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Nuklearren murrizketa
Frantziako Estatuan
Frantziako Estatuko EDF konpainia estatalaren hainbat
erreaktore ixteko prest agertu da Nicolas Hulot Energia eta
Ingurumen ministroa. Iturri nuklearrak %75etik %50era jaisteko
borondatea agertu duen arren, ez du ez datarik, ez zifra zehatzik
eman. Bien bitartean, Pirinioen bestaldean bestelakoa da bide
ofiziala: lizentziak berritzeko denbora gehiago izango dute
zentral nuklearrek Espainiako Gobernuak indarrean sartu duen
araudiaren arabera. Irudian, Frantziako Loira haraneko koltza
zelaiak eta atzean Chinon zentral nuklearreko tximinietako lurrina.
Argazkia: Álvaro Minguito · Testua: Axier Lopez
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Ertzainek euskaraz ez jakitea
ETAri egotzi dio Eusko
Jaurlaritzako Segurtasun
sailburuak: “Ertzainek beren
ordu libreetan ezin zuten
askatasunez joan euskaltegira”.
“ETAgatik ertzainek
ezin izan zuten
euskaltegira joan. Bai
ordea gimnasioetara,
ETBko abentura
lehiaketetara, kirol
taldeetara… #lotsa”
@uiturriaga

“Euskaltegietako
irakasleok ondo baino
hobeto dakigu hau
gezurra dela! Guztiok
izan ditugu ertzainak”
@aintzanep

“Euskararen aldeko
mezu positiboak
eta bla bla... Baina
Legebiltzarreko arreta
hizkuntzaz galdetu
diotenean, sailburuak
ETA aipatu du”
@luistxo

“Ertzainek ez lukete
euskaltegira joateko
beharrik izango
(ETAkin edo gabe)
ertzaina izateko
euskara jakitea
ezinbestekoa balitz”
@txemival

Hondarribia-The Village Outlet
Shopping, astakeria urbanistikoa
Mikel Garcia Idiakez
@mikelgi

40.000 metro koadro, 100 saltoki, 1.000
autorentzako aparkalekua eta urtean 5 milioi
bisitari aurreikusten ditu Zaldunbordan
(Hondarribia-Irun artean) egin nahi duten
megaproiektu burugabeak: Espainiako
Estatuan Bartzelonak eta Madrilek baino ez
duten moduko outlet merkataritza-herri bat.
Hondarribiko EAJk burutu duen esleipenaren
atzean irregulartasunak eta interes ilunak
salatu dituzte.
“Zer dago zentzugabekeria ekonomikoa eta
ingurumenaren kontrako erasoa den operazio
ilun honen atzean?”, dio Bidasoaldeko Lagunak
elkarteak, hainbat talde ekologistaz osatua.
Egitasmoak Jaizkibel-Aiako Harria korridore
ekologikoari kalte egingo liokeela gogoratu
dute, Zaldunborda bien artean baitago,

Gaintxurizketan. Proiektuaren bultzatzaileak
petrolioaren sektoreko enpresak direla ere
azpimarratu dute, Petronor eta Avia kasu.
Hondarribiko alkatea presidente duen
Hondarribia Lantzen enpresa publikoak
Higertoki SLU enpresari esleitu zizkion
Zaldunbordako lur horiek iaz, EAJren
aldeko botoekin baino ez. Esleipena presaka
egin zela, enpresa bakarra aurkeztu zela
eta enpresa hori sortu berria zela –alegia,
lur horien jabetza lortzeko apropos sortu
zutela– diote Bidasoaldeko Lagunek. Lurren
birkalifikazioari lotuta irregulartasunak ere
salatu dituzte (eremua jardun ekonomikorako
lur izendatzearen aurka agertu da EAEko
Lurralde Antolamendurako Batzordea). Eta
horri gehitu behar zaio Higertoki enpresari
tiraka EAJrekin lotura duten izenak atzeman
dituela EH Bilduk, tartean Aitor Kerejeta
Hondarribiko alkate ohiarena.

“Portuaren heriotza ekidin behar dugu”
TXEMA LANDETA, ZAMAKETARIA

“Lanuzte ugari egin ditugu orain arte, presioa egiteko. Hala ere, pauso bat gehiago eman behar dugula uste
dut. Batzuek 12 urte daramatzate ebentual, eta nahiko nuke eurek ere nik izan ditudan lan-baldintza berdinak izatea finko egiten dituztenean. Hori da eskatzen dugun gauza bakarra. Prest gaude gure soldataren %
5a murrizteko, lanpostu finkoak mantentzearen truke”. Landetak nabarmendu du multinazional txinatar bat
arduratuko dela Bilboko edukiontzien %50 mugitzeaz: “Subrogazioan datza gure arazoaren muina.
Geratzen den jendeak bere lanpostua mantentzea nahi dugu. Sektorea pribatizatuko da eta multinazionalek erabakiko dute nor kontratatu eta zein preziotan”. AIARALDEA.EUS (2017-06-15)
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EKONOMIAREN TALAIAN

Jaurlaritzak bere
buruari ezartzeko
moduko DSBE bat
Juan Mari Arregi

TOPATU

“Asko gara eszenatokira igo
nahi dugun neskak”
Xalba Ramirez / Topatu / Klitto!
@xalbaram / @topatu_eus / @KlittoDigitala

Euskal musika eszenaz eta genero harremanekin duen loturaz aritu dira Topatu
eta Klitto atariak hainbat musikarirekin:
Izaro Andres Zelaieta (Izaro), Ane Bastida Saiz (Hesian, Lauroba…) Onintza Rojas Olazabal (Koban), eta Olatz Salvador
Zaldua (Skakeitan, Olatz Salvador).
“Zergatik ez gara emakumeak oholtza
zapaltzera ausartzen? Askotan gertatu
zait jendeak pentsatzea taldeko baten
bikotekidea naizela, adibidez. Zergatik?
Eszenatoki bueltan denak mutilak direlako, eta inertziaz nahigabe denak mutilak direla pentsatzen dugulako” (Olatz
Salvador). “Mutil talde asko daude, ondo
jo gabe animatzen direnak. ‘Zenbat mutil
ikusi dituzu gaizki abesten?’ galdetu zidaten, eta asko izan dira. Baina neska bat
gaizki abesten? Sekula ez. Izan ere, mutilei baimentzen zaie akatsak egitea, baina
neskoi ez. Eta ikuspegi hori aldatzean aterako da neska talde mordoa. Asko garelako eszenatokira igo nahi dugun neskak,
ateratzeko zain gaudenak” (Izaro Andres).

Emakume izateagatik, kritikak
“Publikoak gure musikaz gain gu ere baloratzen gaitu, eta gure inseguridadeak handitzen dira. Ahalduntzea egin behar izan
dugu horrenbeste jendek gutaz esango
8

duenaz ez hainbeste pentsatzeko. Baina
errealitatea da ez dela kontzertu bakarra
egon, taldean neska gehiago garela gogorarazi ez digutena. Musikaria zara, baina
lehenago emakumea, eta uneoro gogorarazten dizute” (Onintza Rojas, goiko argazkian). “Nire taldeko mutilek jasotzen
ez dituzten kritikak jasotzen ditut nik, ez
soilik musika ikuspegitik: ze ile kolore,
nola noan jantzita... Bestelako kritika ugari entzun behar izan ditugu” (Ane Bastida). “Eskubidea dugu eszenatokian nahi
dugun bezala egoteko: polita, itsusi, ondo
edo gaizki jotzen” (Izaro Andres).

Jarrera maskulinoez
“Estilo asko oraindik ez ditugu jorratu eta
talde punkyen eredua jarraitzen dugu, beraien patroiak. Maskulinizatu behar izan
dugu askotan eszenan sartzeko. Musika
egiteko era femeninoagoa behar dugu”
(Olatz Salvador). “Jarrera maskulinoagoak hartzera behartuta sentitu naiz. Normala da, batzuetan 16 laguneko lantaldean neska bakarra ni izan naiz-eta. Une
oso deserosoak bizi izan ditugu” (Izaro
Andres). “Arazoa hala ere ez da emakume
edo gizon izatea bakarrik, gune askeak
beharrezkoak dira norman sartzen ez diren gorputz horientzat guztientzat. Eta
espazio guztiak askatu behar ditugu, bai,
baina bitartean beharrezkoa da gune aske
batzuk bada ere sortzea” (Onintza Rojas).

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE) jasotzen duten EAEko
62.924 pertsonek laster ikus dezakete euren prestazioa murriztuta –634
euro inguru pertsonako– EAJ-PSEren gobernuak PPren babesarekin
sustaturiko erreforma dela-eta. Horixe salatu du berriki Euskal Herriko
Eskubide Sozialen Kartak, Lanbideren Bilboko egoitza aurrean; babes
sozialeko sistema publiko bat ere
eskatu du mugimenduak.
Beatriz Artolazabal Enplegu eta
Gizarte Politiketako sailburuak esan
zuen pertsona bat duin bizi daitekeela hilean 600 eurorekin. Eredu izan
beharko luke eta bere soldata publikoari uko egin DSBErekin bizitzeko!
Ez dute lotsarik gobernuan duten
kargutik publikoki halako gezurrak
esateko: jende guztiak daki pertsona
batek –are gutxiago familia batek–
ezin duela egungo DSBErekin duin
bizi. Funtsean, Eusko Jaurlaritzak
DSBEren erreformarekin nahi duena
da kostuak murriztu, bere lehentasunak beste batzuk direlako, tartean
dirua erruz bideratzen duen AHT.
Murrizketa politikak justifikatzeko, Eskubide Sozialen Kartak garbi
du zertan ari den administrazioa:
“Kriminalizatu eta estigmatizatu
nahi ditu kolektibo eta sektore sozial
prekarioak, baita sozializatzeko moduak ere, pobreziari aurre egin eta
etxebizitza konpartitu beharra daukaten horiena, adibidez”. Beharrezkoa da prestazio sozialen kontrol
egokia iruzurra saihesteko, baina
ezin da onartu obra faraonikoentzako dirua dagoen bitartean –ekonomikoki, ingurumenari dagokionez
eta sozialki justifikaezinak–, gehien
behar dutenentzako laguntza publikoei guraizeak sartzea. Euren buruari ezarri beharko liekete DSBE berri
hau lehendakariak, sailburuek eta
haien aliatuek.
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LINDANO ISURIA
Bizkaiko Jata zabortegitik
gertu kontrolatu gabeko
lindano isuria aurkitu
dute, Ekologistak
Martxan-eko kideek
zabaldu dutenez.
2008tik debekatuta
dago lindanoa Europar
Batasunean.

ERRAUSTEGIAREN AURKAKO MUGIMENDUA

Gose greba erraustegiaren aurka
DONOSTIA. Sei lagunek zortzi eguneko gose greba abiatu zuten Donostiako Easo plazan, ekainaren
14an, Zubietako erraustegiaren kontrako protestan. Hainbat hitzaldi eta ekitaldi ere antolatu dute,
tartean Amaratik Foru Aldundiaren atariraino luzatu den giza katea. Egun horietan, bisita eta elkartasunezko animo asko jaso dute grebalariek

8.916 sinadura Donostiako
metroaren kontra
Argia

Donostiako metroaren pasantea gelditzeko eskatuz, Eneko Goia hiriko alkateari zuzendutako idatzia aurkeztu du Satorralaia bizilagunen mugimenduak, 8.916 donostiarren sinadurekin batera.

Garraio eredua

Desadostasun soziala

Hiriak behar duen
garraio-ereduaren
inguruan prozesu parte-hartzailea ireki eta
herri-galdeketa egiteko
eskatu dute. “Gaitzesgarria da Udalak eztabaida publikoari uko egin
eta proiektuak aurrera
jarraitzeko erraztasun
guztiak ematea, arrazoi
faltsuak tarteko”.

“Udalak ezin du ezjakinarena egin Metroaren
pasantearen aferak herritarren artean sorrarazten duen ezinegon
eta desadostasun sozial
nabariaren aurrean,
ezta Gipuzkoako Aldundiak egindako inkestan
azpiegitura honek jaso
duen suspentsoaren
aurrean ere”.
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Aldarrikapena eta
informazioa
Kalejira aldarrikatzailea, informazio
banaketa eta asanblada egin dituzte, Satorralaiakoek deituta.
Hitzaldi informatiboa
ere antolatu dute
ekainaren 21ean, Satorralaia eta Dbus-eko “Kurpil” langileen
elkartearen eskutik.

GURE ESKU DAGO

%95,8
da euskal estatu
burujabe baten
alde bozkatu
dutenak, Bortziriak,
Imotz-Basaburua,
Mendialdea eta
Sakanako 24 herritako
galdeketetan.
Parte-hartzea
%28,73koa izan da.

164

herritan egin dira
galdeketak azken
lau urteotan, eta
150.000 lagunek
baino gehiagok
bozkatu dute.

EH BILDUREN
I. KONGRESUA
Arnaldo Otegi EH Bilduko
koordinatzaile nagusi
izendatu dute, militanteen
botoen %84ko babesaz.
Aurkeztu den bakarra
izan da. “Independentzia
eta eredu sozial berri
bat nahi ditugu. Iraultza
kontserbadorearen
alternatiba izan nahi du
EH Bilduk”. Kontsentsua
ere azpimarratu du
Otegik.

GOMAZKO PILOTAK
Foruzaingoaren
jarduna eraberritu eta
gomazko pilotak ez
erabiltzeko erabakia
bururaino eraman dute,
bi prestakuntza ikastaro
jasoz eta material berria
eskuratuz. Erabaki hau
Lauko Gobernuaren
akordio programatikoaren
muinean zegoen.
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NET HURBIL EKIALDE HURBILA | GEOPOLITIKA

Iran urduri arazteko,
emaiozu xake-mate
Qatar harroputzari

Pello Zubiria Kamino
@pellozubiria

Qatar txikia hesitu dute Saudi Arabia, Emirerri Arabiar Elkartuak eta Egipto
artean, uberan jokaldira erakarri dituztelarik herrialde musulman gehiago
Pakistandik Mauritaniara. Gatazkak badauka familiako liskarren usaina: anaia
nagusiek, Donald Trumpek Iranen aurka egindako hitzaldi bortitzak beroturik,
aukera ikusi dute familiako txikiena den Qatar arrastoan sartzeko, onean ez
bada txarrean. Baina inplikazio geopolitiko handi bezain nahasiak ere bai.
Tomas Alcoverro (La Vanguadia) kazetari beteranoak esan ohi du: “Ekialde
Hurbilaz zerbait ulertu baldin baduzu,
seinale gaizki azaldu dizutela”. Lerroon
ametsa ez da Arabiako Golkoa uda honetan gerrara eraman lezakeen tentsioaren azalpen totala ematea. Aldiz, interesgarria dirudi ataritik Libanon afera
nola ikusten duten ezagutzea. L’Orient
– Le Jour da Beiruteko egunkari nagusietakoa, burgesia kristauaren ikuspegia
azaltzen duena, Mendebaldeko eredu
parlamentarioaren defendatzailea, kritikoa Hezbola, Siria eta Iranekiko, herrialdea suntsitu izan duen Israelekiko
mesfidatia, kritikoa ere Saudi Arabiak
zabaldu duen islam atzerakoiarekiko…
Hona nola ikusten duen Qatarrekoa.
Ekainaren 5az geroztik Saudi Arabia
(31,5 milioi biztanle), Barherin (1,37),
Arabiar Emirerri Batuak (9,16) eta
Egiptok (91,5) harreman guztiak eten
dituzte Qatarrekin (2,4 milioi), hegaldiak, sal-erosketak, turismoa, bisitak,
harreman politiko eta militarrak… eta Al
Jazeera telebistaren presentzia.
Une larriak Golkoko potentzia txiki
txit aberats honentzako. Ikusi zifrak.
2,4 milioi biztanletatik –emakumeak
soilik laurdena– %90 atzerritar langileak, herritartasuna ez dauka 300.000k
besterik. Lurraldez Nafarroa adinakoa.
Alderdi politikoak debekatuta. Munduko hirugarren gas erreserba handiena,
Errusia eta Iranen ondotik.
1995ean Qatar Saudi Arabiaren menpetik askatu zenetik, tirabiran egon dira
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bietako dinastia agintariak. 2014an
bizi izan zuten aurreko krisia, orduan
ere Saudi Arabiak eta bere sateliteek
Qatarretik enbaxadoreak erretiratuta.
Oraingoan gogorrago tenkatu du soka
Saudi Arabiak, blokeo totala ezarriz Qatarri. Bitartekaritza lanak konplikatuagoak dira, eta bi aldeek daukate zailago
atzera egitea: Qatarrek burua makurtuz
gero bere izaera bera galduko luke; Saudi Arabiak Yemenen hanka sartu ostean
ezin du onartu beste senide bakar batek
ez obeditzerik, herrialde musulmanen
lidergoa dauka jokoan.
Idatzi du Anthony Samranik: “Riad
mehatxatuta sentitzen da. Alde batetik
Iran indartzen ari da Ekialde Hurbilean.
Bestetik, ugaritu dira orain arteko ordena zalantzan jartzen duten mugimendu
lotsagabeak, laikoak bezala islamistak.
Riad da gaur egun kontra-iraultza anti-iraniarraren, anti-islamistaren eta antidemokratikoaren aitzindaria. Saudi
familiak azken iltzea josi nahi dio ‘udaberri arabiarren’ zerraldoari”.
Iran makurtzea da gako nagusietako
bat. Energia atomikoaz AEBekin lortutako akordioa gora behera, eskualdean
duten hegemonia sendotzen jarraitzen
dute iraniarrek, kontrolatuz Irak, Siria,
Yemen eta Libanoko gobernuak –Beirutetik hala ikusten da potentzia xiitaren
indarra–. Saudi Arabiarentzako bezala Israelentzako Iran da etsai nagusia,
Ekialde Hurbil osoaren egonkortasunaren mehatxua. Donald Trumpek alde
betara utzi ditu Obamaren epelkeriak

eta bat egin du ikuspegi horrekin. Egoera horretan Qatarrek eutsiko dio?
Egunkari berean Emile Sueurrek sinatu du krisiaren galtzaile probableena
iradokitzen duen editoriala: “Qatar funanbulista balantzaka hasi da”.

Trumoi bat ekaitz bihur litekeena
Hamad al-Thani emirra egin delarik Qatarreko erregetzaren jabe –Sueurren
analisian– 1995ean, orduan nabaritu
ziren urte batzuk lehenago eskualdea
astindu zuten Basamortuko Ekaitzaren
–Irakek Kuwait inbaditu osteko gerra–
eraginak. Iranen anbizioak batetik eta
Saudi Arabiarenak bestetik, Qatarreko
emirrak ulertu zuten tronuari eusteko,
emirerria bizirik atxikitzeko, leku bat
eman behar ziola munduko mapan.
Qatarrek ez dauka horretarako ez indar militarrik, ez behar adina biztanle, ez kokapen geografikorik. Baina oso
aberatsa da. Gas-dolarrak inbertituko
ditu diplomaziaren osagai orotan (kultura, kirola, hedabideak, politika, ekonomia) Riad handiaren itzalari eskapo
egiteko.
Al Jazeera izan da ofentsiba orokorraren tresna nagusietako bat: iraultza
eskualdeko hedabideen panoraman,
Ekialde Hurbil osoan eragin ahalmena
ematen duena, audientzia harrigarriekin, beste agintariak haserraraziz.
Diplomazia ekonomikoa lantzeko, gasaren etekinekin funts handi bat sortuko du Qatarrek, krisiarekin diru gosez
diren Alemania, Estatu Batu, Frantzia
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‘InContext’ webgunetik hartutako irudian,
AEBetako lehendakari Donald Trump eta Saudi
Arabiako errege Salman Abdulaziz erregea
(ezkerretik bigarrena) ‘Ezpata-dantza’ jokatzen
Riadera amerikarrak egindako azken bidaian.
Ekialde Hurbileko karta geopolitikoa berregiteko
nahian, Obamaren baretze estrategia eten
eta Iran gogorrago erasotzeko deia egin zuen
Trumpek. Qatar izan daiteke mugimenduaren
lehen biktima.

edo Erresuma Batuko konpainietan eta
zor publikoetan inbertitzeko. Kirolean
ere nahi du distira Qatarrek, aipatu
beharrik ez Barcelona FC bezalakoetan
egindako inbertsioak, munduko futbol
txapelketa 2022rako… Hezkuntza eta
kulturak, hitzarmenak AEBetako eta Europako unibertsitate onenekin.
Benetako fronte diplomatikoan, geopolitikan daukan txikikeria gainditzeko
ekilibristarena egingo du. Israelekin
hasieran harreman guztiak eten, gero
saiatu Gazan agintzen duen Hamasekiko bitartekaritza egiten… aldi berean
Hamaseko buru nagusia Dohan aterpetuz. Berdintsu AEBekin, Ekialde Hurbileko egoitza militar nagusia eman
al-Udeid basean Siria eta Iraken Estatu Islamiarraren kontrako erasoak
bertatik egin ditzan, eta aldi berean
talibanen bulego ofizial bat baimendu

Dohan. Bestalde, Al Kaeda eta Estatu
Islamiarrari Qatarrek emandako laguntzaz asko idatzi da, baina honetan ere
ez du oso ezberdin jokatu bere anaia
nagusi saudiarengandik. Geopolitikak
klase guztietako joko kontraesankorrak baimentzen ditu.
Baina Iranekiko harremanak ere kudeatu behar ditu, eta honetan oso aparte dago Riadeko buruen interesetatik.
Iranek eta Qatarrek konpartitzen dituzte Persiar Golkoko urpean dautzan gas
hobi erraldoiak, munduko handienak.
Ezin zuen parte hartu, beraz, Irak isolatzeko kanpaina arabiarrean.
Qatarren ekilibrista-diplomaziak
bere bidea txukun egin zuen, harik
eta 2013an Egipton militarren kolpe
batek azpiratu zuen arte Mohammad
Morsi, qatartarrek babesten zutena.
Golkoko herrialdeen arteko krisi di-

plomatikoa ere garaitsu horretakoa
da, 2014koa.
Eta gauzak baretuta ziruditenean,
aurten bertan iritsi da Donald Trumpen
bisita Riadera, Iranen kontrako mintzaldi bortitza eta Obamaren aroa finikitatuz Saudi Arabiaren eta AEBen arteko
harremanen berotzea.
“Riad eta bere aliatuek –amaitzen da
editoriala– ez dute denborarik galdu zauria urratu eta lotsagabeegi jokatu duen
Qatar berriro arrastoan sartu nahi izateko. Gaur, Mendebaldeko agintarien isiltasun handiaren aurrean eta Saudi Arabiak
eskualdeko kartak berriro bere nahieran banatzea erabaki duenean, Qatar funanbuloak lan handiak eduki behar ditu
alanbrearen gainean irauteko. Hortik aurrera, baliteke trumoi diplomatiko honek
iragartzea Ekialde Hurbileko ekaitz berriren baten hasiera”. n

50 urtez elkarrekin
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Ainhoa Juaniz, clowna

«Pantxika ‘Fatxistorraren’ ondoan
jarriko litzateke eta txistorra
beganoa aterako luke»
Ainhoa Juaniz iruindarra zirku artista da, gomazko emakume indartsu eta
dibertigarria, noiz edo noiz gorputza Pantxika Lamur fenomenoari uzten diona.

