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Barrutik eta kanpotik 
eraldatzen

panoraMa

arabako erregimeneko agintariek kontrolatu ezin duten gune 
bat besterik ikusten ez badute ere, gasteizko errekaleor auzotik 
pasa denak badaki hamaika arrazoi daudela hara berriz itzultzeko: 
ehun laguneko komunitatearen beharrak, minak eta pozak 
autogestionatzeko hautua, elikadura eta energia burujabetza 
praktikara eramateko bideak, bizitza –eta ez interes pertsonala 
edo negozioa– erdigunean ipintzeko saiakera, galduta ei zegoen 
auzo txiki batetik maila handian eragiteko gaitasuna… eta auzoa 
barrutik ezezik kanpotik ere biziberritzeko bidean, pasa den astean 
bi ekarpen ikusgarri jaso dituzte italiatik: blu kale-artista ezagunaren 
muralak; boloniatik errekaleorrera etorrita, elkartasuna eta babesa 
eskaini dizkie artearen bitartez. 

Argazkia: Kauldi Iriondo · Testua: Axier Lopez
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  panoraMa

“urteotan euskaldundutako gehienek erdara 
dute jario errazeko hizkuntza”
olatz altuna, hizkuntzen eraBileraren kale neurketaren zuzendaria

Kaleko erabileraren neurketaren arabera, duela hamar urte baino puntu bat gutxiago erabiltzen da euska-
ra (%12,6). Adin talde guztietan gutxitu da erabilera. “Euskal hiztunak gehiago badira ere, urteotan euskal-
dundutako gehienak erdal elebidunak dira: ohiko eta jario errazeko hizkuntza erdara dute. Bat-bateko jar-
dun informalean erdarara jotzen dute (…) Hiztun berrien belaunaldi bat sortu dugu, baina aztertu behar 
litzateke zer-nola txertatu duten hizkuntza eta kultura hori beren gazte identitatean”. Berria (2017-07-13)

Xalba Ramirez 
@xalbaram

Hondurasen 2016ko martxoan hil zuten 
Berta Cáceres ekintzaile ekologista Agua 
Zarcako urtegiaren kontrako borrokan 
aritzeagatik. Orain, makroproiektua 
gelditzea erabaki dute. Garapenerako 
Holandako Bankuak eta Kooperazio 
Industrialerako Funts Finlandiarrak 
behin betiko kendu diote babesa Agua 
Zarca proiektu hidroelektrikoari. Urtegia 
eraikitzera zihoan Garapen Energetikorako 
Sozietate Anonimoa enpresak azken 
urteetako tentsioa baretzea espero du. 
Komunitate indigenekin hitz egiteko 
asmoa duela jakinarazi du, etorkizuneko 
garapenaz hitz egiteko.
 Komunitate Indigenak gogor borrokatu 
dira, beren lurrak, ekosistema, ekonomia 

eta bizi eredua arriskuan jartzen zuen 
urtegiaren kontra. Errepresioa eta gerra 
zikina ere jasan dituzte. Berta Cáceres 
Hondurasko Erakunde Herritar eta 
Indigenen Batzorde Zibikoa elkartearen 
sortzailea zen eta 2016ko martxoaren 3an 
hil zuten tiroz.

200 hildakotik gora
Bestalde, Global Witness taldeak urtero 
kaleratzen duen txostenak zifra lazgarria 
dakar: 2016an gutxienez 200 pertsona hil 
zituzten “beren lur, baso eta ibaiak babesten 
saiatzeagatik meatzaritza, nekazaritza eta 
egurgintzako enpresen aurrean”. Hau da, 
lau hildako astero, batez beste. Kopuru 
hori inoizko altuena da, eta benetakoa 
seguruenik handiagoa da Global Witnessen 
esanetan, kasu askotan ez baita hilketen 
berririk zabaltzen, are gutxiago ikertzen.

Berta Cáceresek borrokatu zuen 
urtegia gelditu dute

“zertarako nekatu 
arazoaren sustraia 
eta erasotzaileak 
aurkitzen, talde 
osoa segregazio 
bidez kanpoan utzi 
badaiteke?”
eneko haranburu

4 bortxaketa eta 23 sexu-eraso 
salatu ostean, suediako musika 
jaialdi ospetsuenetakoak ez 
du gizonik onartuko datorren 
edizioan.

“aurrerakoitasunaren 
izenean halako 
neurrixak hartzia 
eszenatoki oso 
ilunetara eruen 
gaitzake”
borja Juantxi

“eta zergatik ez 
emakumeentzako 
festa bat? nor gara 
gu epaitzeko? 
Proba dezatela eta 
ea eraginkorra, 
erakargarria den”
mikel iriarte

“uh... zenbat gizon 
erresumindurik. 
Halako erabakiekin 
haserretu beharrean, 
hobe egoerari buelta 
emateko jarrerak 
hartuko bagenitu”
olatz baraka
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Zenbait euskal enpresa egoera la-
rrian dago (CNA-Fagor, Xey, GE, CEL, 
La Naval…) eta ehunka lanpostu de-
sagertzeko arriskuan. Horrek pren-
tsako azal eta izenburuak beregana-
tu ditu. Enpresa horietako askotan 
Eusko Jaurlaritzak dirua jarri du 
finantzaziorako, eta akziodun ere 
bada. Jaurlaritzako arduradunen 
jarrerak harridura sortu du, batez 
ere Industria sailburu Arantxa Ta-
piarenak. Albiste txar zaparradaren 
aurrean eta enpresen itxiera iragar-
penak etengabe datozenean, kexu 
da ez zaiolako horretaz informatu, 
ordainketa-eteteen berri prentsatik 
jakin duela dio eta zenbait inberti-
tzailek ihes egin dutela.
 Nola da posible egoera hori, zen-
bait kasutan gobernua bera baldin 
bada krisian dauden enpresa horien 
jabea? Arrazoizko azalpen bakarra 
da Jaurlaritzak enpresa jakin batzuk 
finantzatu dituela, akzionista izatera 
igaro dela, fiskalitatean mesedeak 
egin dizkiela zergak gutxituz eta ez 
duela haien kudeaketa gertutik ja-
rraitu. Era berean, badirudi enpresa 
horietan diru publikoa jarri duela 
benetako bideragarritasun plan ba-
ten bermerik izan gabe eta ez diela 
euskal jendartearen zerbitzura gera-
tzeko konpromisorik exijitu.
 Egiazko industria politika batek, 
sektore estrategikoak momentu oro 
ongi aukeratzeaz gain, inbertitu den 
diru publikoaren kontrol zorrotza 
behar du. Gestioa etengabe gainbe-
giratu behar da, desagertzeko edo 
uzteko unea iristen denean, botere 
publikoek ez dezaten esan ez direla 
enteratu edo “inbertitzaileek ihes 
egin” dutela, aipatu dugun kasu-
ren batean gertatu den bezala. Ta-
pia sailburuak hobe luke hainbeste 
propaganda egin beharrean gehiago 
arduratuko balitz industrian erabil-
tzen den diru publikoa kontrolatu 
eta gestionatzeaz.

ekonoMiaren talaian

diru publikoa kudeatu 
eta kontrolatzea

Xabier Letona 
@xletona

Oso ausarta da EPPKren erabakia. Lehen-
biziz bere bizitzan, badaki aurrerantzean 
bera izango dela bere buruaren guztiz 
jabe, ez duela ETArekin partekatu behar-
ko ezer, molde batez edo bestez ETA de-
sagertzera doalako eta presoek arduratu 
beharko dutelako beren etorkizunaz, beti 
ere euskal gizartearen laguntzarekin.
 Hori da deigarri egiten den beste pun-
tu nagusietakoa, egin beharreko bidea 
gizarteari begira egiteko borondate ir-
moa. EPPK-k badaki bere helburuak bete 
daitezen nonbaiten baldin bada sosten-
gurik, hori euskal gizartean bilatu behar 
dela. Presoen esparru sozio-politikoak 
beti eman die babes politiko edota hu-
manoa eta orain, espetxe politika aldake-
taren aldarrikapenean, euskal gizarte ia 
osoaren sostengua dute. Euskal Herrian 
PP, UPN eta gutxi gehiago dira aldaketa 
ezaren gotorlekuan. Eta bai, sostengu 
hori orain arte ez da nahikoa izan espe-
txe politika aldarazteko, baina beti izan 
da lagungarria espetxean eusteko, seni-
deak laguntzeko edota Madrilgo aginta-
rien ankerkeria salatzeko. Ez da gutxi.
 Urratsik garrantzitsuena 2013an ira-
garritakoaren garapena da: EPPK-ko kide 
bakoitzak bere bide propioa egin ahal 
izango duela Espainiako legediak eskain-
tzen dituen zirrikitu guztiak baliatzeko. 
Askatasuna helburu nagusi, Euskal Herri-
ra gerturatzea, espetxe batean edo gehia-

gotan biltzea, gaixoak etxeratzea, baime-
nak izatea… Denak balio du kalera bidean. 
Denak, salbu eta damutzea eta espainiar 
agintearekin kolaboratzea. Asko laburbil-
duta, hor dira EPPKren politika aldaketa-
ren gakoak. Eta bide horretan kontraesan 
asko izan daitezkeela jakitun –adibidez, 
zer da damutzea? Nork jartzen ditu ma-
rrak?–, malgutasun handiz jokatu behar-
ko dutela adierazten dute.
 Dudarik gabe, bazen ordua! EPPK-k ikus-
pegi bat izan du orain arte eta EPPKtik kan-
po izan diren beste askok beren bidea egin 
dute edo egiten ari dira: batzuek kalera 
ateratzeko eta beste batzuek ezker aber-
tzalearen bide berria salatzeko. Barruan 
dagoenak hartu behar ditu dagozkion era-
bakiak, hori da kanpotik begiratuta begi-
runezko araurik oinarrizkoena. Ikuspegi 
horretatik, pena da hau 2013an erabaki 
zela eta 2017ra arte ez dela bide bihurtu.
 Konponbideari begira, EPPK-k batez 
ere etorkizunari begiratu dio, logikoa 
den bezala. Baina iraganak zama sekula-
koa utzi du kasu honetan ere, eta komeni 
da kontuan hartzea, euskal gizartearen 
erantzukizunaren tamaina ulertzeko: 
ETA-Madrilgo Gobernua negoziazio saio 
bakoitzean presoen eta errepresaliatu 
guztien egoera bideratzeko hainbat au-
kera galdu ziren, eta enbor haien moz-
ketak ere badira egungo ezpal hauek.
 Edozein modutan, guztiak etxean izan 
arteko bidean, garrantzitsuena da orain 
baldintza hobeak direla atzo baino presoen 
egoera urratsez urrats hobetu ahal izateko.

Urratsez urrats

Juan Mari Arregi

UKBERRI.NET / cc
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gida Berria 
Elikadura 

burujabetzarako gida 
sortu du hainbat 

gaztek. Gazteraiki 
topaketetatik sortutako 

proiektuak webgune 
modura hartu du itxura: 
Elikaduraburujabetza.
eus. Nekazari ugariren 
datuak aurki daitezke 

bertan, herrika eta 
elikagaika sailkatuta.

Metroa stop
Donostian metroaren 

pasantearen proiektua 
gelditzea aldarrikatzeko 

manifestazioa egin 
dute ehunka lagunek 
Kontxako hondartzan, 
Satorralaia bizilagunen 

mugimenduak 
deituta. Herritarren 
parte-hartzea eta 

eztabaida eskatu dute.

puzgailu puBlikoa
Bizikleta bidezko 

mugikortasuna sustatu 
asmoz, Errenteriako 
Udalak erabaki du, 

beste hainbat neurriren 
artean, erabilera 

publikorako bizikleta 
gurpilen puzgailua 

jartzea, herriko 
bidegorrietako batean.

Xalba Ramirez 
@xalbaram

Estrasburgoko Giza Eskubideen Auzitegiak ontzat eman du Belgikako hainbat 
herritan ezarritako niqaba janzteko debekua. 2008tik 2011ra indarrean jarrita-
ko lege diskriminatzaileari helegitea jarri zioten hainbat norbanakok eta GKEk.

Mugak zabalduz
melilla. Europar Batasunak eta Espainiako Estatuak duten migrazio politika eta giza eskubideen urraketak 
salatzeko, Mugak Zabalduz karabana Melillan da egunotan. Euskal Herritik lau autobus joan dira eta perfor-
manceak, elkarretaratzeak eta protestak ari dira egiten, “Mediterraneoan gure erruz hiltzen diren pertsona 
guztiengatik, Melillako kaleetan inolako babesik gabe bizi diren haurrengatik, emakume migranteek bizi duten 
egoeragatik...”. Argazkian, Algecirasko Atzerritarrentzako Internamendu Zentroaren (CIE) aurrean.

niqab-a debekatzea 
onartu du estrasburgok

ebazpena
Sententziak dioenez, 
“gizartearen elkarbi-
zitza lortzeko bidean 
proportzionatua 
izan daiteke neurria, 
besteen eskubide eta 
askatasunak babeste-
rako orduan. Gizarte 
demokratiko batean 
neurri beharrezkoa 
izan daiteke”.

kartzela zigorra
Estrasburgok berre-
tsita, Belgikan ezingo 
da aurpegia estalita 
ibili kaletik, ez eta 
eraikin publikoetan 
ere. 137,5 euroko 
isuna eta zazpi egu-
neko kartzela zigorra 
izan dezakete niqaba 
janzten duten emaku-
meek.

emakumeak jomuga
Emakumeen gorputza-
ren gainean erabakiak 
hartzearen kontra azal-
du dira elkarte ugari. 
“Utzi emakumeei be-
raien emantzipazio pro-
zesua egiten. Hemen 
zapia jantzita ateratzen 
denak badaki zer egiten 
ari den” dio Afaf El Ha-
loui ekintzaileak.

17
erreaktore nuklear 

itxiko dituzte 
Frantziako estatuan 
2025 baino lehen. 

ekologia ministroak 
aurkeztu duen 

bost urterako klima 
planean aurreikusten 

da neurria.

%32
hazi nahi ditu energia 

berriztagarriak 
2030erako. erregai 

fosilen bitartez 
elektrizitatea ekoizteari 

uztea baita asmoa.

energia

@JEZAGOUDI
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net hurBil AZtArNA ekoLogIkoA | BASoA | INdIApanoraMa

berrogei urtean lortu du 550 hektareako oihana sortzea indian 
brahmaputra ibai bazterrean basamortu bihurtutako lurretan, higadurari 
eta desertifikazioari aurre egin dakiokeela erakusten duen eredu bilakatuz. 
baina abere basatien kalteak nozitzen dituzten bizilagunei ere egin behar 
die aurre, eta zer esanik ez inguruan eraikitzen ari diren urtegi handi baten 
mehatxuari. 

Jean Gionoren Zuhaitzak landatzen zi-
tuen gizona liburuan Frantziako Proven-
tzan Elzéard Bouffier artzain alargun 
familia gabeak –seme bakarra gazterik 
hil zitzaion– zibilizazioari ihes egin eta 
bakartasunean zuhaitzak ereitea eraba-
kiko du, bere sorterria arbola faltaz hil-
tzen ari delakoan. Egunero ehun ezkur 
edo bestelako hazi ereingo du, horien 
hamarretik bakarra erneko dela jakinik, 
baina berrogei urtez segidan. Gionok 
kontatzen du nolako basamortua eza-
gutu zuen parajeotan eta nolako oihana 
topatu urte batzuk geroago, Lehen Mun-
du Gerrako guduetatik itzulitakoan: 
idorteak ihartutako parajea zuhaitzez 
beteta zegoen, iturri eta errekak, klase 
guztietako hegazti eta bestelako ehizak 
saldoan.
 Irakurleari, gero, etsigarri zaio jaki-
tea Elzéard Bouffier artzainik ez dela 
izan, Jean Gionok fikzioan sortu zuela 
eta hark ereindako oihanik Probentzan 
ez genuela sekula ikusiko. Parabolak 
ederrak direla jakin arren, benetan li-
luragarriak eredu biziak direla uste du-
gunontzako dator Indiako Forest Manen 
istorioa, egiazkoa, xumea eta uda ho-
netarako iragartzen zaizkigun albiste 
katastrofikoen artean itxaropen izpi bat 
pizteko modukoa.
 2007an Indiako Assam estatuko Pran-
tik aldizkarian natur gaiak lantzen zi-
tuen Jitu Kalita kazetaria Brahmaputra 
ibaiko landare eta abereen argazkiak 
egiten zebilen, lekuko aitona batek esan 
zionean inguru hartan bazela oihan be-

reziki eder bat Aruna uhartean. Kalita 
biharamun goizean joan zen Molai ize-
neko baso hura ezagutu asmoz. 
 Oihanean dozena erdi bat kilometro 
barnatua zenean, gizon haserretu bat 
azaldu zitzaion handik alde egin zezala 
aginduz garrasika. Baserritar ezezagun 
hari etxeraino jarraituta, bere bizitzako 
erreportajearen protagonista ezagutu-
ko zuen Kalitak: bere eskuz eta inoren 
laguntzarik gabe oihan berri bat sortze-
ko gai izan den Jadav Molai Payeng.
 Brahmaputra ibaiko Majuli uhartean, 
jendeak gaur Molai oihana (Assameko 
hizkuntzan Mulai Kathoni) deitzen dio-
na Jadav Payengek bere eskuz landatu 
eta zaindu du 38 urtez, 550 hektareako 
basoa osatu arte. Famatua egin da baso 
gabetzeak lehenik lehortu eta denbo-
rarekin desagertzera kondenatutako 
uhartean lurrari eustea lortu duelako 
eta berriro elefante, errinozero eta ti-
green babesleku bihurtu delako. Jitu 
Kalitak ezagutarazi zuen Indian eta 
2014an William Douglas McMaster zu-
zendari kanadarrak aurkeztu munduko 
zinemaldietan “Forest Man” (Baso gizo-
na) dokumentalarekin.
 Mising edo Miris etniakoa da Ipar-e-
kialdeko Indiako Assam estatuan di-
ren herrietan bigarren handienekoa. 
1979an Nekazaritza ministerioak kon-
tratatu zuen beste baserritar asko be-
zala Majuli uharte handian eta ondoko 
txikiagoetan 200 hektarea baso landa-
tzeko. Brahmaputra ibaian ainguratua, 
Majuli da munduko ur gez arteko uhar-

terik handiena. Oraindik 150.000 biz-
tanle inguru dauzkan arren, gaur bere 
lur eremua apenas den duela ehun urte-
koaren laurdena adinakoa, gainerakoa 
higaduraz Brahmaputrak eraman dio. 
1979ko baso berritze planak hori era-
gozteko ziren, baina bost urte geroago 
diruak ahituta lanak eten ziren.
 Payengek, ordea, lan bila hirira joan 
ordez herrian baserritar geratu eta lan-
daketan jarraitzea erabaki zuen. Hala 
egin du ia berrogei urtez. 1958an sortua, 
Sanctuary Asia aldizkarian Shailendra 
Yashwantek kontatu duenez “itxarope-
nik gabeko erromantiko eta iraultzaile 
ameslaria da, Assameko 80ko hamar-
kadako beste asko bezala. Baina gehie-
nek klase askotako iraultza armatuak 
hautatu zituzten bitartean, Payengek 
erabaki zuen klase askotako zuhaitzak 
landatzea. [Iraultza]Haiek pixkanaka 
desagertuz doaz airean, baina Payen-
gen oihanak zutik dirau, Brahmaputra 
gogorraren urteroko uholdeei eta eten 
gabeko higadurari aurre eragiten”.

