dio 

nabarmen izan duela euskarara 
jotzeko joera.

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

erabaki.hernani.eus

BABESLEA: HERNANIKO UDALA

“BAIETZ 40 EGUN EUSKARAZ” 
LASARTE-ORIAN

Erronkan 957 pertsonak “ahobizi” rola hartu zuten eta 1.927 lagunek “belarriprest” rola. 104 “ahobizik” 
erantzun zituzten erabilerari buruzko hiru galdetegiak eta 500dik gora “belarriprestek”. 
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Zein dira Larramendi ikastolaren ezauga-
rri nagusiak?
Bai azpiegitura aldetik bai hedadura al-
detik ikastola handia da, auzo batean 
dago aparte eta herri izaera hartzen du. 
0-18 urte arteko eskaintza daukagu eta 
Mungialde osoko ikasleak hartzen ditu-
gu, denera 1.300 inguru. Aurten 50 urte 
betetzen ditu ikastolak eta kooperatiba 
da, ikasle ohiak batzordekide dituena. 
Hori fenomeno berria da.

50. urteurrena ospatzen dabil ikastola 
ugari. Aurreko belaunaldiek sortutako 
egituretan goxo gaude?
Jasotako ondare aberats moduan bizi 
da hori ikastolan, garapena eta zaintza 
behar duena. Jakitun gara garai hartako 
inplikazioa eta parte-hartzea galtzen 
ari garela eta berrasmatu behar dela. 
Egungo familiek, oro har, seme-alabak 
ikastetxean utzi eta printzipioz ez dira 
gehiago inplikatzen. Kezka horren gai-
nean lanean ari da hainbat bazkide.

Plan estrategiko integrala abiatu duzue. 
Nondik dator beharra?
Arrazoiak anitzak dira, baina bereziki 
batzordean egon diren familiek ikusi 
dute beharra. Lehen baino zorrotzagoa 
da gizartea hezkuntzarekin eta erronka 
potoloak ditu eskuartean. Egungo ikasle 

tipologia konplexua da eta gero eta kon-
plexuagoa izan daitekeenez, aurre hartu 
nahi diogu. Puntualki ikusten dituzun 
beharren arabera aldaketak egin ditza-
kezu, baina gure asmoa harago joatea 
da. Hezkuntzak aldaketa garaia bizi du 
eta bakoitzak bere eredua bilatu behar 
du. Gurean behintzat eraldaketa bultza-
tzeko erabakia hartuta dago, korronteak 
eraman ez gaitzan. Horretara dator plan 
estrategikoa. Ikasturte honetan abiatu 
genuen gogoeta, familia, irakasle zein 
langileen parte-hartzea bultzatu eta go-
goeta partekatua izateko. Horretarako 
lan talde bat sortu da, eta proiektu ba-
tzuk identifikatu ditugu. Proiektu ho-
riek izango dira hurrengo urratsa, estra-
tegia aurrera eramateko.

Zer dakar horrelako prozesu bat martxan 
jartzeak?
Iragan ekainean zuzendari sartu nintze-
nean, geldialdi batetik ateratzeko go-
goa topatu  nuen, baina gauzak ulertze-
ko moduak ez datoz beti bat. Ikuspegi 
ezberdinen talka sortu du ikastolaren 
norabidea berrikusteak eta krisia ere 
ekarri du, berrikuntzarako aukera han-
diekin batera. Estrategiaren eraikun-
tzan desberdintasunak ez dira hain han-
diak, orduan ni hor enfokatzen ari naiz, 
elkarrekin diagnosia adosten. Garran-

tzitsua da zure burua ezagutzea insti-
tuzio bezala, zure indarguneak eta zure 
ahuleziak non dauden ezagutu, onartu 
eta hobetzeko. Erraza da esatea, baina 
horraino iristea lan handia izan da.

Zerk sortu du talka?
Nola egin behar den hori erabakitzeak. 
Helburua berehala adostu da, zailtasuna 
da nola egingo dugun hori erritmoetan, 
aldaketa potoloak direlako. Irakasle tal-
dea bere erritmoan ari da lanean, eta 
familiak ahalik eta irakaskuntza pun-
takoena eskatzen. Krisiaren ondorioz 
giroa ukituta dagoela egia da eta horrek 
zailtasunak ekarri ditu, baina bestela ar-
dura handiko giroa ikusten dut, benetan 
bidea aurkitu nahia. Bertutea litzateke 
bakoitzak jakitea ze paper jokatu behar 
duen, eta ez sentitzea irakasle batek gu-
rasoak behar baino gehiago sartzen di-
rela bere jakintza arloan eta alderantziz.

Plan integrala da, epe luzerako aurreiku-
sia. Nola antolatu duzue prozesua?
Prozesuetan murgilduta aurrena, eta tal-
de-lana bultzatzeko sistemak ezarrita. 
Lehenengo fasean gure buruaren diag-
nosia egin genuen; langileek, ikasleek 
eta guraso boluntarioek euren aldetik. 
Egun osoko saio bat egiteko 100 lagune-
ra ere zabaldu zen talde bakoitza, bisioa 

Mungiako Larramendi ikastola eraldaketa unean dago. Plan integral 
baten erdian murgilduta daude, ikastolaren beharrak atzeman eta horien 
araberako proiektuak abiatzeko. Prozesuak krisia eragin du etxe barruan, 
baina eraldaketaren bide aldapatsuari gogoz heldu diotela kontatu digu 
Itziar Nogeras ikastolako zuzendariak. Ibilaldiaren lekukoa haienean da 
aurten: maiatzaren 28an da zita, Egunero alkarregaz lelopean.

Itziar Nogeras, Larramendi ikastolako zuzendaria

“Aldaketa beharra bolo-bolo dabil 
hezkuntzan, baina sinetsi egin behar da”

 Itziar Ugarte Irizar 
 @itzugarte
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eta misioa lantzeko. Bigarren fase hone-
tan, proiektuak identifikatzeko gurasoak 
eta langileak elkarrekin aritu dira. Go-
goetan sakontzen jarraitzen dugu. 

Zein proiektu identifikatu dituzue, beha-
rrei aurre egiteko?
Berrikuntza pedagogikoa da gakoa, 
nahiz eta antolaketa eta pertsonen ar-
teko komunikazio aldaketak ere lan 
handia eskatzen duten, erakundearen 
engranajeak ondo olioztatuta egoteko. 
Euskalitek sustatzen duen kalitate ere-
dura hurbiltzeko kudeaketa aurreratua 
da identifikatutako proiektuetako bat; 
antolakuntza eta gestio eraldaketa, bai 
zuzendari mailakoa, eguneroko lanari 
dagokiona zein barruko gobernu-or-
gano eta kudeaketa-organoen artekoa. 
Bestetik, barne eta kanpo komunikazio 
eraldaketa, berrikuntza pedagogikoare-
kin bat etorriko den inbertsio plana eta 
proiektuetan oinarritutako irakaskun-
tza. Harremanen krisiari lotuta, arris-
ku sozialen gaineko plana daukagu, lan 
giroa ere proiektu gakotzat baitaukagu.

Nolakoa da marraztu duzuen biharko 
ikastola?
Emaitza onak lortzen dituen ikasleak di-
tuen ikastola bat, euskalduna. Ematen 
du azken hori ez dagoela esan beharrik, 
baina eleaniztasuna bultzatzen den ira-
kaskuntza batean, euskal kultura ardatza 
izatea ez da erraza. Ikasle kolaboratiboak 
nahi ditugu, kultur aniztasunarekiko ire-
kiak, baina gure nortasuna indartuta 
nahi dugu euskal erakunde moduan.

Euskararen arloan, nolakoa da ba egoera?
Euskararen erabileran izugarrizko hu-
tsunea dago. Ohitura dela uste dut, in-
guru sozial erdaldun batek ez du lagun-

tzen, baina ez dut uste Mungiaren kasua 
denik. Aukera handia dago hobetzeko, 
baldintzak badaude eta uste dut inplika-
zio handiko tokia dela. Bereziki proiek-
tu bat landuko dugu, gure komunitatean 
erabilera handitzeko.

EKI proiektua eta Konfiantzaren pedago-
gia dira ikastola askok barneratu dituzten 
azken aldaketetako bi. 
Gurea ere bide horretan doa, baina teo-
ria bere horretan hartu baino, eztabai-
datu, proiektu bihurtu eta hori ikasgela-
ra nola eraman da landu behar duguna. 
Oinarria da besteak beste proiektue-
tan oinarritutako irakaskuntza, eta hori 
ondo lotzea azpiegituren antolakun-
tzarekin. Kasu gehiago ezagutu ditugu, 
kanpoan ibili gara, eta bakoitzak bere 
eredua bilatu behar duela ikusi dugu. 
Elkarren ezagutza ere garrantzitsua da, 
beste ikastetxeetan pedagogiak nola 
gauzatu dituzten jakitea.