Reyes Ilintxeta
@ReyesIlintxeta
ARGAZKIAK: DANI BLANCO

Nola iritsi zinen zirkuaren mundura?
Ni oso berandu hasi nintzen zirkua ikasten. Lehen kirol pila egiten nuen: karatea, igeriketa, gimnastika artistikoa,
taekwondoa, sokatira… eta Madrilera
iritsi nintzenean dantza afrikarra, antzerkia eta clown teknikak ikasi nituen
zirkuaz gainera.
Madrilera propio joan zinen zirkua ikastera?
Duela hogei bat urte Iruñetik ateratzea
erabaki nuen. Lehenbizi Italiara eta ondoren Holandara joan nintzen. Italian
sagarrak biltzen aritu nintzen lanean
eta Holandan logistika enpresa batean,
Nippon Expressen, bidali beharreko paketeei etiketak jartzen. Ez dakizu zein
gustura aritu nintzen lan fisiko horiek
egiten. Madrilgo jendea ezagutu eta haiekin Madrilera joan nintzen egun batzuetarako. Orduan Iruñera itzuli nintzen,
baina aste bat pasata lagun haietako batek deitu zidan esanez nire izena eman
zuela Alcorcóngo zirku eskolan, gustukoa izango nuelakoan. Jolas parkera joatea bezalakoa izan zen. Oso merkea zen,
gainera, eta merezi zuen. Bigarren urtean, zirkuaz gain, antzerki eskolara eta
dantza afrikarrak ikastera joan nintzen.
Puente Vallecasen bizi nintzen hasieran
eta gero Navalquejigo herri okupatuan.
12

Zeren bila joan zinen Iruñetik?
Oso gustura nengoen, baina Euskal Herritik alde egiteko beharra nuen, herri
honek harrapatzen zaituelako, eta are
gehiago pertsona aktiboa bazara. Ez
nekien, eta oraindik ez dut ikasi, ezetz
esaten. Militantzia kontu horrek harrapatzen zaitu, mila gauzetan sartzen
zara eta nik ateratzeko beharra sentitu
nuen, arnasa hartu, egun batean itzuli
ahal izateko. Orain gustura nago berriro
hemen eta prest Euskal Herriaren alde
eta euskararen alde lan egiteko behar
denean.
Nola sortu zen Zirika Zirkus?
Boli [Luis Lainez] eta biok Madrilen ezagutu genuen elkar eta bat-bateko maitemina izan zen. Alcorcóngo Udal Zirku
Eskolan aritzen ginen ikasten eta, aldi
berean, antzerki zirku konpainia batean
lanean ari ginen. Eskolan hasi bezain
laster konpainiako zuzendariak galdetu
zidan ea hanka-paloetan ibiltzen ote nekien eta segituan hasi nintzen haiekin.
Handik gutxira obra bateko protagonista nintzen. Magia izan zen, baina nire
bizitza osoan hala gertatu izan zait beti.
Handik denbora batera Boliri proposatu nion gure ikuskizuna sortzea. Horrela sortu ziren Loretsu Traketsu eta
Bolitxe Zalaparta pertsonaiak. Hasieran

Boliren pailazoak ez zuen hitz egiten.
Boli Vallecasekoa da eta orduan oraindik ez zekien euskaraz. Iruñean eskaini
genuen gure emanaldia eta egun horretan bertan beste hiru tokitara joatea proposatu ziguten. Oso harrera ona
egin ziguten eta ikusi genuen hemen
aukera asko izan genezakeela. Madrilen

Ainhoa Juaniz Ezpeleta
1970, Iruñea

Berak eta Bolik (Luis Lainez Taboada)
Zirika Zirkus taldea sortu zuten orain
dela 15 urte. Dozena bat ikuskizun
sortu dute. Zirkua, akrobaziak,
eskujokoak, antzerkia, eta batez ere,
umorea dira haien osagarri nagusiak.
Ainhoa Juanizek sortutako clown
lotsagabe eta maitagarria da Pantxika
Lamur. Zirku eskolak ematen dituzte
haur eta gaztetxoentzat Txantrea
auzoan eta Etxarrin. Astean behin
Euskalerria Irratiaren uhinen bidez
bere burutazioak eta irri karkaila
kutsakorrak barreiatzen ditu.
Ekainaren 24an Ondorengoak lana
estreinatuko dute Iruñeko Gaiarre
Antzokiaren kanpoaldean.
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etxe okupatu batean bizi ginenez, arazorik ez zegoen dena uzteko eta hona
etortzeko. Iritsi ginenean Topaguneko
kideekin, Xole Erbiti orduan Hezkuntza
Saileko Euskara ataleko arduradunarekin, eta Iñaki Azkona Iruñeko Udaleko euskara teknikariarekin hitz egitera
joan nintzen eta haiek nire aingeruak
izan ziren. Beti eskertuko diet eman zidaten laguntza.

Baliabide gutxirekin hasi zineten.
Eskola askotara joaten hasi ginen. Ezer
ez genuenez gure katxeta nahiko txikia
zen. Maleta banarekin etorri ginen. Besterik ez genuen. Lagun batek margotu
zigun kartel handi moduko bat eszenatokian jartzeko, izebak musika-kate
zahar bat utzi zidan eta lagunek eramaten gintuzten haien autoetan tokietara.
Sare handi bat sortu zen. Nire ahizpa,
gure kuadrilla… guk dena konpartitu
izan dugu beti. Asko eman dugu eta asko
eman digute beti.
Handik gutxira gidatzeko baimena
atera eta lagun batzuek furgoneta zahar
bat oparitu ziguten. Horrela, poliki-poliki, joan gara hazten. Urte batzuk dira honetaz bizi garela eta lasai gabiltza. 1.100
euroko soldata jarri diogu gure buruari.
Gurekin batera beste hainbat lagun aritzen dira lanean ikuskizunetan, Maribel
Martinez, Txetxu Collado, Oier Bravo eta
Sergio de Andrés, bereziki.
Zirika Zirkusen zer egiten duzue?
Familia osoarendako antzerki-zirku
ikuskizunak hainbat teknika uztartuz: orekak, akrobaziak, akroporteak,
clown-ak, musikaz lagundutako eskujokoak, eta dantzak; umorez betetako
lanak dira, guztiak maitasun handiz
eginak.
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»» “Pantxikak, emakume
heldua izanda, askatasun
ikaragarria sentitzen
du pentsatzen duena
esateko. Neskazahar
forever da, baina berak
aukeratu duelako”

Zuen ikuskizunetan ikusgarriena akroporteak dira. Ariketa fisiko gogorra da?
Bai. Kirol munduan akrosport deitzen
zaio. Orain estreinatu behar dugun ikuskizunean akroyoga egiten dugu gehienbat. Akroporteak dira, baina yogatik
hartutako osagarri batzuk dituztenak:
arnasketak, sentsazioak…
Zuen entrenamenduak nolakoak izaten
dira?
Gimnasiora joaten naiz eta heldu den
urtean pilates eta yoga gehiago landu
nahi ditut. Beste batzuek arte martzialak, ariketak oihalekin edo bestelakoak
egiten dituzte. Bakoitzak berea. Helburua da indarra, malgutasuna, oreka eta
konfiantza lortzea. Konfiantza haur eta
gaztetxoekin egiten ditugun ikastaroetan bereziki lantzen dugu, agertokiaz
gain bizitzako arlo guztietan beharrezkoa delako.
Elikadura zaintzen duzue bereziki?
Hala egin behar da, ongi jatea eta atseden hartzea ezinbestekoak baitira halako lan bat egiteko. Dena den beti ez
da erraza izaten. Bolada lasaietan dena

orekatuago egoten da, baina zurrunbilo
batean sartzen zarenean, gu ikasturte
bukaera honetan gabiltzan bezala ibilita, bolo pila batekin, kurtso amaierako
saioak egiten eta oraindik gure ikuskizun berria estreinatu gabe, dena zailagoa da. Ez dugu denborarik ezta erosketak egiteko ere. Nik badaramatzat bi
egun jatetxe batean jaten. Baina ez da
ohikoa. Normalean etxean eta modu
orekatuan jaten dugu. Irañetan bizi gara
eta Sakanako barazki ekologikoak kontsumitzen ditugu, adibidez.
Lan egin baino lehen normalean oso
gutxi jaten dugu. Emanaldi fisikoki gogorra egin behar badugu arratsalde erdian, adibidez, nik ez dut bazkaltzen.

Eta nola hasi zineten haur eta gaztetxoei
ikastaroak ematen?
Txantreakoa naiz eta etorri ginenean
ikusi nuen oso garrantzitsua zela auzoko haurrei erakustea guk ikasitako
guztia. Horrela hasi ginen duela 15 urte
Auzotegin klaseak ematen eta han jarraitzen dugu. Gaztetxo batzuk hasieratik daude gurekin eta dagoeneko guk
baino gehiago dakite. Auzoari zerbait
ematen saiatzen ari gara. Orain Irañetan
bizi gara eta Etxarrin ere ematen ditugu
klaseak. Zirkua beste gauza asko lantzeko bitartekoa da: elkartasuna, elkar laguntza, talde lana, lehiakortasunik ez…
Eta clown ikastaroak ere bai?
Haurrekin ezin da clowna landu, haiek
clownak direlako. Haiengandik asko
ikasten dugu. Antzerkia, begiradak, sentsazioak, zirkuko teknikak... irakasten
dizkiegu, eta batez ere, erronkak gainditzen. Teknikari baino gehiago talde lanari eta saiatzeari ematen diegu garrantzia. ‘Gaizki’ hitza ez dugu erabiltzen.
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Ondorengoak da ikuskizun berriaren izena. Noren ondorengoak dira?
Miren eta Nekane dira protagonistak.
Haien arbasoek duela 500 urte sortu
zuten zirku saioa berreskuratu dute.
Zuzeneko musika, klakea, akroporteak,
akrobaziak eta umorea, batez ere umorea, izango ditugu hemen. Zirku klasikoan familiek urte askotarako egiten
dituzte ikuskizunak eta gurasoengandik
seme-alabengana pasatzen dira. Guk
hori nabarmendu eta erakutsi nahi genuen gure hamabosgarren urteurreneko ikuskizunean.
Zirkuaz zer pentsatzen duzu, oro har?
Animaliak dituzten zirkuak ez ditut
onartzen. Alabaina, badira zirku klasiko
onak, Ondorengoak-en espiritua dutenak, hau da, ikuskizun klasikoak belaunaldiz belaunaldi transmititzen direnak.
Pailazo klasikoak asko gustatzen zaizkit.
Haiengandik jaso dugu pila bat.
Zein da clowna eta pailazoaren arteko
aldea?
Lagun batek esaten zuen clowna ikasketak dituen pailazoa dela. Clown esaten
zaio antzerki teknika bat lantzen duen
pertsonari, eta pailazoak zirku klasikoko pertsonaia barregarriak dira. Hala
ere, clownak asko hartzen du pailazoetatik. Charles Chaplin litzateke clown
bat, adibidez.
Clown guztiak desberdinak dira. Maitagarriak izateak eta dena alde positibotik hartzeak batzen ditu. Pantxika
Lamur da nire clowna eta pertsonaia
honetan bufoien ezaugarri asko nahasten ditut. Gauza asko esaten ditu, oso
zuzen gehienetan, baina intentzio onez.
Clown bakoitzak pertsonaia desberdinak egin ditzake. Pantxika ezin da berdiARGIA | 2017/06/25

»» “Pantxikak edozein
gauza esaten du, burura
etortzen zaiona, eta
horregatik ematen dit
beldurra, edozein gauza
ezin delako esan”

na izan toki eta egoera guztietan. Haur
txikiei ipuinak kontatzen dizkien Lara
Larika ikuskizunekoa ezin da izan institutuetara joaten den Pantxika bera edo
helduekin aritzen den Pantxika makarra. Clowna da esentzia, baina horrekin
jolasten duzu. Pantxikak saio oso desberdinak egiten ditu: sari banaketak,
euskararen aldeko saioak, aurkezpenak… denetik. Pantxika da Zirika Zirkusek bidaltzen duen pertsonaia edozein
gauza egitera.

Zu lotsatia zara, eta bera aldiz, lurrikara.
Eta batzuetan Pantxika nagusitu eta
bere kabuz aritzen da. Ez dakit azaltzen
eta erotuta nagoela pentsatuko duzue,
baina egia da. Batzuetan izututa ohartzen naiz Pantxika bera bakarrik ari dela
lanean. Oso sentsazio polita da eta jakin
nahi nuke nola gertatzen den, baina ezin
diozu alde egiten utzi. Ezin duzu Pantxika bakarrik utzi, oso makarra delako.
Nolakoa da Pantxika?
Freskotasun handia du eta lotsagabe
hutsa da. Emakume heldua izanda, askatasun ikaragarria sentitzen du pentsatzen duena esateko. Neskazahar forever da, baina berak aukeratu duelako.

Ni baino askoz modernoagoa da, zalantzarik gabe, eta oso afektiboa. Jendearekin asko jolasten du. Ikuskizunean,
adibidez, ikusle batzuk aukeratzen ditu
akroporte pare bat egiteko. Azkena
Unai Lako Agoizko alkatearen gainean
egin zuen.
Nork bere pailazoa egin behar du. Niri,
formakuntza garaian esan zidaten nire
clowna ongintza dama bat zela, eta hala
da neurri batean nire Pantxika. Horregatik agian eragiten du hainbesteko barregura, ez duzulako irudikatzen itxura
hori duen andre batek halako ateraldiak
izatea. Kontraste ikaragarria da. Beste
irakasle batek esan zidan nik sentsualitate handia nuela, eta hasieran gaizki
hartu banuen ere, gero ikusi nuen egia
dela eta hori ere baliatu dezakedala.
Pantxikak edozein gauza esaten du,
burura etortzen zaiona, eta horregatik
ematen dit beldurra, edozein gauza ezin
delako esan. Batzuek diote komikook ez
dugula mugarik izan behar, baina behar
dugu.

Zein muga?
Bortxaketaz ezin da umorerik egin, adibidez, eta nik entzun dut emakume bat
horren inguruko txiste bat egiten. Nire
ustez, hori ezin da egin.
Zer eginen luke Pantxikak aurreko egunean Iruñean egin zen banderaren aldeko manifestazioan atera zen pertsonaia
maskaraduna ikusita?
Fatxistorra ikustean erdi miresle bihurtuko litzateke, bere alde frikiena atereaz. Ziur naiz Pantxika aldamenean
jarriko zitzaiola eta agian berak ere txistorra aterako lukeela, baina beganoa.
Bera ere super nafarra da, baina makrobiotikoa.
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Azken hitza:
Gure umorea
Ez dakit zer umore mota dugun gustuko euskaldunok. Pepe Viyuelak aretoak betetzen ditu hemen eta Yllana
taldeak ere bai. Guk emanaldi pila egiten dugu. Telebistan arrakasta handia
dute Anjel Alkainek eta Aitziber Garmendiak. Azken hori da zalantzarik
gabe, euskal aktoreen artean gehien
gustatzen zaidana. Egiten duen guztia oso freskoa dela iruditzen zait.

Gure buruaz irri egitea gustatzen zaigu?
Gaur egun, gure gizarte eredu honetan,
jende gehienarentzat zuzena eta perfektua izatea hain garrantzitsua izanik, zaila egiten zaigu gure buruaz barre egitea.
Baina nik uste dut ideia horiei, presio
horiei, garrantzia kendu behar zaiela.

16

Pallasos en rebeldía taldekoekin harremana duzue. Haiekin kanpora joateko
gogorik bai?
Bai, jakina. Gatazka egoeran dauden tokietara joaten dira alaitasun pixka bat
eramateko asmoz. Kanpora joatea gustatuko litzaiguke, noski, baina ez da

erraza aukera eta denbora harrapatzea.
Guk ez dugu diru-laguntzarik eskatzen,
uste dugulako erakundeek ongi kudeatu behar dutela dirua. Gure filosofia ez
eskatzea da eta sosik aurreratu gabe
bizi gara. Ezin dugu emanaldiak egiteko
aukerarik galdu. n
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Zimurrak

K

ataluniako Critic egunkarian nire liburuaren harira (10 ingobernables,
historias de transgresión y rebeldía
/ Libros del K. O.) egin didaten sakoneko elkarrizketa argitaratu dute. Oso
harro egon beharko nuke. Eta banago. Baina onartu behar dut, argazkiak
ikusterakoan sastada bat sentitu nuela.
Itsusia baino, nire aurpegia zaharkitua
ikusi dut.
Feminista izateak eskizofrenia puntu
bat dakar. Aginte sexistak zalantzan
jartzeak ez du gure garunetik kanporatu ditugula bermatzen. Aingeruaren
eta deabruaren ordez, buruan beste
bi ahots ditut nire arreta mantentzeko
lehian. Elkarrizketaren hitzordura joan
nintzenean, nire aingeru feministak
hauxe esan zidan: “Zure diskurtsoa da
garrantzitsuena, ez ezazu denborarik
galdu makilatzen. Zu zeu zaren bezala
agertu”. Baina argazkiak ikusi nituenean, genero poliziaren deabruak ozen
dio: “Makilatu izan bazina, zimurren
kontrako krema erabili izan bazenu, ile
zuriak tindatu bazenitu...”
Gizonek gero eta gehiago pairatzen
duten gaztetasunaren eta estetikaren
tirania kapitalista zama historikoa da
emakumeontzat gaur egun. Diskurtsoa argi daukat eta nire liburuan luze
azaldu nuen, Pierre Bordieu eta Naomi
Wolf bezalako egileen eta lodifobiaren
kontrako hainbat ekintzaileen eta taldeen (La Cerda Punk, Stop-Gordofobia,
Ramonak) hitzak erabiliz. Emakumeok
haurtzarotik ikasi dugu irudikapen
heterosexualaren arabera ederrak, argalak eta gizonentzat desiragarriak izan
behar dugula. Emakumezko aktoreekin,
politikariekin, kirolariekin agertzen
diren komentarioek etengabe gogorarazten digute gure gorputzak epai
publikoaren mende daudela.
Nikaraguako komunikatzaile María
Félix lodiaren analisia ekartzen nuen:
“Gure itxurarekiko kezkak diru, denboARGIA | 2017/06/25

June Fernández
KAZETARIA
@marikazetari

Feminista izateak
eskizofrenia puntu bat
dakar. Aginte sexistak
zalantzan jartzeak ez
du gure garunetik
kanporatuko ditugula
bermatzen. Aingeruaren eta
deabruaren ordez, buruan
beste bi ahots ditut nire
arreta mantentzeko lehian

ra eta buru-lan inbertsio handia dakartza, eta emakumeak sozialki desaktibatzeko modu bat da”. Gu desaktibatzeko
ez dugu erasotzaile edo zapaltzaile
zuzenik behar. Guk geuk gure osasun

fisikoa eta emozionala, gure askatasuna, zoriontasuna eta boteretzea kaltetzen dituzten neurriak hartzen ditugu:
dietak, kirurgia, takoi altuak, astindu
psikologikoa. Indarkeria sinbolikoa deitzen zaio horri.
Andrea Momoitiok artikulu ausart
batean onartzen zuen diskurtso feminista barneratuta izan arren, oraindik
ere loditzearen beldurrarekin bizi dela:
“Emakume guztiok gure gorputzarekin
daukagun amodio-gorroto harremana
guda sozial bat da, nahiz eta norberak
bere buruaren kontra borrokatu”, azpimarratzen zuen.
Fatema Mernissi Marokoko idazlearen esanetan, arabiar munduko emakumeak kontrolatzeko espazioa erabiltzen
du patriarkatuak (esaterako, etxetik
kanpo beloa erabiltzeko agintearen
bidez). Emakume europarrak kontrolatzeko, ordea, denbora erabiltzen du
patriarkatuak: gazteak ez diren emakumeak ikusezin bihurtuz.
Gure gorputzekiko bigilantzia eten
nahi dugun arren, gure zimurrak, ile
zuriak eta kiloak onartzen saiatuta ere,
gure inguruko emakumeekiko bigilantzia gupidagabea ez da inondik inora
eteten. Critic-eko elkarrizketa irakurri
eta pare bat egunetara amamari bisita
egin nion; begiaren ingurua ukitu zidan: “Zimur pila atera zaizkizu. Kontrako kremaren bat erosi beharko zenuke
urtetan aurrera joan ahala”. Sast! Nola
ez sentitu sastada hori?
Feminismoak ematen dizkigun argudio arrazional eta ideologikoak ez dira
nahikoak halakoetan gure emozioak
aldatzeko. Agian, María Félixen esaldi
hau da lagungarrien iruditzen zaidana:
“Nire gorputza nire amaren gorputzaren oso antzekoa da. Nire gorputzaz
arnegatuko banu, nire amaren, nire
amamaren, nire arbasoen gorputzez arnegatzen ariko nintzake. Neure buruaz
ere arnegatzen ariko nintzake”. n
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Elkarrekin bide bila

M

aiatzaren 18a, Hernaniko Orona Gallery-n. Ehun lagun bildu
ginen, Gipuzkoako Foru Aldundiak deituta, Euskara 4.0 dinamikaren
bueltan. Ia bi orduz aletu genituen
euskararen prozesuan aurrera egiteko
jorratzen ari garen bilaketak. Hizlariak,
jardun esparru ezberdinetakoak: GFA
(Diputatu nagusia eta biok, Ogasuna, Kabia), EHU, HPS, Euskaltzaleen
Topagunea, Soziolinguistika Klusterra, Hekimen, Euskalit eta Mondragon
korporazioa. Euskararen biziberritze
prozesua bidegurutzetik aurrera eramateko, elkarrekin bide bila gabiltza
mota askotako erakunde eta eragileak;
lankidetza emankorrean eta berrikuntza aldartearekin.
Bitxia izan zen ARGIAk han bertatik idatzitako kronikari jarri zion
izenburua: “Euskalgintzaren zati bat
eta Gipuzkoako Aldundiaren arteko
lankidetza”. Ez nuen oso ondo ulertu,
baina egunkari ingeles haren izenburu
famatua ekarri zidan gogora: “Mantxa
itsasarteko behelaino itxiak isolatuta
utzi du kontinentea”.
Txantxak alde batera, nabari diren
mugimenduak serioak eta sakonak
dira. Neronek ikusi ditut ezin argiago
aldundian egiten ari garen partaidetza
prozesuan. Aurten bigarren fasea osatu

Mikel Irizar
HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO ZUZENDARIA,
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDAIN

Hiztun komunitate
emantzipatua eta indartsua
aldarrikatzen dugunontzat,
dinamika hau oso pozgarria
da; erakunde publikoak eta
gizartekoak lankidetzan
natural aritzea, urte luzez
amestu dugun zerbait
dugu, eta oso bistakoa izan da partaide
gehienak ez gaudela orain bi urte geunden toki berean.