Brahmaputra ibarreko oihanetan
Binita emaztearekin eta Sanjay, Sanjiv 
eta Moonmooni seme-alabekin batera, 
50 behi eta bufalo hazten dituzte Koki-
lamukh herrixkan, inguratzen dituen 
basoan bazkatuz. Segitzen dute bizitzen 
Mising jendearen betiko legean, Brah-
maputra bazterreko oihanak eskaintzen 
diena erabiliz, uholdeek urtero eraman-
dakoa berreraikiz. Urte hauetan guz-
tiotan, goizean goiz jaiki eta aziendei 

Jadav Molai Payeng, 
zuhaitzak benetan 
landatzen zituen gizona Pello Zubiria Kamino 

@pellozubiria



argia | 2017/07/23 11

AZtArNA ekoLogIkoA | BASoA | INdIA net hurBil

50 urtez elkarrekin

jetzitako esnea entregatu diote Jorhat 
hiriburura eramaten duen esnezaleari. 
Gosariaren ondoren emaztea etxeko la-
netan utzi eta haurrak eskolara bidalita, 
Jadavek ekiten zion arbola berriak lan-
datu eta ereiteari. 
 Assam estatuan Brahmaputra ibaiak 
urtero egiten du gainezka, baina 1979ko 
uholde hura bereziki izan omen zen larria. 
Uholdea eta ondoren lehortea, orduan 
oso gaztea zen Payengek izututa aurkitu 
zituen zientoka suge erreka bazterreta-
ko hondarretan hilda. Herriko zaharrei 
galdetu zien zer egin zezakeen sugeak hil 
ez zitezen (“sugeak hiltzen baldin badira, 
azkenean gu ere hilko gara”) eta zaharrek 
gomendatu banbu kanaberak landatzea, 
lurrari eutsi eta ingurua heze mantentze-
ko gai den belar luzea.
 Haiek emandako 50 kanabera sus-
traiak landatuta, gehiago landatzen 

jarraitu zuen, eta gero gehiago, geldi-
tu gabe, inoren laguntza barik. Laster 
ohartu zen inguru haiek lehengoratzeko 
banbuek zerbitzu ona egiten zutela, eta 
horiekin batera gero eta mota gehiago-
ko zuhaitzak landatzen hasi zen. Horra 
nola sortu zen Molairen basoa, Lasar-
te-Oriako udalerriak adinako eremua 
hartu duena.
 Basoak animaliak erakarri ditu, eta 
buruhauste berriren bat ere bai. As-
paldiko partez, antzina egiten zuten 
legez, 2008an elefante talde batek 
zeharkatu zuen Kokilamukh, milaka 
urtetako migrazio bidea ostera erabi-
liz. Payengi etxe zaharra zanpatu zio-
ten, baina honek naturaren itzulera 
kiroltasunez hartu zuen moduan in-
guruko herritarrak izugarri haserretu 
ziren beren soroak hondatuta ikusita: 
urte luzez zaindutako arbolen hama-

rretik bat eraitsi edo erre zioten. Zo-
rionez, ordurako Payeng ezaguna zen 
Indian, ekologia eta iraunkortasuna 
ahotan darabiltzaten agintariek sa-
riak ere emanak zizkioten, eta bere 
lagunek lortu zuten inguruko baserri-
tarrak baretzea elefanteek eragindako 
kalteen ordainak pagatuz.
 Payengi loa orain Subansirin erai-
kitzen ari diren urtegiak kentzen dio, 
Brahmaputraren adar horren inguruko 
ekosistemak aldatuko dituelako. Baina 
zuhaitzak landatzen jarraitzen du, orain 
gainera mundu osotik iritsitako diruei 
esker lau laguntzailerekin: “Natura ez 
da Jainkoa bera baizik, beste itxura bat 
hartuta. Horregatik jarraituko dut. (...) 
Gautam Buddhak argia baniano arbola 
baten gerizpean jaso baldin bazuen, ez 
ote da gure erantzukizuna oihanak zain-
tzea?". n

‘Forest Man’ dokumentaletik ateratako 
fotograman, Jadav ‘Molai’ Payeng bere eskuz 
bizi osoan zehar landatu eta zaindutako basoa 
erakusten atzerritarrei. Assam estatuko etnietako 
bat osatzen duten Mising jendea Brahmaputra 
ibai bazterretan bizi da, ibaiak eta batik bat 
erriberetako oihanek eskaintzen dizkieten landare 
eta animaliak aprobetxatuz. Nekazaritzaren 
kudeaketa okerrak eta klimaren aldaketak 
mehatxatutako ekosistema biziberritzea posible 
dela erakusten du Payengen ereduak.
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Noiz eta nolatan sartu zinen itzulpenaren 
kontu honetan? Garai hartan, zer premia 
zegoen?
Hizkuntza eta literatura eskolak ema-
ten ari nintzen Santo Tomas Lizeoan.
[Jesus Mari] Lasagabasterren eskema 
horrekin ematen genuen literatura, be-
tiko minimo horrekin: hiru epe; Garoa 
[Txomin Agirre], Leturiaren egunkari 
ezkutua [Txillardegi] eta Egunero has-
ten delako [Ramon Saizarbitoria]. Garoa 
irakurraraztea gogorra zen orduan, eta 
gaur egun uste dut ia ezinezkoa dela, 
baina nik planteatzen nuen ariketa be-
rezi modura, adibidez, lexikoa biltzea 
kapituluka, aurre hartuz problemari. 
Gero, Leturiarekin, existentzialismoa-
ren gauza dibulgatibo bat egin zeneza-
keen, gainera adin horretan oso ondo 
datorrena, kontu pixka batekin betiere, 

jendeari ez areagotzeko sindromea. Sai-
zarbitoriarenak, berriz, oso joko polita 
ematen zuen, modernismo horrekin eta 
erabiltzen diren teknika guztiekin. Esan 
nahi dut neuk gustura emango nukeela 
oraindik ere literaturari buruzko eskola 
hiru horiekin…

Baina… 
Baina material gutxi zegoen, hori argi 
dago. Eta egun batean –irudi hori iltza-
tuta geratu zait–, ikasle bat etorri zi-
tzaidan, oraindik gogoratzen naiz zein, 
eta esan zidan jada irakurriak zituela 
nik gomendatu nizkien guztiak, baina 
bestelakoak nahi zituela, eta La histo-
ria interminable erakutsi zidan, Michael 
Enderena. Bai, nik ere nahi nituen ho-
rrelakoak. Harira etorrita, horixe zen: ez 
zegoela gauza handirik. Eta neuk ere ba-

Danele Sarriugarte Mochales 
@daneleSM 
ARGAZKIAK: DANI BLANcO

“godoten esperoan gaudek”, esan zion Vladimirrek estragoni; “izan ala ez 
izan: horra hor auzia”, hamletek bere buruari, eta “aukeran nahiago ez”, 
bartleby izkribatzaileak nagusiari, izenik ezagutzen ez diogun abokatuari. 
hiru idazle kanoniko, hiru garai, hiru lekukotza ezinago ezagun: euskarara, 
ordea, Juan garziak ekarri ditu denak.

Juan Garzia, itzultzailea

«Itzultzaileak bere hizkuntza 
eduki behar du zabal,     
malgu eta presente»

Juan Garzia Garmendia 
Legazpi, 1955

Testuen bueltan egin ditu Juan Garziak 
azken lau hamarraldiak: idazten, 
itzultzen eta irakasten. Filologia 
Hispanikoa ikasi zuen Donostian eta 
Bartzelonan. 1987tik hasi eta 90eko 
hamarkadaren amaierara bitarte, 
lau narrazio-liburu eta nobela bat 
argitaratu zituen, eta saiakerak eta 
prestakuntza-liburuak kaleratu ditu 
orobat. IVAPeko itzultzaile-eskolan 
aritu zen irakasle, eta EHUko Euskara 
Zerbitzuan, berriz, Zientzia Irakurle 
Ororentzat bilduma zuzendu zuen 
zenbait urtez. Hamaika liburu 
euskaratu ditu, horietako asko 
Literatura Unibertsala bildumaren 
barruan. Besteak beste, Garziak ekarri 
dizkigu Borgesen Ipuin hautatuak eta 
Juan Rulforen Pedro Paramo. 2013an, 
euskaltzain urgazle izendatu zuten. 
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neukala hizkuntza landu beharra, zeren 
gauza bat da gauza handirik ez egotea, 
eta beste bat, berriz, norbera ere norai-
no iristen den.

Gogoan duzu egin zenuen lehenengo en-
kargua? 
Andu [Lertxundi] Ereinen zebilela, gau-
za txiki batzuk egin nituen, adibidez, 
haurrentzat liburu labur bat itzuli nuen, 
katalanetik. Gauza xume bat zen, baina 
polita, zeren ipuin tradizionalen antze-
koa zen, eta aukera ematen zuen ber-
tsoak-eta sartzeko.

Eman zizuten lehen enkargu handia, be-
rriz, hauxe: Herman Melvillen Bartleby 
izkribatzailea euskarara ekartzea.
Hori ere Anduk proposatu zidan, eta 
ordurako Inazio Mujika [Iraola] ere ba-
zebilen Ereinen. Bartleby saila egin nahi 
zuten eta, noski, lehenengo zenbakiak 
Bartleby izan behar zuen –bide batez, 
sail horretako liburu denak uholde go-

gorrenetan galdu ziren–.Gogoratzen 
naiz Anduk misterio handiarekin esan 
zidala [Koldo] Mitxelena ibili zela hori 
itzuli nahian, eta lehenengo esaldia ezin 
zela euskaraz eman. Horrekin pikatu 
nintzen.

Eta, halako misterioa al zeukan lehen 
esaldi hark?
Liburua ez nuen aurrez ezagutzen, oso 
asistematikoa izan naiz-eta irakurketan, 
zalea izan arren. Hartu nuen Bartleby 
eta, hara, lehen esaldia ez zitzaidan pro-
blematikoa iruditu, bai ordea gerokoa: 
baiezkoa eman aurretik ere ikusi nuen 
han problema ez zela hasierakoa, baizik 
eta ondoren Bartlebyk behin eta berriro 
errepikatzen zuen esaldi hura, eta nire 
ondare komunera pasa dena, batez ere 
burokraten artean: aukeran nahiago ez 
[I would rather not to]. Ni gustura geldi-
tzeko moduan ematea hori… horra hor 
koska. Azkenean, egin nuen, eta jendea-
ri gustatu zitzaion. Edonola ere, niretzat 

itzulpena beti izan da nolabaiteko atse-
den-bide bat. 

Batek esan omen zuen itzultzea dela 
idaztearen plazerra, sortzearen tormen-
turik gabe.    
Horixe da. Sortzearen parte bat tormen-
tua da, fabulatzea bera ez, baina bai gero 
idaztea: zalantzaz beteta egoten zara, ez 
dakizu jeniala den edo huskeria. Itzulpe-
na, berriz, desafio bat da, beste batzuek 
hitz gurutzatuak egiten dituzten bezala-
xe egiten nuen nik. Ez duzu zalantzarik 
egiten jatorrizkoaz, badakizu ona dela, 
orduan kontua da hori euskaraz ipin-
tzea: arazo tekniko bat da. Gustura egiten 
duzu literatura onarekin ari zarelako, eta 
tarte horretan inork ez bezala irakurtzen 
duzulako testu hori: idazlearekin bizi 
zara, mundutik abstraituta. Bide batez, 
idazketa lantzen ari zara, bestela berez-
kotik landuko ez zenukeen moduan gai-
nera, zeren berezkoan beti bilatzen duzu 
erresistentzia gutxieneko ildoa. 
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Iaz berrargitaratu zen Bartleby izkriba-
tzailea, Ereinen 4nak bilduman. Asko 
zahartu al da testua?
Gu hasi ginenean, Hiztegi Baturik ere ez 
zegoen. Gauzak ez zeuden hain lotuta, 
estandarizazioaren aldetik ezinbeste-
koak ziren gauza batzuk ez zeuden eza-
rrita. Gero, egin denean, jendea kexatu 
da, baina baldintza batzuk premiazkoak 
ziren, eta orain badago estandar bat, 
osatuz doana, denon artean egiten ari 
garen hori. 
 Bartleby lehenengo aldiz argitaratu 
zenetik 25 urte pasa dira, eta berrikus-
teko eskatu zidatenean pentsatu nuen 
hiztegia begiratu beharko zela pixka 
bat. Baina ez zen hori bakarrik. Begira-
tu behar izan dut zer egitura erabiltzen 
ziren eta abar. Ikasi egin dugu maila ho-
rretan: testuak hobeak dira, teorizazio 
esplizitu eta inplizitu bat dago.
 Bestalde, esan beharra dago garai 
hartan jolasa politagoa zela, batez ere 
sormenean. Neu orain ez nintzateke 
atrebituko Itzalen itzal idatzi nuene-
ko askatasun berarekin aritzera hizte-
gian… Egin gabe egoteak bazituen aban-
taila batzuk. 

Itzultzaile on batek zer behar du?
Lehenengo baldintza, eta igual azkena, 
jakin-min unibertsala da, jakin-min pa-
tologikoa. Itzultzaileak egon behar du 
gauza guztiez interesatuta, hizkuntza-
ren alderdi guztiez, eta irakurtzea mai-
tatu behar du. Faulknerrek esaten zuen 
irakurri egin behar dela, prospektu far-
mazeutikoak badira ere. Kontua ez da 
jakitea, azken batean kultura orokorra 
eta erudizioa ezin bailitezke erabate-
koak izan, definizioz; kontua da saltsan 
ibiltzea, kazetariei buruz esaten dena-
ren antzera: ahal den gehienean ibili, 
ez baitakizu gero zer baliatuko duzun. 
Jakina, itzulpen literarioaz ari naiz ba-
tez ere; administrazioko itzultzaileen 
kasuan beste baldintza batzuk dira. 
Haiek eduki behar dute pazientzia eta 
etsipena.

Itzultzailea naizela esatean, jendeak gal-
detzen dit ea zenbat hizkuntza dakizki-
dan, baina jardunean ikasi dut norbere 
hizkuntza landu behar dela jatorrizkoa 
baino gehiago. 
“Hik hitz egingo dek ingelesa!” esaten 
didatenean, probokatzeko erantzun ohi 
diet ez naizela gauza elkarrizketa arrunt 
batetik gora joateko. Gauza ezberdinak 

Azken hitza:  
Ikasketa iniziatikoak

garziak ondo ezagutzen du shakes-
peare. hain zuzen ere, azkenaldiko 
lanetako bat horixe izan du,autore in-
gelesaren soneto guztiak euskaratzea. 
aspaldi egin zuten biek elkarren ezau-
pidea: “nik, karreran, gehiago landu 
nuen linguistika literatura baino, eta 
orain oso damututa nago, eduki nue-
lako literaturaren alorrean eduki zi-
tekeen irakasle-kuadrillarik onena: 
blecua anaia biak, paco rico… hala 
ere, geroagoko gauza batzuk han iku-
sitakoen haritik etorri dira. shakespea-
reren sonetoak, adibidez, han ezagu-
tu nituen, han ikusi nuen poesia ez 
zela gauza mistiko, etorri hutseko zera 
hori; orduantxe konturatu nintzen hor 
ere bazegoela zientziarik”. 

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

Skype: 11itzulpen 

 (34) 699 433 121

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

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

itzulpenen kalitaterik gorena bermatzen dute.

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

» Terminologia zehatza eta koherentea ziurtatzen dizugu
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dira. Zuk esan duzun hori da ibili den 
guztiaren esperientzia. Jatorrizkoaren 
arazoak dokumentazioarekin konpon 
daitezke. Idazlea bizirik baldin badago, 
berari edo beste natibo bati galde da-
kioke, eta hilda badago eta zer edo zer 
bada, aparatu kritikoa egoten da, zer 
esanik ez Shakespeare itzultzen ari ba-
zara: lerro bakoitzari buruz dauzkazu 
ehun liburu. 
 Gauza gehienetan bezala, intuizioa 
eduki behar da, sena, eta jakin behar 
duzu zer den literatura, zer den gene-
roa eta zer egiten ari den idazlea. Ipuin 
bat baldin bada, jakin behar duzu zer 
den ipuin bat, eta ikusten baduzu gauza 
bat, zeuk zentzurik bilatzen ez diozuna, 
ez etsi hiztegiak dioenarekin. Gero hori 
dena konpentsatu daiteke denborare-
kin. Niri hori gertatu zait: zenbat eta gu-
txiago menderatu hizkuntza, orduan eta 
denbora gehiago eskaini diot lanari, eta 
hori ez dator batere gaizki. Borgesek ere 
esaten zuen, itzuliz ikasi zuela alemana. 
Ni eskola horretakoa naiz, ez alemana 
ikasi eta gero itzultzen hasi, baizik eta 
arian-arian jardun. 

Lehen adibide kurioso bat aipatu didazu, 
kontu hau dela-eta… 
Bai, badago itzultzaile bat AEBetan, izu-
garri famatu zutena alemanetik eginda-
ko poesia-itzulpen batzuengatik: eman 
zizkioten sariak, kritikariek txaloak jo... 
Handik urte batzuetara, Txinako poe-
men antologia bat itzuli zuen, eta kri-

tikari haietako batek esan zuen oso 
nabarmena zela itzultzaileak ez zuela 
jatorrizko hizkuntza ezagutzen. Itzul-
tzaileak, orduan, adierazi zuen alema-
nez ere ez zekiela. 
 Azkenean, literatura itzultzen ari bal-
din bazara, zuk eman behar diozu be-
zeroari atseginez irakurriko duen eta 
interesgarri egingo zaion testu bat. 
Hura konforme gelditzen bada, zuk zeu-
re lana bete duzu. Zer edo zer aldatu 
baduzu, bada agian hobetu egin duzu. 
Zertarako argitaratzen da literatur tes-
tu bat? Erabiltzeko, ezta? Gero, jakina, 
fideltasunari eutsi behar zaio ahal den 
gehiena, baina gakoa beste hori da.