Elhuyar Fundazioko eta Donostia 2016 
Europako Kultur Hiriburutzako zuzendari 
aritu zara aurretik. Zer aurkitu duzu La-
rramendin?
Leku bakoitza mundu bat da. Hezkun-
tza nahiko sektore kontserbadorea da, 
paradoxa bada ere. Hezkuntzaren iraul-
tzarekin amestu arren, ikastola bat da 

lurrera gehien lotzen zaituen sektorea. 
Gestio modernoan eta kudeaketa au-
rreratuan espezializatu naiz eta hori 
erakundeetan integratzea prozesu luze 
eta sakona da. Dezente ezagutzen ditut, 
euskalgintzakoak batez ere, eta egin eta 
egin aritzeko garaia gaindituta dagoela-
koan nago. Nola egiten diren, egitea be-
zain inportantea dela ohartu behar gara 
orain. Gestio aurreratua diodanean hori 
diot, ez izugarrizko aplikazio informa-
tikoa izatea, baizik erabakiak hartzeko 
modua aldatzea.
 Hezkuntza berritzea ez da batere erra-
za, eguneroko lanak sarri ez dizu haus-
narrerako tarte handirik uzten. Baina 
aldaketa beharra bolo-bolo dabil, eta 
zailtasunak zailtasun, sinetsi behar da 
egin daitekeela. Larramendirena beza-
lako erronka handi baten aurrean asko 
lagundu dezake gestio planteamendu 
egoki batek, eraldaketak ondo egiteko. 
Erronken artean dugu gestioaren eta 
pedagogiaren uztarketa eta era horretan 
antolatuko da zuzendaritza, ez daitezen 
joan pedagogia batetik eta gestioa eta 
diru-kontuak bestetik, uztartuta baizik.

Nola ezkondu duzue hau guztia Ibilaldia-
ren prestaketekin?
Ibilaldia ikuspegi berarekin planteatu 
da: auzolana. Azken ekintzetako batean, 
kanpaldian, 180 lagunetik gora aritu 
dira ikastola margotzen eta txukuntzen. 
Batzorde ugari aritu dira buru-belarri, 
gogoeta honekin paralelo. n

“Garrantzitsua da zure burua ezagutzea instituzio 
bezala, zure indarguneak eta zure ahuleziak non 

dauden ezagutu, onartu eta hobetzeko. Erraza da 
esatea, baina horraino iristea lan handia izan da”, 

dio Itziar Nogerasek.

 » “Hezkuntzaren 
iraultzarekin amestu 
arren, ikastola bat da 
lurrera gehien lotzen 
zaituena”

ITZIAR UGARTE

LARRAMENDIK UTZIA
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Mila gau eta bat gehiago ipuin sortaren 
antzera, azken 22 urteetako mila arti-
kulu eta bat gehiago hauen kontakizuna 
aitaren batean igaro zait. Txoko hone-
tan Gerezi sasoi aparta izenburua zuen 
lehen artikulu xinple hura idatzi zuen 
umemoko hari, Persiako ipuin sorta ho-
rretako Nur al-Din gaztearen tankera 
hartzen diot, gaurko begiekin.
 Ipuin horietan ematen diren azalpe-
netan lore eta landare ugari aipatzen 
da, paradisuaren pare. Baita fruituak 
ere; maiz fruitu hezurdunak: albertxi-
koa (Prunus armeniaca), mertxika (Pru-
nus persica)... Persiako fruitu-baratze 
horietatik, erromatarrak zubi, etorria 
da fruitu hauek gurean duten izende-
gi zabala. Latineko pessica, persica eta 
duracinus hitzetatik abiatuta izen sal-
tsa ederra dugu: mertxika, muxika, mu-
xurka, prexega, preskua, peska, mersi-
ka, tuaxa, duaxa, duraza, gurazau... Hau 
muestra txiki bat besterik ez da, beste 
mordoxka bat ere badarabilgu. Jo, bes-
tela, duela hamar urte, 2007ko urriaren 
14ko ARGIAn argitaratutako Muxika ti-
rria artikulura. Tirriak gura edo gutizia 
eta tema edo egoskorkeria adierazten 
ditu; baina baita hozkia ere. Sentipen 
horiek eta gehiago sortuko zituzten mila 
artikulu eta bat gehiago hauek, muxikak 
bezala. Azala erakargarria du, baina bilo 

motx sarri batek estalia da, eta zenbaiti 
hozkia eragiten dio, ez ezpainekin uki-
tzean, baita eskuekin ere. Esaerak ho-
nela dio: “Mirxikaren axalaren ederra”. 
Izan da, baita ere, azal ederrez eta lurrin 
hordigarriz gain artikulu zakarrik, ezin 
eramanak eta kontrako eztarritik joan-
dakoak... Izan ere esaera, osorik, honela 
da: “Mirxikaren axalaren ederra! Bar-
nean du hexurra gogorra”.
 Axalekoak, hezur gogorrak eta lurrin 
ederrekoak, beste mila eta bat gehiago 
izango dira, lasai egon. Egia da, gaiak ez 
dira amaitzen; baina eskertuko nuke, 
irakurle, zuk gai mamitsuren bat eskaini 

eta trukean artikulu berri bat eskatzea. 
Adibidez, eskaintza kutsua du, baina 
baita eskearena ere “Letxuga-kanpaiak” 
jo eta entzutea. Maiatzaren 3an hasi eta 
irailaren 14ra arte eguerdiro jotzen dira 
Santa Krutzetik Santa Krutzera soroak 
eta baratzeak izurrite eta beste edozein 
kaltetatik zaintzeko. Nonbait joko dituz-
te, nik ez dut entzuten. Lehen letxuga 
(Lactuca sativa) urte sasoi horretan iza-
ten zen. Gaur ordea... n

Mila eta bat gehiago

Jakoba Errekondo 
jakoba@bizibaratzea.eus

ELENA CHOCHKOVA-CC BY SA

Albertxikoa (Prunus armeniaca),  
‘Mila gau eta bat gehiago’ ipuin sortan aipatzen 

den landare ugarietako bat.
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BURUJABETZA | KULTURA BIZI BARATZEA

“Baserri bat zegoen Arrietan hutsik, alo-
kairu merke-merkean. Gazte talde bat 
ikustera joan ginen, eta lehengusuak eta 
biok geratzea erabaki genuen”. Markel En-
zunza mintzo da, Uribasterra baserriko 
kidea. Profil anitzeko sei gazte batu dira 
baserrian elkarrekin bizitzen jartzeko eta 
bestelako bizi ereduen alde egiteko. 

Burujabetzara pausoak ematen
“Elikaduran eta bizi ereduan ahalik bu-
rujabeen izatea da gure helburua”, kon-
tatu du. Uribasterrako kideen artean 
bera zen baserrian lehenagotik gehien 
aritua. Beste lagunek arrazoi desberdi-
nak medio hartu zuten proiektura ba-
tzeko erabakia: herrian bertan bizi nahi 

zuelako batek, hiriko bizimodu azkarraz 
nazkatuta lasaitasun bila besteak, eta 
beren lan/jarduerak aurrera ateratzeko 
toki aproposa zelako beste batzuek. 
 Baserriko lanak aurrera eramate-
ko txandaka antolatzen dira: otorduak 
prestatzea, animaliak zaintzea, ortuko 
lanak egitea, arropa garbitzea eta ha-
rrikoa egitea, lan guztiak denen artean 
banatzen dituzte. 1.000 metro koadro 
inguruko baratzea lantzen dute: “Ekoiz-
ten dugun guztia etxerako da”. Elikadu-
ran burujabe izatera iristen direnean 
erabakiko omen dute beren produktuak 
zabaldu edo ez. Lehen helburua euren 
beharrizanak asetzea da. 

Baserriaz harago, herri eragile
Baserriko ganbaran entsegu lokala sor-
tu dute. Grabaketa estudioa ere badu 

guneak, eta herriko edozein musikari-
rentzat zabalik dago. Eta Uribasterra 
Irratia ere sortu dute baserrian: hiru 
irratsaio ditu momentuz irratiak, Mu-
sika baratza musika alternatibo saioa; 
Azoka bizian, Arrietako hileroko azo-
karen jarraipena zuzenean egiten duen 
saioa; eta Baserri bazterrean, nekazari-
tza eta abeltzaintzari buruzkoa. Internet 
bidez emititzen dute oraingoz (Facee-
bookeko Uribasterraren orrialdean eta 
blogean entzungai).
 Baserri proiektua da Uribasterra, bai-
na “herri eragile izatea ere bada ideia”. 
Kontzertuak antolatu izan dituzte, eta 
ba omen da baserriari gaztetxe deitzen 
dionik. Baserriei ez ezik, herri txikiei 
ere bizia ematea bada lorpena. Eta ziu-
rrenik, Uribasterraren kasuan bezala, 
biek ere badute loturarik. n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann

URIBASTERRA

Baserria gazteen eszenatoki
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MAIATZEKO ZOZKETAKKOMUNITATEA

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

MUGARIK GABE 
GIPUZKOAko bulegoa:  
Katalina Eleizegi, 46 behea - 20009 Donostia 
Tel.: 943 445 977 · gipuzkoa@mugarikgabe.org

Sozializazio, komunikazio eta sinadura bilketa kanpaina abiarazi dute elkarlanean, gara-
pen-ereduaren aurrean alternatibak bilatu behar direla sentitzen duten kolektibo ugaritako 
erakundeek. Hala nola, gizarte mugimenduak, GGKEak, sare anitzak eta sindikatuak. Estrategi-
kotzat jotzen dituzten lau ardatzen inguruan eman diote forma TIPI-TAPA bagoaz! Kanpainari: 
Elikagai-Subiranotasuna, Ekonomiaren birlokalizazioa, Eredu energetikoa eta Zainketa (www.
tipitapabagoaz.info) izena jarri diote. 
 Ardatz hauetan lantzen diren edukiei lotutako materiala izango dugu maiatzean zozke-
ta-gai GUNEAn. Kanpaina honetan buru-belarri dabilen Mugarik Gabe Gobernuz Kanpoko 
Erakundeak argitaratutako Bizitza jasangarri eta bidezkoak, Mugarik Gaberen apustua izeneko 
liburuxka, Tipi Tapa Bizimodu jasangarrietarantz dokumentala eta manifestuaz osatutako hiru 
sorta izango ditugu zozketa-gai maiatzean zehar. 