Publiko eta nabarmena izan da, norabide berean, Udaltop jardunaldian gertatu dena. Gizarte aktibazioaren gaurkotasunak eta proposamen berritzaile
baten iragarpenak eraginda, gainezka
egin zuen izen-emateak, eta itxaron zerrenda ere ireki behar izan zen. Ohiko
kopurua ia bikoizten zuten partaideek
“itxaropentsu” hartu zuten HPSk eta
Euskaltzaleen Topaguneak elkarrekin
landutako proposamena, Euskal Herri
osoan aktibazioa sustatzeko lan ildo
baten inguruan. Ilusio giroan bukatu
zen jardunaldia eta inoizko baloraziorik
altuena jaso du ondorengo inkestan.
Hiztun komunitate emantzipatua eta
indartsua aldarrikatzen dugunontzat,
dinamika hau oso pozgarria da; erakunde publikoak eta gizartekoak lankidetzan natural aritzea, urte luzez amestu
dugun zerbait. Esango nuke eraikitzen
ari garela “gu” berri bat, zabala, komuna, bateratzailea, euskararen inguruan.
Ez da batasuna, bateratasuna baino; ez da ibilbide bakarra, ibilbideen
sinkronizazioa baino; ez da helburu
monolitikoa, helburuen konstelazioa
baino. Gizarte konplexua gara, ez dugu
uniformerik behar. Bai, ordea, interes
komunen alde lankidetzan jarduteko
kultura. Euskara biziberritzen, esaterako. n

ARGIAren buletin@
Orain gaika ere bai:

feminismoa, euskara,
herri mugimenduak,
kultura, ekonomia soziala...
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Elitezko hezkuntza

H
Andoni Mujika
IRAKASLEA
@mujikaandoni

ezkuntzaren alarmak jo du berriz ere.
Oraingoan, bi albistek piztu didate argi
gorria. Kontua da batetik, ikastetxe publikoetan, murrizketak eta lan baldintzak direla-eta,
greba deitu dela; eta bestetik, hezkuntza-ikuskaritzak izendatu behar izan dituela ikastetxe
publikoko zuzendarien %40a, inor ez zegoelako
ardura hori hartzeko prest. Eta eskerrak zifra
leundu egin dela. Itxura denez, azken 7-8 urtetan,
%70etik %40era jaitsi da portzentaje hori. Badirudi, orain urte batzuk, pizgarri ekonomikoak
eta formazioa ematen hasi zitzaizkiela zuzendariei, eta horrek txikitu egin duela eskandaluzko
numero hori. Diruek eta abarrek ez dute zenbaki beltz hori gehiago jaisten ordea. Gai honetan
Euskadiko Eskola Kontseiluko ordezkariari ere
irakurri dizkiot adierazpen batzuk, esanez, zuzendaritza sendoek emaitzak hobetzen dituztela.
Baina tira, murrizketa arazoa al da gure haserrearen arrazoi nagusia? Izan ere, haserre
horren benetako jatorria ezagutzea inportantea
da irakasleon eta, batez ere, haur eta gazteen
onerako. Lan baldintzen inguruan jakin dezagun EAEn daudela Espainiako Estatuko soldatarik altuenak hezkuntza publikoko irakasleen
artean. Datu batzuk: lehen hezkuntzako irakasle batek 2.366 € gordin irabazten ditu hileko
eta 1.300 ordutik behera lan egiten du urtean
(2016ko datuak dira). Bigarren hezkuntzakoek

2.703 € gordin hilean, eta urtean, 1.000 bat lan
ordu. Datu gehiagorekin hobeto osa daiteke argazki hau, bai, baina erronka beste bat da.
Aurrekoez gain, sintoma gehiago ere aspaldi
antzematen da hezkuntzaren osasun ahularen
erakusgarri. Esaterako, eskola porrota edota ikasleen desmotibazio sakona. Bi adierazle
hauek kezka handiz bizi dira familietan. Beste
desmotibazio esanguratsu bat ere gehitu behar
da: irakasleek sufritzen dutena, eta bere ondorioak, eurengan eta hezkuntzaren kalitatean.
Herri bezala, lehen mailako erronka baten
aurrean gaude. Interpelazio serio bat daukagu
hezkuntza eragileok guri deika, ez dezagun ihes
egin. Hitz-jolas batekin esanda, “elitezko hezkuntza guztiontzat” jarriko genuke helmugan.
Amaitzeko, sarri egiten dugun ariketa bat aitzakia bezala hartuta, hau da, hezkuntza arloan
oso aurreratuta dabilen herrialde bati begiratzen diogunean, ez diogu bere pedagogiari
bakarrik begiratu behar. Begiratu beharko genuke bertako ikastetxeen antolakuntza eredua;
ikastetxe-proiektua; berrikuntzarako ausardia;
hezkuntzak gizarte horrentzat daukan inportantzia; irakasle izateko bokazioa; irakasle-gaiei
eskatzen zaiena; lan-baldintzak; ondo egindako
inbertsio kopuruak… Gaia konplexua delako heldu behar diogu behingoz, aurreiritzi barik, eta
zorrotz. n

Baztertuak

F
Itxaro Borda
IDAZLEA
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rantziako Legebiltzarrerako bozek erakutsi dute jendeengan errotua den politikaren
erabakimen guneetatik baztertuak izateko
sentimendua zein neurritaraino zabaldua den:
gazteak eta klase herrikoienak dira arrantzara
joaten hauteskunde egunetan, abstentzioak hautesleen erdia ukitzen duelarik, hauteskundeen
ondorioen balioa zalantzan jarriz. Hiritartasunarekiko duda handiak badira gainera, eskubideak
ukan arren, deretxoak erabiltzen ez dituzten
ustezko bigarren mailako bizidunen kategoria
hazten doalarik.
Emmanuel Macronen aldeko uhinak guztia
ito du, egia: hauteskunde baino Napoleon III.

aren denboran bezala plebiszitu bat izan da.
Baina beste fenomeno batek ere eragin duke:
lehendakariaren ingurukoek errepikatu dute
legeak, parlamentuaren beharrik gabe, ordenantza bidez pasaraziko zituztela, Legebiltzarraren funtzioa ukatuz. Baldintza horietan zergatik igandea galdu baliorik ez duen botoaren
emateko?
Frantses bizitza politikoa berritzearen estakuruz Macron eta bere milizia neoliberalak House
of Cards telesaileko Francis Underwood miresgarriak, bai eta Trump txiolariak, ireki ildotik
urratzeko xedea dute, funtsean gutxiesten duten
Legebiltzarraren gainetik iraganez. n

19

HEZKUNTZA

BIOANIZTASUNA | HIRIGINTZA

Natura nola bizi
eremu urbanoko
ikastetxeetan
Ados, baso eskolak eta naturaz inguratutako ikastetxeak abagune paregabea
dira pedagogia berdearen onurez gozatzeko, baina Euskal Herrian asko dira
hiri eta eremu urbanoetan kokatuta, asfaltoa lagun duten eskolak. Horiek
ere, ordea, uste baino gertuago dute bioaniztasuna bertatik bertara lantzeko
aukera. Horren lekuko, artikuluaren bukaeran aurkituko dituzun esperientziak.

Mikel Garcia Idiakez
@mikelgi

Naturatik aldendu ditugu hiriak, berdea erauzi eta porlanaz ordezkatu dugu,
gehienez eremu domestikatuetara mugatu, eta aurreko belaunaldiek landaz
zuten ezagutzaren transmisioa moztu
dugu, hori esan digute elkarrizketatuek.
“Urte luzez asfaltorako joera nagusitu da, erosoagoa, lauagoa, garbiagoa…
dela iritzita. Orain horri buelta ematen
ari gara, ingurumenarekiko sentsibilizazioa gero eta handiagoa da, baina
aldi berean tarteko urte horiek guztiek
kaltea egin dute: nola konbentzitu herritarrak, berdea zen eta asfaltatu egin
duten gune hori berriz berdetzeko?”,
dio Iñaki Sanz biologo eta irakasleak.
Haur ugari dira egunerokoan zelairik
zapaltzen ez dutenak, baina jakin badakigu osasun, ongizate, ikasketa eta
sormen iturri agorrezina dela natura:
motrizitatea, autonomia, autokontrola,
oreka, arreta, segurtasuna, norberaren
trebezia eta potentzialtasunak, mugak
eta interesak modu naturalean garatzeko aliatu ezin hobeak dira lokatza, lurra,
zuhaitzak, belarra, hostoak… Naturarekin interakzio zuzena duten haurrak
erlaxatuago bizi direla dio Heike Freire
psikologoak (Berdean hezi liburuaren
egileak) eta adimen abstraktua, afektibitatea, gaitasun sozialak, autoestimua,
20

enpatia… garatzeko lagungarri zaiela.
Eskoletako curriculumek ere bere gain
hartu dute naturarekiko harremana eta
ezagutza transmititzeko ardura, baina
gaur egun oro har ikasgela barruan egiten da transmisio hori eta kontzeptu
asko eman arren, ikasleari abstraktuak
egiten zaizkio, ez dituztelako errealitatean ikusten, ukitzen, usaintzen, probatzen, ikertzen eta esploratzen.
Soluzioa, lorategi edo espazio berderik ez duten ikastetxeentzat, gertu dituzten hiriko parke eta gune berdeak
erabiltzea da, Iñaki Sanzentzat eta Maialen Sistiaga eta Irati Andoño Kutxa Ekoguneko baso eskolako hezitzaileentzat.
Gakoa litzateke, Europa iparraldeko
hainbat herrialdetan egiten den moduan, Udalarekin akordioak lortu eta
parkearen kudeaketan hezkuntzaren
ikuspegia txertatzea; hala, parkearen
zati bat helburu hezitzaileetara bideratuz gero, belarra moztu gabe basati eta
natural hazten utzi daiteke adibidez, eta
bertako flora eta fauna mantendu. “Beti
dago inguruan horma zaharren bat,
huntzaz eta orbelaz betea, sugandilak
bueltaka dituela. Edo larreren bat bere
horretan, basalandareekin… Baliabide
horiek aprobetxatu ditzakegu”, dio Sistiagak. Azken finean, mendira joatea ez
2017/06/25 | ARGIA

Ordiziako ikastetxeek
Natur Eskola abiatu dute aurten,
herriko Oiangu parkean.
ARGAZKIA: UXUE URZELAI
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du ahalbidetzen hezkuntza sistemak, urtean behin egiten den txangoan ez bada:
Natura ikasgaiak ordubeteko iraupena
du, eduki asko eman behar dira eta 30
ikasleko gela ezin duzu egunerokoan
urrutira mobilizatu, bai ordea ondoko
parkera. “Txangoa eta parkea osagarriak
izan daitezke: Aiako Harritara joaten bazara, habitat eta bioaniztasun handiagoa
ikusiko dituzu, baina momentu horretan
nola dagoen baino ez duzu ikusiko, eta
egunerokotasunak ematen dizu eboluzioa ikusteko aukera: loreak nola doazen
aldatzen, urtaroak, egunetan edo egunean bertan zehar naturak duen bilakaera…”, azaldu digu Sanzek. Eskolan bertan
konposta egitea, baratzea, oilategia edo
negutegia jartzea, txoriak erakartzeko
patioan haientzako bazkalekuak eraikitzea edota putzuak mantentzea, adarrekin zomorroentzako etxetxoak sortu eta
zerbeza botatzea (xomorroak etorrarazteko), lorontziak jarri edo loreak landatzea… natura ikastetxera gerturatzeko
modu errazak direla kontatu digute Sistiagak eta Andoñok, baina aukera artifiziala direla: “Inoiz ez da izango mendira
joatea bezala, edo ikastetxeko lau paretetatik atera eta inguruko naturgunera
hurbiltzea bezala”.

Egur hila, basoko supermerkatua
Ikuspegi hezitzailetik parke urbanoak
zer eduki beharko lukeen galdetu diegu
elkarrizketatuei. Gutxienez, diote, larre bat, bere horretan hazten utzia eta
etengabe mozten aritu gabe, bertako
loreekin. Zuhaitzak eta zuhaitzetatik
eroritako enborrak, egur hilak, aproposak dira baita ere, egur hila delako basoko supermerkatua: xomorro pila bat
erakartzen ditu, baita onddoak ere. Eta
hortik aurrera, elikadura-katean gora
egin ahala, gainerako bizidunak agertzen hasiko dira. Hondarra bera ere baliabide aproposa da eta kostalde eder
askoa dugu Euskal Herrian, hondartzak
eta arrokak. “Onena litzateke hiri barnean egotea parke bat ahal den heinean
inguruko gune berdeekin konektatua,
eraztun bioanitza izatea eta ez irla bat,
baita ibilbide edo korridoreren bat diseinatzea ere, eta ikastetxetik bertatik
bada, are hobeto. Bertako espezieak
mantentzen dituzten habitat ezberdin
ugari baditu, primeran: urmaela, errekasto txikia, basotxo bat, zelaia… Eta horrelako parkeak egon badaude”, ziurtatu
du Iñaki Sanzek. Kontua da, planteatu al
22

»» Planteatu al dugu
hirietako parke
publikoak erreminta
egokia direla inguruko
eskolek baliatzeko?
Zenbat eta kontzienteago
izan eta parkeak hobeto
diseinatu, orduan eta
bideragarriagoa izango
da helburu hezitzaileekin
erabiltzea
»» Iñaki Sanz, biologoa:
“Mendira urtean
behin joango gara
eskolarekin. Ondoko
parkeak, egunerokoak,
ematen dizu eboluzioa
ikusteko aukera: loreak
nola doazen aldatzen,
urtaroak, egunean zehar
naturak duen bilakaera...”
»» Ekoguneko baso eskolan,
arropa berezia daramate
haurrek, arrantzaleek
jantzi ohi dituzten buzoen
modukoak, egiten duen
eguraldia egiten duela
kanpoan eroso aritzeko
»» Jolas-parke basatiagoetan,
rolak nahasten dira,
sormena piztu, joko
indibidual eta bideratuak
alboratu... Hori bai, “umea
gehiago zikinduko da.
Merezi du? Ba agian bai”

dugu noizbait hirietako parke publikoak
erreminta egokia direla inguruko eskolek baliatzeko? Sarri, parkeak paseatzeko eta aisialdirako gune baino ez direla
iruditzen zaigu, eta ikuspegia apur bat
zabaltzea da koska, diote elkarrizketatuek: zenbat eta kontzienteago izan eta
zenbat eta egokiago diseinatu parkeak,
orduan eta bideragarriagoa izango da
helburu hezitzaileekin ere erabiltzea.
“Guraso eta irakasleek jakin-mina
izan badute, eta ateratzeko gogoa ere
bai, baina sarri atera eta gero ez dakigu aurrean daukaguna zer den, ez ditugu landare eta zuhaitzak ezagutzen,
zein txori mota den, ahatea ala lertxuna
den… eta horrek segurtasun falta handia sortzen digu helduoi”, diote Sistiagak eta Andoñok. Irakasleak formatzea
da lehen urratsa, eta horretarako ikastaroak ematen ditu Ekoguneak.
Beste kezka bat ere aipatu digu Sanzek: lorategi ereduko gestioa. Edo beste
era batera esanda, behin eta berriz belarra mozten eta loreak aldatzen aritzea.
“Parkeko gune batean bertako loreak
hazten utziz gero, udaberri osorako belaze koloretsua izango duzu, baina ez
dakit zenbateraino apreziatzen dugun
hori. Estetikarekin zer ulertzen dugun,
hor dago funtsa: iruditzen zaigu horma
zaharrak bota eta berriak egin behar
ditugula, baina niri horma zahar bat,
goroldioa eta zintzilik belarrak dituela
estetikoki zoragarria iruditzen zait. Estetikaren lerro oso markatua daukagu,
ordena oinarri, eta eskema horretatik
ateratzen dena iruditzen zaigu kaosa
eta zikina. Txipa aldatzea litzateke”.

Eta euria ari badu?
Kanpora ateratzeko Euskal Herriko klima
muga izan daitekeela uste duenarentzat,
bere esperientzia kontatu digu Sanzek.
Landareak ikasi berri dituzte eta horretarako ikasleak ondoko zelaira eraman ditu
hiru astez jarraian, astean hiru bat aldiz:
“Ikasleei esan nien, ‘gutxienekoa eskatuko dizuet, ekarri aterkia, xira eta izan
hemen aldatzeko galtzerdi eta zapatilak’.
Ez dugu inongo arazorik izan. Dinamika
hori sortzea eta Gorputz Heziketarako
bezala arropa egokia ekartzea besterik ez
da”. Europa iparraldeko ikastetxe ugaritan ohikoa omen da: barrutik kanporako
(eta kanpotik berriz barrura sartzeko)
trantsizio guneak dituzte, eta bertan, besteak beste, katiuskak eta eguraldi traketsari aurre egiteko jantzi aproposak.
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Ekogunean abiatu duten baso eskolarako
ere, arropa berezia eraman dute haurrek,
arrantzaleek jantzi ohi dituzten buzoen
modukoak, egiten duen eguraldia egiten
duela kanpoan eroso aritu ahal izateko.
“Gainera, eguraldi ‘txarra’ ikasketa-prozesu izugarria da umeentzat: putzu bat
deskubritzea, euripean jolastea…”, nabarmendu digu Sistiagak.

Ezustean, zirauna
Gelan landutakoa benetan ikustea, naturako gaiak naturan lantzea; hain xede sinplea, baina maiz hain ezohikoa. Hortik aurrera, bestelako gaiak ere jorratu daitezke
naturguneetan. “Oinarrizko kontzeptuak
irakastea erraza da, baina bertatik bertara
bizi badituzu askoz aberasgarriagoa da
emaitza –dio Sanzek–. Landareak landu
ditugu, eta ezberdintasun handia egon
da aurkezpena gelan egin dutenen eta lorategian egin dutenen artean: ikasgelan,
loreen zatiei buruz hitz egiten aritu dira,
aurrean lorerik izan gabe, eta orokorrean
ez da ulertu, ez dute barneratu. Lorategikoen aurkezpena askoz praktikoagoa izan
da, batere abstraktua”. Inguruak berak
ere eragiten du klasean: loretik marrubia ateratzen ikusi dute, “eta tontakeria
dirudi, baina ikasle bati behin esan nion
tomatea loretik ateratzen zela, eta zur eta
lur geratu zen; apustu egingo nuke ez dela
bakarra”. Aurrekoan, zirauna agertu zitzaien lorategian, klasea moztu eta ziraunaz aritzeko aprobetxatu zuten. “Adi-adi
egon ziren denak, eta gelan ikasia genuen
zirauna, baina ziur naiz lorategiko esperientzia eta gero ez zaiela ahaztuko hitz
egin genuena. Azken finean, jakin-mina
sortzeko aproposak dira errealitatera bidaia hauek; beharbada ez dituzu eduki
guztiak emango, baina gaiarekiko interesa
sortu baduzu, bide handia duzu egina”.

Izan ere, ez da gauza bera orduak arbelari begira eserita ematea, edo zelaian jardutea. Lorategira ateratzen hasi zirenean,
ikasleak aztoratuta joaten zirela kontatu
digu Iñaki Sanzek, berria baitzen haientzat, eta irakasleentzat ere deserosoa izan
daiteke eguneroko kontrol eremutik ateratzea, baina kanpora egun gehiagotan jo
ahala, irakasle eta ikasleak halako guneetan normaltasun osoz eta lasai mugitzeko
ohitura hartzen joan dira.

Jarri enbor pare bat hiriko
jolas-parkean
Eskolaz kanpoko orduetan ere, jakina,
asko egin daiteke, eta hirietako jolas-parke uniforme, gris, gatzgabeak eraldatzea
urrats inportantea litzateke. Auzoetan
bestelako jolas-parke berdeagoak eta askeagoak aldarrikatzen dituen mugimendurik bada jada. Elkarrizketatuen esanetan, kulunka bezain dibertigarria izan
daiteke egur hil bat eta adituen arabera
zuhaitzera igotzeko prozesua hezkuntza-prozesu perfektua da haurrarentzat,

Jolas-parke natural eta askea diseinatu dute haur
eta helduek New Yorken: play:groundNYC.

adrenalina, erronka, oreka eta koordinazioa tarteko. Jarri enbor pare bat, lurra
erliebe ezberdinetan, eta jolas-dinamika
erabat aldatuko da, diote, baita natur-baliabideak neutroak direlako ere; naturan
ez daude neskentzako eta mutilentzako
jostailuak: rolak nahasten dira, sormena piztu, joko indibidual eta bideratuak
alboratu… Hori bai, “umea gehiago zikinduko da –gogoratu du Sanzek–, eta
guraso bezala planteatu beharko duzu:
merezi dizu? Ba agian bai, hain gustura
dago umea, bestelako interakzio eta jolas
batzuk probatzen”.
Mezu bateratua dute elkarrizketatuek: eskola ez dadila izan inguruarekiko isolatuta dagoen irla, izan daitezela
kanpoaldea eta ingurunea ere ikasgela,
eta ingurune horrek izan dezala berdetik. Maialen Sistiagak argi du: “Trantsizioa helduok behar dugu, haurrak segituan moldatzen dira”.

Zure jendea,
zure hedabidea,
zure iragarkia.
Jarri publizitatea hemen

943 371 545
publiz@argia.eus
www.argia.eus/tarifak
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Esperientzia berdeak

Tokioko Fuji Kindergarten haurreskolan, umeak eskalatuz sartzen dira ikasgelan.
Adibide gehiegi ez daudela aipatu digute elkarrizketatuek, eta daudenean, sarri irakasleen apustu pertsonalak direla.
Eredu batzuk bildu ditugu eta horretarako, elkarrizketatuez gain arkitektura eta
diseinua oinarri dituen Tipitik taldeko
Ane Abarrategi eta Manuela Abasolok lagundu digute.

ESKOLAKO PATIOA
ERALDATZEN

Ikastetxeak berak zelaia, naturgunea
edo lorategia izatea altxorra da, eta horren jakitun, eskola batek baino gehiagok abiatu du jolastokia eraldatzeko
proiekturen bat. Durangoko Kurutziaga ikastolan, esaterako, patioa aztertu
eta berritzeko proposamenak haurrek
eurek egin dituzte marrazki bidez, eta
ikasleen lanetan argi ikusi dute guraso eta irakasleek: “Berdea da nagusi”.
Zuhaitzetara igotzeko sokak, zubi tibetarrak, ortua… eskatu dituzte eta norabide horretan berritu dute patioa. Behin
naturgunea lortuta, jolasteko, ikertzeko eta ikasketa prozesuarekin lotzeko
aprobetxatu ohi dute eskolek: Donostiako La Anunciatan lorategiko zuhaitzak eta hostoak identifikatzeko Trivial
jolasa sortu dute; Irungo El Pilarren hegaztientzat jantokiak eraiki dituzte ikastetxeko lorategian…
24

EREÑOTZUN, ARBELAREN
ORDEZ PUTZUA

Alemanian, ikastetxe batzuek
ohitura daukate inguruko hezeguneren baten ardura hartu eta
ikasgaiak lantzeko bertara mugitzeko. Ideia horri tiraka ekimen
interesgarria sortu zuten Hernaniko Ereñotzu auzoko Txirrita
eskola txikian, Aranzadi Zientzia
Elkartearekin elkarlanean: garai
batean putzu izandakoa baina
XABIER RUBIO
denborarekin galdutakoa berresZepadi putzua, Ereñotzun.
kuratu zuten 2013-14 ikasturtean, zonaldea inpermeabilizatuz
eta egokituz. Zepadi putzua birgurasoek txangoak eta ekintzak antolasortzea lortu zuten, orain gune babestzen dituzte bertan.
tua, eta urtebetean landare urtarrak eta
anfibio ugari agertu ziren. Putzua baNATUR ESKOLA OIANGUN
liabide ezin hobea bihurtu zen curriculumeko gaiak jorratzeko: Matematikak
Ordiziako Oiangu parkea golf-zelai
landu behar zituztela? Igelen arrautza
bihurtzeko proiektu polemikoa bertan
kopurua edo putzuaren azalera zituzbehera geratu ostean, gune berdeari
ten horretarako; beroaren eraginez pubeste erabilera bat ematea erabaki dute.
tzua murriztu zela eta baso-igel gorriek
Aranzadiren ekimenez eta Udalak finanarrautzak bertan jartzeari utzi ziotela?
tzatuta, herriko bi ikastetxeek baliatu
Aldaketa klimatikoaz aritzeko adibide
dute ikasturte honetan lehenengo aldiz,
paregabea zuten; eta kartografia, toponiNatur Eskola gisa. 10-12 urteko ikasleak
mia, animalien metamorfosia… jorratzearitu dira bertan naturarekiko harreko ere baliagarria izan zitzaien. Ziraba
mana lantzen eta hainbat gai jorratzen.
proiektuak unitate didaktiko baterako
“Natura bizitzea eta harreman positiboa
eman zuen eta gaur egun oraindik lotura
sortzea bera bada helburu eta lorpen
mantentzen dute ikasleek putzuarekin:
–dio Yoana Garcia ekimenaren bultza2017/06/25 | ARGIA
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tzaileak–. Orain asmoa da adin gehiagotara zabaltzea eta irakasleek jarrera
baikorra eta borondatea agertuz gero,
maiztasuna ere areagotzea, edukiak aire
librean lantzeko”.