Beraz, helburu hizkuntzan funtziona-
tzen duen testu bat emateko, nola landu 
behar du itzultzaileak bere hizkuntza eta 
testua bera?
Teknikoki landu behar duzu zeure hiz-
kuntza, gimnasia egin, aztertu zer mo-
dutara esan daitezkeen gauzak. Euska-
raren kasuan bereziki egin behar duzu 
hori guztia, derrigor aldatu beharko 
baituzu dexente. Eduki behar duzu al-
mazena ondo beteta eta errepertorio 
nahiko zabal bat, gero baliatzeko, eta 
itzultzen hasi aurretik egin behar duzu 
hori guztia, itzultzen ari zarela ezin 
zara, bat-batean hasi dokumentatzen 
edo Axular irakurtzen. Jatorrizko hiz-
kuntza ezagutu egin behar duzu, bai, 
baina zeurea eduki behar duzu zabal, 
malgu eta presente. Kontua ez baita ja-

kitea, baizik eta etortzea, lotura ebiden-
tea ez denean ere. 
 Azken gaitasun berezi bat da bes-
te eskizofrenia moduko hori: lehenik, 
itzulgaian sartu behar duzu erabat, 
hari tripak atera eta hartaz jabetu, ida-
tzi duenak baino hobeto ulertu, eta, 
gero, ahaztu egin behar duzu erabat, 
eta existituko ez balitz bezala egin. 

Azken urteotan, hainbat ikastaro eman 
dituzu, testu formalak idazten dituz-
tenentzat (itzultzaileak, irakasleak…). 
Neuri harrigarria egiten zait zenbat kos-
tatzen zaion euskaraz ederto moldatzen 
den jende askori testu natural eta irakur-
terraz bat idaztea.
Bi gaitasun dira. Ahozkoaren oinarria 
ez daukanak ezin du ondo idatzi, baina 
hemen mitifikatuta dago ahozko hori. 
Hortik dator dena, noski, zeren batzuek 
kontrako problema dute, uste dute hiz-
kuntza idatziz jaio zela, eta gero ba-
tzuetan ahoskatu egiten dela. Hori ere 
kendu beharra dago burutik. Idaztea 
artifiziala da, Platonek berak zioen ida-
tziak ez zuela balio bizirik gabe. Horre-
xegatik landu behar da gehiago, teknika 
bat delako eta bere logika duelako. 
 Hurbilago ibili behar dutela ahozkoak 
edo idatziak? Dudarik ez. Ez dut uste 
gehiago urrundu behar dutenik, baina 
diskurtsoak eurak ezberdinak dira. 

Baina ahozkoa ezin liteke abiapuntu gisa 
baliatu? 
Beste gauza bat esango dut: idazteak, 
ondo idazteak eta idatzia asko lantzeak 
traba egiten dio ahozkoari. Traba-edo… 
Magnetofoia asmatu zenean izugarri 
eskastu zen gure memoria, ezta? Ba 
berdin. Telebistan agertzen direnez da-
kit nongo nekazari erdi-analfabetoak, 
horiexek izaten dira hiztunik onenak: 
hori da hori hitz egitea! Besterik ez da-
kizunean, harekin moldatu behar duzu. 
Hori da zure mundu guztia. Zentzu ho-
rretan, kondenatuta gaude, baina beste 
aukera zer da, idatzia bazter uztea? Hiz-
kuntza guztiak aldatu dira, eta zurrun-
du eta eskematizatu, idatzira pasatu 
direnean. 
 Ahozko jatorrenari eutsi eta idatziari 
kasurik egin nahi ez dion jende asko-
ri gertatu zaio, gai tekniko bati buruz 
idatzi nahi izan duela, eta ez dela kapaz 
izan, nahiz eta gaia ondo ezagutu. Eta, 
orduan, zein da euskaldun horren eus-
kara batua? Erdara. n

Juan garzia AHoZkotASuNA | LIterAturA
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INFormAZIoA | HedABIdeAk | gerrA iritziak

mendebaldeak berri faltsuen 
aurkako gerra deklaratu du. 
Orain arte, gezur mediatikoak 

existitu izan ez balira bezala, post-e-
giaz hitz egiten dute nahi beste berri 
faltsu sortu edota hedatu dituzten 
NATOko estatuek, Gobernuz Kanpo-
ko Erakundeek (GKE) eta mass-media 
nagusiek. Adibide ugari daude, baina 
agian famatuena da Irakeko lehenen-
go gerra justifikatzeko balio izan zuen 
antzezlana. Neskatila batek AEBetako 
Kongresuaren aurrean kontatu zuen 
nola soldadu irakiarrek Kuwaiteko 
ospitale batean sartu eta umeak inku-
bagailuetatik atera zituzten. Amnistia 
Internazionalek hildako kopurua jarri 
zuen lotsagabe: 312 ume. Kongresuko 
kideak eta iritzi publiko iparramerika-
rra hunkituta zegoen. Gertakaria Na-
zio Batuen Erakundera iritsi eta honek 
baimena eman zuen Irak erasotzeko.
 Egun, frogatuta dago dena muntaia 
izan zela AEBetako esku-hartze milita-
rra bultzatzeko. Soldadu irakiarrek ez 
zuten inkubagailurik lapurtu; umeen 
gorpurik ez zegoen eta testigan-
tza faltsua zen. Neskatila Kuwaiteko 
AEBetako enbaxadorearen alaba zen. 
Kuwaitek esku-hartze militarra lortze-
ko 10,7 milioi dolar ordaindu zizkion 
AEBetako Harreman Publikoetako 
enpresa handienari. 
 Esku-hartze militar bat bultzatze-
ko, lehenik, krisi bat muntatu edota 
elikatzen da protagonismo mediatiko 
guztia emateko; ondoren, gobernuek, 
GKEek eta hedabideek etsaiaren lide-
rra demonizatu egiten dute Hitlerren 
pare jarriz; hirugarrenik, demoniza-
zioa etsai guztiengana zabaltzen da; 
eta azkenik, bihozgabekeriak salatzen 
dira. Gogoratzen Alepoko neskatila 
hartaz? Akatsik gabe ingelesez twit-
teatu eta gero, ingelesez nekez hitz 
egiten zuena? Eta Alepoko mutil bon-
bardatua? Aitak esplikatu du NATOko 

aliatuak diren Al Nusra Fronteko (Al 
Qaedako) propaganda operazio ba-
terako erabilia izan zela bere semea. 
Siriako esku-hartze inperialistan 
erabili diren manipulazio eta gezurren 
zerrenda luzea da, baina Kuwaiteko 
inkubagailuek bezala bere funtzioa 
bete zuten momentu zehatz batean. 
Libiakoek bete zuten bezala, nahiz 
eta bost urte beranduago Erresuma 
Batuko Komunen Ganberako Kanpo 

Harremanetarako Batzordeak onartu 
zituen manipulazioak. 
 Zergatik orain berri faltsuengatik 
ardura? Mendebaldeak bere ikuskera 
komunikatibo dominantea eta gezurren 
produkzioa mehatxatua ikusten due-
lako, bereziki sarean egia azaleratzeko 
aukera gehiago daudelako. Horregatik, 
sare sozialek, hedabideek, GKEek, Euro-
par Batasunak eta NATOk aspaldi jarri 
dute martxan sorgin-ehiza Mendebal-
deko gezurrak sarean salatzen dituzte-
nen aurka. (Des)informazioaren mono-
polioa nahi dute biktimak erasotzaile 
bilakatzeko eta erasotzaileak biktima 
bihurtzeko.
 Fake news irrigarrienetakoa izan da 
ustezko errusiar esku-hartzea AEBetako 
hauteskundeetan. Edward Snowden-ek 
salatu eta frogatu zuen bezala, mun-
du guztia zelatatzen duen herrialdean. 
Hedabideek hilabeteak daramatzate 
errusiar mamua astintzen inolako froga 
objektiborik gabe eta berri faltsuak za-
baltzen. Tragikomediak gurean izan du 
inpaktua ere bai, Herbehereetako edo 
Frantziako hauteskundeetan errusiarrek 
esku hartuko zutela iragarri zen, frogarik 
gabe noski. Bitartean, frogak daudenean 
hedabideek beste alde batera begiratzen 
dute. Hackeatutako emailek frogatu dute 
Bernie Sandersen aurka tranpak egin 
zirela, AEBetako hauteskunde prozesua 
manipulatuz. Wikileaksek sarean jarri 
ditu 2012ko hauteskunde frantsesak 
espiatzeko CIAk emaniko hiru agindu. 
Ez da ezer berria, azken batean CNNko 
produktore bati kamera ezkutuarekin 
harrapatu berri dioten grabazioan esan 
duen bezala, AEBak betidanik dabil mun-
du osoan zehar esku-hartzen hauteskun-
deetan. Interesgarriagoak dira, berriz, 
produktoreak dioena errusiar ustezko 
esku-hartzeari buruz, zuzenean dio ez 
dagoela inolako frogarik eta egongo ba-
litz dagoeneko filtratuta egongo litzate-
keela. n

Fake News-en txapeldunak 
sorgin-ehizan

Asier Blas  
ehu-ko irakaslea 

@AxiBm 
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hedabideek etsaiaren 
liderra demonizatu egiten 
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bihozgabekeriak salatzen 
dira
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iritziak ABIAdurA HANdIko treNA  

udako etenaldiaren bezpera haue-
tan, larriki espantatua dute Abia-
dura Handiko Linearen ondorioz, 

distantziak laburtuko direla ikaragarri: 
Paristik Bordele 2 oren eta Baiona 3 
oren eta erdira egonen dira. Beldurtze-
koa: errazagoa Parisera joatea, Maulera 
edo Garazira baino.
 Kontuak gogorarazi dit Bordeleko 
Victoire-n duela gutxi nola kafea zin-
tzur kontra sartu zitzaidan 2,20 euro 
eskatu zizkidatenean. Kafeko. Bi ginen: 
4,40 euro. Ez berezia, ez ebakia, kafe 
huts sinple bat. Eta horra non aldekoak 
azaldu zidan, natural-naturalki: “Orain 
Bordele Paristik bi ordutara da”. 
 Tupustean galdegin nion ea hango 
prezioak zergatik jasan behar ziren. 
Ufatu zuen. Horretan utzi genuen, iduriz 
arras koherente eta arrazionala behar 
zukeen argumentuan zerbait huts egin 
nuelakoan. Mollat etxean diru gastatze-
ra joateko enbeiak oro haizatu zizkidan.
 Bai, Bordele Paristik bi ordutara da 
jada eta baliteke luza gabe baionesei 
Bordeleko prezioak aplikatzea: argi ez 
lukeenarentzat, kafea garagardotara 
konbertituz, kaña 4 eurotan ateratzen 
da. Mozkortzeko jornalaren erdia gasta-
tu behar.
 Trenaren adibidea interesgarria da, 
gaia aztertu duten zenbaitzuek aspal-
dian ondorioztatu baitute trena kanpai-
netara heltzeak eragin aldaketak, on eta 
gaitzak, aurrerapen ororen gisan. Gure 
kasuan, gure bizimolde eta kulturen 
asimilazioa bideratu zuen, garai berean 
berekin batera ekarri zituelako beste 
aldaketa zenbait eta aitzinamendua iru-
dikatzea kanpotar kolonizatzailearekin 
alderatu eta parekatuz, haren baloreak 
hobetsiz, guretako zer den on irakatsiz. 
Larzabal, Erdozaintzi, Luku edo Irigoie-
nek ez diote besterik.
 Bordele da hurbilago, paristarrentzat 
eta Parisetik, eta gu handik hurbilago 
bihurtzea du xede, gure bizimoldean, 

prezioetan, kezka eta gainerateko gu-
zian eraginez. Argumentu bat gehiago 
AHTren kontra. Mugikortasuna bultza-
tzean, mugimendu mota jakinak dira 
bilatzen, turistenak eta probintzialen 
izpirituenak.
 Hain zuzen ere, trenbidea aipatzean 
mobilitatea aipatzen baitzaigu eta 
batez ere “deszentralizazioa”. Kontu 
erretorikoa da. Bi mende dira, lege eta 
dinamika desberdinak direla, hura bera 
helburu dutenak. Aurkezten direnean, 
aipatzen da botere instituzionala, ba-
liabideak, dena delakoak, deszentrali-
zatzeko asmoa, Paristik, eta helaraztea 
probintzietara. Saltzen zaigun moldean, 
pentsa dezakegu probintzien probetxu 
dela, delegatzearen ideiarengatik, hots, 
hemen erabakitzeko edo garatzeko. 
Periferiara helarazten dira botereak, 
instituzio eta trenak baina ez guk era-
biltzeko, zentroan denaren luzapena 
izateko baizik. Gure kasuan, frantses 
botere, kultura, bizimoldea, erabakiak, 
gure ziloetaraino helarazteko.
 Nondik behatzen zaion, deszentraliza-
zioak, zentralitate gehiago suposatzen 
du. Mobilitateak, imobilismo gehiago. 
AHTak turistifikazio eta akulturazio 
gehiago. Deszentralizazioa, ororen 
buru, zentralizazioa da, periferiko guzia 
erdiguneari beha jartzekoa eta norbera-
renetik deszentratzea da, gurea denetik 
urruntzea, ahantziz zer garen eta non.
 Preseski, udako parentesi luzexka 
ideki aitzin, aipatu beharra dut ekimen 
interesgarria, agian gugan birzentra-
tzen laguntzekoa: Euskal Herriko Uni-
bertsitate Herrikoiak, agorrilaren 11 
eta 12an Baigorrin antolatuko dituen 
Antilletan Bizi jardunaldiak. Hor jorra-
tuko diren gaiak: identitatea, kreoliza-
zioa, kulturen hibridazioa, elkarbizitza, 
uniformizazioa, kolonizazioa eta (bis-
tan dena, hain modan baita) “damua”. 
Dinamika sozialez gehiago jakinez beti 
baikara gugan zentratuagoak. n

Birzentratzea

Bea Salaberri  
idazlea 
@beatxo

Antton Olariaga
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eNergIA | eredu SoZIAL ALterNAtIBoAk iritziak

eredu sozial berria eraikitzearen aldeko adi-
bide asko ditugu gure Euskal Herri txikian, 
kapitalismoaren logikatik kanpokoak. Oku-

pazio mugimenduak, azpiegitura erraldoien aur-
kakoak, elikagai subiranotasunean oinarrituak 
edo komunikabide alternatiboak. Kasu gehiene-
tan,  mugimendu eta antolamendu kritiko hauen 
gaineko informazioa eta eurekiko elkartasuna, 
instituzio politiko-administratibo eta enpresen 
aldetik erasoak eta errepresio saioak izaten 
direnean pizten da. Hori da hain zuzen, Gasteiz-
ko Errekaleor auzoan gertatu dena. Joan den 
ekainaren 3an 10.000 lagun inguru bildu ginen 
Errekaleor Bizirik!-ek egindako deialdiari eran-
tzunez eta Gasteizko alkate Gorka Urtaranen 
kontra. Manifestari askoren buruan zeuden Iña-
ki Azkunak Kukutzan eta Eneko Goiak Kortxoe-
nean egindakoak. Errekaleor eredu autogestio-
nario antikapitalistaren isla da eta horregatik 
eraitsi nahi dute. Gu, alde gaituzte.
 Iberdrolak argindarraren zerbitzua eten eta 
gero, Errekaleorren trantsizio energetikoari 
ekin diote. Euskal multinazional energetikoak 
Donostian ekainaren 28an EHUko Udako ikas-
taro bat iragarrita zuen Trantsizio Energetikoa 
leloaz, baina bertan behera utzi dute data hau 
baino egun batzuk lehenago. Ez dakit zein izan 
ote den arrazoia, baina ez dut uste kasu honetan 
interes edo matrikulazio kopuru falta izan dire-
nik. Ameriketako Estatu Batuetako presidente 

orde ohi eta Nobel sari Al Gore-k, euskaldunok 
zorte handia genuela esan zigun Bilboko Gug-
genheim-en duela urte batzuk. Aldaketa kli-
matikoari ekiteko Iberdrola eta Gamesa tresna 
oso baliotsuak dira, haren ustez. Gamesa duela 
gutxi Siemens alemaniarrari saldu diote eta nire 
aburuz, Iberdrola dugu arazoaren parte (nagu-
sia) eta ez soluzioarena. Kapitalismoaren eredu 
soziala gainditzeko eredu energetikoa aldatu 
beharra dago eta trantsizio energetiko hori egi-
tekotan, aldeko eta kontrako indarrak eta eragi-
leak borrokan gaude. Iberdrolari aurre egin nahi 
diote Errekaleorren eta ez da erraza izango.  
 Aurka eta alde. Errekaleorren aurkako maia-
tzeko erasoa eta gero, jende mordoa mobiliza-
tu zen, Altsasuko gazteen kontrako zigorraren 
kasuan bezala. Euskal Herriko kultura poli-
tikoan oso ohikoak ditugu injustizia sozialen 
aurkako jarrerak eta kritikak. Aldiz, nago, 
irakasgai bat gainditu gabe dugula oraindik, 
aldeko jarrera eraikitzaileak sortu behar iza-
teko. Gasteizko auzoan egitasmo energetiko 
berria martxan jartzeko diru bilketa antolatu 
berri dute (coopfunding.net/es/campaigns/
errekaleorbizirik) eta momentuz 900 lagunek 
parte hartu dute. Oraindik laguntza txiki asko 
beharko dute aurrekontua estaltzeko. Zuk ere 
parte hartu dezakezu, trantsizio energetikoa-
ren eta eredu sozial berriaren parte izateko. 
Ekin! n

errekaleorrek behar zaitu!