Aste honetako nabarmendua

Eragile hau hobeto ezagutzeko:

BIZITZA JASANGARRIETARANTZ

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

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

#iraunkortasuna 
#elkarlana
#elkarteak 

3

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

Tipi-Tapa bagoaz,  
bizimodu jasangarrietarantz 
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BALOREAK PRAKTIKAN ARGIA KOMUNITATEA  

Zenbat jaialdi berdin (edo oso antzeko) 
ezagutu ditugu azken urteotan Euskal 
Herrian? Izenagatik desberdinduko ge-
nituzke agian, baina egitarauari eta an-
tolaketari begira zenbat makro-festa 
ikusi ditugu herri batean eta bestean? 
Gastatzeko gure ahalmenaz gaindiko 
dirua genueneko arrastoak izango dira. 
Aldaketak nabari dira jai ereduan ere, 
ordea. Horren adibide Euskal Eskola Pu-
bliko Berriaren aldeko jaia, eta bertan 
izango da ARGIA ere.
 Slow bizitzaren filosofiaz hitz egitetik 
praktikan jartzera pasa nahi dute aur-
ten Iruñean. 25 urte ospatu zituen Sor-
tzenek iaz Hernanin, eta handik abia-
tutako hausnarketaren praktika izango 
da maiatzaren 21ekoa. Azken urteetan 
antolatu dituzten jaialdiei erreparatu 
eta “gelditu” beharra ikusi dute. Bizi-
tza frenetikoa frenatu eta hezkuntzaren 
ikuspegitik haurrak erdigunean jarriko 
dituen eskola antolatzearen beharra.  
Horren bidetik doaz Auzo bizi onaren 
eskola aurtengo jaialdiaren leloa eta 
IkasKilo barraskiloaren pertsonaia. 
 Jaia edukiz eta balorez betetzea. 
Ezagun egiten zaigu ARGIAn ere esal-

di hori. Eta horixe bera du Sortzenek 
aurtengo jaialdirako oinarri. Eta balo-
rez betetze horrek antolakuntza guztia 
iraultzen duenez, aurten ez du azken 
urteetan bezala eskola batek hartu jaia 
antolatzeko ardura; aurtengoan eskola 
guztiei luzatu zaie gonbitea prestakete-
tan parte hartzeko, eta hasierak kosta 
egiten badira ere, auzolanaren bidean 
urrats indartsuak eman dira. Eta makro
-jaialdietatik ihesi, “zer behar du gure 
hezkuntza komunitateak?” galderari 
erantzun nahian antolatu da Iruñeko 
festa. Aurten, gainera, hezkuntza komu-
nitateaz gain hainbat herri eragile gon-
bidatu dituzte Hezkuntza Azokan par-
te hartzeko. Bertan izango da ARGIA, 
Euskal Herriko Bilgune Feministarekin, 
Elikaherriarekin, UEUrekin, Euskal Me-
moria Fundazioarekin, Ikasle Abertza-
leakekin, Topagunearekin eta eragile 
gehiagorekin batera. 
 Kendu diezaiogun zentzu negati-
boa “mantso”, “poliki” hitzei, geroz eta 
gehiago baikara gure komunitate txi-
ki honetan pausoak poliki eta mantso 
ematearen aldekoak, pauso sendoak 
izanik. n

Itsaso Zubiria Etxeberria 
@itsasozubiria

Sortzen jaiaren aurkezpeneko irudia. Argazkiaren iturria: sortzen.wixsite.com.

EUSKAL ESKOLA PUBLIKO BERRIAREN JAIA IRUÑEAN

Makro-jaialdien eredutik ihesi

ARGIA IRRATIETAN
•	 Euskal Irratiak: 

Astelehenetan, 8:00etan.
•	 Euskalerria Irratia: 

Astearteetan, 16:15ean.
•	 Xorroxin Irratia: 

Astearteetan, 18:00etan.
•	 Info7 Irratia: 

Asteazkenetan, 16:15ean.
•	 Bizkaia Irratia: 

Asteazkenetan, 11:30ean. 
•	 Bilbo Hiria Irratia: 

Ostegunetan, 10:30ean.

Iban Arantzabal 
@iarantzabal

Frantxis: “Beldur naiz ez ote den 
gure kultura benetan apaingailu 
bat, errepresentazio handi 
batean ari bagina bezala”. @
argia-tik

Alberto Barandiaran 
@abarandiaran

Ni beste honekin geratu 
naiz: “Merkatuak ezin du 
irentsi literatura aldizkari bat 
euskaraz, baina euskal kulturak 
premiazkoa du”
Eta honekin: “Horregatik 
behar ditugu itunak, itunen 
bidez egin behar dugulako 
produktu batzuk gauzatu, jarri, 
promozionatu, goraipatu”.

Iban Arantzabal 
@iarantzabal

Itunena, balnearioa dela 
Donostia, ia, zer behar dugun 
bizitzeko dela galdera, Musika 
Hamabostaldia t Zinemaldia 
jendea erakartzeko dela…

Zigor Etxeburua Urbizu 
@ZEtxeburua

beti bezain fin, Frantxis. Oso 
gomendagarria irakurketa, bai. 
Donostia balnearioa, bai horixe!!

Sarean 
arrantzatutako 
elkarrizketa
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LEE MILLER | BIGARREN MUNDU GERRA | HISTORIAURREA DENBORAREN MAKINA

Elikadura-sexismoa Brontze Aroko Txinan
Txinako erdialdeko lautadan, Ibai Horia-
ren arroan aurkitutako hainbat giza he-
zur aztertu dituzte, isotopo egonkorren 
analisiaren bidez. Eta Proceedings of the 
National Academy of Science aldizka-
rian jakinarazi dutenez, gizonezkoek eta 
emakumezkoek dieta oso desberdina 
zutela ondorioztatu dute: emakumeek 
garia eta garagarra jaten zuten nagusiki 

eta gizonek, aldiz, animalia jatorrizko 
produktuak. Beraz, emakumeei nutrizio 
balio txikiena duten elikagaiak uzten 
zizkieten eta haien hezurrek, ia 3.000 
urte geroago, dieta kaxkarrak eragin-
dako osasun arazoak erakusten dituz-
te oraindik. Hil ondoren ere jarraitzen 
zuen diskriminazioak, emakumezkoen 
hilobiak askoz apalagoak baitziren. n

Munich, 1945eko apirilaren 29a. Lee Mi-
ller eta David E. Scherman argazkilariak 
Hitlerren apartamentuan sartu ziren. 
“Helbidea urtetan poltsikoan gordeta 
izan nuen” adieraziko zuen gero Mille-
rrek. Hitlerren bainugelan, arropa eran-
tzi eta bainuontzian sartu zen Miller. 
Schermanek argazkia atera zion, botak 
parean zituela, ordu batzuk lehenago 
bisitatutako Dachau kontzentrazio es-
parruko lohiaz zikinduta. Baina ez zuen 
lortuko han ikusitakoak bainuan garbi-
tzea. Gau hartan Hitlerren Municheko 
apartamentuko ohean egin zuen lo Mi-
llerrek. Adolf Hitlerrek biharamunean 
egin zuen bere buruaz beste, Berlinen.
 Elizabeth Miller Poughkeepsien (New 
York) jaio zen 1907an. 19 urte zituela 
auto batek harrapatu zuen ia, Manhat-
taneko kale batean. Condé Nast Vogue 
aldizkariko editoreak lagundu zion ez-
beharra saiesten, eta, ezustean, modelo 
karrera abiarazten. Hurrengo urtean, 
1927ko martxoaren 15ean, Lee Mille-
rren aurpegia Vogue-ko azalean agertu 
zen, George Lepapek marraztuta. Edna 
Woolman Chase aldizkariko editore bu-
ruarentzat Milerrek “neska modernoa” 
irudikatzen zuen, eta hurrengo bi urtee-
tan New Yorkeko modelo preziatueneta-
koa izan zen.
 Modelo lanaz nekatuta eta kameraren 
beste aldean aritzeko nahiak bultzatuta, 

1929an Parisera joan zen. Man Ray ar-
tistaren estudiora iritsi eta "zure ikasle 
berria naiz" esan omen zion. Man Rayk 
ez zuen aprendizik hartzeko ohiturarik, 
baina, berehala, haren ikasle, modelo, 
musa eta maitale bihurtu zen Miller. Pa-
blo Picasso, Paul Éluard eta Jean Coc-
teau ezagutu zituen, besteak beste, Pari-
seko egonaldian.
 1932an itzuli zen New Yorkera. Argaz-
ki estudioa jarri zuen han, eta lan enkar-
guak proiektu artistiko surrealistekin 
uztartu zituen handik aurrera.
 Bigarren Mundu Gerrak Londresen 
harrapatu zuen argazkilaria, Roland 
Penrose senarrarekin bizi zela (hura 
ere artista surrealista). Londresko 

Blitz-aren argazkiak atera zituen, eta 
ingurukoen kezkei jaramonik egin gabe, 
Vogue-ko gerra korrespontsal akredita-
zioa lortu zuen. Pariseko liberazioa eta 
Alsaziako gudua, Saint Maloko napal-
mezko lehen erasoa eta Buchenwald eta 
Dachau kontzentrazio esparruak foto-
grafiatu zituen.
 1977an hil zen Ingalaterran, min-
biziak jota, 70 urte zituela, eta gerran 
bizi izandakoek eragindako estres post
-traumatikoa erabat gainditu gabe. n 

Nagore Irazustabarrena 
Uranga 
@irazustabarrena

VOGUEKO AZALETIK HITLERREN BAINURA

Ezkerrean, Lee Miller 1920ko hamarkadaren 
amaieran, ‘Vogue’ aldizkarirako egindako 

argazkian. Eskuinean, modelo ohia 1945ean, 
Hitlerren bainuontzian. 