OÑATIKO PARKEA HOBETZEKO
GOMENDIOAK

Oñatiko Zuazola-Larraña institutuko
ikasleek, gelan oinarrizko kontzeptuak
landu ondoren, herriko San Martin parkera joan eta ingurunea aztertu dute,
biodibertsitatean arreta jarriz. Fauna
eta floraren diagnostiko xehea osatu
dute gazteek eta parkeko aniztasunaz
jabetuta, berau baloratzeko, babesteko eta hobetzeko neurriak proposatu
dituzte. Tartean, zuhaitz gehiago landatzea, espezie ezberdinak ongi identifikatzea, zelai zabal bat egokitzea,
haritzaren enbor hilak mantentzea, bizilekuak egitea hegazti, saguzar, triku eta
intsektuentzako... Maiatzean, gomendio
sorta aurkeztu zioten alkateari, parkea
biziberritzeko udalbatzak kontuan izan
ditzan.

BASO ESKOLA,
UGARITZEN ARI DEN EREDUA

Basoa bera ikasgela duten eskolak errotutako eredua dira Europa iparraldean
(1.000 baso eskola baino gehiago daude
Alemanian, esaterako) eta Euskal Herrira ere iritsi da zipriztinik. Ozaetan, hiru
ikasturte daramatzate curriculumeko edukiak inguru naturalean lantzen,
gela itxi baten beharrik gabe: inguruko
20 ikasletik gora hartzen dituzte Plisti
Plasta heziketa gunean. Bihotz Inguru
Elkarteak berriz, hirian bizi arren naturan hazi daitekeela frogatu nahi du: Donostiako Ulia basoan, duela lau urte jaio
zen baso jolasgunea, 3-6 urte arteko
haurrei zuzendua. Datorren ikasturtetik aurrera, astelehenetik ostiralerako
hezkuntza proposamen normalizatua
abiatuko dute bertan, “gure txikien garapenerako benetako beharrak ase eta
errespetatuko dituen pedagogia” aplikatu asmoz. Orendainen ere, antzeko
ekimena dute buruan.
ARGIA | 2017/06/25

Ekoguneko baso eskolan, haurrek buzo bereziak daramatzate soinean.

Baso eskolen eredua gizarteratzeko eta
hezkuntza publiko osora eskaintza zabaltzeko xedez, proiektu anbiziotsua abiatu
dute Ekogunean. Hiru ikastetxe publiko
ari dira parte hartzen aurre-proiektu pilotuan: Hernaniko Langile, Donostiako
Amara Berri eta Alkizako eskola txikia.
3-5 urteko haurrak ari dira, egiten duen
eguraldia egiten duela kanpoan jardun
ahal izateko arropa jantzita (ikusi argazkia). “Lehenengo, espazio berriko oinarriak azaltzen ditugu –kontatu digu
Maialen Sistiagak–. Adibidez, zuhaitz bat
aukeratzen dute ikasleek, galduz gero
erreferentziatzat hartzeko. Egunaren hasieran, bildu egiten gara, ikasgelan egingo
luketen moduan eguneko gaiez hitz egiteko eta bide batez naturari lotutako kontuez mintzatzeko (ze eguraldi egiten du,
nola daude lore eta zuhaitzak, zein urtarotan gaude?...). Gelako dinamika jarraitzen
dugu, baina naturan eta naturara egokituta. Paperean beharrean makilarekin lurrean margotu dezakete edota horma-barrara igo ordez, zuhaitzera igo daitezke.
Uztartzen ditugu jolas librea eta jarduera
gidatuagoak (baratzera edo animalien gunera goazenean, adibidez)”. Etorkizunean,
hala nahi duten eskolek ikasturte osoa
egunero baso eskolan klasea ematea da
helburua, inguruan dituzten berdeguneak
baliatuz. Metodologia aukeratzen duten
ikastetxeei aholkularitza eman nahiko lieke Ekoguneak, eta horregatik du martxan
esperientzia pilotu hau.

EGIA SEGURUA HAURREN EGIA

Egiako auzokideek elkarlanean egindako labirintoa.

UTIKAN JOLAS-PARKE
GRIS ETA TRISTEAK

Jolas-parke naturalagoak eskatzen dituzten mugimenduek sustatuta, material birziklatuek eta naturak berak eskaintzen dituen baliabidez hornitutako
parkeak aurki daitezke, haurrek aske jolasteko pentsatuak. New Yorkeko play:groundNYC edo Galesko Plas Madoc
abentura parke itzeletaraino joan gabe,
inguruan ere badira adibide interesgarriak, Amurrioko Tertanga jolasgunea
edo Lakuntzakoa kasu, umeen euren
ekinetik sortuak. Berriki, inguruko haurren proposamenetatik abiatuta, labirintoa egin dute Atotxako parkean (Egia,
Donostia), bizilagunek, hainbat ikastetxetako ikasleek eta zenbait erakundek
elkarlanean. n
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Aleida Guevara, kubatar medikua

“JAINKORIK
BALDIN BADAGO,
ARRAZISTA ITZELA DA”
Aleida Guevara March kubatarra (Habana, 1960) pediatrian doktorea,
mediku internazionalista, Alderdi Komunistako kidea eta bi alabaren ama
da. Habanako William Soler haur ospitalean egiten du lan eta Che Guevara
ikerketa gunean laguntzailea da. Cheren alaba izateagatik ezaguna, Kubako
iraultzaren eta aitaren figuraren defentsa egiten du maiz, nazioartean
parte hartzen duen foroetan. Berriki Bilbon izan da, Euskadi-Cuba elkarteak
antolatutako elkartasun topaketa batean. Aitaren figuraz, bizipenez eta
iraultzaren osasunaz solastu gara berarekin.
Jabi Zabala
@sarean
ARGAZKIAK: ARITZ LOIOLA

Che Guevararen alaba izatea zer izan da
zuretzat: ardura, ohorea, abantaila... Nola
bizi izan duzu?
Plazer handia izan da, txikitatik jakin
nuen gauza asko jasoko nituela nire herriak maite duen gizon baten alaba izateagatik, baina ama oso zuhurra izan
zen, eta bakarrik geuk irabazitakoa hartzen irakatsi zigun, hantusterik gabe,
kubatar emakume eta gizon moduan.
Amak ez zuen inolako tratu berezirik
onartu eta edozein kubatar gazteren
antzera tratatuak izan gintezen exijitu
zuen beti.
Harreman gutxi izan zenuen aitarekin,
eta oso txikia zinen hil zutelarik.
Munduan barna iraultzaren mezua ez
zenean zabaltzen ari, ministro lanetan-eta, egunero 16 ordu sartzen zituen
maiz lanean, bera izan baitzen iraultzaren lehendabiziko industria ministroa.
Berak, gainera, larunbatetako borondatezko lana sortu zuen, beraz, asteburue26

tan ere, gutxi ikusten genuen. Behin batek zera esan omen zuen ironiaz “nahiko
nuke jakin zenbat ordu egiten duen lan
ministro jaunak”. Hurrengo batean ministroak deitu zion tipoari, eta ordu batean agertzeko esan. “Ados, eguerdiko
ordu batean beraz, bazkaldu ondoren,
ondo” esan zuen berak. “Ez, ez, gaueko
ordu batean” erantzun ziotenean zelako
aurpegia geratu zitzaion! Boliviara joan
zenean, amak seme-alaben ondoan geratzea aukeratu zuen.

Haren bidea jarraitu zenuen, hala ere,
mediku ikasi eta internazionalista joan
zinen Nikaraguara.
Karrerako azken urtean nengoela heldu nintzen Nikaraguara, han iraultzak
boterea hartu berri zuela, gure taldean
480 ginen, eta esperientzia gogorra izan
zen. Gure ospitaleetan giza bizitzari garrantzia handia ematen zitzaion, baina han, gogoan dut behin arnasa hartu ezinik zegoen jaioberri bati tutuak

sartzen ari ginela, Anita erizainak haur
hark “Jauna deika zuela” esan zidan, ez
ahalegintzeko hainbeste. Hijoputometroa apurtu zela pentsatu nuen orduan.
Nikaraguan izan nituen lehenengo bi
erditzeetan bakarrik nengoen, artean
kirurgiatik igaro gabea nintzen eta ez
nekien nola josi. Ehungarrenerako masterra egina nuen, eta ez zitzaidan haur
bakar bat ere hil.

Gero Angolara, gerrara gainera.
Bai, lehenago urte bat eman nuen Moan,
irlaren ekialdean. Amak negar asko egin
zuen, baina ez neukan aparteko loturarik Kuban, eta abiatu egin nintzen. Han
bai, han hijoputometroak eztanda egin
zuen. Erizain bakarra zegoen ospitalean,
lokatz artean, elektrizitaterik gabe... Oso
gogorra izan zen, adibidez, aita bat ikustea, lepoan hiru seme-alaba hilik zekartzala. Handik bueltatuta, Italiara gonbidatu gintuzten, hango herri batean
aitari omenaldia egin behar ziotela eta.
2017/06/25 | ARGIA
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Vatikano hiria bisitatzeko aukera izan
genuen ahizpak eta biok. Hura haserrea,
hango museoko urrezko alfonbra bakar
batek Angolako nire haur guztien bizitza
salba zezakeela pentsatzean. Jainkorik
baldin badago, arrazista itzela da. Angolara bueltatu nintzen gero, senarrarekin, eta han egin genuen gure lehen
alaba, Estefania, 1988ko abenduaren
21ean Kuban jaioa. Biharamunean bake
akordioa sinatu zuten Kubak, Angolak
eta Hegoafrikak. Namibiaren independentzia onartu eta erretiratu egin ziren.
Hegoafrikako Apartheid-aren amaieraren hasiera izan zen, zinezko garaipena
izan zen. Horregatik, Fidelek haurrari
Victoria ipintzeko eskatu zidan, baina
Angolan zen senarrak Estefania aukeratua zuen, neska izanez gero berak aukeratuko zuela adostua baikenuen. Fidel
haserretu zitzaidan “a ze izen itsusia”
esanez. Sehaskara hurbildu eta haurrari
esan zion “espero dut zu ama bezain burugogorra ez izatea”. Hilabete geroago,
ARGIA | 2017/06/25

senarraren gutuna jaso nuen Angolatik,
haurrari nik nahi nuen izena jartzeko
ziostan baina... Beranduegi.

Nola dago internazionalismoaren osasuna egun?
Aitak zioen internazionalista izatea ez
dela bakarrik herri bati laguntzea, haren
patua partekatzea baino. Herri horiekin
bizitzean, gure internazionalismoa oso
bizirik dago, munduko beste leku askotan ez dute horrela pentsatzen, karitatearekin nahasten dute internazionalismoa, sobera duzuna ematearekin. Gure
zeregina une honetan Ekialde Hurbileko
gerrak geldiaraztea izan behar da, Europako gobernuei galdatu behar zaie,
etorkinik ez badute nahi, herri horietan
benetako garapen ekonomiko eta soziala laguntzeko.
Kubatik kanpo, herri askotan, osasungintza negozioa da.
Hori lotsagarria da, inork ezin baitio bi-

zitzari preziorik jarri. Hobeto bizitzea
beste desiorik ez duten medikuen aldean, baina, ezagutzen ditut zenbait europar mediku miresgarri ere, Suitzan
osasungintza pribatura igaro nahi ez
duen lagun eredugarri bat. Medikua
giza sufrimendutik hurbil dago, zinez
apaizgo modukoa da, jendearentzat erabilgarri izateko da. Hori pentsatzen ez
duenak hobe du aldentzea, gure lanbidea zikindu barik. Qatarren daukagun
ospitalean han dauden etorkinak artatzen ditugu, ez qatartarrak, baina hango
gobernuak ondo ordaintzen digu zerbitzu hori. Diru horrekin ordaindu ezin
duten herrialdeetakoak finantzatzen
dira, Haitin daukagun ospitalea kasu.

Eta Kuban minbiziaren aurkako aurkikuntza itxaropentsuak izan dira azkenaldion.
Zer egin behar du Kubak jakintza horrekin?
Birika eta prostatako minbiziaren aurkako tratamendua garatu dugu, eta bularrekoa eta uterokoaren kontra era27
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biltzeko saioak egiten ari gara. AEBei
garesti kobratuko diegu, baina bertako biztanleei ezin diegu kobratu, herritarrek behar badute emango diegu,
estatubatuar askok osasun asegurua
ordaintzeko gorriak pasatzen dituzte,
eta banan-banan txertoa jartzera joan
behar badugu joango gara. Fidelek esan
zuenez, urtero 5.000 estatubatuar artatu ditzakegu, bidaltzen badizkigute. Guk
badugu 10.000 medikuko brigada bat,
Henry Reeve izenekoa, Katrina izan zenean prestatu genuen, urakanak jotako
lurraldeetara eramateko, baina Bushek
laguntzari uko egin zion.

tzat, Espainiakoa izan zen: estatu osoko
aiton-amonak ditut, euskaldunak, kanariarrak, Gaztela-Mantxakoak eta katalanak. Bada, estreinakoz Kataluniara
heldu nintzelarik, aireportuan kartelak
katalanez eta ingelesez irakurtzean, harrituta, pentsatu nuen: non demontre
nago? Gainera, Vic-en hitzaldia eman
nuen eta itzultzailea erabili behar izan
nuen. Sekulako esnatzea izan zen niretzat hura, zeren eta Kuban Espainia
Espainia da, eta kito. Estatu barruko borrokak ezagutu aurretik ez nuen pentsatzen horrelako gatazkak egongo zirenik
hemen, ideiarik ez.

Ezagutzen ez ditugun kulturak eta herriak ezin direla epaitu esan zenuen Bilboko hitzaldian.
Ez duzu eskubiderik herri bat kanpotik epaitzeko, benetan ez badakizu hor
barruan zer gertatzen den. Ekuadorreko kitxua emaginekin asko ikasi nuen,
benetako erditze fisiologikoak egiten
ikasi nuen, medikuntza eskolan ikasitakoen oso bestelakoak. Indigenek herri
jakintza dute, eta nik baino gehiago zekitela ikusi nuen. Angolan bi urtez bizi
izan nintzen eta, hala ere, hango gauza
asko epaitzeko gai ez nintzela konturatu nintzen. Beste adibide bat, nire-

Gerrak ez dira amaitu, hala ere, eta gerraren mehatxua ere inperialismoaren arma
dela esan zenuen.
Siriak erasoari eutsi behar dio, ez zaio
besterik geratzen, Libiaren eta Iraken
patuari jarraitu nahi ez badio. Hezbolak
ere lagun dezake hor, Libanon bi aldiz
izan naiz eta asko estimatzen dut Libanoko armada hori bere koherentziagatik, eurak izan dira Israeli gailendu
zaizkion bakarrak. Terroristen laguntzat gaitzetsi naute, baina ez dit axola,
pertsona ausarten laguna naiz ni. Palestinarrekiko errespetuagatik hautsi
zituen Kubak Israelekin harremanak.
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Zenbaitetan entzun dugu Kubak osasuna
eta hezkuntza mailak aitzakia gisa darabiltzala giza eskubideen egoera txar bat
ezkutatzeko. Zein da zure erantzuna?
NBEk ezarritako 60 eskubide ingurutik
Kuban 17 ez dira betetzen. Adibidez,
bidaiatzeko eskubidea ezin dugu bete,
Kubako dirua ez baitute onartzen atzerrian. Baina oinarrizko eskubideak bai:
osasuna, hezkuntza, etxebizitza, gizarte
-segurantza eta beste batzuk ondo ezarrita daude herrian. Beste modu batera
bizi daitekeela frogatzen dugu, pobreak
izan arren ezberdinak izan gaitezkela.
Horretarako hezkuntza ezinbestekoa
da, herriaren kultura maila jasotzen
jarraitzea atzoko, egungo eta biharko
erronka izango da. Hobetzeko gauza
asko dago Kuban, ez da gizarte perfektua inondik inora, ez dugu inoiz horrelakorik esan, baina munduko herrialde
askorekin konparatuta, gizarte oso garbia da gurea, ederra, zure seme-alabak
lasai hazteko modukoa.
Sakrifizioa, austeritatea… Baina ondo bizitzea gustatzen zaizula esan duzu.
Niri ere gustatzen zait ondo bizitzea,
komunista naiz, ez comemierda, gauza
onak gustatzen zaizkit, baina ez zure
sakrifizioaren kontura, jende guztia2017/06/25 | ARGIA
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rentzat eta herriarekin partekatzeko
baino.

Turismoarekiko harremanak ezberdintasunak sakondu ditu. Nola konpentsatu
hori?
Gizarte sozialista batean biziz. Ezberdintasun horiek apaltzen ditu estatuak,
bere eskuetara heltzen den guztia denon ekonomia, gizarte eta kultura garapenean inbertitzen baitu. Agian nik
baino diru gehiago duzu, baina zergak
ordainduko dituzu eta estatuaren dendetan erosiko duzu. Garai berezian ezberdintasunak nabarmenagoak ziren.
Orain, egoera hobetu denean, ezberdintasunak ez dira hainbeste sumatzen
baina, kasu, ez zaitez tronpatu: gizarte
sozialista batean bizi zara eta ez dugu
onartuko milioidunik egotea Kuban.
Langile autonomoak baimendu eta ugaritu dira azkenaldion Kuban. Kooperatibismoa bultzatzea ez ote da bide hobea?
Estatuaren soldata jaso baina ekoizten ez zuten lagun asko zegoen gurean.
Ezein estatuk ezin du hori onartu, are
gutxiago gu geunden krisi egoeran. Beraz, lanpostua kendu behar zitzaien
haiei, baina nola justifikatu hori gizarte
sozialista batean? Onartezina da. OrARGIA | 2017/06/25

duan pentsatu zuten laguntza bat emantea euren kabuz has zitezen. Bazeuden
autonomoak, baina asko hazi dira azkenaldion. Dena dela, gure ikuspegitik
kooperatibak sustatu behar dira, gure
gizarte eredura gehiago hurbiltzen dira:
agian gutxiago irabaziko duzu, baina
lapurretarik ez egiteko berme handiagoa dago eta prezioak erregulatuko dira,
gai eta zerbitzuei salneurri onargarriak
ezarriz. Nekazaritza kooperatibez gain,
zerbitzuetakoak garatzen ari dira. Azkenaldion garraioetako kooperatiba batek
Habanako garraio publikoa hobetzen lagundu du bere autobus txikiekin. Kuba
laborategi handia da, aurkezten zaizkigun arazoei irtenbideak aurkitzen saiatzen gara.

Venezuelako petrolioa desagertuz gero
batzuek garai berezi berria iragartzen
dute.
Ez, gu lau milioi tona petrolio ekoizten
ari gara, behar dugunaren erdia. Azkenaldion are gehiago emango diguten
putzu berriak zulatzen ari gara, beraz,
datozen urteetan egonkortasuna lor genezake, Venezuelako petrolio gabe ere.
Baina inportanteena Venezuelan lortu
dituzten aldaketak defendatzea da. Gure
gobernuak zer esango duen ezagutu

gabe ere, nik uste dut AEBetako tropek
erasotzen badiote eta Venezuelak laguntza eskatzen badigu, bertan izango
garela, zalantzarik gabe.

Kubako geroaz, trantsizioaz mintzo dira
batzuk.
Ez da hitz egokia. Hazkundean dagoen
herria gara, horretan sakondu behar da,
baina sozialismoaren barruan beti. Espainiaren kolonia ginenetik AEBetako
gobernuaren jomuga izan gara. Ondo
ezagutzen ditugu euren politikak eta
euren mekanismo maltzurrak.
Azken iraultzailea hil dela ere irakurri genuen, Fidelengatik, baina Kubako iraultza ez da behera etorri.
Ez dago ikusi nahi ez duena baino itsuagorik. Egia da iraultza buruzagien ekimenez abiatu zela, Fidelen ekarpena
ukaezina da, baina iraultza bat mantentzeko ez dira nahikoak gizon bat edo
bi. Iraultzaren ekarpenik handiena giza
balioen formazioa izan da, herri moduan erabaki dugu gure bidea sozialismoa dela, baina horiek ez dira konturatzen. Kubatik hain hurbil bizi dira eta,
erasoak gorabehera, ez gaituzte menperatu, irribarrea ere ezin izan digute
kendu. n
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Macronen Errepublika Martxan garaile

HEDABIDEEK IRAGARRIA
GAUZATU DA
Asanblea Nazionaleko 577 eserlekuek beren diputatua daukate bost
urteko legealdirako. Alta bada, bozemaileen %58k ez du botorik eman.
Frantziak, Europako demokraziaren sehaskak, behea jo du. Edonola
ere, Macron uholdea sentitu da Ipar Euskal Herrian ere. Frantziako
Legebiltzarrean egonen diren hiru diputatuetarik bi presidentearen
Errepublika Martxan mugimendukoak dira: Vincent Bru eta Florence
Lasserre-David. Bestea Jean Lassalle da.