Iñaki Barcena   
ehu-ko irakaslea

e etxean entzuna dut txikitatik: “Jokoa ez da 
errenta”. Amamak historia beldurgarriak 
kontatzen zizkigun posturen gainean; fron-

toian baserria jokatu zuen gizonarena, adibidez. 
Beti imajinatzen nuen gizona etxera itzultzen, 
emazte eta seme-alabei esaten bizilekua aban-
donatu behar zutela. Gurdi gainean ihesi, lau 
trepetxu eta piltzar batzuk jasota irudikatzen 
nituen nire buruan, film negar-eragile askotxo 
ikustearen ondorioz. Baina beti jartzen nintzen 
andre horren larruan, zein latza izan behar zuen 
ganorabako batengatik ordura arteko bizimodua 
alboratu behar izateak.
 Antzinako kontua dirudi honek. Egia da gaur 

egun estanpa hori ez dela existitzen, baina ezin 
ahaztu posturak zenbaiten hondamendia direla. 
Jokoa arazoa da askorendako, eta orain askoz esku-
ragarriagoa da lehen baino. Ugaritu dira joko-are-
toak, tabernetan apustu-makinak daude, internetez 
ere joka daiteke erruletan, ordu txikietako telebista 
saioek ere eskaintzen dute trabes egitea. Beti abe-
rastasun promesa faltsuekin, zoriontasun eskura-
garria krisi sasoi larri honetan. Droga moduko bat, 
menpekotasuna sortu samatik ondo oratuta eduki 
gaitzaten. Sistema honen beste tranpa bat, askata-
sun ekonomikoaren izenean, posturen esklabotza.  
 Kantuak esan arren bizitza tonbola bat dela, zo-
rizko jokoak sekula ez dira errenta! n

Posturak

Leire Narbaiza 
Arizmendi   
irakaslea 
 @txargain 
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iritziak LgBtI mugImeNduA

tradebi@tradebi.com

1976ko azaroan, Durangoko Azo-
karen testuinguruan –garai hartan 
azaroaren lehenaren bueltan egiten 

baitzen–, lagun batek eta biok deli-
beratu genuen euskal gay elkarte bat 
beharrezkoa zela, eta beste inork egin-
go ez zuenez, guk geuk sortu beharko 
genukeela. 
 Berehalako kontua izan zen: urta-
rril-otsailerako martxan zegoen. Gauzak 
arin samar joan ziren, herriaren aska-
tasun-oldeak bultzatuta. Amnistiaren 
aldeko manifestazio batean irten ginen 
lehen aldiz geure pankartarekin, eta 
besteren batean gero; baina 1977ko 
azaroan geuk deitu genuen lehen aldiz 
manifestatzera, hainbat talde sozialekin 
batera. Indarrean zegoen Arriskutasun- 
eta Birgizarteratze-Legearen aurkakoa 
izan zen agerraldia, lege hark zigortzen 
baitzuen homosexual izatearen susmo 
hutsa. Nahiko arrakastatsua izan zen, lau 
mila lagun batu ginen-eta. Poliziak sa-
kabanatu egin zuen, eta gu jipoitu. Jarrai 
nezake kontu kontari, baina hau bezala-
ko ehunka orrialde beharko nituzke.
 Berrogeigarren urteurrena ospatzen 
dugu aurten. Zalantzati gabiltza ordea, 
zerbait ospatzeko moduan ote gauden. 
Hainbat kontutan, jakina, asko aurre-
ratu dugu. Hasieran amesten genuena 
baino gehiago, agian; baina oraindik 

lanean jarraitu beharrak, erasoek eta 
abarrek kezkaturik gaituzte.
 Zorionez, urte hauetan guztietan 
beste talde batzuk sortuz joan dira, eta 
egun sare ederra dago osatua. Dena 
dela, praxi txar batez konturatu naiz: 
militantzian hasten direnak gehienetan 

nork bere elkartetxoa sortzen du, au-
rretik egina dagoena ezagutu eta apro-
betxatu barik. Tamalgarria deritzot, 
besteak beste, denbora eta energia 
alferrik xahutzea dakarrelako. Aurreko 
artikuluan nioen gazteek uste izan ohi 
dutela mundua eurekin hasten dela. 
Eta hala da. Bizitzako edozein esparru-
tan bezala, gurean ere ia dena errepi-
katzen da ziklikoki. Hasiera-hasieran, 
adibidez, bipolaritateaz egiten genuen 
berba. Hau da, dena bitan banatzearen 
kontra geunden: maskulino-femenino, 
gizonezko-emakumezko, aktibo-pa-
sibo... Gaurko gazteek ez dute bipolar 
hitza erabiltzen (ziur aski psikiatriak 
eritasun bati esateko darabilelako) 
binarioa baizik. Gizartea denen artean 
aldatu behar genuela-eta, beste herri 
mugimenduekiko elkarlanaz aritzen gi-
nen gu; eurek orain intersektorialitatea 
gora eta behera darabilte. Txarrena da 
sinetsita daudela eurek asmatu dituz-
tela kontzeptuok.
 Nolanahi ere, hein batean poztu 
egiten naiz. Alde batetik zerbait bere-
ganatzeko modurik hoberena norbe-
raren hausnarketaren ondorio izatea 
delako; eta, beste aldetik, elur-bolare-
kin gertatu bezala, ematen duen buelta 
bakoitzean lodituz doalako kontzeptua, 
ñabardurekin osatuz. n

40 urte eta elur-bola

Imanol Alvarez   
irakaslea

hainbat kontutan asko 
aurreratu dugu. hasieran 
amesten genuena baino 
gehiago, agian; baina 
oraindik lanean jarraitu 
beharrak, erasoek eta 
abarrek kezkaturik gaituzte
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koSmetIkA NAturALA | kutSAtZAILe HormoNALAkosasuna

“Produktu kosme-
tikoek eragin 

d i t z a k e t e n 
osasun kal-
teez kezka-
tuta gauden 
bakarrak ez 
gara  ekolo-
gistak, kutsa-
tzaile hormo-

nalekin adi ibili 
behar dela esa-

ten ari dira zien-
tzialariak ere. Es-

painiako Estatuan 
kutsatzaile hormo-

nalak aztertzen di-

Kosmetika produktuak

ezin bada jan, 
ez eman 
oso mantso, eta populazioaren zati batek baino ez bada ere, badirudi 
gehiago begiratzen dela zer eramaten den ahora. elikagaiak non eta nola 
landu dituzten jakin nahi dugu, sabelean zein osagai sartu ditugun jakitun 
izan nahi dugu.  aldiz, larruazalaren bidez odoleraino zer sartzen ari garen 
ez dakigu. ez dakigu hidratatzaileak zer daukan, azazkalak margotzeak 
zer ondorio dituen, ilea garbitu digun xanpuak zer duen eta nora doan. 
petroliotik eratorritako osagaiak dira asko, eta osasunarentzako arriskutsu 
izan daitezkeenen zerrendan daude ugari. 

 Onintza Irureta Azkune 
 @oirureta 
 ARGAZKIAK: DANI BLANcO
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tuzten munduko ikerlari onenetakoak 
daude. Deitu ezazu Granadako Uniber-
tsitatera”. Kistiñe Garcia Ekologistak 
Martxaneko kidea da eta kutsatzaile 
hormonalei buruzko www.libresdecon-
taminanteshormonales.org webgunea 
kudeatzen du. Pestizidez bezala kosme-
tikaz aritzen da. 
 Granadako Unibertsitateko Mariana 
Fernándezi, Zientzia Kimikoetan dok-
tore eta Biomedikuntza Zentroko iker-
lariari, deitu diogu eta galdetu diogu 
ea produktu kosmetikoak erabiltzera-
koan, azazkalak margotzerakoan, lurri-
na botatzerakoan, azala hidratatzera-
koan, gure burua zaintzen eta edertzen 
ari garelakoan, ez ote garen ari osasuna 

arriskuan jartzen. Fernándezen ustez, 
kosmetikan erabiltzen diren hainbat 
osagai kimiko oso kezkagarriak dira, 
sistema hormonala erasan dezaketela-
ko, kutsatzaile hormonalak baitira. Osa-
gai horien eta ondoko arriskuen arteko 
lotura egin dute ikerlariek: ugalketa eta 
garapen arazoak, gaixotasun metabo-
likoak (obesitatea, diabetesa), arazoak 
inmunitate eta sistema neurologikoan, 
tiroide arazoak, eta minbizia ere bai. Pe-
troliotik eratorritako osagaien eta osa-
sun arriskuen arteko loturaz hitz egiten 
du zientzialariak, kontua baita oso zaila 
dela frogatzea kutsatzaile hormonalek 
kalteren bat eragin dutela. Frogatzea 
zaila da eta gainera kalteak urte askota-

ra agertzen dira, 20 urte ere igaro dai-
tezke ondorioak agertzerako. Batzuetan 
kutsatzaile hormonalak barneratu di-
tuztenen ondorengoetan azaltzen dira 
kalteak, eta ez erabili dituztenengan. 
 Produktu sintetiko saldo baten era-
ginpean bizi gara (kosmetikaz askoz 
harago) eta Fernándezen iritziz, haien 
ezaugarri toxikoak ez ditugu ondo eza-
gutzen eta ez dira ikertu. Ez ezagutzeak 
ez du esan nahi ez direnik kaltegarriak. 
Beste gauza bat da, zientzialariaren us-
tez jarrera inuzentea, pentsatzea osagai 
kimiko bakoitzak bere aldetik eragin-
go digula. Osagai kimikoek elkarrekin 
zein ondorio eragin ditzaketen aztertu 
behar da. Koktel eragina deitzen diote 

Zientzialariak ari dira ikertzen, osagai sintetiko batzuen eta ondoko arriskuen arteko lotura: ugalketa eta garapen arazoak, gaixotasun 
metabolikoak (obesitatea, diabetesa), arazoak inmunitate eta sistema neurologikoan, tiroide arazoak, eta minbizia ere bai. 
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horri. Beraz, osagai kimikoen arriskua 
elementuak bakarka aztertuta neurtzea 
intentzio txarrekoa eta inuzentea dela 
uste du.

nola aukeratu hidratatzaile segurua?
Fernándezek ondoko adibidea eman 
digu. Produktu Kimikoen Europako 

Agentziak Bisfenol A konposatua “osa-
gai oso kezkagarrien” zerrendan jar-
tzea erabaki du. Erabaki zaila izan da 
eta lan zientifiko ugari egin behar izan 
dute osagai horren eta osasun arazoen 
arteko lotura frogatzeko. Gogoan hartu 
zehaztapena, gizakiarentzako “osagai 
oso kezkagarrien” zerrendan jarri dute, 

Nola aukeratu osasunerako produktu ez arriskutsua halako apalategian? Produktuen osagaiak ezagutzen laguntzen duten sakelako telefonorako aplikazioak 
badira.

ATERA MUGIKORRA
P r o d u k t u e n  o s a g a i a k  i r a k u r t z e n 
laguntzeko aplikazioak sortzen ari dira 
herritarrak. Hona bi adibide:
t h i n k  D i r t y :  L i l y  Ts e r e n  e t x e a n 
bularreko minbizia izan zuten. Horren 
ondorioz kosmetikoetan eta higieneko 
produktuetan osagai toxikoak aztertzea 
erabaki zuen. Osagai batzuen arriskuak 
e z a g u t u t a ,  s e g u r u a g o a k  z i r e n e n 
bila hasi zen, baina oso zaila egiten 
zitzaion bilaketa. Azkenean, sakelako 
telefonorako prestatutako aplikazio bat 
sortu zuen produktuen barra kodeak 
irakurri eta haien informazioa emateko. 

2013an sortu zuen eta ia 68.000 produktu 
inguru begiratu daitezke.
i n g r e d :  R a u l  V a d i l l o  i n g e n i a r i 
informatikoak sortu zuen aplikazioa. 
Haren emazteak kosmetika segurua eta 
elikagai osasungarriak bilatzen zituen 
eta nekagarria egiten zitzaion paperean 
zuen osagai arriskutsuen zerrendarekin 
batera eta bestera ibiltzea. Hala, Ingred 
s o r t u  z u e n ,  p ro d u k t u e n  o s a g a i e i 
argazkia atera eta aplikazioak haien 
arriskuaren araberako mailaketa egiten 
du. Zuzenean osagai baten izena ere 
idatz daiteke.

-Zuzeneko teknikaria

-Nahasketa analogiko profesionala

-Grabaketak estudioan eta zuzenekoetan

https://www.facebook.com/elektrikagrabaketak/
https://elektrikagrabaketak.bandcamp.com/

elektrikagrabaketak@gmail.com
tlfnoa: 687046386

Ander Barriuso Muñoa
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ez dute debekatu. Beraz, fabrikatzailea-
ren esku geratzen da osagaia erabiltzen 
jarraitu, erabilera mugatu, edo erabil-
tzeari utzi.
 Osagai sintetikoek gure gorputzean 
duten eragin kaltegarria frogatzea oso 
zaila da, sarri ondorioak hainbat urteta-
ra agertzen dira, arriskutsutzat hartzen 
direnean debekatu ordez “zerrenda bel-
tzean” jarri eta fabrikatzailearen esku 
uzten da erabakia... Halako ziurgabeta-
sunarekin kontsumitzaileak nola auke-
ratuko du osasuna kaltetuko ez dion ez-
painak margotzekoa? Zergatik erosiko 
du goiko apalean dagoen hidratatzailea 
eta ez behekoan dagoena? Kistiñe Gar-
ciari galdetu diogu ea xanpuaren osa-
gai zerrenda osorik irakurri eta aztertu 
behar dugun erosi ala ez erabakitzeko, 
eta jakina, ea osagaiak ezagutzeko ikas-
taroa egin behar dugun: “Ezin dut hala-
korik aholkatu, ezin gara horrela ibili, 
batzuetan zerrendak oso luzeak dira 
eta lupa behar da irakurtzeko. Eta beste 
gauza bat: kontuan hartu produktu sin-
tetikoen bidez datozkigun osasun on-

dorio guztiak saihestea ezinezkoa dela. 
Kosmetikoez galdetu didazu, baina osa-
gai sintetikoz inguratuta bizi gara, hor 
dira pestizidak eta plastikoak. Adibide 
bat emango dut: osagai sintetikorik ez 
duen hidratatzaile baten bila ahalegin 
ederra egin dezakezu eta gerta daiteke 
haren ontzi plastikozkoak kutsatzaile 
hormonalak izatea”.
 2015ean AEBetan Berkeleyko Uni-
bertsitateak eta Salinas Valleyko Osa-

sun Klinikak nerabe emakumezkoekin 
egin zuten ikerketa. Batez beste egu-
nean 17 kosmetiko erabiltzen zituztela 
ikusi zuten eta nerabe izanda haien sis-
tema hormonala garatzen ari zenez, ku-
tsatzaile hormonalen aurrean ahulago 
ziren. Ohiko kosmetikoak hiru egunez 
kendu zizkieten, eta parabenorik eta 
ftalatorik ez zutenak erabilarazi zizkie-
ten. Pixa azterketan ikusi zen metil eta 
propil parabenoek %44 eta %45 egin 
zutela behera, dietil ftalatoaren metabo-
litoak %27, eta triclosan eta bentzofe-
nona-3k %36. 
 Garciak, Ekologistak Martxaneko 
kideak,  aukeraketan ez erotzeko 
gomendioa egin digu eta ahalik eta 
kosmetiko naturalenak eta seguruenak 
erosteko jarraibideak eman dizkigu. 
Produktuen lehen 4-5 osagaietan jarri 
arreta. Horien artean, gutxi gorabehera, 
produktuaren osagaien %90 biltzen 
da. Lehen postuetan zenbat eta osagai 
sintetiko gehiago, are eta arrisku eta 
ziurgabetasun handiagoa, podiumean 
zenbat eta osagai ekologiko gehiago 

NOLA AUKERATU KUTSATZAILE HORMONALIK GABEKO  
EGUZKITAKO KREMA

Kutsatzaile hormonalen bidez kalte han-
diena jasateko arriskua haurdunek eta 
umeek dute. Eguzkitako krema emanda-
koan osagaiak (toxikoak izan edo ez) la-
rruazaletik gorputzera igarotzen dira eta 
haurdunaren kasuan plazentan eta ume-
kian pilatuko dira. Bartzelonako Sant Joan 
de Déu ospitalean egindako ikerketa ba-
ten emaitzen arabera, haurdunek espe-
ro baino 500 aldiz toxiko gehiago zuten. 
Jaioberriak garatze arazoak izan ditzake 
edo handik urte askotara ondorioak (an-
tzutasuna edo minbizia) jasan ditzake. 
Haurdunak bezala umeak dira arriskupean 
daudenak. Haurra hazten ari da eta hor-
monek garrantzi handia dute. 
 Merkatuan gero eta eguzkitako krema 
seguruagoak eta osasuntsuagoak daude. 
Saltzaileak jabetu dira erosleak kezkatuta 
daudela eta gero eta arreta handiagoz 
aukeratzen dituztela produktuak. Dani-
markan Think Chemical kontsumitzaileen 
kontseiluak 66 eguzkitako krema azter-
tu zituen eta %40k ez zeukan kutsatzaile 
hormonalik. Zerrenda osoa sarean dago 

(http://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/test
-kemi-i-solcreme-1). Nahiz eta gehienak 
Danimarkan soilik saltzen diren badira na-
zioarteko markak. Enviromental Working 
Group datu basean 750 eguzkitako krema 
aztertu dituzte eta toxikotasun mailaren 
arabera sailkatu.
 Kutsatzaile hormonalen arriskuez ohar-
tarazten gaituzten webguneetan edo 
elkarrizketetan eguzkitarako oinarrizko 
aholkua ondokoa da: ahal dela itzala bila-
tu edo eguerdiko orduetan saiatu eguzki 
galdatan ez egoten. Alderantzizkoa egin 
nahi duenak zein aukera ditu petroliotik 
eratorritako osagaiekin egindako eguzki-
tako kremak saihesteko? Kosmetika na-
turalean badira bi era eguzkiari iragazkia 
jartzeko. Batetik, iragazki biologikoak dau-
de, karite, mugurdi eta gari germen olioak. 
Horiek ordea, ez dute krema konbentzio-
nalek adinako babes maila eta tarte la-
burrerako balio dute. Bestetik, iragazki 
fisikoak daude. Zink oxidoa, mika eta tita-
nio dioxidoa erabili ohi dira. IARC Minbizia 
Ikertzeko Nazioarteko Agentziak azken 

hori minbizi sortzaile izan daitezkeenen 
zerrendan jarria du, ordea. 
 Industria kosmetikoak badaki eroslea 
eguzkitako krema poto bakoitzaren letra 
txikiko osagaien zerrenda irakurtzen ez 
dela hasiko. Sarri lupa behar da eta eza-
gutza handia jakiteko zein diren osagai 
toxikoak eta zein ez. Kutsatzaile hormona-
len arriskuez ohartarazten duten erakun-
deen aholkua da kosmetika ekologikoa 
dela adierazten duten etiketadun produk-
tuak bilatzea. Halako etiketaren bat erabili 
duen saltzaileak lana hartu du bere pro-
duktuentzat etiketa lortzen. 
 Osagai arriskutsuak buruz ez ditugula 
ikasiko esan badugu ere, hona ohikoenak 
eta badaezpada saihestea komeni direnak:
- Bentzofenona 3 eta 4 (BP-3 eta BP-4).
- 4-metilbenzilideno kanforra (4MBC).
- Etil exil metoxizinamatoa (iragazki fisikoa 
da baina osasun arazoekin lotu dute) .
- Metil parabeno eta etil parabeno
ftalatoak (DEP, DINP, DEHP…).
- Butilhidroxitoluenoa (BHT ), lurrinak, 
musketa sintetikoak, olio mineralak.