DAVID E. SCHERMANVOGUE 

FAN WENQUAN
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PINTURA | GRABATUA

Emakumea delako, bere garaiko korron-
te nagusiari bizkar eman ziolako, beti 
oso libre ibili delako, auskalo zergatik, 
Euskal Herriko artearen historiak baz-
terrera utzitako artista horietarik da 
Maria Purificación Herrero Martínez de 
Nanclares (Bilbo, 1942ko abenduaren 
10a), artista izenez Mari Puri Herrero. 
75 urte beteko ditu aurten. Agertzen 
da liburuetan, bere lana badago mu-
seoetan, ez da ezezaguna, baina ahaztu 
samartuta daukagu aspaldian, ez zaio 
eman merezitako lekurik, erakusketa 
handirik, ikerketarik. 
 Jose Julian Bakedanok egin zuen bere 
ordura arteko lan grafikoaren kataloga-

zioa 1982an, Bizkaiko Aurrezki Kutxak 
argitaratu zuen katalogoa: grabatzai-
le ona izan da, ezbairik gabe; bere gal-
bahetik iragazi ditu jasotako eraginak, 
Goya batenak, Ensor batenak, espresio-
nistenak, eta bere mundura ekarri ditu, 
eta bere mundua gurea da. 
 Grabatuetan zuri beltzean ia beti, 
ilunago, zorrotzago, zuzenago ere bai 
akaso, pinturan berriz pintzelkada ari-
nagoz, kolore biziek zapart egin arte, 
konposizio orekatuz oro har baina 
elementu durduzagarriren batekin, 
eta hala ere mundu bera da azkenean 
Mari Puri Herreroren lanetan ager-
tzen dena: taldean ere bakarrik da-

goen jendea, ekaitza lehertu aurretiko 
isiltasuna, bertan egonda ere zer ger-
tatzen ari den jakin ezin duen jendea, 
hitz batean esateko: arroztasuna. Ha-
rridura, misterioa, ironia, batzuetan 
tristura.
 Figurazioa egiten duela esango genu-
ke, horrekin ezer esaten ez dugula jakin-
go ez bagenu. Berak esana da: “Koadro 
guztiak dira abstraktuak”. 
 Donostian hasi, Madril, Amsterdam, 
Parisen ikasi, obra eder bezain harriga-
rria du Mari Puri Herrerok. Jende batek 
beharbada 1978an Marijaia sortu zue-
lako ezagutuko du. Beste batzuk ezta 
horregatik ere. n

Mari Puri Herrero

Arrotza norbere etxean
URAKAN SUNTSITZAILEAREN IRAGARPENA (1984)

Olioa oihalean, 170 x 230 cmXabier Gantzarain 
@gantzarain

ARTEA
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MUSIKA | BELAUNALDI ALDAKETA

Ez zen beste hizketa gairik euskal pro-
bintzietan: noizko musika eszena irauli-
ko duen hurrengo mugimendua? Noizko 
garai berriok eskatzen duten tamainako 
soinu banda? Doktoregaiak nazkatuta 
zeuden Euskal Kantagintza Berria eta 
RRV-a enegarrenez berrinterpretatzen, 
tabernariek hamarkadak zeramatza-
ten playlist berbera erreproduzitzen, 
eta melomano sutsuenek ere –zirrikitu 
ezkutuenetako doinuak ezagutzen di-
tuzten horiek– ez zuten panoramaren 
hitsa aitortzea beste erremediorik. Bai-

ki, begiak erne eta belarriak zut zituen 
edonork antzematen zuen airean: nazio 
oso bat, bere alderdi, lobby eta txosna 
batzordeekin, hortzak izerditan, mu-
sikagintza astinduko zuen mugimen-
du berriaren zain. Eta, zer esanik ez, 
hedabideen egitura osoa, bere kultur 
kazetari, tertuliakide eta musika kri-
tikariekin, lumak koipeztatuta, euskal 
eszenan arrakala bat irekitzeko gai zen 
hurrengoa aldareratzeko prest. Azke-
nerako, artista kanonizatuak ere atera 
ziren egunkarietan aldarrikatuz Ez Dok 

Amairuren espiritua berreskuratzeko 
behar larria zuela herri honek. Makro 
eskalako apurketa berri bat. Betiko 
erretxinak salbu, ez zen inor asaldatu. 
Ordurako, adostasuna erabatekoa bai-
tzen: udaberriko zizak hezetasuna nola, 
Urraketa Handia behar zuen euskal mu-
sikak. 
 Haizeak ezin zuen egokiago jo. Osagai 
guztiak mahai gainean zeuden, panora-
ma lehertuko zuen taldea bakarrik falta 
zen. Eta, orduan, Aldapan gora kaleratu 
zuen Huntzak, eta zabaldu zen lau hai-

KULTURA

BIZI 
LUZEA 
POST 
PUM-ARI!
Sarkasmoa, parodia eta distantzia 
ironikoa, klase guztietako estiloekin 
nahasirik. Iritsi da Post Pum-a, euskal 
musika astinduko duen olatu 
berria. Eta aurreko olatuen bide 
bera egiten badu, kasu, bizpahiru 
hamarkadetan ez dugu beste 
konturik izango eta. 

Kepa Matxain 
@kmatxain
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MUSIKA | BELAUNALDI ALDAKETA KULTURA

zetara, Hemendik At-en arrakasta be-
rantiarretik egundaino deus zabaltzen 
ez zen bezala. Ez zen belarri bakar bat 
ere libratu: bidean harrapatzen zuen 
oro bere baitatik atera eta deabrutze-
ko gai zen hit-a. “Noski, hau zen behar 
genuena”, zioen jendeak, irudituz triki
-pop-aren aro loriatsua berpiztear zela, 
ostera loratuko zirela erromeriak Maixa 
ta Ixiar edo Alaitz eta Maider berriekin. 
Baina igaro dira ia zortzi hilabete, ez 
da segidarik sumatzen, eta honezkero 
susma liteke dena ameskeria hutsean 
geldituko dela. Bai, Huntzarena bozka-
rioa izan da, baina revival-arena, inoiz 
bizitako garai ederrak bere horretan 
errepikatu nahi zituenaren bozkario 
nostalgikoa eta, hortaz, iraungipen data 
zuena. Ez gaitu triki-pop-ak salbatuko, 
momentukotz. 
 Etsipenak hartu zituen bazterrak. As-
kok amore eman zuten, pentsatuz inoiz 
baino zailago zegoela urraketa, musikan 
egiazko iraultzarik egitea ezinezkoa zela 
dagoeneko. Izan ere, nola izan estetiko-
ki urratzaile egun, kapitalak inoiz bai-
no asimilazio gaitasun handiagoa due-
nean? Ba ote da oraindik benetako artea 
egiteko margenik? Halako galderei bu-
ruzko saiakerak hasi ziren liburu-den-
detara iristen. Bitartean, kezka handio-
tatik argi urteetara, “Gaur erronkarieraz 
hitz egiten esnatu naiz” kantatzen zuen 
Kau Kori Kurak, Errioxa Zortzigarren 
Euskal Probintzia dela aldarrikatzen 
zuen Ttun Ttun Brigadek, lau dilistari 
buruzko kantu gogoangarria egin zuen 
ErrezHilek, Bernardo Atxagaren ahots 
eta guzti, Oi, Pello Pello elektronikara 
moldatu zuen Dr. Krzyc-ek. Urrutiko in-
txaurrak ziren, baina gerturatu eta an-
tzeko ezaugarriak zituztela ohartzen 
zen bat: elaborazio handirik gabeko 
kantuak –ordenagailu batekin eta oso 
oinarrizko sintetizadoreekin edonork 
grabatzeko modukoak–, esperimenta-
tzeko gogoa, eta Do It Yourself filosofia. 
 Txanpiñoi gehiago ere agertu ziren 
bide bazterrean. Hondarribiaren sozio-
logiaz dokumental serie luze bat egiteko 
motiborik falta bazen, han hasi ziren 
Gorpuzkingzeko gangstak trapa egiten, 
beren armategi eta guzti, abiyua merke
-merke lortzen dutela kantatuz. Bizkaia-
ra ere iritsi zen ufada freskoa: entzun, 
bestela, Magnetico Grupo Robot-eko an-
fitrioi zibernetikoen kantu labur bezain 
bizkorrak, edo Zazkelen Tribu Dantza, 
Euskal Pop Erradikala erreibindikatuz. 