Mikel Asurmendi
@masurmendi

Emmanuel Macron presidentearen
Errepublika Martxanek (EM) 350 diputatu lortu ditu. Espero zuena baino
aise gutxiago, lehen itzulian 400 inguru
lortuko zutelakoan zeuden. 350 diputatu horien barnean François Bayrouren MoDemeko 44 daude. Justizia ministroaren alderdia indartuta atera da
EMrekiko kanpainan mantendu duen
lehia. Konstatazio bat hala ere: Bayrouren jarduera politikoari irregulartasunak antzeman zaizkio azken astean, Le
Canard Enchainé aldizkariak salatuta.
Abstentzioak abstentzio, ustelkeria ez
da zigortua izan azken bi hauteskundeetan. Egungo sistema politikoak, aldez edo moldez, politikaria babesten
du; honen jarduera ustela edo sanoa
izanda ere.
Les Republicains (LR) alderdiak eta
UDIk, (Demokrata eta Independenteen Batasuna) biek elkarrekin, 130
diputatu lortu dituzte. Eskuinaren porrota agerikoa da, baina bere egoera
ez da egungo establishment-en aldeko
hedabideek iragarri bezain apokaliptikoa ere. François Baroin eta Laurent
Wauquiez dira alderdiaren buru berriak. Alderdiaren presidente kargua
30

euren artean jokatuko da datozen hilabeetetan. Eskuinak antolatzeko eta berritzeko arazoak ditu, baina funtsean,
galdutako eserlekuak EMk eskuratu
ditu. Zein da EMren alternantzia? LR,
hots, eskuina. Funtsean, artean, eskuina izaki boterean, Gobernuaren Matignon egoitzan eta presidentearen
Eliseoan.
PSk 32 diputatu lortu ditu. PRG (Ezkerreko alderdi Erradikala) eta Ekologistek 13. Ezkerrak baino, esan dezagun
sozialdemokraziak muturreko galanta
hartu duela, berea da porrot handiena. PSren hondamendia erabatekoa da.
PSko Jean-Christophe Cambadélis idazkari nagusiak bozen emaitzak ezagutu
ondoren bere kargua utzi du. Galdera
jalgitzen da: EMn dauden sozialdemokratek eraginen ote dute Macronen politika neoliberalean, beraiek neoliberalismo kapitalistaren aliatu zintzoenak
direlarik?
Frantzia Intsumisoak eta PCFk 27 diputatu eskuratu ditu. Ezkerrak Frantzian daukan sostengu soziala kontuan
harturik, porrota ere begi-bistakoa da.
Frantzia Intsumisoaren Jean-Luc Mélenchonek, bere agerraldietan jarrera

eta mezu oso erradikalak agertu ohi dituen arren, egin nahi duen oposizioa
gauzatzeko, abstentitu diren ezkerreko
bozkatzaileekin sintonizatu beharko du.
Jean-Luc Mélenchon diputatu berria da
Asanblea Nazionalean.
Marine Le Penen FNk 8 diputatu lortu
ditu. Azpimarratzeko bi datu: Marine
Le Pen lehen aldiz eseriko da Legebiltzarrean. FNko Florian Phillippotek, alderdiaren bigarrenak, ez du eserlekurik
erdietsi. Bi liderren arteko nolabaiteko
lehia izan da azken hilabetetan. Phillippoten porrotak FN barruko indar harremanak aldarazi ditzake. FNk ez du talde
parlamentariorik izanen, hori lortzeko
15 diputatu erdietsi behar baita, alta
bada, FNk inoiz baino “harrabots gehiago” eginen du Asanblea Nazionalean.
Bestalde, demagun bosturtekoaren ondorenean, Marine Le Pen presidentea
aukeratua dela presidentea, ez da guztiz
ezinezkoa, LR eta EMko zenbat diputatu
joanen litzateke FNra?
Gainerako alderdiek edo talde politikoek 29 diputatu lortu dituzte. Bitxia
da datu hau, boz zenbaketaren gauetik
biharamunera, kopurua 9 izatetik 29
izatera pasa zen. Datuak hutsala ziru2017/06/25 | ARGIA
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Errepublika Martxanek 350 diputatu
lortu ditu. Espero zuena baino aise
gutxiago, lehen itzulian 400 inguru
lortuko zutelakoan zeuden.

dien une batez, baina finean hauxe erakutsi du: Frantziako ordezkaritza politikoa gero eta zatituagoa eta atomizatuta
dago. Ez da demokraziaren aniztasunaren seinalea, aitzitik, alderdi politikoen
gainbeheraren erakuslea da, aro ideologiko baten amaieraren erakusle.
Paradoxak eta bitxikeriak: hauteskunde gauean, bozen kontaketa orduan, ardura nagusia zen, ea Marielle
de Sarnez, Mounir Mahjoubi, Bruno
Le Maire, Richard Ferrand, Christophe
Castaner eta Annick Girardin ministroak hautatuak izango ziren edo ez.
Bestela, Edouard Phillippe lehen ministroak igarri bezala, ministro kargua
utzi beharko zuketen eta. Annick Girardin itsas harantzako ministroa “arriskuan” zegoen, baina azkenik seiek lortu
dute Legebiltzarreko eserlekua. Manuel Valls lehen ministro ohia diputatu
hautatu dute. Frantzia Intsumisioak
ez du onartu haren aldeko bozen kontaketa. Evry herriko Udaletxean gaua
luze eta beroa izan da. Horiek horrela,
iraganeko ministro edota diputatu inguruen hautatzearen zalantzak bete
du hauteskunde gaua hedabideetan eta
alderdien egoitzetan. Horratx, egungo
ARGIA | 2017/06/25

»» Asanblea Nazionaleko
diputatuen gehiengoa
kontuan harturik, inork
pentsa dezake eskuina
galtzailea denik?
»» Alderdi Sozialistaren
porrota gertatu da Ipar
Euskal Herrian ere:
Sylviane Alaux lehen
itzulian berean gelditu
zen lehiatik kanpo eta
Colette Capdevielle aldiz
bigarrenean

politikakeriaren eta politikarien demokraziaren erretratua.
Gauan barrena hainbat eserleku izan
ziren “dantzan”, hainbat diputaturen edo
“politikari notable”-ren eserleku “finkoak” erabaki artean. Izan ere, politika
jarduera “profesional hutsa” bilakatu da.
Emmanuel Macron presidentea da esponente agerikoena. V. Errepublikan, Frantziako diputatuen ezaugarria hauxe izan
da: herri, departamendu eta erregioko
erakundeetako hautetsi bilakatu ahala,
diputatu edota senatari hautatuak ziren.
Macron bankari lanetan aritu ondoren,
PSko François Hollanderen gobernuan
ekonomia ministro izan ondoren, Errepublikaren presidente bilakatu da.
Azkenik, Frantziako politikagintzak
bere protokoloa segitzen du. Edouard
Phillippe lehen ministroaren lehenbiziko zeregina gobernu berria bertan behera uztea da, bere ministroak
dimisioaraztea. 24 ordutan, “kabinete berria” aurkeztuko dio Macron presidenteari. Politikaren formulismoa.
Anartean, hauxe galdetu dezakegu: diputatuen gehiengoa kontuan harturik,
inork pentsa dezake eskuina galtzailea
denik?
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JEAN LASSALLEK BURU EGIN DIO
EMMANUEL MACRONEN UHOLDEARI
Jenofa Berhokoirigoin
@Jenofa_B

Macron uholdea sentitu da Ipar Euskal Herrian ere. Frantziako Legebiltzarrean egonen
diren hiru diputatuetarik bi presidentearen
Errepublika Martxan mugimendukoak dira:
Vincent Bru eta Florence Lasserre-David.
Hirugarrena Jean Lassalle da, 2002 urteaz
geroz Legebiltzarrean dagoen biarnesa.
Bozketen bigarren itzulian izandako abstentzio handia ere azpimarratzekoa da. Bigarren itzulian ez egon arren, bozketa horietan
egin emaitzaz “oso pozik” agertu da EH Bai.
Macron uholdeak ekarritako bi diputatu berri, hots, Vincent Bru eta Florence
Lasserre-David eta azken 15 urteetan diputatu dagoen Jean Lassalle. Horra hor
zein izanen diren Ipar Euskal Herriko diputatuak Frantziako Legebiltzarrean. Emmanuel Macron presidente berriak osatu
Errepublika Martxan mugimenduak (EM)
lehen itzulian jaso sostengua ikusirik eta
bigarren itzulirako aurreikusitako Macron
uholdea kontutan harturik, ez da sorpresa
handirik gertatu. Laugarren bozka barrutiak sortzen zuen jakin-min eta zalantza
gehien. Hain zuzen, buru-burukoan zirelako Macron fenomenoari esker garaile
ateratako Loic Corrégé ezezaguna (botoen %25,41 lehen itzulian) eta aspaldian
kargua daukan Lassalle (botoen %17,71).
Abstentzio handia ere nabarmentzekoa
da: %46,63 laugarren hautes-barrutian,
%55,43 bosgarrenean eta %56,88 seigarrenean. Frantzian izandako Alderdi Sozialistaren porrota gertatu da Ipar Euskal
Herrian ere: Sylviane Alaux lehen itzulian
berean gelditu zen lehiatik kanpo eta Colette Capdevielle aldiz bigarrenean. Abertzalerik ez da egon bigarren itzulian. Iragan igandean hirugarren indar ateratako
EH Bai koalizioak ez zuen boto konsignarik
eman. EAJk haatik Bru eta Capdeviellen
alde egiteko deia luzatu zuen.

Jean Lassalle:
usu falta, baina beti hor
Jakina da Legebiltzarrean duen aulkia
usu hutsik gelditzen dela. Adibidez, Le32

gebiltzarreko finantza komisioko partaide
izan arren, batzordearen bileren %85etara
ez da agertu. Legebiltzarrean egindako
hitz-hartzeei edota emendakinei doakienez, gutxien egiten dituztenen artean
sailkatzen da. Baina berdin dio, Zuberoa,
Nafarroa Beherea eta Lapurdiko zatitxo
bat (baita Biarnoren zati bat) biltzen dituen barrutiko hautesleek behin eta berriz adierazten diote sostengua. 2002az
geroztik du diputatu aulkia. “Artzain bat
Eliseoan” izenburuarekin publikaturiko
azken liburua duela froga, baserri munduaren ordezkaritzat dauka bere burua.
Ezin uka hori gogoko dutela bozkatzaileek
eta horrek duela laguntzen garaipenera.
Kontutan harturik ikastolei buruz berriki
egin oharra (armen kudeaketa irakasteko
gune direla) edota bake prozesuaren aldarria entzunarazten ez ibili izana, suposatu
daiteke ez duela abertzaleen botorik jaso.

Florence Lasserre-David:
Bayrouren hurbilekoa
Botoen %57,03 eginik, aulkia hartu dio
Capdevielleri. Alderdi zentristan militante
egonik, urteak daramatza hautetsi gisa
36 urteko diputatu gazteak. Angeluko
auzapez-ordea eta Pirinio Atlantikoetako
departamendu mailako kontseilaria ere
da. François Bayrou Justizia ministroaren
hurbilekoa izanki, EM-en hautagai izendatu izanak ez zuen sorpresa eragin. Ez da
ordea mugimenduak irudikatu nahi duen
aldaketa eta berritasunaren etsenplu.
Aldarrikapen abertzale edota euskaltzaleei doakienez, ez da sostengua adierazi
ohi duten hautetsien artean kokatzen. Tartean aipatu daiteke Bagoaz kolektiboak
hautagaiei bidalitako galderei erantzun
ez izana. Bake prozesuaren edota preso
politikoen eskubideen errespetuaren eskakizuna Legebiltzarrera eramateko engaiamendua hartzen ote zuen galdetzen
zion kolektiboak.

Vincent Bru: batean eskuinean,
bestean ezkerrean
Seigarren barrutiko botoen %62,51 bildurik, garaipen argia lortu du Bruk. Politikaren
munduan ezaguna da: Kanboko auzapeza eta departamendu mailako kontseilari

Lassalle, Lasserre-David eta Bru.
da. Diputatu kargua osoki betetzeko, beste
postuetan dimisioa emanen duela jakinarazi du. Iragana eskuinean du, baina Legebiltzarretarako bere burua zentroan kokatu
du, Macronen mugimenduaren barne den
Modem alderdi zentristaren etiketarekin
aurkeztuz. Legebiltzarretarako aitzineko hauteskundeetan demagun, Michele
Alliot-Marieren (UMP) ordezko aurkeztu
zen. Herriko Etxerako bozketetan ere eskuindar gisa presentatu zen. EMen hautagai
aukeratu izanak iskanbila sortu zuen. Batez
ere, gay eta lesbianen ezkontzaren aurkako
manifestua izenpetu zuelako. Hor ere kolpez jarreraz aldatu du, izenpedura kentzea
galdetuz. Beste bi diputatuek ez bezala,
bake prozesuaren gaia eta presoen eskubideen errespetuaren eskaera Legebiltzarrera
eramateko konpromisoa hartu du. n
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FEMINISMOA

GORPUTZA

DRAG KING

Bibotea jartzea baino gehiago
Gizon maskulino bat irudikatzen
duen emakume bat, performance
bat egiten ari dena, inpaktua
bilatzen duena, genero arauak
puskatzen dituena eta kontzientzia
feminista duena. Hori da
Drag King bat.

Ainhoa Mariezkurrena Etxabe
@xorginkeiak

Drag Kingek oinarrian genero arauekin
hautsi nahi dute. Queer teoria dute oinarri eta performancea helduleku. Emakume* Abertzaleon Topaketa Feministak
antolatu zituen Bilgune Feministak pasa
den maiatzean. Bertan, Medeak kolektiboak Drag King tailerra eskaini zuen,
Kattalin Miner eta Josebe Iturriozek gidaturik. Arlo praktikoa lantzeko apenas eman zuen denborarik, testuinguru
eta balore batzuetan kokatzea lehenetsi zutelako. “Gizartearen arabera, zer
da emakume egiten nauena? Alua. Zer
gizon? Zakila. Hori eta horren baitan
sortutako etiketa guztiak dira laburrean
genero eraikuntza”, hasi zen Iturrioz.
Jaso dugun hezkuntza medio, aludun eta zakildunek jarrera desberdinak
hartzera ohitu gaituzte. Emakume femeninoak eta gizon maskulinoak baitira sozialki eta kulturalki gorpuzkera
“normalak”. Hori eraikitako zerbait dela
aldarrikatzen du feminismoak, botere
harreman batzuen baitan dagoelako.
“Titiak estaltzen ditugunean eta zakila
jarri, jendeak hori eraikuntza faltsua
dela esan dezake, plastikoa dela. Baina
feminitatea ere eraikitako zerbait da, artifiziala”, dio Minerrek. “Europari ez zaio
interesatzen emakume libreak egotea”,
ARGIA | 2017/06/25

Kattalin Miner (burezurdun bisera beltzarekin) eta Josebe Iturrioz (eskuinean, gorbatarekin), Medeak
kolektiboak webgunean plazaratutako artxiboko irudian.

jarraitu du Iturriozek; “horregatik hil
zituzten sorginak, kapitalismoak nahi ez
zituen emakumeak zirelako. Gerora, interesatzen zaien emakume motak sortu
dituzte: esanekoak, beldurtiak, alaiak...”.
Drag Kingak arazo baten aurreko
erantzunak dira, gorputzen bidez islatzen direnak. 60 eta 70eko hamarkadetan izan zuen eragina azpimarratu
dute. Mugimendu artistiko eta politikoa izan zen.
Drag King bakoitzak maskulinitarearen ikuspegi desberdina islatzen du.
Tailerrean azaldu zuten “kontrolaezina” den parodia dela, eta horregatik
izan direla maiz kritikatuak: “Barruan
duzun kaka guztia ateratzen da. Normala. Urte asko daramatzagu matxiruloak aguantatzen eta hau guztia horren
isla da”, mintzo da Iturrioz. Emakumeok maskulinitatea aukeratzen dugunean ondokoa deseroso sentiarazten
dugula gehitu du Minerrek.
Era berean, maskulinitatea boterea
dela diote eta, finean, hori ere gorpuzten dugula. “Baina emakume maskulinoak sortzen direnean ez da maskulinitate boteretsurik sortzen. Ez dira
gorputz pribilegiatuak, kontzientziadunak baizik”.

Nola gorpuztu?
Batetik, azaleko aldaketa batzuk egin
behar dira: moztu eta txikitutako ilea bizarra jartzeko, benda bularrak estaltzeko, kondoia eta algodoia zakila egiteko,
arropa berezia jantzi... “Traje maskulinoa janztean, zeharo aldatzen da emakumeen jarrera eta hori ikustea oso aberasgarria da”, dio Iturriozek. Hain justu,
jarrera aldatzea da funtsezko bigarren
osagaia: ibilera, hitzak, begirada... “Neskek ez dakigu gorputza maskulinizatzen, kodigo guztiak lapurtu dizkigute.
Ez dakigu eskua ematen, saiatu arren
bi muxu jasotzen baititugu beti”, nabarmendu du Minerrek.
Drag Queenak, normalean, banaka eta
eszenatokian azaltzen diren moduan,
Drag Kingak aberasgarriagoak dira taldean, maskulinitatea areagotzen delako.
Honekin guztiarekin genero arauak
hautsi eta zirrara sortzea dute helburu:
“Hamar bat minutuko inpaktua izango da, eta kritikak sortuko ditu. Baina
jada sortu da eztabaida edo txip aldaketa ingurukoengan”, esan digu Iturriozek.
“Lau kabroi ikus ditzakegu, baina atzean
lau pertsona daude. Lau feminista genero eraikuntzari eta mina eman digunari
egurra ematen”. n
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EUSKARA

IRAKASKUNTZA | SEASKA IKASTOLAK

Etxepare Lizeoa

25 IKASLEK
ESTREINATUKO DUTE
LANBIDE HEZIKETA SAILA
Bernat Etxepare Lizeoak Lanbide Heziketa saila zabalduko du 2017-2018
ikasturtean. Areago, egoitza berria estreinatuko du Baionan bertan.
280 ikasle inguru ari dira ikasten gaur egun eta 25 gehiago ariko dira
lanbide heziketan. Lizeoko Hélenè Charritton zuzendariak azaldu dizkigu
proiektu berriaren nondik norakoak.
Mikel Asurmendi
@masurmendi
ARGAZKIA: DANI BLANCO

3.400 ikasle ari dira Seaskan. Iparraldeko ikastolen elkarteak 34 ikastetxe kudeatzen ditu: hamar ama-ikastola, hogei
lehen maila, hiru kolegio eta lizeo bat.
Ikasturte berrian lau kolegio izanen ditu
orotara. Gainera, Lanbide Heziketa saila
zabalduko du. Sail berria zabaltzearen
ideia bi oinarritan finkatuta dago: administratiboan eta pedagogikoan. Lizeoen
finantzamendua Akitania Eskualdearen
ardura da. Ordea, lanbide heziketa ez
dago eskola pribatuetan oso garatuta:
“Bi lege daude indarrean, Falloux eta
Astier legeak. Lehenak ikastetxe pribatuei laguntza murrizten die, besteak,
alderantziz, heziketa profesionala garatzeko diru asko ematen du. Kontseilu
Nagusiak gure proiektua zazpi milioi
euroz finantzatu du”, adierazi digu Bernat Etxepare Lizeoko Hélène Charritton
zuzendariak.
Lizeoak 25 urte bete ditu aurten. Duela bi urte, eremu teknologikoan sail bat
zabaldu zen lizeoan. Kari horretara,
Seaskak Lanbide Heziketa saila garatzea
proposatu zion eskualdeko hezkuntza
ordezkaritzari: “Akitania Berriko Kontseiluarekin, hezkuntza errektoretzaren
bidez, hitzarmen bat adostu dugu lizeo
profesionala egungo lizeoaren eraikun34

tzan aterpetzeko”. Legeak kontraesanetan izaten dira sarritan. Falloux eta
Astier legearen aurkakotasuna da adibidea. Alta, borrokaren poderioz irtenbideak atzematen dira administrazioaren
eta irakaskuntzako eragileen artean;
Seaskaren lana da horren lekuko.
Administrazioarekin landutako kudeaketaz batera, Seaskako arduradunek
berealdiko arreta jarri behar izan dute
eremu pedagogikoan: “Seaska aspaldi
ohartu da ikasleak galtzen dituela Kolegiotik Lizeora bidean. Ikasle horien kopurua emendatuz joan da, erditik gora
(%50-60) lan mundu profesionalera
joan ohi da, eta horiek gurekin ikasten
segitzea nahi dugu. Proiektu berri honekin Baxorainoko euskarazko hezkuntza ziurtatzea dugu helburu”, erran digu
solaskideak. Baxoa –Baccalauréat frantsesez– goi-mailako ikasketak egin ahal
izateko ezinbestean eskuratu behar den
titulua da. Frantzian oro har eta Ipar
Euskal Herrian orobat, ikasleen %2530ak Lanbide Heziketan jarraitzen ditu
bere ikasketak. Iparraldeko lizeoetan
10.000 ikasle inguru ari dira. Horietako
280 ari dira Etxepare Lizeoan.
Lanbide Heziketa sail berri honen
hastapena da Etxepare Lizeoan. Eki-

men berrien hasiera ez da erraza izaten,
pedagogikoki tentuz landu behar da.
Konparaziorako, ikasleek Baxo orokorra
eskuratzeko hiru arloren artean aukeratu dezakete: literatura, ekonomia eta
zientzia. Seaskan horiek landu dira 25
urtez: “Baxo teknologikoan aldiz, hamar
arlo daude, horien artean 100 titulu ezberdin baino gehiago eskuratu ahal dira.
Guk horien adar bat garatu nahi dugu:
enpresen munduari loturikoa. Batzorde
batek beharrak identifikatu ditu eta lanbideak definitzen hasteko ideia hauek
hartu ditu kontuan: euskara baloratua
izatea ikasketetan, baita enpresetan ere.
Hala berean, mutiko eta neskentzat aukera berak izatea”.
Bide xumea hartu dute abiapuntuan.
Industria eta laborantza arloko Baxo
tituluen aukera alde batera utzi dute.
Lehen arloa garatzeko bitarteko mekaniko handiak behar direlako, eta bigarrena ongi finkatua delako Iparraldean:
“Arlo horietan ari direnekin lehiatzea
–frantsesez ari direnekin, alegia– ezinezkoa litzateke”.
Seaskak beraz, hiru sailetako Baxo
profesionala lantzea proposatzen die
ikasleei: 1. Merkataritza, laborantzako salmenta alorrean. 2. AVS titulua
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Seaskak hiru gai proposatzen dizkie ikasleei Baxo profesionala lantzeko: merkataritza laborantzako
salmentan, eskoletarako laguntzaileen AVS titulua eta ikus-entzunezko ekoizpenak.

(Auxiliaire de vie scolaire / Eskoletarako laguntzaileak). Seaskak jende anitz
kontratatzen du AVS lanposturako. 3.
Ikus-entzunezko ekoizpen ikasketak.
Frantziako Hezkunde Nazionalak ez
du oraindik onartu hirugarren saila.
AVSrako zazpi ikaslek izena eman dute
jada. Merkataritza sailean lau ikasle matrikulatu dira. Ez dira aski saila zabaltzeko, baina ziur daude gehiago egongo direla. Kolegioetan ari diren hainbat
ikaslek lizeo orokorrera pasatzeko
zailtasunak dituzte eta lanbide heziketa egitea proposatu zaie. Hots, hemendik aitzina, frantses ikastetxetara joan
beharrean, Seaskan izanen dute ikasteko aukera. Hurrengo urteetan ikasleek
gai orokorrak –euskara, frantsesa, matematika edota historia– ikasiko dituzte
beste ikasleekin batera eta lanbide hezi-

ketaren berezko sailean ariko dira baxo
profesionalaren titulua eskuratzeko.

Etxepare Lizeoaren egoitza berria
Lizeoak egoitza berria estreinatuko du
datorren ikasturtean. Baionan izanen
da, orain dagoen ingurumarian. Egungo
egoitzan, berriz, kolegio berria izanen
da. Kanbo, Ziburu eta Larzabaleko kolegioaz beste, laugarrena izanen da Baionan. Lizeo orokorrean 280 ikasle ariko
dira eta 25 Lanbide Heziketan. Ikasle
horiek hamalau orduko praktika espezifikoak jasoko dituzte astean. Bi irakasle
berri behar dira horretarako, eta dagoeneko horien profila lantzen ari dira
berauek kontratatzeko.
Lanbide Heziketa saila zabaltzean
Hego Euskal Herriko irakaskuntzari begira aritu dira proiektuaren arduradu-

nak: “Gure lehen xedea Hegoaldeko ikastetxeekin harremana
lantzea izan da. Iparraldean
praktikak euskaraz egitea nekeza baita. Praktiken heren bat
bideratu nahiko genuke Hegoaldean. Donostiako Xabier
Zubiri-Manteo ikastetxearekin
ari gara elkarlanean”, erran digu
Charrittonek.
Hala ere, Hegoaldeko gizarteak frantses hizkuntzarekiko hartu duen jarrera eskasak
arranguratzen du Etxepare Lizeoko zuzendaria: “Ingelesak
aitzina hartu dio frantsesari”.
Bere ustez, bi aldeetako herritarren arteko harremanak normalizatzeko, frantsesak iraganean
izan duen munta berreskuratu
beharko luke. Lanbide heziketaren garapenerako begi-bistakoa omen da hori: “Hiru urteren buruan ikusiko dugu gure
proiektua nola garatu den, alabaina, guretzat mugaz gaindiko
dinamika bultzatzeko eleaniztasuna baitezpadakoa da: euskara lehenik, eta gaztelania eta
frantsesa ondoren ikusten ditugu. Hiru
hizkuntzen uztarketa landu beharko
genuke, euskara lehenesten eta beste
biak landuz aldi berean. Gure ilusioa
da gure ikasleak Hegoaldera bideratzea
eta alderantziz, hangoak hona etortzea.
Harreman normalak urraska garatzea,
ingelesarekiko indartu den exotismoa
gibelean uzteko behingoz”.
Edonola den ere, Seaska elkartea ez
dago kexu. Hegoaldeko irakaskuntzako
eta herri erakundeetako hainbat eragilerekin batera ari da. Oiartzun eta Segurako herrietako zenbait enpresaren
sostengua ukan dute, baita Errenteriako
ikastolaren diru laguntza jaso ere: “Eragile askoren harrera bikaina izan dugu
proiektua bideratzeko, sostengatuak
sentitzen gara; esker oneko hitzak ditugu haientzat guztientzat”. n
BABESLEA: IBARRAKO UDALA
San Bartolome plaza, 2
20400 Ibarra
www.ibarra.eus
EUSKARA ZERBITZUA:
 943 673 827
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Meral Zin Çiçek, Emakume Kurduen
Harremanetarako Bulegoko zuzendaria

“EMAKUMEON BORROKA
GERRILLARIAREN IRUDIRA
MURRIZTEN DUENAK EZ DU
IKUSTEN IRAULTZAREN OSOTASUNA”
Daeshen ofentsibak eta Kobaneko setioak kurduak nazioarteko lerro buruan
jarri zituzten. Une kritiko hartan Meral Zin Çiçekek (Kolonia, Alemania, 1983)
abiatu zuen REPAK erakundea Kurdistanen sortutako aukera eta beharrizanei
erantzuteko. KCK-ko – Kurdistango Konfederazio Demokratikoa– kide gisa,
emakume kurduek batasun nazionala sustatzeko tresna bilakatu da, baita
internazionalista, akademiko eta kazetarien lana koordinatzeko ere.
Asier Arrate Iruskieta
@AsierArrate
ARGAZKIA: MIRAL ZIN ÇIÇEKEK UTZIA

Irakeko eta Siriako gerrak kurduen borrokan bidegurutze izango dira. Zein da
REPAKen eginkizuna une historiko honetan?
Nahiz eta askok uste duten gerra hau
erregimenen eta indar atzerakoien aurkakoa den, benetako gatazka autodeterminazioaren eta neokolonialismoaren
artekoa da. Irak eta Siria muga etniko
eta erlijiosoetan berrantolatu nahi dituzte, baina horrek ez du arazoa konponduko, biolentzia gehiago ekarriko
du. Irtenbidea autonomia demokratikoa
eta autogobernua dira. Rojavan garatzen ari den konfederalismo demokratikoaren ideia. Emakumeak eta kurduak
dira gehien zapaldutakoak. REPAK emakume kurduen erakunde izanik, proiektu hau Ekialde Hurbilerako irtenbide
gisa zabaltzea du helburu.
Zergatik uste duzu dela Rojavako gobernu eredua gerra honen irtenbide?
Lehen Mundu Gerra ostean potentzia
kolonialek marraztutako mugek ez dituzte islatzen Ekialde Hurbileko errea36

litate politikoak, sozialak, erlijiosoak
eta etnikoak. Etengabe biolentzia eta
gatazka eragiten dituzten mekanismoak
dira. Sistema horren bitartez errazagoa
da potentzientzat Ekialde Hurbila kontrolatzea. “Elkartasunik gabe, indarrik
ez” teoriaren adibide argiena da. Horren
aurrean demokratizaziorako lehen alternatiba erreala eskaini du Rojavak. Ez
nuke esango batzuek modu okerrean
Arabiar Udaberria deitu dioten mugimendua instrumentalizatua egon denik,
baina arazoa da indar demokratikoak
ez zeudela antolatuta eta porrot egin
zutela. Horregatik, prozesu honek azkenean erregimen zaharraren berrezarpena ekarri du. Zapalduta daudenak prozesuan subjektu aktiboak badira soilik
eraikitzen dira alternatibak.