 » Produktuen lehen 
4-5 osagaietan jarri 
arreta. Horien artean, 
gutxi gorabehera, 
produktuaren osagaien 
%90 biltzen da 
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produktua are seguruagoa. Produktuen 
osagaiak irakurri  eta  aztertzeko 
sakelako telefonorako aplikazioak 
daude (ikus koadroan ThinkDirty eta 
Ingred app-ak). Halako ariketak edozein 
saltokitako apaletara gerturatuta egin 
genitzake. Hala ere, Garciaren ustez, 
produktu seguruagoak erosteko aukera 
gehiago ditugu kosmetika naturala 
saltzen duten dendetan, hala nola, 
belar dendetan. Dena dela, Garciak, 
ahalik eta kosmetiko gehien etxean 
egitea gomendatu digu, seguruena 
e t a  m e r ke e n a  d e l a ko ,  n a h i z  e t a 
hainbat produktu egiten (makillajea, 
desodorantea...) esperientzia gutxi 
dugun. Garciak azpimarratu du azken 
urteetan jendea etxean egiten hasi dela 
hidratatzaileak, ezpainak babestekoa 
eta xaboiak. Oso antzeko produktuak 
dendan eros daitezke, baina ez dira 
hain  prezio onean ateratzen.

eta etxean egindakoa erabiltzen 
badugu?

Garbiñe Larrea naturopata da (FENACO  
naturopaten federazioan 4131 zenbakia 
du) eta sendabelarretan eta kosmeti-
ka naturalean aditua. Galdetu diogu ea 
haren bezeroa kosmetiko sintetikoen 
arriskuez kezkatutako jendea den. Kon-
tzientzia duen jendea baino, osasun ara-
zoak dituen bezeroa duela esan digu. 
Askok azaleko arazoak ditu, kalte txi-
kienetik hasi eta minbiziraino. Hainbat 
adibide kontatu digu. Ama batek aitor-
tu zion higiene zale amorratua zela eta 
haurrak gel, xanpu, kolonia eta kremaz 
ondo hornituta zituela. Umeek azaleko 
arazoak zituzten. Proba erraz bat egi-
teko eskatu zion gurasoari: erabiltzen 
zituen produktu guztiak alboratu eta 
berak gomendatutako bat edo beste bai-
no ez erabili. Azaleko arazoak desagertu 
ziren. Larreak probatzea gomendatzen 
du, kosmetika sintetikoa alboratu eta 
osagai naturalekin egindakoekin esperi-
mentatzea, ikusia baitu azaleko hainbat 
arazotan beltzetik zurira aldatzen dela 
egoera.

 Kosmetika naturalaz ikastaroak ema-
ten ditu eta ikasle askok eskatzen dio 
berak egiteko kosmetikoak eta saltzeko. 
Ez dauka denda irekitzeko asmorik or-
dea, ez du saldu nahi, berak etxean ikusi 
duena gaur egungo etxeetan egitea nahi-
ko luke, alegia, norberak egitea xaboiak, 
ukenduak, eta abar: “Etxean senideen 
artean egiten genuen xaboia, 8 urterekin 
ikasi nuen kremak egiten. Orain jendea 
produktu naturalak erosteko prest dago, 
baina nik norbera moldatzearen alde 
egiten dut. Ahalik eta jende gehienak 
ikastea nahi dut. Elkarrekin bildu eta 
egin kosmetikoak aisialdian. Batzuek 
hippiak garela esaten digute, baina gure 
aurrekoek egin dutena errepikatzea bai-
no ez da”. Horrela, kosmetiko sintetikoen 
arriskuak saihesten dira, eta dendako 
kosmetiko naturalak baino dezentez 
merkeagoak egiten dira etxean. 
 Larrearen bi esaera geratu zaizkigu 
gogoan: “Kosmetika sintetikoa erabil-
tzea larrutik ordaintzen ari gara” eta 
“ezin baduzu jan, ez eman”. n

ORGANIKOA, NATURALA, EKOLOGIKOA… BAI, SEGURU?
Erresuma Batuko Soil Association elkar-
teak inkesta egin zuen. Kontsumitzaileei 
galdetu zien ea kosmetikoetan “naturala”, 
“ekologikoa” edo “organikoa” hitzak ira-
kurtzen zituztenean zerekin lotzen zituz-
ten. Parte-hartzaileen %76k uste zuen hitz 
horiek erakusten zituzten produktuek el-
karte independenteren batek emandako 
ziurtagiri ekologikoa zutela. Kontsumitzai-
leek uste zuten toxikorik gabeko produk-
tuak erosten eta erabiltzen ari zirela. 
 Aztertu zituzten hamahiru produktue-
tatik bederatzi ordezko ekologikoak baino 
garestiagoak ziren. Hau da, “ekologikoak” 
zirela esan eta produktua garestiago sal-
tzen zuten.
 Parte-hartzaileen %69k uste zuen hala-
ko hitzak erabiltzea ilegala dela. Alabaina, 
ez da ilegala, zeren nahiz eta kopuru txi-
kian izan produktu horiek badute osagai 
ekologikoren bat. Gainera, hitz horien era-
bilera ez dago araututa. 
 Erresuma Batuko elkarteak Hamar Bel-
durgarriak izendatutako osagai toxikoak 
aurkitu zituen produktuotan. Alegia, osa-
gai horiek izanda ez lukete sekula ekolo-
gikoaren ziurtagiria lortuko. Hona Hamar 

Beldurgarrien hiru adibide:
_ Aloe Pura markaren produktuak “Aloe 

Vera organikoa” adie-
razpidea erabili du. 
Retinol naturala ez 
bezala, retinol palmi-
tato artifiziala dauka, 
A bitamina mota bat. 
Haurdunaldian  ez 
erabiltzea aholkatzen 
da eguneko A bita-
mina dosia gainditu 
dezakeelako eta ume-
kian malformazioak 
eragin.  Ingurume -
nean ere kutsadura 
eragin dezake.

_ “Organic suncare” (eguzkitako organi-
koa) dio, baina hamar beldurgarrien ze-
rrendako hiru osagai aurkitu dituzte pro-
duktuan: octinoxatoa, homosalatoa eta 
octisalatoa.
_ Rituals markako gelak dio argan eta 
eukaliptus olio organikoak dauzkala. Ez 
da gezurra, baditu, baina erosleak uler 
dezake produktu osoa dela organikoa. 
Kontua da 28 osagaitan 11. eta 12. dau-

dela ol ioak ,  hau 
da, aurreko hamar 
osagaiak kantitate 
handiagoan dau-
de. 
 Pa r t e - h a r t z a i -
l e e n  % 7 2 k  e s a n 
zuen jakingo balu 
markaren batek ha-
lako “berdetasun 
faltsua” darabilela 
konfiantza galdu-
ko lukeela etxe ho-
rrengan. 

 Soil Associationek ondoko osagai sinte-
tikoak ditu beldurgarritzat: 
- imidazolidinil urea 
- oktokrilenoa 
- PEGak (PEG-7; PEG-12; PEG-40; PEG-200)
- polyquaternium-7
- polisorbato 20
- gorri kolore artifiziala 17-26100
- oktinoxatoa
- homosalatoa
- oktisalatoa
- retinol palmitatoa
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Proiektu sozial eta euskaldun bat 
garazi turistikoaren bihotzean
zitadela kalean, donibane garaziko gune turistikoaren bihotzean, irekiko 
ditu ateak garaziko gaztetxe berriak datorren abuztuan, herriko jaien 
hasierarekin batera. bere burua “gazteentzako euskarazko bizi espazio” gisa 
definituta, gaztetxeak arlo sozialean erreferentzialtasuna irabazi eta jarduerak 
soilik egunez egitea aurreikusten du –tailerrak edo ikastaroak, esaterako–, 
iparraldeko beste gune batzuen joerarekin apurtuz.

80ko hamarkadan sortua, azken 12 ur-
teak leku fisikorik gabe eman ditu Gara-
ziko gaztetxeak, nahiz eta dinamikaren 
lekukoa “belaunaldiz belaunaldi trans-
mititua izan den”, azaldu digute Maia 
Iribarne eta Kamila Gratien gaztetxeko 
kideek. Orain baina, belaunaldi berri 
horien ekarpenari esker, gazteek gune 
propio bat izango dute hemendik aurre-
ra, asanbladak lokal bat erostea erabaki 
ondoren.
 “Ez da batere ohikoa, baino eztabaida 
askoren ondoren eta Garaziren berezita-
sunak kontuan hartuta, hautu hori hartu 
genuen”, diote Iribarnek eta Gratienek. 
Horrela, tokiko enpresa zein elkarteen 
laguntzari esker, 32 metro karratuko 
lokalak balio dituen 60.000 euroren 
parte bat ordaintzea lortu dute. Bide 
horretan, Helloasso atarian ‘crowdfun-
ding’ kanpaina abiatu dute, gainontzeko 
25.000 euro biltzeko asmoz.

“okupatzeko aukera ez dugu 
baztertzen”
Garazi inguruko herriei esker biziraun 
du proiektuak azken urteetan. Alokatu-
tako edo utzitako lokaletan garatu izan 
du gaztetxeak jarduera nagusia, asanbla-
dak edota gaualdiak, esaterako, “Garazin 

bertan ezinezkoa zelako”, dio Iribarnek. 
Leku bat lortzeko hamaika saiakera egin 
dute. Instituzioek lokal bat utziko ziela 
agindu arren, Alphonse Idiart Garaziko 
alkate eskuindarrak “traba txikiak” jarri 
izan dizkie Gaztetxeko kideei, ia beti “de-
taile teknikoak” argudiatuz. Eta ez hori 
bakarrik; lokalak alokatzeko aukera oro 
eragotzi diete, ordainduz bada ere. “Ziur 
aski gure ereduarekin bat ez datorrela-
ko”, uste du Iribarnek. 
 Garaziko alkateak “turismoaren eta 
folklorearen alde” egiten duen heinean, 
gazte proiektuei ateak ixten dizkie-
la argi dute ekintzaileek: “Garazi herri 
pribatua da eta jabego gehienak gutxi 

batzuen eskuetan dira”, salatu dute. Ho-
rren aurrean eta alternatiba errealak 
eraikitzeko bidean, “okupatzeko aukera 
ez dugu inoiz baztertu” diote, nahiz eta 
orain lokal bat erostearen aldeko hau-
tua egin duten.
 “Beharretara egokituko den” proiek-
tu berria martxan izango da laster eta 
momentuz ekimenak izandako “harre-
ra ona” nabarmendu dute Iribarnek 
eta Gratienek: “Are gehiago euskararen 
egoera larria ikusita”. Funtsean, hori de-
lako gaztetxe berriaren helburu nagu-
sia: gazte dinamika batetik euskararen 
erabilera bermatzea. Non eta turismo 
masibo erdaldunaren bihotzean. n

 Ibai Trebiño 
 @ibaitrebino 
 ARGAZKIA: GARAZIKO GAZTETXEA
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euskal herria basoz baso
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Eguzki sasoia iristearekin batera ohiko bihurtu da gure 
kostaldeko herriak bertako nahiz kanpoko jendez 
betetzen ikustea. Hondartzak lepo, masifikatuta, 
eskuoihala jartzeko ia tokirik gabe egon ohi dira maiz. 
Badirudi eguraldi onarekin ahaztu egiten zaigula 
itsasaldeko norakoetara ez ezik, bestelako esparru 
naturaletara irteera aukera ugari ere baditugula: horietako 
bat dira basoak.
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 948 503 238
casaetxeberri@gmail.com

Goldaratz (Nafarroa)

LOPERENA
ETXEBERRI

landetxea

Gorozika 
aterpetxea

Gorozika auzoa 25, 
Muxika (Bizkaia)

www.gorozika.com
Harremanetarako: 

946 731 332 
gorozikanatura@gmail.com

Arbizu (Nafarroa)
& 848 470 922

info@campingarbizu.com
www.campingarbizu.com

KANPIN EKOLOGIKOA

ARALAR  
KANPINA
Plazaola kalea, 9
31870 Lekunberri
info@campingaralar.com
www.campingaralar.com

Hamaika baso ditugu Euskal Herrian, 
bakoitza bere forma, ezaugarri eta be-
reizgarriekin. Parke Naturalen barruan 
daude horietako zenbait, babestutako 
eremuetan. Beste asko, berriz, ez dira 
inongo parke edo naturgune ezagunen 
parte: bisitariak sorpresaz harrapatuko 
ditu fama handirik gabeko baso horien 
xarmak.
 Izan ere, zer da basoak eskaintzen di-
guna? Zein da basoaren xarma? Batzuek 
lasaitasunarekin lotuko dute, itzalpeko 
freskotasunarekin, animalia, landare 
eta zuhaitzen artean galtzearekin. Beste 
zenbait basoko zerbaiten bila hurbildu-
ko da bertara: fruituak, perretxikoak, 
sendabelarrak… Eskuzabala da basoa. 
Edozein dela ere bertan galtzeko arra-
zoia, ezin uka guztiok zertxobait “ba-
satiago” egiten gaituela, zentzumenak 
zorroztu eta naturaren parte sentitzeko 
beta eskaintzen digula. 
 Erreportaje honetan, bada, bidaia 
bat proposatuko dizuegu: Euskal He-
rria aldez alde zeharkatuko dugu basoz 
baso mugituz eta horietako zenbaitetan 
geldialdiak eginez. Herrialdeen arteko 
muga-marrak jarraituz marraztu dugu 
ibilbidea, mendebaldetik ekialderako 
noranzkoan. Goazen bada!

abiapuntua: izkiko basoa, ametzaren 
paradisu
Izkiko Natura Parketik hasiko dugu ibil-
bidea. Arabako Mendialdean dago baso 
hau, Bernedoko, Arraia-Maeztuko eta 
Kanpezuko udalerrien barruan. Landa-
re eta zuhaitz espezie guztien artean, 
badu protagonista nagusi bat Izkiko ba-

 943 881 700 · Beasain (Gipuzkoa)
anzizar@anzizar.com · www.anzizar.com

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann 

ARGAZKIAK: DANI BLANcO
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Lumbier (Nafarroa)
 948 880 433

www.bodegasazpea.com

ARDO EKOLOGIKOAK

Arriola Txiki 
NEKAZALTURISMOA

Arriola auzoa · 20829 Itziar
arriola_txiki@hotmail.com
& 943 192 000 / 606 522 147

soak: ametza (Quercus pyrenaica). Baso-
ko 9.000 hektareatik erdia, gutxi gora-
behera, ameztiek hartzen dute. 
 “Geologiaren eta landarediaren arte-
ko korrelazio garrantzitsua ematen da 
Izkin: basoaren erdigunea, Izki erreka 
pasatzen den bailara, oso inguru hon-
dartsua da eta ameztiek osatzen dute. 
Periferiako guneak, berriz, inguru harri-
tsuagoak dira, eta haritz eta erkametzez 
daude osatuta”, azaldu digu Jonathan 
Rubines Arabako Parke Naturalen tek-
nikariak. 
 Bestalde, eta azalera aldetik eremu 
oso txikia hartzen badute ere, Izkiko 
bereizgarri dira lurrazalera ateratzen 
diren gune lohitsuak, ur bildu txikiak. 
Bertako herritarrek “zapaka” hitzaz 
ezagutzen dituzten putzuok floraz eta 
faunaz oso gune aberatsak dira, bertan 
aurkitzen baitira beste inon ez dauden 
hainbat espezie.
 Landaredian, aipagarritzat du tekni-
kariak baso barruan hazten den nartzi-

BASOA UDAN: 
LAN ETA LAN

Zertan da basoa udan? Zein fase bizi 
du urtaro oparo honetan? Jakoba 
Errekondok eta Miel Mari Elosegik bat 
egin dute azalpenean: udan lanean ari 
da basoa, hosto guztiak aterata eguzki 
energia aprobetxatzen, fotosintesia 
egiten, bere gorputza fabrikatu eta 
zabaltzen, udazkeneko uztarako eta 
negua pasatzeko prestatzen. “Udan 
dena dago bor-bor: landareak, anima-
liak, perretxikoak… Guztia!”, dio Erre-
kondok. “Basoaren iraupenerako fase 
garrantzitsuena da uda”. 
 Gizakion biziraupenerako ere ezin-
bestekoak dira basoak, beharrezko du-
gun oxigenoa sortzeaz gain igortzen 
dugun karbono dioxidoa xurgatzen 
baitute. Zuhaitz motaren eta bestelako 
ezaugarrien arabera aldakorra izanik 
ere, U.S. Forest Service and Internatio-
nal Society of Arboricultur erakundea-
ren arabera, zuhaitz hektarea batek 19 
pertsonarentzako adina oxigeno sor-
tzen du urtean. Horrek esan nahi luke, 
adibidez, Arabako biztanleen erdia Iz-
kiko basoak sortzen duen oxigenoari 
esker bizi dela. Ez da makala!
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so mota bat: lilipa arrunta (Narcissus 
pseudonarcissus). Lehenetarikoa izaten 
da udaberrian loratzen. Martxo-apiril al-
dean baso oraindik marroiaren barruan 
kolore horiko nartzisoen larreak sortzen 
dira, paisaiari ukitu ederra emanez.
 Basoan sartzean, begi nahiz belarriak 
adi edukitzea komeni da, lurretik edo 
airetik, handi nahiz txiki, baina hamai-
ka animalia topatu baitaitezke Izkin. 
Zuhaitzen artean ametza bada nagusi, 

animalien artean okilak du paper hori. 
Parkean sei okil espezie daude, iberiar 
penintsulako toki oso gutxitan gerta-
tzen da hori. Gainera, parkeko espezie 
nagusi den okil ertainaren (Dendroco-
pos medius) penintsulako populazioa-
ren %30 inguru dago Izkin. “Espezie 
horren kontserbaziorako ingurune oso 
garrantzitsua da hau”, dio Rubinesek. 
 Urtean 50.000 bisitari inguru jasotzen 
ditu Izkiko parkeak, baina Rubinesek 

argi du jende gehiago jasotzeko aukera 
baduela Arabako parkeak. 

gorbeiatik aizkorri-aratzera: 
pagoaren lurretan
Izkiko Parke Naturaletik ipar-mende-
balderantz eginda, Gorbeiarekin eginen 
dugu topo, Araba eta Bizkaiaren arteko 
muga-lerroan. 1994an Parke Natural 
izendatua, 20.016 hektarea ditu par-
keak, eta haritz, pago, pinu nahiz beste 
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hainbat espeziez osatutako baso ugari 
ditu bere lurretan. Arabako aldean pa-
goak dira nagusi: Altubeko pagadi zaba-
laren adibidea da esanguratsuena. 
 Gorbeiatik ekialdera eginez, Bizkaia 
atzean utzi eta Gipuzkoa-Araba muga
-lerroa segituko dugu helmuga berrira 
iritsi arte: Aizkorri-Aratz Parke Natura-
la. 19.400 bat hektarea ditu, eta horieta-
tik 10.000 inguru basoak direla azaldu 
digu Valentin Mugarza Martinez Aizko-

rri-Aratz Parke Naturaleko zuzendariak: 
“Batetik berez sortutako baso naturalak 
daude, pagadi, harizti eta ameztiak adi-
bidez, eta bestetik landatutako basoak, 
hainbat pinu motaz eta alertzez osatu-
rik, batez ere”. Pagoak dira nagusi Aiz-
korri-Aratz inguruetan, baso naturalek 
hartzen dituzten 7.000 hektarea ingu-
rutik 6.000 bat pagadiak baitira. Araba 
aldera, ordea, ametz eta erkametzek ere 
badute protagonismoa, 1.000 hektarea 
inguru hartzen dituzte. “Pagoa heda-
tzen ari da, eta horrek badu alde txar 
bat: haritzari lekua jaten ari zaiola. Par-
kearen helburuetako bat bada hariztiak 
mantendu eta azaleratzea”, kontatu digu 
zuzendariak. 
 Izan ere, haritz kanduduna (Quercus ro-
bur), Euskal Herrian ohikoa den zuhaitz 
espeziea, asko galdu zen Gipuzkoan eta 
Bizkaian basoak ustiatzearen eta lurrak 
esku pribatuetan egotearen ondorioz. 
Aizkorri-Aratzen egun 400 bat hektarea 
osatzen dituzte harizti kandudun nahiz 
kandu-gabeek. Haritz kandu-gabeetatik 
(Quercus petrea), 200 hektarea inguru 
daude parkean. “EAEn espezie horren 
basorik handienetakoa da”. 