PECOZZA UNITED:  
“EDOZEIN ETIKETA PROBESTUKO 

DUGU ETORKIZUNEAN DOKUMENTAL 
NOSTALGIKOETAN AGERTZEKO”

Orreaga iritzi taldeari buruzko kanta 
bat duzue, Bugattiko Bihurgunea blo-
gari buruzko beste bat... Non bilatzen 
duzue inspirazioa?
Gure baitako kontraesanetan. Nondik da-
tor urtetan zehar gure artean landutako 
umore kabroia? Antzeko hedabideak ira-
kurtzetik, antzeko lekuetan ibiltzeagatik, 
Irungo gaztetxeko asanbladan elkarrekin 
egotetik... 

Etiketa bat sortu behar bazenute musi-
ka taldeen olatu berri hau guztia barne-
biltzen duena, ze izen jarriko zeniokete? 
Taldekide batek “zinismo musikatua” pro-
posatu du, baina ez gara adostasun bate-
ra iritsi. RRVko taldeek bezala, guk ere ez 
dugu onartuko Pecozza inolako etiketa-

ren pean saltzea, baina baten bat sortzen 
baduzue, RRVko taldeak bezala, bene-
tan asko poztuko gara, eta ahal bezain 
beste probestuko dugu edonon jotzeko, 
eta etorkizunean liburu autobiografikoak 
idatzi, hitzaldiak eman edo dokumental 
nostalgikoetan agertzeko. 

Besterik esan nahi baduzue, bota lasai 
asko. 
Ideologikoki irainduta sentitu beharko 
luketenek hartu dute ongien Pecozza, 
eta ematen du badagoela, adibidez, ez-
ker abertzalearen baitan, autokritikarako 
eta norbere buruaz barre egiteko gogoa, 
baina ez direla ausartzen. Edo hain makal 
dago mugimendua, ezen inork kasu pix-
ka bat eginda asko pozten baitira.
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Betiko punk-a egiten zutenak, berriz, 
panfletotik atera eta hitz satirikoetara 
jo zuten. Irungo Pecozza Unitedek kantu 
bana eskaini zien, besteak beste, Bugat-
tiko bihurgunea blogari edo Durangoko 
Zentro Palentinoari. Donostiako Txe-
mak anal-core taldekoak, ostera, kexati 
zebiltzan, Eibarren El Corte Inglesa dau-
katelako, eta Donostian ez.
 Inork esango du musikarion arteko 
lotura behartuegia dela, oso ezpal des-
berdinekoak direla –elektro pop, trap, 
punk, freak, anal-core, eta abar– eta ez 
dela komeni Errezil sagarra eta Goldena 
zaku berean sartzerik. Irakurketa kamu-
tsa, ez baitu kontuan hartzen korronte 
artistikoen bateratzaile funtsezkoena: 
jarrera. Espiritua. Mundu ikuskera. Eta 
agerikoa da, ñabardurak ñabardura, tal-
deoi sumatzen zaiela antzeko begiratu 
bat. Ez berria, baina bai bazterrotan as-
korik zabaldu gabea –are gutxiago eus-
karaz–. Jarrera ironikoa da, batzuetan 
sarkasmora gerturatzen dena, bestee-
tan parodiara, sarri puntu ikonoklasta 
batekin. Barrearen eta deserosotasuna-
ren artean uzten dute entzulea, ez da-
kielako entzuten ari den ahots hori zen-
bateraino den benetakoa, zenbateraino 
fikziozkoa. Eta, batez ere, ez daukate 
Euskal Herria salbatzeko bokaziorik. 
 Inork baino lehenago usaindu zuten 
hori guztia Bergarako Txapa irratiko 
kideek. Apirilaren 1ean antolatu zuten 
Halabalooza Festibala Kartzela Zaha-
rrean, eta gonbidatu zituzten olatu berri 
horretako hainbat talde: Ttun Ttun Bri-
gade, Magnetico Grupo Robot, Zazkel, 
Dr. Krzyc… Jaialdi hark izan zuen eite 
fundazional bat, aurrenekoz bildu zi-
tuelako toki eta une berean ordura arte 
antzeko jarrerarekin baina beren kabuz 
zebiltzan hainbat artista. Zalantzatienek 
ere garbi ikusi zuten gau horren ondo-
ren: bai, han mugimendu bat zegoen. 
Bestelako forma bat hartzen zuen mu-
gimendu bat –sakabanatuagoa, deszen-
tralizatua, martxa finkorik gabea, oso 
anitza–, baina mugimendu bat. Egin dira 
marmitakoak atun gutxiagorekin. 
 Izena jartzea besterik ez zen falta. Eti-
ketak izan behar zuen “euskal”-ik gabea, 
motza eta inklusiboa. Zein da, ordea, 
talde horiek guztiak barnebiltzen di-
tuen ezaugarria? Aipatutako jarreraz 
gain, sortu diren garai historikoa. Arte 
oro ulertzeko testuinguruari errepara-
tu behar bazaio, talde guztiok gatazka 
armatuaren ostean sortutakoak dira. 

TTUN TTUN BRIGADE: 
“PUNKERA ITZULTZEA DA HAU”

Zerrendatu ditzakezue haiekiko afini-
tatea sentitzen duzuen euskal talde 
batzuk?
Ciclos Iturgaiz erregeak dira. Hasiera ba-
tean horrelako zerbait euskaraz egitea 
zen gure asmoa. Ondoren, Kau Kori Kura 
gure talde kuttunenetako bat bilakatu 
da, eta baita inspirazio iturri ere. Gorpuz-
kingz existitu aurretik jada horrelako zer-
bait behar zela argi genuen, eta iritsi da... 
Bestelako proiektu batzuk ere sortu dira, 
ErrezHil adibidez. Hor ari dira Anunnaki 
eta Doctor Krzyc gure lagun minak elek-
tronikarekin esperimentatzen, eta sinetsi, 
zeresana emango dute. Magnetico Grupo 
Robot dira Euskal Herriko Devo, oso estilo 
propio eta zoroarekin. Zazkel haize fresko 
ufada ikaragarria izan da. Oso lotura bere-
zia daukagu Bergarako BET jaialdiko anto-
latzaileekin eta Haus of Beats elektronika 
irratsaioko kideekin. Eta euskarazko euro 
dance-aren aitzindariak ere bai: Hemen-
dik At. Azkenik, antzekotasun handirik ez 
badugu ere, gustatzen zaigu Mursegok 
eta Amorantek musikarekiko daukaten ja-
rrera jolasti eta esperimentatzailea.

Zuen ustez zerk batzen zaituztete ai-
patzen dituzuen gainontzeko taldee-
kin? 
Guk egiten duguna katxondeoan egi-
ten dugu, baina beste alde batetik, oso 
serio. Txantxa bat izan liteke askotan, 
baina Ttun Ttun Brigade edo Gorpuz-
kingz, nazio eraikuntza dira. 2015etik 
aurrera trap musika mundu guztian he-
datu bada, Euskal Herrian trap musika 
euskalduna behar dugu. Gure herriari 
zor diogu umorea egitean erreferente 
propioak sortu eta erabiltzea. Adibidez, 
gazteak drogatuko badira, behintzat 
eska dezatela abiyua speed-aren ordez, 
eta reggaetoi kutrea dantzatu behar 
badute dantza dezatela Euskadin Txor-
tan Egiten da. Bestalde, badirudi euskal 
musikaren zirkuitu jakin batean sartze-
ko izan behar zarela poeta, filosofoa eta 
intelektuala. Horren kontra ere egiten 
dugu. Edonork egin dezake egiten du-
guna, gogo pixka bat jarriz gero. Azken 
finean, punkera itzultzea da. Lotsa gal-
du, eta konplexurik gabe kalera atera-
tzean sinesten dugu. 

Ttun Ttun Brigadeko kideak euren jarraitzaileetako batekin.
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Nola ez du, bada, horrek eraginik izan-
go? Ez hainbeste, boteprontoan pentsa 
litekeen bezala, lehen ezin zirelako gai 
batzuk askatasunez parodiatu –ikusi, 
bestela, Ciclos Iturgaiz edo Lendakaris 
Muertos–. Ziur asko, beste bat da gakoa: 
ziklo armatua amaitzearekin bat narra-
tiba oso bat amaitu da, eta badago sen-
tipena ez ote duen ordezkatu dena zi-
priztintzen duen baikortasun naif batek. 
Aldiz, talde berriotan begiratu eszepti-
koago bat suma daiteke. Demaseko op-
timismo horren aurrean, nahiago dute 
distantzia hartu, eta inguruari begirada 
zorrotz bezain ironikoa bota.

 Bada garaia biolentziaren aroaren os-
tean sortzen ari den ahots multzo hau 
bataiatzeko. Iritsi da Post Pum-a. Da-
tozen hamarkadetan hartuko ditu ta-
berna, txosna eta herri bazkari oro. 
Entzungo da Korrikako furgonetako ba-
fleetatik, Herri Urratsen eta Usopopen. 
Jarriko dute derrepentean Radio3-n eta, 
suerte pixka batekin, Gaztean. Beteko 
ditu Wikipediako orrialdeak. Egingo 
dira mahai-inguruak, hitzaldiak, ezta-
baidak. Egingo dira, halaber, kamisetak, 
dokumentalak eta doktore tesiak. Iri-
tsiko da museoetara. Graduondokoetan 
irakatsiko dute kultur transmisioaren 
adibide eredugarritzat, harik eta higa-
tzearen higatzeaz erreakzionario bila-
katu eta norbait kontra egiten ausartzen 
den arte. Bien bitartean, bizi luzea Post 
Pum-ari! n

ZAZKEL:  
“EUSKALDUNAK ERREBELDEAK IZAN 

NAHIAN NEURRIZ KANPO ATERA GARA, 
ASPERGARRIAK BIHURTU ARTE”

Zerrendatu ditzakezue haiekiko afini-
tatea sentitzen duzuen euskal talde 
batzuk?
Halabaloozako taldeekiko afinitatea 
izaeran daukagu. Musikalki, Euskal He-
rriko hainbat talderekin aurkitzen dugu, 
gehienak 80ko hamarkadakoak: Itoiz, 
Hertzainak, Delirium Tremens… Oraingo 
bakar batzuk aipatzearren: Aizkorak Zo-
rroztu edo Burun Danga. Baina ez askoz 
gehiago, ezagunenek patxanga tronpe-
teroa jotzen dute eta.