Rojavako ereduak ilusio eta interes handia piztu du, baina zeintzuk dira bere
erronka nagusiak gerra osteko Ekialde
Hurbilean?
Erronkak asko dira. Alde batetik sistema alternatibo bat ezartzea. Bestetik,

aurrean ditugun indar atzerakoiei aurre
egitea. Estatu Islamikoaz (EI) gain, Turkia dago, Siriako gobernua, Kurdistango
Eskualde Autonomoa… Hala ere, horri
aurre egitea erraza da, arazo handiena
norbere buruko sistema iraultzea da.
Demokraziaz hitz egin dezakegu, baina
agian gure izaera ez da demokratikoa.
Rojavan bertan, oraindik badira arabiarren aurkako aurreiritziak. Jokabide
hauek gainditu nahi ditugu, baina zenbait pentsamolde oso barneratuta dugu.
Baditugu horri aurre egiteko mekanismoak: kritika eta autokritikarako batzarrak, txostenak, asanbladak… Denbora
beharko da gauzak aldatzeko, baina lortuko dugu.

Beldur zarete behin EIren aurkako gerra
bukatuta abandonatu egingo zaituztetela edo proxy gisa erabili?
Argi dugu autonomia demokratikoa ez
dela potentzien intereseko. Aktore inperialista, kapitalista eta patriarkalak
dira eta Rojavako alternatiba estatu estruktura horiek gainditzeko sortu den
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iraultzaile baten sortzaile batekin izan
nintzen, eta kurdua nintzela jakin zuenean Assadekin kolaboratzen ari garela,
Mossadentzat lanean, Sirian garbiketa
etnikoa burutzen ari garela eta antzeko
kontuak leporatu zizkidan. Ideia hauek
oso zabalduta daude mundu arabiarrean.
Izan ere, kurduak mugimendu iraultzaile
horien ispilu bihurtu gara eta ezin dute
onartu eurek porrot egin zutela eta gure
proiektua arrakastatsua dela. Hala ere,
belaunaldi berriak irekiagoak dira eta
beraz potentziala dago mugimendu arabiar aurrerakoiekin lan egiteko.

Mendebaldean Rojavako ereduaren irudi
ezagunena frontean dauden emakumearena da. Nola eragingo du etorkizunean
emakumeen parte hartzeak?
Eragin izugarria izango du. Hasteko,
gizarteko rol tradizionalak apurtzen
lagunduko duelako. Beti uste izan da
emakumeak ezin direla borrokatu, hori
gizonen lana dela. 90eko hamarkadan
Ipar Kurdistanen oso garrantzitsua izan
zen PKKren baitan tabu hori apurtzea.
Emakumeak armak hartzeak iraultzaren izaera aldatu zuen, eta gizartean
eragin. Egungo sistema kopresidentzialista eta emakumeen egitura paraleloak
Kurdistango askapen mugimenduaren
barruan hasitako berdintasunaren aldeko borroka luze horren ondorio dira.
Baina ez dut nahi Mendebaldeko zenbait hedabidetan saltzen den irudia defendatu, non emakume bat arma batekin ikustea cool den. Hau arazo bihurtu
zen Kobaneren ostean. Ulertu behar da
zein den armen balioa.

proiektu komunala da. Kontua da Rojavako jendeak bere proiektuan sinisten duela eta ahalik eta independenteen
izaten saiatzen dela. Burujabetza horri
esker, Kurdistango askapen mugimendua gai izan da erasoei eta nazioarteko
konplotei aurre egiteko. Zure independentziari eusten badiozu ez duzu beldur
izan behar beste norbaiten proxy bihurtzeko. Batzuetan beste indar batzuekin
elkarlan taktikoa ezinbestekoa da, baina
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horrek ez du esan nahi zure estrategia
nagusia abandonatu behar denik.

Elkarlan taktiko horiek Rojava eta orokorrean kurduenganako mesfidantza sortu
dute arabiar munduan.
Nazionalismoa eta dogmatismoa dira
Ekialde Hurbileko mugimendu demokratikoen arazo handiena. Horren adibide dira 70eko hamarkadako indar iraultzaileak. Libanon ezkerreko erakunde

Emakume milizianoen kasuan orientalismo kutsua dagoela uste duzu?
Emakumeon borroka AK batekin dagoen gerrillariaren irudira murrizten
dutenek ez dute ikusten edo ez dute
nahi ikusi iraultzaren osotasuna. Kurdistango askapen mugimenduak ez ditu
goraipatzen armak. Derrigortuta gaude
armak erabiltzera babesteko eta askatasuna lortzeko. Armak ez dira helburua,
tresna baizik. Gainera, autodefentsarako armak baino gehiago dira. Sistema
patriarkalaren aurkako gerra honetan
autodefentsa ez da soilik erasoei aurre
egitea, baita gure amets eta ideiak defendatzea ere. Horregatik defentsarako
tresna onena, balio eta ideal guzti horiek egikaritu daitezkeen testuingurua
sortzea da. n
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Bero
eta heze
haserreak
TESTUA ETA ARGAZKIA:

Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

Urteko egun luzeenetan gaude. Eguzkia
ateratzetik sartzera ia hamabost ordu
eta erdi. Bero zakarrak eta ekaitzen hezetasuna. Onddo eta perretxiko sasoia;
ederki gozatu ditut dagoeneko urteko
lehenak.
Onddo eta perretxikoak ez dira soilik
gure platererako bidea egiten dutenak.
Badira beste onddo eta perretxiko batzuk zeinak plater bererako bidea egin
behar duten zenbait barazki eta fruituri
eraso eta alferrik galarazten dituztenak:
landareen gaitz dira. Izadiaren zikloen
parte diren eran, naturalak dira, baina
erasotzen dieten landare horien mozkinen beha daudenentzat kalte izugarria
sor dezakete.
Onddo eta perretxikoek sortzen dituzte landutako landareen gaitzen hamarretik bederatzi. Gaitz horiei aurrea
hartzeko bi bide ditugu: beroa murriztu
edo hezetasuna gutxitu. Bizi eta hedatuko bada, biak behar ditu onddo-perretxikoak. Hark eragingo duen gaitzari
aurrea hartzeko, bietakoren bat ala biak
atzeratu behar. Giroari beroa kentzea ia
ezinezkoa denez, hezetasuna nola borrokatu burua berotu behar.
Lurra lehortuz ekin: karea, errautsa,
dolomita, simaurra, luarra edo harea
nahasi. Lurra lehortzeko beste era bat
altxatzea da: ildo-bizkarrak edo mendixkak egin edo taulenak betirako goratu, edozein materialekin ertza antolatu
eta lurra altxa. Ondorengo lana izango
da gaitzen aurka landarea ahalduntzea:
landatzean egiten den zuloan, asun zarba (Urtica dioica) ebaki berriak jarri,
eta tarte handia eman, batetik bestera
eguzkia lurreraino sar dadin eta lan38

Zurinak jotako haritza.

dareak ere goitik behera berotu ditzan.
Gero etorriko dira landareari berari
emateko gaiak. Landarearen azala sendotu eta lehortzea da helburua. Horretarako landare urak erabili: azeribuztana (Equisetum arvense), larranbiloa
(Matricaria chamomila), lapa-belarra
(Arctium lappa), kaputxina (Tropaeolum majus), mota-belarra (Tanacetum

vulgare eta Tanacetum cinerariifolium)
edota salbia (Salvia officinalis). Beste
hauek erantsi ur horiei: ur oxigenatua,
sodio bikarbonatoa, esnea, gazura edo
jogurta. Sufrea eta salda bordelesa ere
onak dira, baina, inorganikoak izanik,
ez dira egokienak. Buztin bentonitikoa
eta diatomeen lurra ere eraginkorrak
dira, silize ugari baitute. n
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EUSKAL HERRIKO AGENDA
Ekainak 22: Itziar-Deba
“Udako solstizioa” hitzaldia
19:30ean, Lasturgo aterpetxean.
Aritza Bergarak emango du.

Ekainak 23: Ainiza-Monjolose
Belar txarren kentze mekanikoa
arto landan ikastaroa
10:00etan, Laborantza Ganbaran.

Gerezi festa Itsasun
Garazi Zabaleta

Ekainak 24: Irun
Odonatuen jarraipena
10:00etan, Txingudiko Ekoetxean.

Ekainak 25: Mungia
Bizkaiko Betizu Arrazako Abereen
XXI. Lehiaketa
Egunean zehar, Torrebillela Parkean.

@tirikitrann
ARGAZKIA: WWW.CERISE-ITXASSOU.COM

Fruitu txiki gorrixkaz gozatzeko tokirik
onenetarikoa gurean, Itsasu da. Gereziak herri lapurtar horretan duen garrantzia agerikoa da, herriko armarrian
agertzerainoko protagonismoa baitu.

dutakoek. Itsasukoez gain, Nafarroako Etxauriko gerezi ospetsuak ere izan
zuten protagonismoa festan. Nafarroa
eta Lapurdi bat eginik, gerezien aitzakiapean.

Aurtengoa, sasoi gorabeheratsua

Xapata elkartea

Itsasun gerezi barietate ugari lantzen
badituzte ere, hiru mota dira nagusi: Peloa, Xapata eta Beltxa. Hiruek garapen
ezberdina izan dute aurtengo sasoian,
Maryse Cachenaut Itsasuko gerezi
ekoizleak Euskal Irratietan eskainitako
elkarrizketan azaldu zuenez, “ezin da
esan urte txarra izan denik, nahiz hobeak ere egon izan diren”. Beltxa eta Xapata nahiko ongi atera diren bitartean,
Peloarentzat ez da urte oso ona izan:
“Gerezi goiztiar hau ez da sobera bildu
aurten. Ia hilabete aurreratu da, eta haize hotzak eta izotzak kaltetu eta uzta
nabarmen jaitsi da”, zioen ekoizleak.
Sasoiaren amaiera ospatzeko, ekainaren 4an Gereziaren Festa egin zuten
Itsasun. Urteroko moduan, egun osoko
egitarau oparoa antolatu zuten musika,
dantzak eta gastronomia uztartuz. Bertako produktuak, eta nola ez, gereziak
dastatzeko aukera izan zuten hurbil-

Itsasuko gerezi ekoizleek 1994an sortu zuten Xapata elkartea, bertako gerezi barietateak babestu eta bultzatzeko.
Ideia berarekin, 2008an martxan jarri
zuen elkarteak Itsasuko Gerezi Kontserbatorioa.
Egun, hogei ekoizle baino gehiago biltzen ditu elkarteak, eta tokiko barietateen kontserbazioaz gain, ekoizpenari begirako beste hainbat helburu ere
badituzte: pestizidarik gabeko kultura bultzatzea, gereziak eskuz biltzea,
familiako ekoizpen txikien alde egitea
eta laborari nahiz kontsumitzaileentzat
prezio justuak bilatzea, besteak beste.
Gereziak saltzeko aukera badagoela
dio Cachenautek, eskaria badelako eta
kantitate oso handiak ekoiztu beharrik
gabe ongi atera daitekeen ekoizpena delako. Laborariak eta gazte berriak motibatzea da orain lortu beharrekoa, ekoizlearen ustez. n
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Ekainak 25: Agurain
“Zientzia eta berrikuntza ekoizpen
ekologikoan” ikastaroa
AzbalArte aretoan, Aguraingo Udalak
antolatua.

Ekainak 27: Donostia
Altzaporru Komikhitzaldia
19:00etan Koldo Mitxelenan, Jakoba
Errekondoren azalpenak eta komikilarien
sormena.

Ekainak 29: Derio
Azoka ekologikoa
Baserri Antzokian, seminarioaren atzean.

ZURE HERRIKO EKINTZEN BERRI EMAN
edukia@bizibaratzea.eus helbidera
idatzi edo www.bizibaratzea.eus
webgunean bertan, oso erraz.
AGENDA OSOA NOIZNAHI IKUSTEKO
www.bizibaratzea.eus
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KOMUNITATEA

EKAINEKO ZOZKETAK

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

“BADUZU”, EUSKAL KONTSUMITZAILEEN KLUBA

4

Kontsumitzaile irizpidedunentzat sortutako tresna
Baduzu kontsumo-eredu eta behar berriei erantzuteko tresna da, euskaraz kontsumitu ahal izateko Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak,
Bai Euskarari elkartearekin eta Hizkuntz Eskubideen Behatokiarekin elkarlanean sortutako tresna da.
Euskal Herriko 4.000 establezimendutik gora daude jada www.baduzu.eus-en beren euskara mailaren arabera sailkatuta. Webguneaz gain,
telefono mugikorretarako aplikazioa ere badu Baduzuk. Izena eman
ondoren, establezimenduak gehitzeko eta jada zerrendan daudenak baloratzeko aukera izango duzu. Haiei buruzko iritzia emateko aukerarekin
batera, gainontzeko erabiltzaileekin harremanetan jartzeko eta iritzia
partekatzeko foroan ere parte hartzeko aukera izango duzu.
Gero eta garrantzi handiagoa ematen diogu bertakoari, gertukoari,
kalitateari kantitateari baino… selektiboak gara. Egin ezazu hala hizkuntzarekin ere: kontsumitu euskaraz. Kontsumitzaile irizpideduna baldin
bazara, Baduzu da zure tresna!
Eragile hau hobeto ezagutzeko:

EUSKARAREN GIZARTE ERAKUNDEEN
KONTSEILUA

#euskara
#kultura
#herrigintza
#kontsumoa

Martin Ugalde Kultur Parkea · 20140 ANDOAIN (Gipuzkoa)
kontseilua.eus · Tel.: 943 591200

Ekaineko sariak
1

2

Txakur Gorria liburuxka
4 ale

Txatxilipurdiren “Kale kantoi”,
kalean jolasteko bilduma
2 ale

3

4

Josu Bergararen “Kanta txikien
indarra” diskoa (Taupaka)
4 disko

Kontseiluaren eskutik,
Zergatik arropa marka
sorta bat

Parte hartzeko: & 943 371 545 | gunea@argia.eus | www.argia.eus/gunea
Eragilea bazara, zabalkunderako materiala baduzu eta zure lana ezagutarazi nahi izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetan.
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BULETIN BERRITUAK

Jaso ezazu ARGIA gaiez gai
Itsaso Zubiria Etxeberria
@itsasozubiria

Interneteko ARGIAn ibiltzeko ohitura baduzu konturatuta egongo zara gai bakoitzak
bere kanala duela, eta bertan
pilatzen direla gai horri lotuta
sortzen diren albiste, erreportaje, ikus-entzunezko guztiak.
Eta orain arte ez dugu albistea eman nahi izan, baina dagoeneko ahoa ireki dezaket
(batez ere martxan baitago)
esateko ARGIAk emailez bidaltzen duen bere buletina
berritzeaz gain buletin-sistema oso bat jarri duela abian.
ARGIAren betiko buletin
orokorraz gain (honen berri
eman genuen txoko honetan
orain aste batzuk), hemendik
aurrera kanal bakoitzak izango du bere buletin propioa.
Self service izango da gainera.
Alegia, norberaren interesen
araberako buletin konbinazioa egin ahal izango da eskaeran. Interesatzen zaizkizula feminismoa, ekonomia
eta elikadura? Bada hirurak
jasotzeko eskatu ahal izango
duzu klik batean. Azken ordukoa jakiten lehena izatea
gustatzen zaizula? Azken ordukoen jakinarazpenak emailera bidaltzeko sistema ere prest dugu zuretzat.
The New York Times edo El Pais bezalako
nazioarteko hedabideen buletin sistemak izan ditugu oinarri.

Albisteak sailkatu, kanalak elikatu…
eta hurrengo pausoa
Irakurleari sarean zintzilikatzen den informazioa ahalik eta eskuragarriena jartzeko helburuarekin, gaikako kanalen
apustua egin da azken urteetan. Guztion
artean sortzen ditugu edukiak (albisteak, erreportajeak, elkarrizketak…) eta
guztion ardura da eduki horiek barne
-sarean ondo etiketatzea kanalak elikaARGIA | 2017/06/25

Argia Eguna
prestatzeko
Gasteizko bilera
Urriaren 7an egingo dugu Argia Eguna,
Gasteizen, eta horrek aitzakia ezin hobea
eman digu berriz ere Arabako hiriburura gerturatzeko, bertako eragileekin
harremanak sendotu eta elkarlana bultzatzeko. Bigarren bilera izan da hau, eta
Argia Egunerako Gasteizko alde zaharrean leku egokia aukeratzeko eta egingo ditugun ekimenak zehazten joateko
ideia interesgarriak atera ditugu, denon
artean. Pixkanaka-pixkanaka, itxura hartzen ari da 2017ko Argia Eguna, lagun
arabarren proposamenei esker. Eztabaidarako tartea, bertako eta garaiko produktuekin egindako bazkari herrikoia
eta kontzertuak ez dira faltako. Hortik
aurrerakoak, joango gara kontatzen.

Sarean arrantzatuak
Azkue Fundazioa
@AzkueFundazioa

tzen joan gaitezen; eta orain arte argia.
eus-en topatu zitezkeenak orain nahi
duenaren emailetan eskuragarri jartzeko apustua egin dugu.
Asteroko maiztasunarekin egingo
dira buletin gehienen bidalketak, bi salbuespen izanik: azken ordukoak, izenak berak dioen moduan sortzen diren
azken ordukoen araberako bidalketa
izango du; eta English kanalak bi astean
behingo maiztasuna izango du.
Kanalak sortzean jarri zen helburu
berarekin emandako pausoa da hau ere.
ARGIAk sortzen duen informazioa ahalik eta eskuragarriena izatea eta ahalik
eta jende gehienarengana iristea. n

@argia-k 30.000 jarraitzaile lortu
ditu Twitterren. Zorionak!

ARGIA IRRATIETAN
• Euskal Irratiak:
Astelehenetan, 8:00etan.
• Euskalerria Irratia:
Astearteetan, 16:15ean.
• Xorroxin Irratia:
Astearteetan, 18:00etan.
• Bizkaia Irratia:
Goizeko izarretan saioan, 7:45ean.
• Bilbo Hiria Irratia:
Ostegunetan, 10:30ean.
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HORMA-PAPEREN LIBURU HILGARRIA
Nagore Irazustabarrena
Uranga
@irazustabarrena

Michigan (AEB), 1874. Robert C. Kedzie
(1823-1902) Michiganeko Nekazaritza
Eskolako kimikako irakasle eta Osasun
Kontseiluko kideak Shadows from the
Walls of Death (Heriotzaren hormetako
itzalak) izeneko lanaren 100 aleak banatu zituen AEBetako estatu horretako
beste hainbeste liburutegitan.
Lehen orrialdean, lanaren izenburua
bera, egilearen izena eta kargua, argitaratzailea zeuden eta, ondoren, hitzaurre
labur bat. Handik aurrerako 86 orrialdeetan beste hitzik ez. Eta, hala ere, liburua “irakurtzeak” irakurlea hil zezakeen. Literalki.
Artsenikoa Antzinarotik erabili du gizakiak. Beraz, elementu kimiko horren
propietate pestizidak (eta homizidak) ezagunak dira aspaldi. Baina XIX. mendean
oihalak, jostailuak, posta-txartelak eta beste hainbat objektu berdez tindatzeko erabili zuten. Baita horma-papera ere.
Robert Kedziek artsenikoz pozoitutako hainbat gaixoren kasuak aztertu
zituen garai horretan. Itxuraz pozoitze horiek ez zeukaten oinarririk, baina Kedzie konturatu zen pozoitutako
guztiek horma-paper margotua zutela
etxean. 1873an Poisonous papers (Paper pozoitsuak) txostena argitaratu
zuen, artsenikoa pigmentu moduan
erabiltzearen arriskuez ohartarazteko.
Ez zuen helburua lortu. Jendeak uste

Robert C. Kedzieren “Shadows from The Walls of Death” liburuak irakurlea pozoitu zezakeen.

zuen pozoitzeko horma-papera miazkatu edo jan egin behar zela. Baina
denborak eta hezetasunak substantzia
toxikoa askatzea eta airean zabaltzea
eragiten zuen.
Urtebete geroago, muturreko bide bat
bururatu zitzaion kontzientzia zabaltzeko. Kontu handiz, horma-paper laginak
hartu zituen inguruko etxeetan, liburuko orrialde forma eman zien eta liburuaren 100 aleak osatu zituen, Michiganeko
liburutegietan banatzeko. Txostena ere
banatu zuen liburuarekin batera, eta
kontzientziazio kanpaina emaitzak lor-

tzen hasi zen. Liburutegi gehienek liburua suntsitu zuten –bi baino ez dira
geratzen, segurtasun neurri zorrotzekin
gordeta– eta Kedzieren kezka zabaltzen
hasi ziren. Pixkanaka, artsenikoa beste
substantzia batzuez ordezkatu zuten
viktoriar aroko Europan eta AEBetan
hain gustuko zituzten horma-paperen
ekoizpenean.
XIX. mendearen amaieran American
Medical Association-ek jakinarazi zuen
AEBetan saldutako horma-paperen %60k
artsenikoa zuela, horien herenak osasunerako kaltegarria den kantitateetan. n

Aztarna erromatarrak Okinawan

KYODO
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Okinawa uhartean (Japonia), zehazki
Urumako Katsuren gazteluaren arrastoetan egindako indusketa lanetan, K.o.
III. eta IV. mendeko kobrezko lau txanpon erromatar aurkitu dituzte. Begi bistan antzematen ez diren arren, X izpien
bidez egindako azterketetan ikusi ahal
izan dituzte txanpon horiek aurkian eta
ifrentzuan zituzten irudiak: Konstan-

tino I.a enperadorea eta soldadu bat
lantzarekin. Lehen aldia da Japoniako
lurraldean jatorri horretako objektuak
aurkitu direla. Ez dakite txanponok noiz
iritsi ziren uhartera eta oraindik goiz
da ondorio zehatzak ateratzeko. Baina
lehen hipotesi orokorra da Okinawa eta
Europa harremanetan egon zitezkeela
Erromatar Inperioaren amaieran. n
2017/06/25 | ARGIA
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Arabako bertsolaritza

TXAPELA
JANZTEKO
MODUKOA
Estitxu Eizagirre Kerejeta
@eeizagirre
ARGAZKIAK: DOS POR DOS

ARGIA | 2017/06/25

Aroa Arrizubieta Barredoren ibilbidea
adibidetzat har daiteke, Bertsozale Elkarteak harrobia lantzeko osatu duen
irakaskuntza-ibilbidea azaltzeko: “Uxue
Diaz de Cerio etortzen da bertsolaritza
irakastera Armentia ikastolara, Lehen
Hezkuntzako 5. eta 6. mailan, 15 egunean behin. Hor ezagutu nuen bertsoa.