 Ikatza egiteko basook ustiatu zirenez, 
parke inguruko egungo basoak 60-70 
urteko baso gazteak dira, nagusiki. “Fau-
nari zuzenean eragiten dio horrek: fau-
na aberatsa izateko beharrezkoak baiti-
ra zuhaitz zaharrak, egur hila, eta abar”. 
Baso zaharretan adinako aberastasunik 
izan ez arren, hala ere, animalia espezie 
ugariren bizitoki da Aizkorri-Aratz Par-
ke Naturala: hegazti harrapari eta beste-
lakoez gain –sai zuria, miru gorria, okil 
beltza–, gailurretako uhandrea, baso 
igel iberiarra, elur-lursagua eta beste 
animalia asko aurki daitezke bertan. 

Bertizko Jaurerrira bidean, pagadi 
eta hariztiak zeharkatuz
Aizkorri-Aratzetik Nafarroarako nora-
bidea hartuta, ezin aipatu gabe utzi Ur-
basa-Andiako eta Aralarko parke natu-
ralak. Araba-Nafarroako muga-lerroan 
lehena eta Gipuzkoa-Nafarroakoan bi-
garrena, pagadiz osatutako basoak na-
gusi dira bietan.
 Nafarroa eta Gipuzkoa arteko muga
-lerroari iparralderantz jarraituz, be-
rriz, etapako hirugarren parke natu-
rala zeharkatuko dugu: Aiako Harria. 

www.sakana.eus
bidelagunsakana@gmail.com

Bidelagun
Sakanako turismo elkartea
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Esanguratsuak dira Añarbeko urtegia-
ren inguruan dauden harizti eta pagadi 
basoak, animalia espezieen aniztasun 
handiko tokiak. Lurrazaleko aberasta-

sunaz gainera, aipatzekoa da lur azpiko 
eremua ere: Arditurri meategietan mur-
giltzeko aukera izanen du Aiako Harrira 
hurbiltzen den bisitariak. 

 Aiako Harritik Nafarroara sartu eta 
Ipar Euskal Herriranzko norabidea har-
tuta, azkenean, iritsi gara hirugarren 
eta ibilbideko azken helmugara: Bertiz-
ko Jaurerriko Parke Naturalera. Euskal 
Herriko basoen inguruko erreportajea-
ren ideiaz hitz egin nionean, segituan 
aipatu zuen Miel Mari Elosegi biologo 
eta Nafarroako baso teknikariak Ber-
tizkoa. “Zuhaitzak jaio, heldu, hil eta 
usteldu egiten dira, hori da baso baten 
ziklo natural osoa. Eta Artikutzan eta 
Bertizen oso ongi ikusten da hori”, azal-
du zuen. 
 Harrigarria da Bertizek, Oieregi eta 
Oronoz-Mugairiko herriguneetatik 
hain hurbil dagoen basoak, gizakia-
ren esku-hartze hain txikia jasan iza-
na. Nola den hori posible? Bada, eran-
tzuna aurkitzeko Bertizko basoaren 
historia kuriosoa pixka bat arakatu 
behar da. 1898an Pedro Ziga Mayo 
eta Dorotea Fernandez jauntxoek ero-
si zuten Bertizko Jaurerria, eta haiek 
hiltzean garaiko Nafarroako Diputa-
zioari utzi zioten testamentuan lur-
saila. Baldintza bakarra jarri zioten: 
basoa bere horretan uztea, esku-har-

NAFARROAKO BI PAGADI, UNEScO-REN 
MUNDUKO ONDARE NATURAL IZENDATUAK

 Iratiko Basoko Lizardoia eta Isabako Aztaparreta pagadiek jaso dute UNESCOren izen-
dapena. Uztailaren 7an, Europako jatorrizko zenbait pagadiri aitortu zien “salbuespe-
nezko balio unibertsala” nazioarteko erakundeak, eta horien artean daude Nafarroako 
biak. 
 “Duela urte mordoa hainbat babes neurri jarri eta basoen sailkapena egin zuen Na-
farroako Gobernuak. Zenbait basori ‘Erreserba integral’ izendapena eman zien orduan. 
Babes osoko gune horietan ezin da ezer egin, ezin dira ukitu, eta baso lanik ez da egin 
ehun urtetan”. Lizardoiako eta Aztaparretako basoez ari zen Miel Mari Elosegi, UNESCO-
ren izendapena ezagutu baino lehen. Izendapena jaso duten bi horiez gain, Ukerdiko 
Erreserba Integrala da babes osoko hirugarren gunea Nafarroan, Larrako mendigu-
nean. 
 “Oso ikusgarriak dira pagadi horiek, basoak berez nola funtzionatzen duen ikusteko 
aukera ona ematen dute, baina eremu oso txikia hartzen dute: Lizardoiak adibidez, 200 
hektarea ditu, irlatxo baten modukoa da”, zioen Elosegik. Babes osoko irla txiki horiek han-
ditzen hasteko balioko ote du aitortzak?
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tzerik gabe, ezertan aldaketarik era-
gin gabe. 
 Pagadi eta hariztiak elkarbizitzan 
ari dira Bertizko parkeko 2.040 hek-
tareetan. Gutxiago, baina haltzadi, 
amezti eta txilardiak ere topa daitezke 
bertan. Eta noski, baso hain aberatsa 
izanik, animalia espezie ugarirentzat 
bizitoki ezin hobea da jaurerri ingu-
rua, batez ere oihaneko hegaztientzat.
 “Hildako zuhaitzak usteltzen ari dira, 
eta horrek desastrea dirudi. Askok dio-
te, ‘hau utzikeria!’. Baina ez, kontua da 
basoak benetan horrelakoak direla”, dio 
Elosegik. Bertizen dena ez da erregula-
rra eta kontrolatua. Edozein gizartere-
kin alderatzen du biologoak basoa, adin 
guztietako zuhaitzak egon behar dute: 
zaharrak, gazteak, jaioberriak…
 Bertizko baso aberatsetik buelta 
eginda, hemen emanen diogu gure ba-
so-ibilaldi honi amaiera. Jarraitu gene-
zakeen aurrera Nafarroa-Iparraldeko 
mugalerroa hartuta, eta Iratiko baso 
ezaguna zeharkatu, eta handik segi Pi-
rinio aldera, eta… Lehenago esan be-
zala, asko dira Euskal Herrian ditugun 
basoak, eta ezinezko guztiak errepor-

taje bakarrean sartzea. Edonola ere, 
udan basoan galtzeko harra norbaiti 
piztu izan diogula espero dugu, beti 
ere burua erabiliz: utz dezagun kotxea 

etxean, zaindu eta errespetatu dezagun 
ingurua eta saihestu ditzagun hondar-
tzetako masifikazioak basoan. Akabo 
bestela… n

KULTUR ESKAINTZA
Naturaz gozatzeko aukera ez ezik, iraganera bidaiatzeko eta gure historia ezagutzeko auke-
ra ere eskaintzen digu basoak. Urteetan, hamarkadetan eta mendeetan, gizakiak harreman 
estua izan du bere inguruko oihanarekin. Basorako gure irteerak, beraz, bestelako kultur 
eskaintza eta jarduerekin osa ditzakegu. Hona hemen horietako batzuk:
 antzinako aztarnategiak: Historiaurreko aztarnategi ugari daude Euskal Herriko 
mendi eta baso inguruetan, antzinako gizakiaren lekuko. Trikuharriak, tumuluak, ha-
rrespilak eta zutarriak dira horietako batzuk, baita kobazuloak ere. Horietako asko topa 
daitezke erreportajean aipatutako Aizkorri-Aratz inguruetan, besteak beste. 
 meategiak: XIX. mendearen bigarren erdian garrantzi handia hartu zuten meate-
giek Euskal Herrian. Horien aztarna dira egun gure lurraldean sakabanatuta dauden 
meatze zaharrak: Aizpeakoak Zerainen (Aizkorri-Aratz) edota Arditurrikoak Oiartzunen 
(Aiako Harria), beste askoren artean. 
 interpretazio zentroak: Erreportajean aipatutako parke guztiek dituzte interpreta-
zio zentroak. Bisitariari harrera egiteaz gain, parkeko eta bertako basoetako informa-
zioa emanen diote bertan: fauna eta flora, geologia, historia, antolatutako jarduerak... 
 museoak: Basoen eta Parke Naturalen inguruan hainbat gairi buruzko museoak bisita 
ditzakegu, tokian tokiko errealitateari erantzuten diotenak. Esaterako, Egurraren Museoa 
Zegaman edo Gatz Museoa Leintz-Gatzagan.
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D eredua ezarri zuten andereñoak

karrantza euskalduntzen     
egindako lanari aitortza
karrantza naturala elkartearen sarien aurtengo edizioak bertako 
kontxako eskolan d ereduari sarrera egin zioten andereñoak –tere ahedo 
margolariarekin batera–  omendu zituen. urtarrilean egin zen ekitaldia, 
eta egun hartako afixak hiru andereñoren izenak zekartzan: delia negrete, 
maibe san nicolas eta rosa maria garde, nahiz horien ondoan “eta beste 
andereño batzuk” eransten zuen, guztiek batera, edo bateratsu, egindako 
ahalegina indartu guran. 

“Hiru andereño horiekin batera bazi-
ren beste batzuk liberatuta zeudenak, 
euskara ikasten, hain zuzen”, esan digu 
Mari Kruz Pardok, Kontxako eskolan D 
eredua ezarri zen garaian gurasoen tal-
deko ama ekina zenak.

‘la señorita de vascuence’
Jakin dugunez, aspaldixko hila da Delia 
Negrete, eta erretretan sartua, berriz, 
Rosa Maria Garde. Maibe San Nicolas 
dugu omenduen hirukoitza hartatik 
Kontxako eskolan lanean irauten duen 
bakarra. Eta, astiro-astiro, kontatzen 
hasi da andereñoa, barru-barrutik: “Ni 
1989an heldu nintzen Karrantzara, Bil-
boko Santutxutik, euskarazko irakasle 
espezifiko. Aurretik, ikasturte bat Otxar-
koagan eta hiru Burtzeñan eginda nen-
goen”. Euskarazko irakasle espezifiko 
izateak esan gura du A ereduko eskolan 
euskara irakastera bidali zuela Eusko 
Jaurlaritzaren Bizkaiko Hezkuntza Or-
dezkaritzak Maibe San Nicolas Karran-
tzako Kontxara. “Bertoko eskola osoa 

zen A eredukoa sasoi hartan. Nik esan 
beharko banu, eskolako giroa berezi xa-
marra zen; niri halaxe iruditzen zitzai-
dan, behintzat, zeren ni ikastolan ikasia 
nintzen, Bilboko Santutxutik nentorren, 
eta euskararekiko zenbait jarrera ez ni-
tuen oso ondo ulertzen, sekula ez ni-
tuen ulertu Otxarkoagan, ez Burtzeñan. 
Ez da kontatzekoa, baina irakasle batek 
egunero bere gelan sartzen nintzenean, 
‘Saludad a la señorita de vascuence’ esa-
ten zuen”. Maibe San Nicolasek esatera, 
hala ere, beste eskola askotan ez bezala, 
ikasleen eta gurasoen jarrera, oro har, 
ona zen Kontxako eskolan.

andereñoak, eta gurasoak
Andereñoak ez ezik, gurasoak ere bazi-
ren: Mari Kruz Pardo, esaterako. “Lehe-
nengo, B eredu indartua ezarri zen es-
kolaurrean, eta haur haiek Oinarrizko 
Heziketa Orokorreko lehen mailara iri-
tsi zirenean, 1993-1994 izango zen ur-
tea, D eredua abiarazi zen. Gurasook ez 
genuen nahi guri gertatu zaiguna gure 

haurrei gertatzerik, euskaraz ez ikastea, 
baina nahiarekin batera bazen ezina ere, 
ezezagunari zaion beldurra. Gogoratzen 
naiz zenbait gurasok esaten zutela: ‘Ezin 

ONDO EGINDAKOA
Maibe San Nicolas: “Omenaldian, De-
liaren seme Asierrek ere hartu zuen hi-
tza, eta guri begietara begira eskerrak 
eman zizkigun. Ekitaldian parte hartu 
zuten beste zenbait ikasle ohik bezala. 
Eta zelan hitz egin zuten! Zelako mai-
la ikasle ohi horiena! Han ziren ikasle 
guztiek goi mailako ikasketak egin di-
tuzte, euskaraz. Zer edo zer ondo egin 
genuen Kontxan, beste batzuek bes-
te eskola askotan bezala. Lana egin 
genuen, baina dena ez dago eginda: 
kalea landu behar dugu, euskara era-
bili. Orain, orduan ez bezala, gazteek 
badaukate aukera hori”.

Miel A. Elustondo 
ARGAZKIA: ZALDI ERO
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izango diogu gure umeari etxean lagun-
du’. Baina argudio horrek ez du askorik 
balio, zeren adin batez gero, seme-ala-
bek iristen dute halako maila bat non 
gurasoen jakituria gainditzen baitute”. 
 Maibe San Nicolasek ez daki zenbat 
ume eta irakasle zeuden Kontxako es-
kolara joan zenean, bi lerro zeudela bes-
terik. “Orain lerro bakarra dugu, abel-
tzaintzak izan dituen bateko eta besteko 
krisialdiek Karrantzako biztanleria urri-
tzea ekarri dutelako. Orain baino askoz 
ikasle gehiago ziren orduan gure esko-
lan, A ereduan eskolatuak denak”. Den-
bora aurrera, bakantzen hasi ziren ikas-
leak A ereduan eta horrek gelak batzea 
ekarri zuen, eta B eredua aitzinatzea.

irakasleen enplegua
1993-1994an, B eredua zabaltzeak A 
ereduko irakasleak soberan gertatzea 
eragin zuen, nahiz eta legez B ereduko 
tutore izan zitezkeen. Orduantxe ara-
zoak! “Irakasle euskaldunoi eta guraso 
interesatuei A ereduko irakasleak B ere-
duko geletako tutore izatea atzerapau-
soa zela iruditzen zitzaigun. A ereduko 
irakasle batzuk herri bertakoak ziren, 

edota hainbat urte zeramatzaten Kon-
txako eskolan. Ez zuten euskaldun ere-
duen beharra ikusten Karrantzan, edo 
guztiz kontra zeuden. Eztabaida sortu 
zen, askotan diskusio oso gogorrak izan 
genituen, Euskal Herriko ehunka esko-
latan bezala”. Mari Kruz Pardok ere go-
goratzen du garai kalapitaz bete hura. 
“Irakasleen artean gorabeheraren bat 
izan zela esango nuke, batak hona joan 
beharra izan zuen, besteren batek hara. 
Gurasoen artean ere baten batek umeak 
hartu eta eskola pribatura eraman zi-
tuen, hemendik 30 kilometrora. Azke-
nean, gero eta guraso gutxiagok aukera-
tu zuen A eredua, eta kito eredu hura”.
 Eztabaidak izan arren, aurrera egin 
zuen euskarazko ereduak Kontxan. Mai-
be San Nicolas irakaslea oroit da: “B 
ereduan erabiltzen ziren ikuspegi eta 
metodologia berriek ere eragina izan 
zuten, eta gurasoak pozik zeuden egin-
dako lanarekin. Prestakuntza saioak eta 
proiektuak egiten genituen, Segurako 
aterpetxera joaten hasi ginen, eta hu-
rrengoan gurasoek bi ereduak aukeran 
izan zituztenean haurrak matrikulatze-
ko garaian, D ereduaren aldeko hautua 
egin zuten gehienek”. 
 Eskolak D eredura egin zuen, meto-
dologia aldaketarekin batera. Maibe San 
Nicolasek dioenez, “ordu arte ez bezala-
ko modeloak aztertu genituen, material 
egokiak sortzen hasi ginen, eta lan eta 
lan egin genuen. Baina gazteak ginen! 
Bereziki, gogo onez gogoratzen ditut 

Karrantzara goaz izeneko proiektua 
eta Segurako barnetegian egin genituen 
egonaldiak”. 

delia negrete gogoan
Delia Negrete, Rosa Maria Garde, Maibe 
San Nicolas. Hiru izen, hainbat irakas-
leren artean. Mari Kruz Pardok azaldu 
digu: “Hiru horiek Karrantzan egin zu-
ten lan, kasik beti. Delia bertakoa zen, 
Rosak 30 urte baino gehiago egin zi-
tuen hemen, eta Maibe, berriz, lanean 
da oraindik”. Horregatik izendatu zituz-
ten hirurok. Maibe San Nicolasena da 
oharra: “Delia karrantzarra zen sortzez, 
euskara ikasi zuen eta izugarrizko lana 
egin zuen herrian zein eskolan euska-
raren alde. Saria jaso genuen egunean 
Olentzeroren irudia jarri zuten Deliaren 
omenez, herriko lehen olentzeroa ate-
ra zuten garaia gogoratzeko. Korrika 
txikia antolatzen bihotza jartzen zuen 
Deliak, eta Korrika Karrantzatik atera 
zen edizioan ere buru-belarri lan egin 
zuen. Eskolan, andereño eta ama izan 
zen aldi berean, eta oso argi izan zuen 
bere seme-alabentzat nahi zuena… Sa-
ria eman digute, baina uste dut egin 
beharrekoa egin genuela, gure gurasoek 
nirekin egin zutena. Ekitaldia, berriz, 
oso hunkigarria izan zen, askok negar 
egin genuen Delia gogoratuz. Hiru ikas-
le ohik egin zuten gure aurkezpena, eta 
benetan harro sentitu nintzen”. Jaio dira 
berriak, beste behin. Beti jaioko dira be-
rriak. n

Argazkian Maibe San Nicolas irakaslea Korrika egunean Kontxa eskolako ikasleekin. 1989an heldu zen 
eskola horretara eta A ereduan euskara ikasgaia ematen hasi zen.