Tronpetismoa,  plast ikozko sk a, 
RRVa… Inguru batzuetan barru-ba-
rruraino sartuta dauden hainbat kon-
turi kritika zorrotza egiten diezue. Zer 
daukazue esateko horiei buruz, eta, 
horien aldean, non kokatzen zarete 
zuek?
Euskal kulturan punk, rock eta musika 
ingelesak garai batean ikonoklastak eta 
kontrakulturalak ziren, baina guztia bere 
garaian egin behar da. Azken hogei ur-

teotan, euskal talde ezagun guztiak dira 
kontrakulturalak, haien hitzak eta haien 
jarrera errebeldeak dira. Baina kontra-
kulturala korronte printzipala bihurtzen 
bada, jada ez da kontrakultura. Tatuaiak 
eta piercingak orain 30 urte egiten zi-
tuena, hori zen errebeldea. Orain Aita 
Santuak ere badaramatza. Musikarekin 
gauza bera gertatzen da: garai bateko 
kontrakulturaren antza duen produktu 
bat saltzen dute musika ekoizleek. Eta 
hori da arazoa, eroso gaudela iraultzaile 
eta apurtzaile garen ilusio horretan, eta 
funtsean dirua egiteko sistema bat bila-
katu da. Horregatik dator Euskal Pop Erra-
dikalaren kontzeptu hori. Nahiz eta eza-
gutu, bizi eta maite dugun punka, rocka 
edota ska, ez genuke ekarpen berririk 
egingo horiek joz gero. Euskaldunak go-
gorrak eta errebeldeak izan nahi horretan 
neurriz kanpo atera gara aspergarriak 
bihurtu arte, eta pop musika gure ustez 
korronte horren kontra doa. Hor koka-
tzen dugu gure burua.

 HODEI TORRES

 » Urrutiko intxaurrak 
ziren, baina gerturatu 
eta antzeko ezaugarriak 
zituztela ohartzen zen 
bat: elaborazio handirik 
gabeko kantuak, 
esperimentatzeko gogoa, 
eta Do It Yourself filosofia
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Uxue Alberdik itzulia, Munduko Poesia 
Kaieren 20. zenbakia borobil horietakoa da. 
Maitasun poemak, desesperazio poemak, 
zorion poemak, heriotza poemak. “Nire zai-
netan barna habil. Patxadatsu sentitzen haut 
irristatzen. Lokietako, samako, ukabiletako 
arterietan bermatzen ditiat hatzak, hi hazta-
tu nahian”.
 Stornitarrak suitzar emigranteak izan 
ziren Argentinan. Hala izan dira hainbat sui-
tzar jatorrikoak, Hego Ameriketako herrial-
dean: Francisco Righetti arkitektoa, Myriam 
Stefford aktorea, Juan Imhoff –2015eko 
errugbiko munduko txapelketan laugarren–. 
Errepublikako bi presidente ere bai: Pelle-
grini, Kirchner. 
 Storni aita alkoholak harrapaturik bizi 
izan zen eta gazte hil zen. Auzo pobreetako 
errezitatzaile, hizlari bikain, katedradun, 
Alfonsinaren poesiak zapaldu zituen alfon-
brak eta lurrezko zoruak. La inquietud del 
rosal (Arrosondoaren ezinegona) ederto jarri 
zion 1916ko opera primari, izan ere, artega 
baitzebiltzan kontzientziadun emakumeak 
garai hartan, langabeak eta ezkon aurrean 
ama zirenak, hain zuzen argumentu bihurtuz 
bizitza bera, kapitalismo berria bera: “Etxe 
lerrokatuak, etxe lerrokatuak,/ etxe lerroka-
tuak./ Karratuak, karratuak, karratuak,/ etxe 
lerrokatuak./ Jendeak karratua du ja arima,/ 
ideiak lerrokatuak/ eta angelua bizkarrean”.
 Eta gorputza ere bihurturik guda zelai, 
Stornik kantatu zion amodio ez-erroman-
tikoari, ez-arrosari, baizik eta natural eta, 
finean, klasikoari: “Hara non harrapatu 
hindudan lepotik, [Eros]/ itsasertzean, hire 
buirakako geziak/(…)/ eta urrezko txirri-

ketan ondo bildurik/ lakio bat kausitu nian, 
zioena: sexua”.
 Modernista bihurtzen du honek guztiak Al-
fonsina Storni? Esateko modu bat da. Storni 
desaktibatzeko modu bat da. Lapitza, berari 
“kanoi txiki eta sendoa” iruditu zitzaion hori, 
erabili izan da esateko Alfonsina Storni neu-
rosiak jotako izaki sentibera modernista izan 
zela, ardi galdua arean, puri-purian zegoen 
Argentina hartako beste ikono bat. Suizidioa 
ere horrelaxe: 1935ean minbizia diagnos-
tikatu zioten, eta Mar del Platan ozeanora 
burua botata hil zen. Egin daiteke hortik ido-
latria bat, oharra eta guzti utzi zuen-eta. Edo 
lot daiteke Horacio Quirogaren heriotzarekin 
bere heriotza, matxismo ariketa bat gehia-
go eginez. Edo esan daiteke, hobe, bizitza 
bakoitzarena dela sinesten zutenetakoa zela, 
eta liburu eder hau irakurri bere osasunean, 
irakurtzen diren bezala libertadore handien 
obrak. n

Storniren suizidioa

Poema antologia
ALFONSINA STORNI

Susa, 2017

» LIBURUA

Alfonsina Storni poeta (Capriasca, Suitza, 1892 - 
 Mar del Plata, Argentina, 1938). 

Igor Estankona 
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Ea nondik hasten naizen... Gure arteko 
zenbait rock jaialditan emakume musi-
karien presentzia eza da. Jaialdioi boi-
kota egiteko ahotsak zabaldu dira; nor-
bera libre da hori egiteko, baina nire 
ustetan aproposagoa da programatzaile 
horiek ohartaraztea generoen arteko 
berdintasunaren lupa handitu dezaten. 
Arrazoizkoa eta egingarria iruditzen 
zait neurri batean, zer hobetu badago 
eta merezi du ahalegintzeak. 
 Ahots batzuek esan dute musika tal-
de bati buruz idaztean edo hitz egitean 
partaideak neskak direla aipatzea so-
beran dagoela. Helduko da, agian, egun 
bat emakumeek, gizonen parera, mu-
sikan eta beste esparru batzuetan par-
te hartzeko aukera izango dutena eta 
horren kontrako traba eta aurreiritziak 
desagertuko direna. Horren alde egingo 
badut ere, hori errealitate izan bitar-
tean nik gustura asko nabarmenduko 

dut adibidez Perlata tal-
dea hiru neskek eta mutil 
batek osatzen dutela eta 
neskak instrumentuak jo-
tzen eta abesten ikusteak 
pozten nauela. Baita ere 
iaz lehenengoz ikusi eta 
entzun nituenean, emanal-
diaz eta agertoki gainean 
erakutsi zuten jarreraz, go-
goaz eta eskaintzaz asko 
disfrutatu nuela. Gazteak 
izanik ere, agertokian des-
parpajoz, gogoz abesten, 
zabaldu nahi duten mezua 

argi dutela, punkaren eraginpean eta 
melodiak lantzen aritzen dira, eta Arra-
sateko Gaztetxeari, literalki, ia su eman 
zioten. Zer gehiago eska diezaiekegu?
 Partaideak ez dira hasiberriak, au-
rretik Lost Girls, No Ways, Interprete 
Desconocido eta Neallta Fola taldeetan 
ibilitakoak dira, punk-aren eta rock-and
-rollaren bueltan beti ere. Eta oraingoan 
ibilbide jarraikorragoa landu nahi dute. 
2015ean sortu zuten taldea eta neguan 
Berrizko Lorentzo Records estudio be-
teranoan beraien lehen diskoa grabatu, 
orain kaleratu dutena. 
 Nondik hasi-k gizarteko askotariko in-
darkeriari buelta eman nahi lioke. Ho-
rretarako, Eskorbutoren erritmoaren 
gainean ziurtasunez abestu-errezitatzen 
dute. Gertatuko ez diren gauzak-ek ere 
errealitatearen gordintasunari so egiten 
dio, eta biolinak lagunduta folk kutsua 
hartu arren, punk-rock melodikoa da. 
Ingelesez sinesgarritasunez abestutako 
Shaking-ek NCC rock-and-rolleroeneta-
tik zein glam-etik egarriz edaten du, Zir-
tasuna kolokan abesti borobila da, errit-
mo sarkorra duen punk-rock melodikoa. 
Metralleta-k karga poetiko handia du, 
sarkorra. Sorginen omenez sentikorta-
sunez idatzitako Gorputzak ferekan punk
-rock hit!a da. Don’t touch me-k rock-and
-rollaren patroiak ederto betetzen ditu. 
Eta Izarra aberatsa da: intro intrigantea, 
punk-rocka, tempo-erdiak eta indarra. 
Eta horri gehituko nioke neska taldeek 
zenbait kasutan azaleratzen duten fres-
kotasun puntua. n

» TELEGRAMA

» DISKOA Desparpajoa eta gogoa

Hemen da Leioako Umore Azoka: maiatzaren 18tik 21era bitarteko programazioa 
prestatu dute Bizkaiko herrian: ez galdu kaleko artisten azoka hau STOP Holy mo-
tors harrigarriarekin ikus-entzule asko bereganatu zituen Leos Carax zinegileari 
buruzko zikloa antolatu dute Bilbao Arten: hilaren 18an eta 19an hasiko da STOP 
Chimères antzerki taldeak Azken itzulia antzezlana ekarriko du Hendaiara maiatza-
ren 21ean. Zortzi urtetik gorako haurrentzat pentsatutako lana da eta 15:00etatik 
aurrera eskainiko dute STOP 

Nondik hasi
PERLATA 

Autoekoizpena, 2017

Arrasateko Perlata taldeko kideak.  