Aroa Arrizubieta Barredo (Gasteiz,
2001) izan da bertsotan Euskal
Herriko txapela jantzi duen
lehen arabarra. Saran jantzi zuen
Eskolarteko txapela ekainaren
10ean, Amets Arzallus txapeldun
nagusiaren eskutik. Arrizubietarekin
eta bertso eskolako irakasle Oier
Arbina Badillo-rekin (Agurain, 1992)
bildu gara, Arabako bertsolari
gazteen panorama ezagutzeko.
Lan handiaren saritzat daukate
lortutako txapela, eta etorkizunean
Euskal Herriko saioetan arabarrek ere
kantatuko dutela desio dute.
Gero galdetzen du nork hasi nahi duen
bertso eskolan, ikastolan bertan baina
eguerditan, gehiago lantzeko. Bertso eskola horretan hasi ginen 14 bat ikasle
eta bik jarraitzen dugu”. Eskolan bertsolaritza ezagutu ostean ulertu zuen
etxean jaso izan zuena: “Aitita lekeitiarra da eta beti aritzen zen bertso zaha43
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rrak kantatzen. Nik uste nuen kantugintza zela, ez zidan arretarik deitzen.
Ikastolan bertsoa azaldu zutenean, orduan lotu nuen dena eta are hurbiltasun
handiagoa sentitu nuen”.
Harrobia lantzeko, hezkuntza arautuan eta bertso eskolan egiten den lana,
aisialdiko ekintzekin biribiltzen du Bertsozale Elkarteak (udalekuak, topaketak...), eta aisialdiko lan horren adibidetzat har daiteke Oier Arbina Badilloren
ibilbidea: “Gure familian bi lehengusu
gara euskaldunak. Koadrilako lagunak
bertso eskolan hasi ziren, baina nik ezin
izaten nuen joan. Arabako Eskolarteko finalaren ostean topaketak egin ziren, Ubidean gelditu ginen lotan, jendea ezagutu nuen, oso harreman ona
egin genuen eta ordutik ari naiz bertso
munduan. 18 urterekin hasi nintzen
Lautadako bertso eskolan, Oihane Perea irakasle genuela eta 19 urterekin
jada irakasle hasi nintzen”. Egun irakasle lanetan buru-belarri dabil, Armentia
ikastolako bertso eskola ematen du eta
Lautadakoa Agurainen. Bertso udalekuetako begirale ere bada.

Hezkuntza arautuan bertsolaritza:
lan zaila baina emankorra
Arrizubietak kontatu du gehien bat jolasen bidez lantzen dela bertsoa ikastetxe
barruko bertsolaritza ikasgaian. Gogoan
du Bambiren ipuina bertsotan jarri zutenekoa. “Baina ikasleen aldetik askotan ez da gogo berezirik egoten, nahiko
zaila izan behar du klase hori ematea”.
Arbinak gogoan du Iñaki Viñasprek institutuan eman zien ikasgaiari esker ezagutu zuela bertsolaritza: “Nire koadrila
erdalduna zen eta nahiko berezia, eurekin ezin zen klasea eman, atzeko lerroan
zalaparta ateratzen duten horiek ginen
gu”. Arbina egun irakasle da, eta berari dagokio orain ikasleak kudeatzea:
“Orain talde polita bildu da Armentian
eta oso ongi gaude, katxondeo ederra
daukate euren artean eta beraz, bakarrik doa klasea. Orain arte gorabeheratsuagoa izan da”. Hezkuntza arautuko
bertsolaritza ikasgaian, bertsoak batez
ere idatzi egiten direla dio Arrizubietak,
eta jolas bidez lantzen direla errimak.
Arbinak eskola ordu horiek bertsoaz
gain beste gauza batzuk lantzeko baliatzen dituela kontatu du: “Adierazkortasuna lantzen dugu, hitzekin esan dezakezu gauza bat baina justu kontrakoa
adierazi, ideiak lantzen ditugu”.
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TXAPELDUNAREN
AGURRA
Eskerrik asko Muxikakoei
tratatzearren horrela
zuei ere sentitu bainaiz
udalekutan bezela.
Familiakoei, klasekideei
ezin zen izan bestela.
Ta kritikatu gaituzten denak
izorratu daitezela!
Arabar batek lortu duela
Euskal Herriko txapela!
Arrizubieta: “Argi utzi nahi nuen arabarra
naizela, askotan entzun ditugulako komentarioak: Arabako Txapelketa irabazi du, bai
baina Arabakoa, bost bertsolariren artean
ez zen zaila... alde horretatik, to! Esan nahi
izan nien”. Arbina: “Azken bi puntuak arabarron ahotik abestu zituen. Beti entzun behar
izan dugu Araban bertsolaritza ez dela maila berekoa... lan handia egiten ari garen bi-

Euskara eta bertsoarekiko bere ikaskideek zuten perzepzioa sano-sano deskribatu du: “Klasetan ez zen euskararik
entzuten apenas... Ikasgelan 25 ikasletik
bi gara etxean euskaraz egiten dugunak
eta kalean saiatzen garenak beti euskaraz egiten. Ikaskideek ikusten dute bertsoa euskaldun zaharren kontua soilik
balitz bezala, beraien mundua ez balitz
bezala, eta bada”.
Arbinak, agian ikastetxe gehiago ezagutu dituelako, bestela deskribatzen du
Armentiako errealitatea: “Ikastola honekin flipatu nuen. Oso euskalduna da.
Ikastetxe batzuek lantzen dute euskara
baina hau euskaraz bizi da, oinarritzat
daukate, normaltzat hartu dute. Nabari
da euskara mailan eta ikasle gehienek
bertsolaritza ezagutzen dute ikasgaiari
ekin baino lehen, etxetik ere jaso dutela
ikusten da”.

Entrenamenduak
Eskola ordutan ematen duten bertsolaritza ikasgaiaz gain, astean bitan bildu
dira Armentia ikastolan eguerditan bertso eskola lantzeko, Horrez gain, Gasteizen, Amaia Zentroan, hainbat herritako ikasleak bildu dira astero bertso
eskolan, Peio Ormazabal irakasle dute-

tartean hori entzutea zaila da eramaten,
umorez egiten da beti komentarioa, baina
egin egiten da. Horregatik, txapela jantzi
osteko bi puntuak oso ongi bota zituen,
zeren historikoa izan zen. Oraindik ez gara
konturatzen zer lortu duen”. Arrizubieta:
“Garaipen hau ez da nirea bakarrik, arabar
guztiona da, izan zitekeelako beste edonor.
Maila badaukagu eta atzeko lan guztia da
gakoa. Ni beti entrenatu naiz Araban eta
arabarrekin. Bertsotan nire erreferenteak
hurbilekoenak dira: Peio Ormazabal eta Oier
Arbina irakasleak, Iñaki Viñaspre, Xabi Igoa,
Paula Amilburu, Izar Mendiguren, Oihane
Perea... “. Txapel honek ekarriko duena ikusteko dago, baina Arrizubietak hauxe desio
luke: “Nahi nuke txapel honi esker Araba
gehiago baloratzea, jende gehiago hastea
Araban bertsotan, ikus dezatela eurek ere
hel daitezkeela urrun...”.

la: Arrizubietarekin batera Xabier Antia
Gasteizkoa, Unai Anda Murgiakoa eta
Markel Yoyer Ilarduiakoa.
Eta Euskal Herriko Eskolarteko finala
prestatzeko, Arabatik sailkatutako Arrizubieta eta Aitor Ugarte Aramaion bildu
dira astero, Arbina irakasle zutela. Berak
kontatu du nolako entrenamendua jarri
dien: “Lehen egunetik esan nien nirekin
ez zutela gauza teknikorik landuko, ni
baino hobeak direla horretan jada. Hasieran librean egiten genuen berotzeko,
gero ofizioren bat... Ahalegindu gara ongi
irudikatzen gaiak eskatzen dien rola, azalean sartu daitezela. Gaia nondik hartu
ere lantzen genuen, gai berari bi modutan kantatuz... jolas tontoak ere dezente
egiten ditugu” gehitu du irriz. Arrizubietak eskertzen du batik bat hitzezkoa ez
den komunikazioa landu dutela: “Bai
txapelketarako, eta batez ere plazarako,
beharrezkoa da. Plazetan jendearengana
heldu nahi duzu, ez epailearengana”.

Arabako bertsolari gaztetxoen
argazkia
Araban bertsotan ari diren gaztetxoen
argazkia egiteko eskatu diegu eta Arbinak horrela kontatu du: “Mendialdean bada bertso eskola, Lautadan ere
2017/06/25 | ARGIA
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bai, Gasteizen daude, Aiaraldean dago,
Errioxan... Araba osoan daude bertso
eskolak. Baina ez dago gaztetxotan bertsolari asko, horren adibide da aurten
Arabako Eskolartekoan zuzenean finala
egin zela, kanporaketarik gabe. Ea orain
jende gehiago animatzen den”.
Arabako beste bertsolari gaztetxoak
ezagutzeko eta harremanak sendotzeko topaketek duten balioa nabarmendu
du Arrizubietak: “Iaz zortzi bertsolarik
jokatu genuen Arabako Eskolartekoko
kanporaketa, horietatik sei finalera pasatzeko. Kanporaketaren ostean asteburu-pasa geratu ginen. Hor beste giro
bat nabaritu nuen, jendearekin gehiago
hitz egiten hasten zara, eta gure Gasteizko bertso eskolako taldea hortik sortu
zen. Aurten beste topaketa bat antolatu
nahian gabiltza, harremanak sendotzeko
eta bertsotan jende gehiago hasi dadin”.

Bertso udalekuetan lurraldetasuna
josten
Arabarren artean topaketen bidez dute
harremana, eta Euskal Herriko bertsolari gaztetxoek harremana dute elkarrekin bertso udalekuei esker, “eta Euskal
Herriko Eskolarteko finalean nabaritu
zen” dio Arbinak: “Finalean 13 bertsolaARGIA | 2017/06/25

ri ziren, eta udalekutan nire ume izanak
dira gehienak. Koadrila giroa dute euren
artean”.
Txapeldunaren agurrean aipatu zituen Arrizubietak udalekuak eta zapla
bota du: “Bertso udalekuak dira urteko aste onena. Jendea oso hurbilekoa
da, zu bezalako beste batzuk dira. Mundua ulertzeko modua partekatzen dugu,
guztia berriz pentsatzeko jarrera da nagusi. Astebete euskaraz bizitzea niretzat
handia da, erdaraz hitz egiten baduzu
gaizki begiratzen dizute, eta nik horrela
bizi nahi dut!”. Arbinak kontatu du begiraleek ere ederki gozatzen dutela: “Nik
Aguraingo tabernan egiten dut lan eta
aste hori jai hartzen dut udalekutara begirale joateko. Sortzen den mikroklima
berezia da, jendea zoragarria da, ez da
giro euskalduna soilik, kanpoan tabuak
direnak han natural hartzen dira, mikroklima horretan sartzean ez duzu irten nahi, arnasgune bat da, urtean zehar
aurkitzen ez duzuna”.

Bertsotarako plazak Araban
Arrizubietak eta Arbinak berariaz eskertu dute Arabako Bertsozale Elkartea
plazak sortzeko egiten ari den lana, horren adierazgarri gazteentzako saioak

eta Altxa Kopla Hori egitasmoa. Arrizubietak horrela kontatu du: “Izar Mendiguren, Julen Zulaika eta Asier Otamendirekin aritu nintzen azken saioan. Oso
adin ezberdinekoak gara baina saioa
ongi joan zen, bakoitzaren alde bat hartuz zerbait polita sortu zen. Niri hori
oso aberasgarria egiten zait, ez gabiltza
gazteak alde batetik eta helduak bestetik”. Arbinak kontatu du eurak bertsotan
hasi zirenean ez zeudela gaztetxoentzako orain bezainbeste saio: “Arabako
Bertsozale Elkarteak indar handia jarri
du saioak sortzen, harrobia lantzeko eta
fruituak orain etortzen ari dira. Eskertzekoa da, isilik egiten dute lana baina
asko nabari da, aldaketa handia izan da”.
Herri mugimenduetan bertsoak lekurik duen galdetuta, Arbinak bereizi ditu,
batzuek bertsolaritza kultura delako
sartzen dutela betegarri moduan, “abesten uzten zaituzte oholtza batean, beste
hamar mila gauza dauden bitartean”
eta aldiz, beste batzuek propio bertso
ekimenak antolatzen dituztela baloratu
du: “Gasteizen orain asko mugitzen da
bertso-saltsa”. Arabako plazek badutela
berezko izaera aldarrikatu du: “Araban
bertsolaritza ez da oso ‘serioa’ izan. Gu
Arabako Txapelketako saioak entzutera joaten ginen bonboa hartuta. Aihotz
plazako saioak serioak izaten dira baina
jaietakoak, beste giro bat egoten da. Katxondeo handia dago gure bertso saioetan orokorrean”.

Aurrera begira
Adin honetatik aurrera tokatuko zaio
Arrizubietari sariketetan kantatzea,
Euskal Herriko txoko batean eta bestean. Arbinak espero du urte batzuetara
Euskal Herriko bertso saio arruntetan
arabarrek ere kantatuko dutela.
Bakoitzak etorkizun hurbilean bertsolaritzan duen ametsa irudikatu du.
Arrizubieta: “Afizio gisa eutsi nahi diot
bertsoari, baina ez dut nahi dena izatea bertsolaritza, gustora nabil euskal
dantzetan ere, txalaparta jotzen... Niri
bertsoak laguntzen dit deskonektatzen, beste bizitza bat bezala da, bazoaz
bertso eskolara eta sartu orduko pozik
zaude, eta irtetean itzultzen zara errutinara”. Arbina: “Nire helburua Arabako
Txapelketan finalerdietara iristea da,
azken bietan puntu bakarrera geratu
naiz eta! Hortik aurrera asko ematen dit
bertsolaritzak eta jarraituko dut irakasle eta begirale”. n
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Regueibertso ekimena euskaraz eta galegoz

HIZKUNTZAK
EGITEN GAITU

Ezagunak dira Galiziako Costa da Morteko postalak, olagarroaren zaporea
eta ardo zuriaren indarra. Ez genekiena zen, ordea, ahozkotasuna eta
inprobisazioa izango zirela milaka erromesen jomuga den Obradoiro plazara
eramango gintuztenak.

TESTUA ETA ARGAZKIA:

Iñaki Iturriotz

Lagun on baten bidez jakin genuen Galiziako ikastetxeetan irakasle bi hasiak
zirela regueifaren, Galiziako kopla tradizionalaren, transmisio lanetan, pentsatuaz regueifak gaur egungo hezkuntzan
bazeukala lekua, eta zer esana.
Goiz batean, Igorreko Arratia BHIn
agertu zen proiektu honetako sustatzaileetako bat. Familiarekin batera zazpiehun kilometro egin zituen, eta euskaldunok eta galegoek, bertsolariok eta
regueifeiroek elkarrengandik ikasteko
asko geneukala azaldu zigun. Konbentzitu gintuen. Abentura abiatu genuen.
Eta baita asmatu ere.
Arratiako bertsolaritza ikasleen eta
Vila de Cruces eta Zas herrietako regueifa ikasleen arteko elkartrukea izan zen
emaitza. Hau da, ikasle euskaldunen eta
galegoen arteko kultura eta esperientzia trukea. Hizkuntzaren erabilerari
garrantzia emanez, hizkuntza gutxitu
bitan bizi diren ikasleen arteko bizipenen elkartrukea. Iazkoa izan zen lehenengo esperientzia, eta aurten gogo
biziz errepikatu dugu. Bai Arratia BHI,
bai Arratiako Bertso Eskola eta baita
Bizkaiko Bertsozale Elkartearentzat
ere, apustu garrantzitsua izan da. Ikasleak, gurasoak, aisialdia, eskola ordue46

tako bertsolaritza klaseak… uztartu eta
ahozkotasuna oinarri hartuta egin dira
elkartrukeak.
Bertsoaren eta regueifaren bidez, hizkuntza, kultura, musika eta trebetasun
pertsonal eta sozialak lantzen dituzte
ikasleek. Proiektu konpartitu honen
bitartez, galiziarrekin batera, funtzio
komunikatzailean, funtzio sozialean,
funtzio ludikoan eta estetikoan, funtzio
integratzailean, eta funtzio kritikoan sakontzea nahi izan dugu. Euskal Herriko
eta Galiziako kulturaren testuinguruetan kokatu, eta lekuan lekuko kulturaren ezaugarriak errespetatzea eta balioestea lehenetsi dugu. Horretarako, bi
inprobisazio jardunen antzekotasunak
izan dira abiapuntu: doinuak, neurriak
eta errimak.

A regueifa esta en la mesa
Galizieraz egiten den kantu inprobisatua da regueifa. Ahozkotasunaren eremuan, neurrira ekarriz, regueifa zortzi
silabako lau lerroko kopla da. Galiziako
kantarien bertute nagusiak bat-batekotasuna eta abiadura bizian erantzuteko
gaitasuna dira.
Regueifa hitzari ogiak eman zion, jatorrian, esanahia: antzina ezkontide be-

rrien izenean festa bereziren bat antolatzen zenean ardoa eta regueifa deitutako
ogia jaten ziren, eta “gudu poetikoak”
egiten ziren. Gudu poetiko horien garaileek ogia eramaten zuten etxera, hortik
dator bada galiziarren kantu inprobisatuaren izena eta izana. Denboraren joanean ohitura honen izaera aldatuz joan
da. Baserri eta landa guneetako ohitura
izatetik, taberna txokoko inprobisazio
izatera pasatu zen, eta ez du jakin egungo errealitatera ondo egokitzen. Ondorioz, gainbehera etorri zen.
Elkarlanari eta konpromisoari esker,
ordea, berriro gorantz datorren ohitura
da regueifa, gazteen belarrietara gerturatuz lehenengo eta mihi puntetara
gero. Izan ere, tradiziotik edan arren
gaurkotasunetik elikatzea du amets
regueifak. Musika, hizkuntza eta ahozkotasuna tresna eraginkor izan daitezkeela uste dute regueifa sustatzeko
beharrean dihardutenek. Sinetsita daude, regueifaren jostagarritasunak lagunduta, berdintasuna, justizia soziala eta
balore eraldatzaileak sustatuko dituen
ahozkotasunaren kultura ondorengoei
transmititzen ari direla.
Horregatik, gaztetxo eta nerabeei zuzendutako regueifa obradoiroak edo
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ahozkotasun tailerrak ematen hasi dira
institutuetan, eta Euskal Herrian egiten den bertsolaritzaren transmisioari
miresmenez begiratzen diote. Hemen,
urteetako lanaren ondorioz, hezkuntza arautuan bertsolaritza lantzen dute
25.000 ikasle inguruk, eta bat-bateko
taldeak ere badaude institutu askotan,
bertso eskoletarako zubi. Jomuga hori
oraindik urrun badute ere, hasi dira beraien bidea eraikitzen, eta azkenengo
urte bi hauetan egin duten garapena
(irakasleen formazioan, materialgintzan…) interesgarria da oso. Sortzaile
berriak plazaratzeak eta emakumezko
regueifeirak egoteak, gainera, asko indartu eta gaurkotu dute regueifa.

“Nahiz gaita jotzen ez jakin sentitzen
naiz galego...”
Elkartruke honetan, berehala bereganatu gintuen doinu galiziarren olatuak.
Gure doinuak, bertsolaritzan erabiltzen
ditugun melodiak, lasaiagoak dira orokorrean, narratiboagoak. Galiziarrenak, aldiz, zuzenak dira, eta lau lerrotan
eraikitzen dute euren diskurtsoa, esan
beharrekoa modu laburrean abesten
dute. “ai la lai” doinua ez zen seguruenik euskaraz askotan erabilia izango,
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guk, ordea, ia Ribadeoko ibaira iritsi
bezain laster egin genuen gure, eta bakardadean geratzen ginenetan ere melodia hori zebilen gure buruetan saltoka. Apustu, oraindik ere bidaian parte
hartu duten irakasleak ondo gogoratu
baietz!
Bertsolariok/bertsolaritza ikasleok
Maite zaitut kanta ezaguna Quiero te
mais dela ikasi dugu, guk txapela buruan eraman arren, beraiek boina daramatela, guk nerbio gisan tximeletak
sabelean dantzan ditugunean, beraiek
bolboretak dituztela…
Ikasi dugu komunikazioa hizkuntza
jakin batetik harago doala. Ahozkotasuna, eta inprobisazioa ardatz, gure ikasleak bat-batean sortzen eta eskaintzen
ikusi ditugu, eta kulturak, hizkuntzak,
herriak elkar ulertzeko modua dagoela
ikasi dugu.
Ikasi dugu ez dugula hirugarren hizkuntza baten beharrik emozioa sentitzeko. Beharrezko konplizitatea ahozkotasunak eman digu, bakoitza bere
hizkuntzan inprobisatuz, neurri txikiko
koplen izaerak zerbait handia egiten ari
ginenaren irudipena eskaini digu. Jendaurreko ekimenetan, bat-bateko itzulpena erabili dugu, eta benetako zubi bat

sortu da galegoa eta euskararen artean.
Aurrez hitz emandako ekitaldietan Euskal Herriko bertso jardunaren lagin txiki bat erakustea zirraragarria izan bada
ere, agendaz kanpo, afari ondorenetan
abesteko aukerak are aberasgarriago
egin du hasierako proiektua.
Ikasi dugu mugak gainditzeko bitartekoak geure baitan ditugula eta ekimen
honen etorkizuneko gako nagusia hori
izango dela, bakoitzak bere hizkuntzatik eta dakienetik ahozko inprobisazio
jarduna loratzeko haziak ereiten jarraitzea. Baina hori, ondo dakigun bezala, ez
da bidaiak irauten duen egunetan bakarrik ontzen. Euskararen unibertsotik eta
bertsolaritzaren bidez emozioak eta ilusioak berba bihurtzea erabaki dugunok,
ia bizitza osoa daramagu inprobisazioaren bidaia hau prestatzen, ekipajean
hizkuntza eta askotariko kulturekiko
errespetua daramatzagu. Ingurukoengandik ikasiz, baina baita norberarenari
balioa emanez eta ingurukoena aberastuz ere.
Jarrai dezagun bada, urratsez urrats,
Gorbeiapeko landetatik Finisterrako
itsas labarretara bidea eginez. “No caminho da lingua, hizkuntzak egiten gaitu”. n
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KULTURKRITIKA
» LIBURUA