 » Mari Kruz Pardo, gurasoa: 
“Gurasoen artean ere 
baten batek umeak hartu 
eta eskola pribatura 
eraman zituen, hemendik 
30 kilometrora. Azkenean, 
gero eta guraso gutxiagok 
aukeratu zuen A eredua, 
eta kito eredu hura”

KONTXA ESKOLAK UTZIA
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Irakurleak  
 galdezka

galderaren bat egin edo gairen 
bat proposatu nahi badiguzu, 
bidali mezua landareak@argia.
eus helbidera eta orrialde 
honetan bertan irakurri ahal 
izango duzu erantzuna.

Kaixo Jakoba. Ba al da modurik 
urtero hurrak jaso ahal izate-
ko? Inausi, bai, ez...

asier Bastarrika (elkano-aia)

Kaixo Asier. Nik esango nuke hurritzak urtero ematen 
duela fruitua. Eta hala ez bada arazoren bat dugu. Hori ger-
tatzeko hiru arazo posible ikusten ditut: lurreko gaitza iza-

tea, hau da, hemengoa ez den 
aldaeraren bat izan eta onddo-
ren batek erasotzea; bestetik, 
polinizazioan arazoak izatea, 
udazkenaren amaieran loratu 
eta polinizatzen da eta orduan 
arazo bereziren bat izatea, ba-
tez ere eguraldiari lotua; edo 
fruitua erortzea, fruitua har-
tuagatik, hostoa ireki eta frui-
tuak azaltzen direnean giro 
bero edo lehor edo antzeko 
txarkeriaren batengatik fruitu 
pinporta ttikiak erortzea.

Ezagutzen den piperrik minena (Capsi-
cum annuum), beroena sortu omen du 
Tom Smithek. Gizaseme hori landare 
muintegi bateko jabea da Galesen. Bri-
tainia Handian, hemen ez bezala, landa-
reak sortzeko grina berezia dute, baita 
lan hori saritzeko lehiaketa, txapelketa, 
zeingehiagoka eta xapelgo ere. 
 Gure Tomek piper landare bereziki 
polita munduratu nahi zuela esan du, 
dotoreziaren bila ari zela, eta, nahi gabe, 
zorioneko ezustekoz, inoiz ezagutu den 
piperrik minena sortu du. Ahosabairik 
ausartena ere sorgortuko lukeen pipe-
rra. Beroarena kendu beharko zaio To-
mek dioenari. Buru-belarri-sudur, lor-
tu duen horren bila aritu dela apustu 
egingo nuke. Piper polit batek ez lizkio-
ke, sekula, munduko piperrik beroenak 
ekarri dizkion sona eta sosa ekarriko. 
 Azaldu orduko izena jarria du piperrak: 
Dragon’s Breath, herensugearen hatsa. Ez 
da jateko modukoa, 2,48 milioi SHU ditu. 
Ordura arte ezagutzen zen piper minenak 
2,2 SHU ditu. SHU Scoville Heat Unit da, 
1912an Wilbur Scoville farmazialariak 
piperren mina neurtzeko asmatu zuen 

eskala. Piper bakoitzak duen kapsizina 
maila adierazten du neurri horrek. Kap-
sizina hori da ahosabaia erretzen digun 
piperren osagai kimikoa. Piperraren es-
traktua ateratzen da, eta ur gozotan ur-
tzen da, proportzioan minik ez nabar-
mentzeko zenbat uretan nahastu behar 
den azaltzen du. Hau da, piper bat 1.000 
SHUkoa baldin bada, piper neurri batera-
ko mila neurri ur gozo behar dira ez igar-
tzeraino urtzeko. Dragon’s Breath 2,48 
milioi SHUkoa da. Kapsizinak berak, hu-

tsik, hamasei milioi SHU ditu. Konparazio 
baterako, gure sukaldaritzan minetan mi-
nena dugun kaiena piperrak 30.000 SHU 
ditu. Tokitan geratzen da! Tomen piper 
berria ehun aldiz minagoa da. 
 Gure baratzeko piperminak Capsicum 
annuum var. Usurbilensis hasi dira frui-
tua eman eta eman. Gori hezeek jarrai-
tzen duten artean gozoak izango dira, 
baina bero lehorrak etortzen direnean 
hasiko dira ahosabaiarentzat komeriak. 
Eta komeria gustuko! n

Piperminari beroarena kendu
 

Jakoba Errekondo 
jakoba@bizibaratzea.eus

Munduko piperminik minena sortu du Tom Smith galestarrak.  DAILy POST WALES 

Hurritza (Corylus avellana). ISIDRE BLANc-cc By SA
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Elikaduraren gaiarekin kezkatuta zeu-
den Bilbo inguruko hainbat herritarrek 
elkartzea erabaki zuten duela urte pare 
bat. Eztabaidatu eta hausnartu ondo-
ren, 2016ko udazkenean Labore elkartea 
sortu zuten eta Bilboko GITE-IPESekin 
elkarlanean antolatutako “Zer jan? Eta 
nola erosi?” jardunaldian aurkeztu zuten. 

saltoki itxurako kontsumo elkartea
Jada martxan dauden antzeko esperien-
tzia txiki nahiz handiak eredu hartu di-
tuzte Bilboko Labore proiektua gara-
tzeko: hor daude Oarsoaldeko Labore 
edota ibilbide luzea duen Iruñerriko 
Landare, besteak beste. Bilbon ere baz-
kideentzat denda modukoa irekiko dute 
udazkenean. 
 Elkartearen xedeen artean daude, 
besteak beste, bertako produktuak es-
kaintzea, elikadura negozio izatetik 
zerbitzu izatera pasatzea, salmenta zu-
zena bideratzea, kalitatezko produktu 
ekologikoak eskaintzea, proiektuaren 
motorra herritarrak izatea, bestelako 
jendartea eraikitzea edota ama lurraren 
defentsa egitea.

 “Labore Bilboren jarduna hiru zutabe-
ren baitan antolatuko dugu: bertokoa, 
agroekologikoa eta soziala. Produktu 
batzuetan irizpide bat hobetsi daiteke, 
hurrengoan bestea bultzatzeko”, dio 
proiektua aurkezten duen esku-orriak. 

Bazkideak proiektuaren bizkarrezur
Bazkideek hartzen dituzte Labore Bil-
bo elkartean erabakiak, eta irekiko 
duten espazioa guztien artean eraiki 
nahi dute. Dendaren kokapena, produk-
tuen eskaintza, funtzionamendua zein 
arauak modu zabal eta demokratikoan 
adostea.
 Kontsumitzaileek kalitatezko pro-
duktuak prezio egokietan eskuratzeko 
eskubidea duten bezalaxe, nekazarien-
tzako ere duinak izanen diren prezioak 
aldarrikatzen ditu elkarteak. “Ekoizle 
eta kontsumitzaileen arteko aliantzan 
sinesten dugu. Tartean dauden bitarte-
kari eta bestelako interesak baztertuz”. 
 Proiektuaren inguruko xehetasunak 
eskuratu edo bazkide egin nahi duenak 
laborebilbo.eus webgunean aurkituko 
du beharrezko informazio guztia. n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann

Labore Bilbo: 
hiritarrak ere elikadura 
burujabetzarantz uztailak 16-24: derio 

Via Campesinaren Vii. nazioarteko 
Biltzarra

Apaiztegian egunero bilduko dira mun-
du osoko ehunka nekazari. Multina-

zionalen oldarraldiaz, nekazari txikien 
defentsaz eta lurraren berreskuratzeaz 

jardungo dira, besteak beste. Biltzarraren 
jarraipena egiteko aukera duzu argia.eus 
webgunean. Egitarau osoa, berriz, bizi-

baratzea.eus webgunean.

uztailak 21: zarautz 
inurritzako dunara irteera

18:00etatik 19:30etara. Aurrez izena 
eman behar da turismo bulegoan:  

943 890377 zenbakira deituta.

uztailak 22: donostia 
Baserriko produktuen azoka

9:00etan hasita, Gros auzoko San Fran-
tzisko kalean. Donostialdeako baserrie-
tako produktuak eta hauekin egindako 

eraldatuak erosteko aukera.

uztailak 22: lizaso 
orgiko basoan ibilaldia 

10:00etan hasiko da eta gazta eta mami 
dastaketarekin amaituko da. Informazioa 
eta izena ematea: 620 955 454 zenbakian 
edo garrapo@garrapo.com-era idatzita.

uztailak 25: gasteiz 
Baratxuri azoka

Baratxuriak ikusi eta erosteko aukera, 
San Frantzisko aldaparen inguruan.

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

EUSKAL HERRIKO AGENDA

www.bizibaratzea.eus

@OTXARGORRI



40 2017/07/23 | argia

ZoZketAkkoMunitatea

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

ekoLogIStAk mArtxAN
944 790 119
www.ekologistakmartxan.org

Aste honetako nabarmendua

Eragile hau hobeto ezagutzeko:

ENERGIA TRANTSIZIOAK lIbuRuA

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

gure gaiak dira gure balioak | parte hartu eta irabazi sari hauetako bat

#herrien mundua
#iraunkortasuna
#elikadura-burujabetza 

4

Uztaileko sariak

siroka taldearen  
“Ura” diskoa

5 disko

“Beduino bat Karibe aldean” 
liburua

4 ale

Bilboko Kafe antzokirako 
sarrerak 

Bi pertsonarentzako bina sarrera

ekologistak martxanen 
“energia trantsizioak” liburua

3 ale

1 2 3 4

Ekologistak Martxan, Euskal Herrian ingurugiro 
arazoen inguruan ikuspegi bera duten pertso-
nez osatutako elkartea da, ekologismo soziala 
ardatz duen taldea. Honek, ingurumen arazoen 
oinarrian ekoizpen eta kontsumo eredua dau-
dela esan gura du, gero eta globalizatuagoa 
den mundu honetan gizarte arazoak ere area-
gotzea dakarrelarik: ipar eta hegoaren arteko 
harremanak, berdintasun eza.. ARGIAkoen Gu-
nean zozketatuko dugun liburu honetan, tran-

tsizio sozioekologiko eta energetikoaren ingu-
ruko hainbat egileren artikuluak jasotzen dira. 
Nagusiki, erregai fosilen eta hondakin-hustule-
kuen agortzea eta sistema sozioekonomikoaren 
beraren ahitzea lantzen dira nagusiki. Beste 
errealitate batzuetaranzko trantsizioa egiteko 
nahia azpimarratzen dira, errealitate bidezkoa-
go, demokratikoago eta ekologikoagoetarantz 
trantsitatzeko beharra. 

Bestelako eredu energetiko 
 bateranzko trantsizioak
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Liburutegitik liburuetara egingo dugu 
salto gaurkoan, irakurle, zer iruditzen? 
Titularra leituta harrapatu duzu tiroak 
nondik doazen? Akaso, horrela, lehen 
begiratura hiru hitz horiek ez dute lotu-
ra handiegirik. Lehengo astean Garesko 
liburutegi publikoa ARGIAko kide egin 
dela kontatu nizun, haiekin hitz egin 
ostean pauso hori emateko euren zerga-
tiak azaldu nizkizun. Baina tira, beti es-
katu eta eskatu ibiltzeak ere batzuetan 
ematen du halakoxe zera bat, ulertuko 
didazu, ziur nago, nola esango nuke hitz 
batean... erreparo pixka bat-edo.
 Kontatu nizuen orain aste batzuk ere, 
aldaketak izan ditugula ARGIAren egoi-
tzan; leku eta antolatzeko moduetan al-
daketak. Eta hau ere ulertuko didazu, 
segur naiz, denok mugitu baitugu altza-
riren bat etxean alde batetik bestera; 
eta behin hasita dominoko fitxak ilaran 
erortzen diren bezala hasten da jolasa 
hemen ere: “Ohea bestaldera mugituko 
dut, hori egiteko han dudan armairua 
beste txoko horretan ondo geratuko da, 
horretarako mahaitxo hori hortik ken-

tzea komeni...” eta abar luze bat ekar 
dezake honek. Eta horrekin guztiarekin 
batera geure buruari denok egin dizkio-
gun galderez zer esan? “Zergatik ote dut 
pilatuta nik hemen horrenbeste tras-
te lekua okupatzen didatenak? Zenbat 
denbora da hau jantzi ez dudala? Non-
dik atera da liburu hau?”.
 Eta ni ere hasi bainaiz eta ezin isildu, 
konturatu naizen arte ez dizudala orain-
dik esan zer kristo kontatzera natorren 
gaur. Total, leku-aldaketaren kontu ho-
nekin dominoaren jolasa hasi dela La-
sarte-Orian, mahaiak hara, ordenagai-
luak hona, apalak bestaldera, eta geure 
buruari denok egin dizkiogun galderak 
segidan; baina nagusiki bat: “zer egingo 
dugu hemen dugun liburu-pila honekin 
guztiarekin?”. 
 Guk baino hobeto aprobetxatuko di-
tuzten batzuei eman dizkiegu, Erre-
kaleorreko lagunei, euren liburutegia 
osatzeko (bateren bat, agian, erabiliko 
zuten solstizio gaueko sua pizteko ere).  
Gure aletxoa jarri nahi izan dugu, guk 
ere, argi baitaukagu. n

“ Etxean dagoeneko ARGIA 
jasotzen dudan arren, 
nire gurasoen etxera 
harpidetu dut ARGIA, 
bere filosofia eta edukiak 
interesatzen zaizkielako. 
Ortuko barazkiak ekartzen 
dizkidate astero, ba trukean 
nik harpidetza opari!”
ainhoa narbaiza irizar,  
ARGIAkoa

Itsaso Zubiria Etxeberria 
@itsasozubiria

euskararen herritik 
kanpo argiarekin 
topo?

Dominoa, 
liburuak 
eta 
errekaleor

argiako kide 
egiterakoan eman 
dituzten arrazoiak

ARGIAko lankideak bagoaz hai-
zea hartzera! Irailaren 3ko zenba-
kia eramango du jasoko duzun 
hurrengo aleak. Abuztuan kaze-
taritza irakurtzeko, egunero jo 
dezakezu argia.eus webgunera, 
edo hurrengo astean etxean jaso-
ko duzun Aktualitatearen Gakoak 
liburuxkara. Itzulera arte, izan on-
tsa eta bizi huros!

abuztuan 
astekariarekin jai duzu

Malagako (Andaluzia) ostatu bate-
ko liburutegian topo egin du ARGIA 
zale honek mende honen hasieran 
ARGIAk atera zuen CD eta liburua-
rekin. Zuk ere euskararen lurralde-
tik kanpo ARGIArekin topo egin 
baduzu, bidali argazkia edo tes-
tigantza sare sozialen bidez, edo  
komunitatea@argia.eus helbidera.
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ANtZINAko erromA | FArAoIeN egIpto | mANgA jApoNIArrAdenBoraren Makina

hatsepsut faraoiaren komiki zuritua

Badirudi manga historikoa loraldi betean 
dagoela. Lerro hauetan Pliniori buruz-
ko komikia atera zutela jaso genuen eta, 
besteak beste, Karl Marx ere mangako 
pertsonaia bihurtu dute. Berriki, Chie 
Inudoh margolari japoniarra Hatsepsut 
faraoiari buruzko manga argitaratzen 
hasi da. Hatsepsut lehenengo emaku-
mezko faraoia izan zen XVIII. dinastian, 

K.a. 1490etik 1468ra. 22 urteko agin-
taldian gerrak saihestea lortu zuen eta 
Egiptorentzat garai oparoa izan zen hura. 
Inudohk dio zehaztasun historikoa izan 
duela xede lan honetan, baina ahalegi-
nean azalaren kolorea ahaztu du nonbait. 
Kleopatra ez bezala –hura greziar jato-
rrikoa baitzen– Hatsepsut afrikarra zen, 
azal ilunekoa. nMANGATAN

Italiar penintsula, K.a. 343. Lehen Ge-
rra Samnita piztu zen erromatarren eta 
Apeninoetako samniten artean. Erroma-
tar armadak hasieratik legio zuen izena, 
baina, ordurar arte, greziar polis-en fa-
langeen moduan jarduten zuten gudu
-zelaian. Samniten aurkako gerra piztu 
zenean hasi ziren taktikak aldatzen eta 
modu formalagoan antolatzen. Hasie-
rako bakarra bitan banatu zen lehenik, 
lautan aurrerago, eta pixkanaka, geroz 
eta gehiago profesionalizatu zen. 
 Lanbide gogorra zen legionarioena. 
Baina baldintzak ez ziren hain kaska-
rrak. Janaria, bizitokia, soldata finkoa, 
erretiroa eta arreta medikoa bermatuta 
zeuzkaten, eta pribilegioak izan ohi zi-
tuzten, esaterako, epaiketetan. Gerra-
ko harrapakinen zati bat ere eramaten 
zuten. Legioan sartzeko eskakizunak 
betetzea erraza zen: erromatar hiritarra 
izatea –atzerritarrek tropa osagarrie-
tan parte hartzeko aukera zuten–, 1,65 
metro edo gehiagoko garaiera eduki-
tzea, gutxienez 17 urte izatea eta osasun 
azterketa gainditzea. Horregatik, asko 
ziren beste ogibiderik ezean legioa hau-
tatzen zutenak.
 Baina Erromako ejertzitoan parte 
hartzea ez zen beti hautazkoa. Gerra ga-
raian 17 eta 60 urte bitarteko herrita-
rrak errekrutatzen zituzten, eta gerra ez 
zen ezohikoa Erroman. Eskakizunak ez 

betetzea zaila zen. Soldadutza egin eta 
gerrara joatea baino zeregin hobeak zi-
tuztenek osasun-azterketa ez gainditzea 
zuten gehienetan legiotik libratzeko au-
kera bakarra, ondorengo garai gehiene-
tan bezala. Eta hori lortzeko bideetako 
bat erpuruak moztea zen, muturreko 
metodoa baina eraginkorra, erpururik 
gabe ezpatari heltzerik ez baitzegoen. 
Augustoren garaian (K.a. 16-K.o. 14) 
kasu sonatu bat izan zen: erromatar abe-
rats batek –eliteak ez zeuden salbuetsi-
ta– bi semeei erpuruak moztu zizkien 
haurrak zirela, haztean gerran galduko 

zituen beldur. Amarrua harrapatu eta 
gizona esklabo saldu zuten.
 Datu zehatzagorik ezean, ez daki-
gu horrelako kasuak bakanak ziren 
ala ohikoa zen garai hartako “intsumi-
soek” hatzak moztea. Baina Inperioa-
ren amaieran, barbaroak hiriaren ata-
rian zituztela, soldaduek sekula baino 
gehiago zuten galtzeko eta ezer gutxi 
irabazteko. Erpuruak ebakitzea oso 
ohiko bihurtu zen nonbait, 368. urtean 
legeria aldatu eta heriotza zigorra eza-
rri baitzuten, odol isuria gudu-zelaira 
bideratzeko asmoz. n 

Nagore Irazustabarrena 
Uranga 
@irazustabarrena

nola libratu erromako LegiotiK

Erromatar legionarioak barbaroen kontra borrokan. Erliebe honek Grande ludovisi izeneko 
sarkofagoaren erdiko panela osatzen du eta  III. mendekoa da.
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“BeLDUrra DiogU asPertzeari,  
ez DUgULaKo nahi 
gUre BarrUra BegiratU”

martxel mariskal

poeSIA | muSIkA kultura
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kultura poeSIA | muSIkA

hondarribiko blagan euskara elkarteak antolatuta, ekainaren 7an martxel 
mariskalek azken zakatzak poema liburua aurkeztu zuen herriko kultur 
etxean eta aretoa leporaino bete zen. berezia izan zen egun hura: hitz egin 
genuen susaren eskutik publikatu duen lanaz, baita musikaz eta bizi dugun 
egoera sozialaz ere. eta asko eskertu genion ahalegina mariskali, ia bi orduz 
aritu baitzen hizketan, aspaldiko urteetan bere bizitza baldintzatu duen 
gaixotasunari aurre eginez. egun hartan grabatu genuenaren ebaki batzuk 
dira jarraian eskaintzen dizkizugunak. 