Iker Barandiaran 
@IkerBarandiara 
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 BERTSO SAIOAZUZENEKO EMANALDIA

Udaberriak ez du huts egin urteroko hi-
tzordura eta harekin batera heldu dira 
bertsoak Santutxuko Karmelo plazara. 
Bizkaiko hiriburuko bertsozaleek go-
goz itxaroten duten zita da Udaberriko 
Bertso Saioak zikloa. Santutxuko Bertso 
Eskolak eta Bilboko Udalak antolatzen 
dute eta 33. aldia du aurtengoa. Bilbon 
auzoz auzo mugitzen ibili eta gero, due-
la hamahiru urte behin betiko egoitza-
tzat hartu zuen Karmelo plazako esze-
natokia, Santutxuren bihotzean.
 Udaberriko Bertso Saioen funtsa hiru 
irizpidetan oinarritzen da: bata, goi 
mailako bertsolariak ekartzea; bigarre-
na, Bizkaiko bertsolariei eta emakumeei 
lekua egitea; eta hirugarrena, saioetara 
joandako bertsolariei bertso bana kan-
tatzea. Bertso eskolako kideek presta-
tzen dituzte bertso berezi horiek, eta 
publikoak abesten dizkie bertsolariei, 
saioaren amaieran. 
 Maiatzeko lehenengo hiru larunbate-
tan izango dira saioak aurten. Aurrene-
koan, maiatzaren 6koan, Maialen Lujan-
bio, Unai Iturriaga, Ibon Ajuriagojeaskoa 
eta Miren Amuriza igo ziren oholtzara. 
Eguraldi eguzkitsua lagun, makina bat 
zale inguratu ziren entzutera. 
 Aitor Irastorza gai-jartzaile gaztearen 
aginduetara jardun ziren. Karmelo pla-

zan kantatzea “urteroko errituala” dela 
esanaz hasi zen Amuriza eta Lujanbiok 
gehitu zuen maiatzak bertsoa behar 
duela. Santutxuko paisaia gogoan, ber-
tsoak asfaltoan loratzeko gogoa adierazi 
zuen Ajuriagojeaskoak agurrean. 
 Beharbada eguzkiak publikoa otzan-
du zuelako, kontua da motel antzean 
hasi zela saioa. Txalo zaparradak eta 
barre algarak ez ziren ugariak izan. 
Lehenengo bertsoaldi aipagarria Amu-
rizaren eta Ajuriagojeaskoaren artekoa 
izan zen. Bizkaiko txapelketako finalau-
rrekoan kantatu zuten ofizioa berresku-
ratu zuen gai-jartzaileak, eta Done Jakue 
bidea egiten jarri zituen. Ondoren, bere 
amaren abizenari kantatu zion Maialen 
Lujanbiok. 
 Ariketa berezietarako eta esperimen-
tuetarako aukera ematen dute txapel-
ketaz kanpoko saioek. Hala, Amuriza 
matematikari lanetan jarri zuen Iras-
torzak: beste hiru bertsolariek maite-
mintzean darabilten formula matema-
tikoa eskatu zion berriztarrari. Zerotik 
hamarrera eta hamarretik zerora be-
rehala pasatzen dela bota zion Amu-
rizak Iturriagari, eta honek erantzun 
ez dela gauza berriak probatu zalea: 
“Bat gehi batetik ez naiz, sekula pasatu”, 
durangarraren azken puntua. Ajuria-

gojeaskoari bertso ederra kantatu zion 
Amurizak, maitearen bertuteak bider-
katu egiten dituela esanaz, eta berari 
bihotza zati bi egiten zaiola. Ariketa po-
lita izan zen, Amurizak ondo heldu zion 
erronkari eta beste hiru bertsolariek fin 
erantzun zuten.
 Publikoa ondo kateatu zuen, era be-
rean, Iturriagaren ariketak. Gai-jartzai-
leak puntu batean definizioa eman eta 
durangarrak hurrengo puntuan hitza 
asmatu behar izan zuen. Alfabetoko le-
tra bakoitzeko hitz bat zen eta Iturria-
gak denak asmatu zituen, bat izan ezik. 
Ondoren, binaka, Ajuriagojeaskoa Do-
nald Trump izan zen, eta Lujanbio/Ma-
rine Le Peni aholkuak eman zizkion. 
 Azken ariketan, Iturriaga beste hi-
ruren bertsonal trainer izan zen. Izan 
ere, durangarrak ez du parte hartuko 
udazkenean Txapelketa Nagusian, bai-
na besteek bai. Ziria ederto sartu zioten 
elkarri eta, gainera, Iturriagak asmatu 
zuen beste hirurei ateratzen ea txapel-
ketara zer aldarte daramaten. Bertsoen 
mailaren aldetik ere, ariketa hau izan 
zen osoena, txapelketa aipatu izanak 
bertsolariak bizkortu zituen akaso. 
 Saioa biribiltzeko, bertso eskolakoek 
lau protagonistei idatzitako bertsoak 
kantatu zituen publikoak. n

Udaberriaren doinuan
UDABERRIKO SAIOAK

Bilboko Santutxu auzoan.  
Maiatzaren 6ko saioaren kronika.  

Hurrengo saioak: 
Maiatzaren 20an, 13:00ean Karmelo plazan: 

Arkaitz Estiballes, Etxahun Lekue,  
Andoni Egaña eta Igor Elortza. 

Maiatzaren 26an, 20:00etan poteoa:  
Oihana Bartra, Onintza Enbeita  
eta Fredi Paia tabernaz taberna.

 Dabi Piedra
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 DENBORA-PASAK

Egilea: Ana Zambrano

Puzzlea

Ebazpenak

172453968
589216437
634789512
491837256
268591743
357624189
743965821
815372694
926148375

492381567
167459238
583627149
735896421
648132795
921745386
314568972
256973814
879214653

Koka ezazu pieza bakoitza dagokion tokian eta 
Nagore Legarreta argazkilariak esandako esaldi bat 

irakurriko duzu.

Azkenak
Koka ezazu erantzun bakoitza bere tokian. 

Koloreztatutako laukietan egokitutako 
hizkiak batuz Lapurdiko bi herriren izenak 

lortuko dituzu.

Sudokuak
Bete itzazu gelaxkak 1etik 9rako zenbakiak idatziz, zutabe, lerro eta 3x3ko koadro 

bakoitzean errepikatu gabe.

1 7 2    9   

    1   3  

  4 7  9   2

4  1  3 7 2 5 6

2 6      4 3

3 5 7 6 2  1  9

7   9  5 8   

 1   7     

  6    3 7 5

     1  6 7

  7 4 5  2   

5 8  6    4  

7   8     1

 4      9  

9     5   6

 1    8  7 2

  6  7 3 8   

8 7  2      

Puzzlea:

 “Indian argazki bidaiak antolatzen hasi ginenean, hara 

ez nuenez sekulako tramankulua eroan nahi, sortu 

nuen kamera bat pospolo kaxarekin egindakoa.”

Azkenak:

A: Abiagune, Atsotitz, Giltzape, Bakezale, Heziketa. 

(Ezpeleta)

B: Adibidez, Aholkatu, Kondaira, Arautegi, Argibide. 

(Zuraide)
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Abiaburu

Esaera zahar

Espetxe

Bakea maite duena

Hezteko ekintza

Esaterako

Aholkua eman

Tradizioan oinarritutako kontakizun

Zerbait egiteko arau-multzo

Zerbait ulertzeko azalpen
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“Milioika hegazti hil dituzte, 
arazoaren zinezko kausari 
buru egin gabe”

Auzo baten etxean hegazti gripea agerturik, beste hainbat 
laborariren gisara, prebentzioz ahateak hiltzera behartu 
zuten Jean-Michel Berho. Neurria ez onarturik, etxaldera 
zetozen Frantziako Estatuko osasun zerbitzuko ordezkariak 
oztopatzen aritu zen, kontsumitzaileak eta ELB sindikatuko 
laborariak zituela ondoan. Borroka irabazirik, irakaspen 
bat atera dela dio: “Ekoizleek badakite kolektiboki garaitu 
daitekeela makina administrazio pisu hau”.