Armei buelta
Igor Estankona

Poesia kaiera
ADRIENNE RICH
Itzultzailea: Maialen Berasategi
Susa, 2017
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Ameriketako progressivea, feminista borrokalaria, Adrienne Richek gizonari jarraitu
zion unibertsitate-karreran, ekarri zituen,
zaindu zituen hiru haur, deuseztatu zen ezkontza, suizidatu zen bere senar izandakoa,
idatzi zuen 1976an Twenty-One Love Poems
(Hogeita bat poema amodiozko). Emakume
isilarazia eta Twenty-One Love Poems horrekin ofizialki lesbiana, erdi judua, izatearen
bilaketa izan da bere bizitza, identitateaz
idatzi zuen teorikoek hitz hori asmatu baino lehenago. Kartsuki politikoa eta bitalki
ederra da horregatik bere idazkera: “Hartu
baduzu kondar hau nire iragantzat/ eta eskuaretu baduzu, saltzeko puska bila/ jakin
ezazu aspaldi jo nuela sakonera/ muin-muinera zuzenean”.
Adrienne Richek bazekien zabarra izaten
hala behar zenean, kadentziaduna poemak
eskatzen bazion, beti iradokitzaile. Shock
egoerara eroango zaitu batzuetan, hunkituko
bestetan: “Amets egin dut deitzen nizula telefonoz/ esateko: Hartu goxoago zeure burua”.
XX. mendeko nahi eta ezinaren poema
hauetan aurkituko duzu, dudarik gabe,
poesia benetakoa. Berak esana da lirikak
ezin duela izan ukendu sendatzailea, masaje
emozionala, hizkuntzaren aromaterapia. Eta
xelebrea dirudi, baina berak esana da, baita,
poesiak ezin duela jausi errazkeria politikoan ere, bihurtuz proiektu, eskuliburu edo
afixa. Oreka horren adibide liburu eder hau,
di-da batean irakurtzen dena eta luze irauten duena gero aho sabaian.
Munduko Poesia Kaierak bildumaren
hemeretzigarrena da. Maialen Berasategik
bizi-bizi itzulia, suabeki sendoa da, biribila

bere ertzekin, Adrienne Rich: “Bada polizia
bat errondari eta aita dena aldi berean:/
zure etxe-blokean bizi izan zen, zure anaiekin batera hazi,/ bazituen zenbait ideal./ Ia
ez duzu ezagutzen botak eta zilarrezko plaka
jantzita,/ zaldi gainean pistola haztatuz doala”.
Poetak beraz bazekien zer zen poesia
idaztea perfektu, errima sartzea sartu behar
zen moduan, modulatzea hizkuntza sortzeko musika halako bat. Kitzikatu zuen W. H.
Auden beraren irudimena eta, berrogeita
hamargarren hamarkada estreinatu berri,
lehen poemategia argitaratu zion, A Change of World (Mundu aldagarri bat), Yale
Younger Poets Series mitikoan. Horregatik
Adrienne Richek, hain ondo ezaguturik akademia eta kanona, hain ondo Ipar Amerika
zuri perfektua eta matxismoaren losintxak,
arma horiei beraiei buelta emanez asmatu
zuen beste arma bat erabatekoa: doitasun
askatzaile eder bat. n

Adrienne
Rich idazlea.
Baltimore,
1929 – Santa
Monica, 2012.
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» TELEGRAMA

Badator uda, badatoz gure herri eta hirietako festak eta aukera paregabea da horietan
genero-harremanek nola funtzionatzen duten aztertzeko: Festak, genero-harremanak eta feminismoa liburua aurkeztuko dute, hain zuzen, ekainaren 22an Iruñeko
Katakraken STOP Eric Baudelaire artistari eskainitako erakusketa inauguratuko du
ekainaren 23an Donostiako Tabakalerak; egilearen hainbat film eta jarduera paraleloak ez galtzeko modukoak dira STOP Gutxi ezagutzen dugun zinema korearrari zikloa
eskaini diote Bilbao Arten. Ekainaren 23an Choi Dong-Hoon zuzendariaren Assassination filma eskainiko dute STOP

» DISKOA

Balerdi Balerdiren espiritua
Joxi Ubeda

Galtzen ikasteko metodoa
BALERDI BALERDI
Gor, 2017

Disko dotorea egin du Balerdi Balerdi
taldeak. Kantuetan melodia politak entzun daitezke, rock doinu eta erritmo
indartsuak, eta pop eta country aireak.
Betiko Balerdi Balerdi da, baina jantzi
berriekin.
Iñigo Irazoki soinu teknikariarekin
aritu dira grabazio saioetan, baita lagun
hauekin ere: Beñardo Goietxe (koruak),
Julen Leuza (haize moldaketak, tronpeta eta tronboia) eta Ion Oses (tronpeta). Halaber, Joseba Beramendi Exprai
da azalaren egilea, eta hitzak idazteko
garaian Pello Lizarralde idazlearen laguntza izan dute, hiru kanturenak idatzi
baitizkie, eta gainerakoak Toño Muro
taldeko abeslari eta gitarristak egin ditu.

Balerdi Balerdi
taldearen bosgarren
diskoa da “Galtzen
ikasteko metodoa”.

ARGIA | 2017/06/25

Izenburuak ederki laburbiltzen du
edukia, kantuetan, oro har, ironiarekin
mintzatzen baitira, ohi bezala. Samur
ere bai (Elurretan) eta hildako bi lagunekin gogoratu dira Bi izar kantuan, Josetxo Ezpondarekin eta Marco Antonio
Sanz de Acedorekin. Lehenengoa Tension eta Los Bichos taldeetan aritu zen,
eta bigarrena Tijuana in Blue eta Kojon
Prieto y los Huajalotes taldeetan.
Balerdi Balerdiren bosgarren diskoa
da Galtzen ikasteko metodoa. Haien aurreko lanak dira: Balerdi Balerdi (1991)
hamar hazbeteko binilozko diskoa, eta
Ez gara galdu (1994), Hobe behin gorri
ezenez beti hori (1997) eta Hegoko lautadaren ertzetik (2012) lanak.
Taldearen ibilbidean musikari batzuk
aldatu badira ere, hasieratik jarraitzen
dute Toño Murok (ahotsa eta gitarra)
eta Sergio Ibarrola Zara (bateria, perkusioa eta koruak). Duela hiru urtetik Berako bi lagun hauekin jotzen dute: Petti
(gitarra eta ahotsak) eta Anxel Iraola
(baxua).
Taldeak, beti bezala, gogotsu eta alai
aritzen da, eta bizipoza transmititzen jarraitzen du. Balerdi Balerdiren espiritua
bere horretan mantentzen da, eta Pettik
egiten duen ekarpena nabarmena da, beste ukitu bat, rock kutsu handiagoa ematen
baitie kantuei eta indar handiagoa.
Lan berrian dauden hamalau kantuak,
azken urte hauetan konposatu eta moldatu dituztenak dira, azken urteotan
egin duten lanaren laburpen gisako bat,
kantu bilduma ederra. n
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Hinka taldeak Hendaian ere eskaini zuen “1615” emanaldia.

Euskal baleazaleen bidetik
1615
Dabi Piedra

Itxaro Borda protagonista izan zen Bilbon ekainaren hasieran. Hilaren 8an,
%100 Basque eleberriaren etengabeko
irakurraldia egin zuten Bilbo Zaharra
euskaltegikoek eta, giroa berotzeko, jarduera ugari antolatu zituzten aurreko
egunetan. Hinka taldearen 1615 emanaldiak iraganera begira jarri zituen entzuleak, Islandiara baleak harrapatzera
joaten ziren euskaldunen garaietara.
Dena dela, emanaldiaren abiapuntua
gaur egungoa da: Itxaro Borda bera Islandian izan zen eta hango bizipenek
idaztera bultzatu zuten. Uharteko paisaia bakarti eta basatiak, euskaldunek hango uretan harrapatutako balea
erraldoiak, islandierazko eta euskarazko hitzak dakartzan hiztegi zaharra... eta
1615eko sarraskia. Urte hartako udazkenean 32 euskaldun hil zituzten islandiarrek.
Hinka taldearen eskariz, 13 testu
poetiko idatzi zituen Itxaro Bordak.
Gitarrak, trikitia eta ahotsak erabiliz
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Hinka taldearen musika eta Itxaro Bordaren hitzak. Bilbo Zaharra Forum-ek antolatuta.
Ekainaren 5ean, Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan.

musikatu zituen Lapurdiko hirukoteak
eta hala jaio zen 1615. Joannes d’Etcheberri Ziburukoaren Balea hil ondoko
eskerrak errezitatuz hasi zen Bilboko
emanaldia. Ondoren, Bordaren hitz iradokitzaileek eta hirukotearen doinu
alaiek gidatuta, Islandiako ur hotzetan
murgildu ziren entzuleak, orain dela
lau mendeko baleazale haiekin batera.
Jon Gudmunsson jakintsua zain zuten,
XVII. mendean euskaldunen ibilerez
idatzi zuena hain zuzen.
Trikitiaren soinuak abenturazko bidaia epiko haietara batzeko gonbidapena egin zien entzuleei. Behinolako
euskaldunak bezala, beste inor baino
urrunago heltzera, beste inor baino ausartago izatera. Itsaso Artikoaren ateetan, ordea, zalantza dakar negu hurbilak. Melodia leuna, malenkoniatsua du
Ez dakit itzuliko naizen kantak. Batzuk
ez ziren inoiz itzuli, balearen patu berbera aurkitu baitzuten: “Itsasoa gorri
da balea odolez, marinel odolez, bizi-

dun odolez”, dio Spanverjavigin abesti
gordinak.
Ondoren, Lilja maitez kantan, XIV.
mendeko islandiar doinu egokitua erabili zuen Hinkak. Une magiko batean,
islandieraz errezitatu zituzten ahapaldi batzuk, Artikako azeria haur kantan.
Itsasoaren olatuen kulunkan, iraganak
eta orainak bat egin zuten Bilboko areto
txiki hartan, ia-ia Islandiako haizea eta
ozeanoko kresala nabaritzeraino. Atlantikoak lotu zituen bi herriak aspaldi, baita hizkuntzak ere: elkarri ulertzeko sortu zituzten euskara-islandiera pidgina
eta zenbait hitz-zerrenda. Haietako bat
esku artean izan zuenekoa gogoratzen
du Itxaro Bordak Esku-izkribuak kantan,
“paperen ukitzean, ukitua nintzen”.
Literatura eta musika, iragana eta
oraina uztartzeko ariketa interesgarria da 1615. Euskaldunen memoriaren
oihartzuna aurkitu ahal izan du Itxaro Bordak gaur egungo Reikjaviken eta
melodia gozoz jantzi du Hinkak. n
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Egilea: Ana Zambrano

Gurutzegrama 									
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Gaia: Xareta eskualdea

17

18

19

20

21

22

1
2
3
4
9. Ezker-eskuin

5

(Arg: Egizu Getxo-CC By)

2. Ezker-eskuin

6

(Arg: Asp-CC By SA)

7
17. Goitik behera

8
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Ezker-eskuin:
1. Eskean bizi dena. Tratu, akordio. Senitartekoak. 2. Espainiako Inkisizioak 1610ean egindako auzian herri honetako 11 pertsona
sutara kondenatuak izan ziren, sorginkeria leporatuta. Ile asko duena. 3. Ia aritu gabe bezala. Nihaur. Erbioa. 4. Gariaren hauts. Hegazkinak
gordetzeko leku. 5. Ezkontidearen arreba edo ahizpa. 6. Jabetza, ondasuna. 7. Azkar, berehala. Hitz baten ordez esaten dena. 8. Zaunka. ... mina,
tripala. 9. Agintzaile, jauntxo. Herri honetan jaio zen Pedro Agerre Azpilkueta idazlea; bertatik datorkio goitizena, zutik dirauen Axular
baserrian jaio baitzen. Zizare. 10. Egokia. Eskularru, bereziki hatz lodia bakarrik bereizirik duena. Uraren arazketa egiten den eraikin.
Goitik behera:
1. Infusioak prestatzeko erabiltzen den landare. Telebistako agertoki. 2. Lama. Edade. 3. Kilogramo. Larrun mendipean kokatutako
herri honetan haitzulo ikusgarriak daude, gure antzinako arbasoen kultura ezagutzeko garrantzi handiko ikerketa-leku izan
da; beste batzuen artean, berau ikertzen Joxe Miel Barandiaran ibili zen. 4. Bokal errepikatua. Listua. 5. Lawrentzioa. Jaioberrien
elikagai. 6. Gehitzeko partikula. Ikusgarri, polit. 7. Okerkeria. 8. Emaitza. 9. Gai koipetsu. 10. Ogia egiteko ezinbestekoa den osagaia.
11. Lau urtaroetatik bigarrena. Gain, tontor. 12. Haur txikiak. Kontsonante errepikatuta. 13. Gai hidrogenodun. 14. Aupa! 15. Itxura,
moldea. 16. Maltzur. 17. Urdazuri ibaiak zeharkatzen duen herri hau Lapurdiko politena dela diote. Dimako auzoa, Bizkaia.
18. Biloa. Euskal diskoetxea. 19. Santu. 20. Zinemako estralurtar famatua. Helioa. 21. Betea. Zilarra. 22. Kurrinka egiten duena.
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19. Deun. 20. Et, He. 21. Asea, Ag. 22. Kurrinkari.
15. Traza, 16. Zakur. 17. Ainhoa, Oba. 18. Ilea, Iz.
11. Uda, Tuntur.12. Niniak, Rrr. 13. Azido. 14. Iepa.
Esne. 6. Ere, Kurios. 7. Azio. 8. Emari. 9. Gurin. 10. Irina.
Goitik behera:
Har. 10. Ona, Eskuzorro, Araztegi.
7. Laster, Zera. 8. Adausi, Tripako. 9. Tirano, Urdazubi,
3. Ezarian, Neu, Er. 4. Irin, Hangar. 5. Koinata. 6. Ukaitza.
1. Eskale, Egiune, Ahaideak. 2. Zugarramurdi, Iletsu.
Ezker-eskuin:

A

1. Ezki, Plato. 2. Su, Adin. 3. Kg, Sara. 4. Aa, Tua. 5. Lr,
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Zeharretara eta goitik behera, hitz bera.
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Taulan hutsik agertzen diren laukiak osatu
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irakurri ahal izateko.
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ARGI-KONTRA

IJITO HERRIA | HISTORIA

David Martin. Ijitoen arrastoen atzetik
David Martin (1980, Errenteria) historialariak 36ko gerra
zibila ikertzeari ekin zion karrera amaitu zuenean: ijitoei
buruz ez zela ezer idatzi ohartu zen, eta hutsune horri heltzea
erabaki zuen. Batean eta bestean ibili ondoren, Euskal
Herrira itzuli eta euskal ijito herria ikertu du. Orain, El pueblo
gitano en Euskal Herria liburua argitaratu du Txalaparta
argitaletxean.

“Euskal ijitoak sistematik
kanpo ibili dira beharbada,
baina ez gizartetik kanpo”
Uxue Apaolaza
ARGAZKIAK: BATISTE EZEIZA

Hamar urte
“Hamar urte egin ditut AGIFUGIn (Giopuzkoaren Etorkizunerako Ijito Elkartea), orain ere han nabil diputaziorako
lanean. Hainbat gauza egin dugu: Gerra Zibilari buruzko dokumental bat,
haurrei ijitoen historia erakusteko komikia... Egunero-egunero hamar urtez
ijitoekin egon ez banintz, ezinezkoa
zitekeen liburua egitea, ez bainuke informazioa filtratzeko tresnarik izango”.

Ohiko iturri historikoa izaten dira, baina
zure lanean oso pisu nabarmena dute legeek, dokumentu prozesalek...
Ijito herriak ez du ondare idatzirik utzi.
Ondorioz, dokumentu prozesalak eta legislatiboak erabili behar dira haien historia
idazteko. Testu horietan ijito herriari buruz
agertzen den ia guztia negatiboa da eta
informazioa prozesatzeko haien idiosinkrasia ulertu eta lerro artean irakurtzen
jakin behar da. Testigantzak dira prozesuetako alderdi interesgarriena; haietan esaten baita non bizi diren, zer egiten duten,
noren seme-alabak diren… Gero, datu txiki
horiek beste dokumentu batzuekin aldera
ditzakezu, zuzenean ijitoak aipatzen ez dituztenekin: genealogien eta sakramentu-erregistroen bidez ikus dezakezu haietan
pertsona berberak agertzen direla, ijitotzat
definiturik ez badaude ere. Joaquín Bustamantek, adibidez, ezer txarrik egin ez
badu, herentzia bat dela-eta baldin badago
han, ez da esango ijitoa denik.
Zaila da gainerako euskaldunengandik
zerk bereizten zituen esatea.
Garai batean hizkuntzak, baina desagertu
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egin zen. Eta lanbideek. Ijitoen bizimodua
–ez denena, oso heterogeneoak baitira– ez
zen gizarte nagusiko kideena bezalakoa.
Sistemaz kanpoko lan jakinak zituzten,
baina beti gizartearekin harremanean.
Azken garaian, baserri-munduan bizi zirenean, aterki-konpontzaileak, saskigileak,
moztaileak ziren. Sisteman ez sartzeko
aukera ematen zieten lanak ziren.

Ezaugarri batzuk jasandako kontrolaren
eta errepresioaren ondorioa ere badira.
Abizenen kontua datorkit burura.
Oso garrantzitsua da, inposatutakoa baita.
Bertako abizenak dituzte, baina arrotzak
zaizkie, beraiek beste modu batera ezagutzen dute elkar. Abizena kanpokoen aurrean ezagutarazteko da. Testuetan ikusten da nola leku batean abizen bat esaten
duten, gero bestea… Gaur egun ere gertatzen da: asko dira erregistroan inskribatu
behar dituztelako seme-alabei izen bat
jartzen dietenak baina gero etxera iritsitakoan beste modu batera esaten dietenak.
Ezkutatzeko ere erabiltzen zuten hori.
Baita soldaduskatik libratzeko ere, edo
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“Ijito herriak ez du ondare idatzirik utzi. Dokumentu prozesalak eta
legislatiboak erabili behar dira haien historia idazteko, baina horietan
ijitoez agertzen den ia guztia negatiboa da, informazioa prozesatzeko
lerro artean irakurtzen jakin behar da”.

gida-baimena lehenago ateratzeko… Bada
anekdota bat: Gernika bonbardatu zutenean udal-artxiboak deuseztatu ziren.
Zenbait ijitok, ohartuta, Gernikan jaio zirela esan eta identitate berria hartu zuten.

Liburuan diozu emakumeen eta adinekoen
pisua gizon gazteen aurkako errepresio historikoaren ondorioa izan daitekeela.
Antonio Gómez Alfarok horri buruzko teoria bat zuen. Hemen ijitoa izateagatik atxilotutako emakume bat kolpatu egiten zuten, lotsa publikoa jasan behar izaten zuen
abere baten gainean, erdi biluzik kalean
ibili, gabarran jarri eta ibaiaren beste aldera pasatzen zuten. Ez zen beti hala egiten
baina hori zen zigorra. Gizonek, hori guztia
jasateaz gain, galeretara joan behar zuten. Beraz, herrietara iristen zirenean, eta
horrek XX. mendera arte iraun du, gizona
kanpoan geratzen zen, eta emakumea sartzen zen herrietara, otarrak saltzera, eskean ibiltzera… Gómez Alfaroren teoriak
dio gizon helduak falta zirenez, urte luzez
galeretara bidaltzen zituzten garaian, taldean gelditzen ziren emakumeak eta agureak ahaldundu egin zirela. Gaur egun ere,
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emakumeek dituzte harremanak ijitoak ez
direnekin, haiek dira solaskideak.

Gertaera errepresibo handiak jaso dituzu
liburuan. Baina jazarpena egunerokoagoa izan da.
Kontrol soziala zen: ez zituzten fisikoki desagerrarazi nahi, holokaustoan
egin zen eran. Errege-erregina katolikoen 1499ko pragmatikatik Iparraldeko Grande Rafflera (1802) arte, haien
alteritatea ezabatu nahi izan zen, haien
ezaugarri kulturalak diluitu. Beren janzkera, lanbideak, hizkuntza… uzteko eskatzen zitzaien eta, XV. mendetik XX.era
arte, ijitoak gertutik zaindu dira. Hala
ere, ikusten da lege horiek behin eta berriro egiten zituztela Batzar Nagusietan,
horrek esan nahi du ez zirela zirudien
bezainbeste betetzen. Adibidez, Ensenadako markesaren 1749ko Sarekada
Handian, Gipuzkoako korrejidoreak esan
zuen ez zuela ijitorik entregatuko, hemen
ez zeudelako. Alkateek baietz zioten, bazeudela, eta izenak esango zizkiotela
nahi bazuen. Beren ezaugarriak ezkutatu
zituzten aurrera egiteko, baita egin ere.

XV. mendekoak dira euskal ijitoen lehen
aipamenak, baina ez dugu euskaldunon
alderdi hori azpimarratzen.
Euskal Herria leku askotako jendeak eratu
du. Jende hori guztia batzen zuten ezaugarri batzuk zeuden, adibidez hizkuntza,
euskara. Ijitoek delituren bat egitekotan
soilik izaten zuten administrazioarekin
harremana, beraz ez zuten gaztelaniaren
beharrik. Gaskoia eta euskara ikasi zituzten. Ijitoen ondarea folklorean agertzen
da. Iparraldean oso nabarmena da hori
maskaradetan eta pastoraletan. Iparraldean ijito asko dago, oso diluituta.
Andaluzian, adibidez, onartzen dute nolabait ijitotasun hori, baina Euskal Herrian
ez, eta esango nuke gutxiengo nagusia direla gurean: euskal herritarren artekotzat
hartu behar da ijito herria, Euskal Herriko
gizartean daude duela mende asko eta,
musikan adibidez, txistularien eta bertsolarien gaia ijitoekin oso lotuta dago. Mito
asko desegin behar dira. Euskal ijitoak hemengoak dira, euskal gizartean daude XV.
mendetik: ez dira atzerritarrak eta ez dira
gure gizartetik kanpo ibili, beharbada bai
sistematik kanpo, baina ez gizartetik. n
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SAREAN ARRANTZATUA
Kamioiak gara
behelaino artean

Beltran de Heredia
besteen tokian
jartzeko ahalegin
betean murgilduta.

Ertzaintzak jarri dizun trafiko
isuna ETAren errua da Beltran
de Herediaren arabera
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun saileko
buruak adierazi du arrazoia daukazula,
kotxea ondo aparkatuta zeneukala, baina gogoratu behar dela nondik gatozen
eta multa jarri dizun ertzaina ez dela libre sentitu urte askoan isunak jartzeko,
terroristen presioen ondorioz. “Orain
jartzen ari dira isunak, lehen ezin zutelako. Ertzain horren lekuan jarriko bazi-

Les Républicains alderdiko
Maider Arosteguy-k
babastu nahi zaitu

na ulertuko zenuke ze gogorra izan den
orain arte beren lana egiteko beldurrarekin bizitzea”, esplikatu du Beltran de
Herediak. Sailburuaren arabera, lanean
ari dira isunak behar denean bakarrik
jar ditzaten eta hamar urte barru helburu horren %50 lortuko dutela esan du.
“Zailtasunak zailtasun, horretara iristeko lanean jarraituko dugu”.

“Ikusten? Portugal Espainiatik
banatu ez balitz orain ez lirateke
holan ibiliko”
Mariano Rajoyk Espainiako presidenteak gauzak nolakoak diren esplikatu
digu berriro pertsona arruntoi, Portugalen dozenaka hildako (respect) eragin
duen sutea dela eta. “Katalan separatista
horiek hobe lukete Portugalgo adibidea
aintzat hartu”, esan du Rajoy handiak,
“beren kabuz ibiltzea erabaki zutenetik begira nola dabiltzan, hondamendiz
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hondamendi; ze ez da sute hau bakarrik
izan, ez, hiriburua ere guztiz suntsitu zitzaien [papera irakurtzen] ixa-uve-i-i-i
mendean, lurrikara batean edo”.
“Eta gauza bera adierazi nahi diet
euskal independentistei”, esatekotan
egon da Rajoy, baina aholkulari batek
ohartarazi dio ez duela zertan Euskal
Herriaz kezkatu.
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