Hegaztien gripea hor dago.
Gure marranta bezain ohikoa da. Une 
eta gune berean hegazti gripe forma bat 
baino gehiago daude. Baina azken ur-
teetan agertzen diren gripe oso bortitz 
horiek hazkuntza kontzentratuei lotuak 
dira. Forma bortitz horiek ezin dute na-
turan edota dentsitate txikiko hazkun-
tzetan hazi, hegaztia berehala hilen de-
lako eta ez delako hedatzeko aukerarik. 
Haatik, abereak elkarren gainean diren 
hazkuntzetan bai, genetikoki biziki hur-
bil eta kasik klonak diren hegaztiekin 
bai. Duela milioika urte existitzen dira 
hegaztiak eta gripeak, hazkuntza txikiak 
ere duela milaka urte. Nolaz dira orain 
agertzen epidemia horiek? Aldaketa da 
nekazaritza industriala geroz eta inpor-
tanteagoa dela, garraio gehiagorekin, 
kontzentrazioaren eraginez.  

Garraioaren bidez hedatu da.
Hamar milaka hegazti diren gunee-
tan birusaren kontzentrazio erraldoia 
kausitzen dugu. Naturan libratua dena, 
eraikinetan izan arren, aire kantitate 

alimalea hartua eta kanporatua delako, 
arnasa hartu behar dutelako eta onga-
rrian den amoniakoa atera behar zaiela-
ko. Gainera, hiltegietara edota gizentze 
guneetara garraiatuak dira, eta haien 
luma likistuak naturan hedatzen dira. 

Hegaztiak hiltzea da emandako erantzu-
na. 
Izurrite bortitz bat denean, normalean 
funtzionatzen duen egin-molde bat da. 
Gaur egun arazoa da hiltze sistema as-
koz zabalagoa finkatu arren garraioa ez 
dutela gelditu. Eritasuna hedatu da, eri 
ziren hegaztiak garraiatu dituztelako. 

Eta ahateen hiltzea inposatua zaizu.
Prebentziozko hiltze gune batean naiz. 
Milioika hegazti hil dituzte, arazoaren 
benetako kausari buru egin gabe. Fundi-
tze alimale horren aurka borrokatu gara. 

Etxe ekoizleentzat da zailena. 
Jomugan gaituzte. Alta, ez dugu ezer 
garraiatzen, hegaztiak baserrian ber-
tan haziak, galkatuak eta hilak dira. Ho-

Jean-Michel Berho. Domintxineko ahate hazlea

Eskolan 
ikasitakoari 

bizkar
“Eskolan ikasitakoa egin nuen hasie-
ran, arras espezializaturik. Laborantza 
industrialaren printzipio bat da espe-
zializazioa. Ongi zihoan baina laster 
okertu zen. 1989an etxe ekoizleen el-
kartea sortu genuen eta nirea beste 
begirada batez so egiten hasi nintzen. 
Berea inposatzeko naturari gerra egi-
ten dion sistemarik ez nuen nahi. Badu 
hogei urte pasa ez dudala gehiago 
erremediorik, txertorik ala desinfekta-
tzailerik erabiltzen. Eta ahateak osa-
suntsu ditut”.

JENOFA BERHOKOIRIGOIN

 

Jenofa Berhokoirigoin 
@Jenofa_B
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rregatik ditugu prebentziozko hiltzeak 
errefusatu. 

Sostengu jendetsua jaso duzue.
ELBren baitan sortu genuen iaz hegazti 
gripeari buruzko gogoeta talde bat. Jada 
genioen garraioa zela epidemiaren arra-
zoi nagusia. Industrialak erotuak ziren, 
arras ongi zekitelako baina isilean atxi-
kitzen zutelako. Garraioa geldituz arlo 
industrial guztia da erortzen. Hipokri-
tak dira zeren udaberria etorri zaigu eta 
horrek du kontaminazioa txikitu.

Arriskua da datorren neguan berdina 
gertatzea.
Guk hori diogu. Komedia zabal hori bu-
katu eta oinarrian den arazoari begira 
jarri behar gara, hots, hazkuntza indus-
trialari eta garraioari. 

Alerten datu basea estatuak kudeatzea 
nahi duzue. 
Interprofesionalaren esku da, indus-
trialez osatua, eta neurri guztiak dira 
ekoizle txikiak suntsitzeko. Guk osaga-
rri sistema segurua dugu, ez ditugu neu-
rri ultra-higienista horiek behar. Neurri 
horiek segitu dituzten hazkuntza erral-

doiak dira birusaz lehenik hunkiak izan. 
Argi da ez dela soluzioa. Ekonomikoki 
oso pisua da eta prozedura astuna  Anitz 
ekoizle txikik dute etsiturik lanbidea 
utziko. Ezin onartuzkoa da, jakinez gai-
nera jendarteak ekoizpen eredu hori 
duela geroz eta gehiago eskatzen.

Lanuzteari buruzko zifrak dauzkagu?
Ez, ministerioak gorderik atxikitzen 
ditu. Ez dugu datuen berririk, nahiga-
bean eskapatzen zaizkielarik jakiten 
ditugu. Iaz hazkuntza industrialen bi 
herenak kontaminatuak zirela horrela 
jakin genuen.  

FDSEA sindikatua jakinean da?
Noski. 

Zein izan da haren joera azken mobiliza-
zioan? 
Sekulako presioa jarri dio prefetari, hil-
tzeak behartzeko. Alta, prefetak gu en-
tzunez du deskubritu egoera eta aterabi-
de edo erdibide bat atzeman nahian zen. 
Laborantza ministeritzan, DGAL Elika-
duraren Zuzendaritza Orokorraren mai-
lan teknokratak daude eta haiek dute 
desagerrarazteko politika erabakitzen.  

Nolakoak dira kalte-ordainak?
Hor ere industrialek presioa egin zu-
ten ordainak haien ekoizleei banatzeko. 
Hainbeste non eta aurten batzuek zio-
ten berriz hegazti gripea hartuko luke-
tela, diru-sartzea dutelako lanik egin 
gabe. Haatik etxe ekoizleok ez gara hain-
beste lagunduak. 

Zein da arrazoia?
Lobbyak dituztela parean. Indar harre-
man bat da, industrialek daukatena eta 
guk ez. Horregatik dira ekoizle txikiak 
deskuraiaturik. Gainera, biosegurtasun 
neurriekin inbertsioak emendatzen dira.

Azkenean borroka irabazi duzue.
Hilketa oztopatzeko prest izango zen 
jendea genuen ondoan. Harrituak izan 
gara, batez ere bigarren aldian. Bezpe-
ra gauean jakin genuen 6:30ean etorri-
ko zirela eta mobilizatzeko tartea txikia 
izanda ere, lehen aldian baino gehiago 
ginen. Landetako ekoizleek erran ziguten 
“lasterregi utzi ditugu hegaztiak hiltzera, 
banaka hartu gintuzten, beldurra sarra-
raziz eta ez ginen kolektiboki antolatuak. 
Datorrenean erresistentzia adieraziko 
diegu”. Irabazi izana eredu izan da. n

Hegazti gripe birus bortitzak hazkuntza industrialetan garatzen 
direla dio Jean-Michel Berhok. Ez da ordea bere hazkuntza hautua; 

ahateak kanpoan ditu, eremu zabalean bizi dira.
ROGER AINCY 
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Ezustekoa eman nahian, Iparraldeko 
Ikastolen Elkarteak Senpereko aintzira-
ren ingurua hautatu du aurtengo Herri 
Urrats egiteko. “Tokia oso ederra izateaz 
gain, antzeztokiak jada muntatuta aur-
kitzea erabakigarria izan da oraingoan 
Senpere aukeratzeko; horietako batean 
Niko Etxart zegoen momifikatuta, gi-
tarra eskuan eta zigarroa ezpainetan, 

fanak asetzeko gogo biziz”, azaldu dio 
Beranduegiri Seaskako berrikuntza ar-
duradun Graxiana Landaberryk. 
 Pd: Beranduegiko erredakzioan prest 
dauzkagu datozen sei edizioetako kro-
nikak.

Euskara eta euskal kulturaren egarriz hurbildu 
ziren milaka lagun Senpererat.

SAREAN ARRANTZATUA

Delicatessen!  
Dena 101 eurotik gora

Arnaldo Otegik 180 graduko aldaketa 
eman nahi dio bere ibilbide artistikoari 
EH Bilduren denboraldi berrian. Koa-
lizioaren programazio-arduradunek 
aurreratu dutenez, alde batera utziko 
du azken urteetan jokatu duen Nelson 
Mandelaren rola eta Kataluniako pre-
sidentea izango da aurki estreinatuko 
diren kapituluetan. “Egia esan, sinesga-
rriago geratuko da”, azaldu du Aingeru 
Txadonaburu gidoilariak. “Arnaldo ez 

zegoen oso konbentzituta aurpegian 
betuna jartzearekin eta, tira, aurpegi 
zuridun Mandela bat, denok dakigu ez 
dela oso sinesgarria”. Lluis Llongueras 
ile-apaintzaile kataluniarra fitxatu dute 
Otegiren ilea kardatu eta Puigdemont 
sinesgarri bat eman dezan. Elgoibarko 
politikariak alboan izango du berriz 
ere Pernando Barrena, zeina, diotenez, 
oso trebe dabilen Oriol Junquerasen 
paperean. 

Herriaren zaintzaren 
bisitarien

Otegi “Puigdemont euskalduna” 
izango da EH Bilduren denboraldi 
berrian, Mandela izateaz aspertuta

Non eta Senperen egin dute aurten Herri Urrats

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