Ikusmina piztu du liburu honek iraga-
rri zenetik, poesiazaleen ohiko publikoa 
gainditu duela ere esango nuke. Nola bizi 
duzu harrera hori?
Ez dut euskal literaturan halako ibilbide 
bat, urteak dira lehen eleberria argi-
taratu nuela eta martxan nituen beste 
bi, baina zoritxarrez gaixotasun baten 
eraginez hantxe gelditu dira etxean. 
2003ko azaroaz geroztik oinaze neu-
ropatikoak ditut. Orain beste etapa ba-
tean nago baina oraindik nire bizi-kali-
tatea oso eskasa eta mugatua da. Ez dut 
inolako ekoizpenik lotu ahal izan urte 
hauetan, nahi bai, baina ezin. Beraz, zai-
la egiten zait neurtzea: merkatutekniaz 
ez dakit, eta ez dut jakin nahi; baina oso 
pozgarria da sentitzea jakin-min hori 
egon dela. 

Zer izan da Azken zakatzak idaztea?
Sendagilearekin beste etapa batean 
gaude eta lema da limiteak eta mugak 
areagotzea, nahiz eta paretaren kon-
tra jo. Borroka horretan, erronka izan 
da idaztea, baina plazera ere bai, noski. 
Nire buruarekin exigentea izan naiz beti 
eta ez nago prest edozer gauza argitara-
tzeko. Nire helburua zen idaztea eta nire 
buruari esatea “merezi du, saiatuko naiz 
kaleratzen”. 

Liburu osoa zeharkatzen du daukazun 
gaitzak eta eragiten dizun oinazeak. Pen-
tsatzen dut ezinbestekoa zela hori ager-
tzea. 

Beti bereizten dut gauza bat dela gaixo-
tasuna eta bestea oinazea. Badira per-
tsonak gaixorik daudenak eta ez dira 
enteratzen, zoritxarrez, berandu den 
arte. Okerrena oinazea da. Oinazea da-
goenean ez da besterik existitzen. Nor-
baitek oinazearen esperientzia eduki 
izan badu, eta ez momentu bateko ha-
ginetako mina edo txikitako belarrita-
ko mina, segur aski gogoratuko due-
na; baizik eta denboran luzatzen den 
oinazea: hori oso esperientzia bitala 
da, oso talka gogorra, eta pertsona be-
zala lan handia egin beharra dago. Edo 
amore ematen duzu eta horren ondo-
rioz beste gaitz mota batzuk etortzen 
dira, oso ilunak eta zama handikoak; 
edo borrokatzen jarraitzen duzu. Nik 
zorionez baditut arrazoiak borrokan 
jarraitzeko, oso ondo inguratuta nago 
eta gauzak egin nahi ditut, aurrera be-
giratu. Poemetako batean esaten da: 
“Bizitza aurreraka egiten da”. Pentsa-
mendu hori askotan daukat, hemendik 
ateratzen garenean bizitzak jarraitzen 
du edo hasten da.

Poema hauek osatzeko “arrantzan” aritu 
zarela esan zenuen aurkezpenean. Ira-
kurtzean iruditu zait oso bisualak direla 
eta fragmentatuak. Bilatu duzun zerbait 
izan da?
Dena bilatuta dago, kasualitatez ez dago 
ezer, kontzienteki egindako lana da. Kol-
peka bezala jokatzen dut: ez zait gusta-
tzen literatura panfletarioa, panfletoak 

eta dogmak idazteko beste testu batzuk 
behar ditugu –eta beharrezkoak dira, 
noski; baina ez poesian, nik ulertzen 
dudan bezala behintzat–. Ez dut poesia 
ulertzen zerbait erromantikoa bezala 
ere, lan sakona dela uste dut, non norbe-
ra bere buruarekin hizketan ari den, eta 
era berean gizartearekin. Lan horretan, 
eguneroko pragmatismo linguistiko ho-
netatik haratago, zure burua beste toki 
batean kokatzen duzu. 
 Kantak egiten nituenean Xabirekin 
[parean eserita dagoen Xabi Lopez sei-
nalatu du, Beti Mugan taldeko kidea] eta 
beste Xabirekin [ezkerrera daukan Xabi 
Strubelli egin dio keinua, Dut eta Zura 

 Gorka Bereziartua Mitxelena 
 @boligorria 
 ARGAZKIAK: DANI BLANcO
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taldeetako kidea] gustatzen zitzaidan 
hitzekin jolastea, ez jolas hutsarengatik, 
irudiak sortzeko baizik, hitzen artean 
talkak eginez, adjektiboak ez dagozkien 
substantiboekin jarriz, adibidez; horrek 
badu bere indarra, nik horretan sinesten 
dut. Gauzak zuzenean esaten dizkizute-
nean, adibidez euskal rockean  –“polizia 
gaiztoa da”, “askatasuna behar dugu” eta 
horrelakoak–, edo kanta erromantikoe-
tan, lerroa bukatu aurretik badakizu zer 
esango duten, aurreratzen zara. Poesia 
bera erronka da alde horretatik.

Aurreikusteko erraza ez den zerbait egi-
tea.

Hori da. Anekdota bat etorri zait hone-
kin lotuta: Beti Muganekin lehenengo 
disko luzea egin genuenean, irratian 
elkarrizketa egin ziguten. Disko ho-
rretako Denbora geldian kantuan bada 
momentu bat esaten dena “marrazki 
bizidunak aztertzen gauero”. Norbai-
tek deitu zuen galdezka, esplikatzeko 
zer esan nahi zuen horrek. Nik ez dut 
hori esplikatu beharrik, bere testuin-
guruan, horrek badu indar bat; norbait 
bere buruari galdezka gelditu bada, hor 
egon da efektu bat. Poesian ere misterio 
puntu hori mantendu behar dela uste 
dut, bestela ez gara iristen beste plano 
batzuetara.

Nola sortzen dira zure testuetan hain in-
dartsuak diren irudi horiek?
Etorri egiten zaizkit eta badut joera eto-
rri bezala idazteko. Formakuntzagatik 
eta nire ibilbideagatik, ingelesa oso tres-
na egokia iruditzen zait bat-bateko gau-
zak idazterakoan, orduan, askotan egi-
ten dut porrusalda bat: euskaraz hasten 
naiz, jarraitzen dut ingelesez, gero gaz-
telaniaz… Baditut halako zirriborroak. 
Eta gero konturatzen naiz zer den bene-
tan mamia. Bigarren txanda batean has-
ten naiz serioki lantzen, baina irudiak 
dagoeneko hor daude eta normalean, 
irudi potenteenak bat bateko horretan 
ateratzen dira. Gero, idazle batek jakin 
behar du egiten duen guztiak ez duela 
merezi, baina egiten duzun guztiak bai 
balio duela nonbaitera iristeko. 

Kontraste ugari dago Azken zakatzak-en: 
arrantzale hizkera alde batean, skate 
park-ak eta kamiseta bustien lehiaketak 
bestean.  
Nire burua beti ikusi izan dut bi mun-
dutan, txikitatik. Auzoko guztiak ginen 
arrantzale familiakoak, nire kintako 
gehienen aitak, nirea bezala, patroiak; 
gure etxean eta lagunekin bazen hizkun-
tza mota bat. Eta lagun hauek guztiak 
joan ziren eskola nazionaletara. Ni al-
diz, nire gurasoek horren alde apustua 
egin zutelako, ikastolara. Horretaz oso 
kontziente nintzen, ikastolara joaten 
nintzen eta kultura bat jasotzen nuen, 
euskaraz hitz egiteko modu bat, nire au-
zokoen hizkeraren oso desberdina zena. 
Nire formakuntzan haratago joan da bi 
munduen kontu hau: aukera izan nuen 
AEBetara joateko Soziologia ikastera, 
lau urte egin nituen han, bigarren etapa 
batean lanera joan nintzen Bostonera… 
Ez da teoria kontua, hor ateratzen diren 
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gaiak zuzenean bizi izan ditut. Adibi-
dez, Miamira joan eta bat-batean halako 
areto batean ikustea nesken kamiseta 
bustien lehiaketa. 1985ean Hondarri-
biko mutil batentzat hori ikustea zen… 
“zer da hau?”. Horregatik daude libu-
ruan keinu batzuk, zeren nik barnean 
neraman 15 urterekin atunetara joa-
tea, auzo konkretu batekoa izatea, herri 
konkretu batekoa… Zenbat bider esaten 
nion nire buruari: “Koadrilakoei deitzen 
badiet flipatu behar dute”. Beste gizarte 
bat ikusten nuen. 

Baina AEBak oso modu familiarrean ager-
tzen dira, ez dituzu ezagunak zaizkigun 
ikono kulturalak erabili.
Aipatzen ditut momentu batzuetan Fe-
llini edo “kantautore sasi-dylaniarrak” 
eta tentazio handia dut Bob Dylani bu-
ruz gauzak esateko, niretzat betidanik 
izan delako berezia. Gaztetan anaiak 
Tarantula ekarri zuen, Dylanen poema 
liburua; eta pasa nuen arratsalde oso 
bat Jaizkibelgo paradorea zegoen azpi-
ko arroketan irakurtzen. Mundu berri 
bat aurkitzea bezala izan zen. Baina ez 
nuen hori gehiegi sartu nahi, gehiago 
aritu naiz esperientzia pertsonaletatik 
abiatuta. 

Haurtzaroarekin konektatzeko gogoa 
ere antzematen da, baina infantilismorik 
gabe.
Nire kezketako bat hori da gaur egungo 
bizimoduan. Denok dakigu paradigma 
historikoa aldatu dela. Lehen gauzak 
oso garbi zeuden, oso zurruna zen dena. 
Orain lanaren eta familiaren kontzeptua 
aldatu dira, eta horiekin batera dogma-
tismo batzuk ere bai. Trantsizio horre-
tan pertsona dezente galduta dabiltza, 
edo, gabiltza. Neil Postmanek bazuen 
liburu oso interesgarri bat: Haurtzaroa-
ren desagerpena. Bertan esaten zuenez, 
Erdi Aroan ez zen bereizten haurren eta 
helduen munduen artean. Zazpi urteak 
bete arte oraindik umeak ziren, baina 
hortik aurrera gai ziren helduak beza-
la hitz egiteko, lengoaiaz jabetzen zi-
ren eta ordutik aurrera heldu bihurtzen 
ziren. Ez zegoen arroparik eta jokorik 
haurrentzat, janzten ziren eta hitz egi-
ten zuten helduak bezala eta ez zegoen 
eskolarik haurrentzat. Gero, inprenta-
ren garaian, helduak hasi ziren eduki-
tzen arma bat txikiengandik babesteko 
beren sekretuak eta desioak, helduta-
sun hori: alfabetatua ez bazinen ez ze-

nuen horretara iristerik. Eta horrekin 
batera sortu ziren eskolak, haurrentzat 
jokoak, arropak… Hor hasi ziren be-
reizten haurren eta helduen munduak. 
Baina 1950eko hamarkadan telebistak 
eztanda egin zuenean, berriro ezaba-
tu zen banaketa hori: edozein haurrek 
badu orduz geroztik helduen mundu-
rako leiho bat zabalik, horrek dituen 
ondorio guztiekin. Nire ustetan ondorio 
kaltegarriak hein handi batean, zeren 
ez gara uzten ari haurrei behar bezala 
garatzen. Zer esanik ez mundu digitala 
iritsi denetik. Horregatik aipatzen dut 
poemetako batean, haurrak helduegiak 
direla eta helduak haurregiak. 

Behin eta berriro ikusiko dituzun peliku-
letako posterrak poeman ere bizi dugun 
gizartearen gabeziak seinalatzen dituzu. 
Artifizio gehiegirekin bizi gara?
Oso garai interesgarrian bizi gara eta 
kristoren zortea dugu, hainbeste kontu 

interesgarri daude, halako potentziala 
dago eremu askotan… Guzti hori ondo 
erabiliz gero, noski. Baina zoritxarrez, 
“ongizatearen gizartea”-k hori gaindi-
tzen du. Izen horrekin oso polita diru-
di, baina sekulako tranpa da: nahikoa 
badugu lanarekin, familiarekin, eta ne-
kearen ordez nahi duguna da entreteni-
mendu bat; esperientzia guztiak horre-
tara bideratuta daude. Eta ondo dago, 
beharrezkoa da katarsia, baina horretan 
bakarrik geratzen bagara –eta gertatzen 
ari da–, orduan gure nortasuna, gurea 
bezalako komunitateena… Etorkizuna 
ez dago idatzita, baina… Gu zer izango 
gara biharko egunean, turista elitista 
batzuentzat halako paradisu txiki bat? 
Arriskua hor dago, adibidez. Folkloris-
mo hutsean geratuko gara? Kezka ho-
riek guztiak baditut, eta hausnarketa 
horiek orain egin behar ditugu, zeren 
gure atzetik badago gaztedi bat oso-oso 
potentea. Kontzienteak izan behar gara, 
baina ez dut diskurtso ezkor bat man-
tendu nahi: alde on asko ikusten ditut, 
baina horretarako entretenimenduaz 
gain, jarrera kontzienteak landu behar 
ditugu. 

Zer ekartzen du literaturak eta poesiak 
alde horretatik?
Etendura bat gaur egungo martxan. Bizi 
garen erritmoa bera tranpa bihurtzen 
da, sekulako beldurra diogu aspertzeari 
eta esanguratsua da. Aspertzen bagara, 
normalean izaten da gure barrura be-
giratu nahi ez dugulako. Isiltasun une 
bat dagoenean derrigorrez zurekin topo 
egiten duzu eta agian ez zaizu gustatzen 
ikusten duzuna; orduan, estali egiten 
duzu entretenimenduarekin. Ez dut uste 
ez poesian eta ez literaturan egi boro-
bilak azaldu behar direnik, “hau polita 
da, hau itsusia; hau ongi dago eta hau 
ez”… Baina bai akuilua izan behar duela. 
Diskurtso hegemonikoa zein den ba-
dakigu, beraz literaturak, bai egilearen 
aldetik, bai irakurlearen aldetik, apustu 
pertsonala izan behar du: “Hau da nire 
eskaintza txikia”. Sare humano honetan 
artelanak eta sormen lanak ezinbeste-
koak dira. Bestela bizi gara oso gizarte 
pragmatikoan. Hezkuntzatik hasita, zer 
den baliagarria bakarrik neurtzen dugu, 
baina gizakia askoz gehiago da, utilita-
rismo eta kontsumismo horretatik ha-
ratago: sortzen eta elkarren artean tru-
katzen dugun horretan aurkitzen dugu 
benetan gure izatearen arrazoia. n

 » “Ez zait gustatzen 
literatura panfletarioa, 
horrelakoak idazteko 
beste testu mota batzuk 
behar ditugu”

 » “Haurrak helduegiak dira 
eta helduak haurregiak 
telebistaren eraginez, 
eta mundu digitala iritsi 
denetik”

 » “Sortzen dugun eta 
elkarren artean trukatzen 
dugun horretan aurkitzen 
dugu gure izatearen 
arrazoia”
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Pintoretzat du bere burua: “Pintorea 
naiz edo, behintzat, pintorearen ikus-
puntuarekin egiten dut lan. Ikusteko 
modu batez ari naiz, eta hori ez da inoiz 
aldatzen, nahiz eta beste diziplina ba-
tzuetan aritu. Nik gauza ezberdinak egin 
ditzaket, baina ikuspuntua beti da berdi-
na”. Alta, egin izan ditu, egiten ditu eskul-
turak ere, eta azken aldian bien tarteko 
lan hauekin dabil Manu Muniategiandi-
koetxea Markiegi (Bergara, 1966).
 Institututik korrika joaten zela pinta-
tzera, kontatzen du, gurasoek ez ziote-
la ordurik jartzen estudioan baldin ba-
zegoen. Zekiena desikasteko balio izan 
ziola karrerak, Arte Ederrak ikasteak. 

Gero Artelekun egin zituen urte batzuk, 
90eko hamarkadaren hasieran, ikas-
ten, tailerretan, pintatzen, liburutegian: 
katalogo guztiak begiratzen zituen, be-
rriak noiz iritsiko egoten zen. 
 Handik erakusketak egitera pasa zen, 
galerietara. 2000. urtean jaso zuen Gure 
Artea saria. 2004an Ni ez naiz hemen-
goa erakusketa jarri zuen Rekalde are-
toan, Chus Martinez komisario zela. Tre-
bea da erakusketen izenburuak jartzen. 
2007an liburu bitxi bezain zoragarria 
atera zuen, Harkaitz Canoren testuekin: 
Naufragoentzako instrukzioak. 
 “Beste izatea. Hori da Manu Munia-
tegiandikoetxea artistaren jolasa, eta 

horretan aritzen da Astigarragako es-
tudioan. Kaos moduko baten erdian ari-
tzen da beste artista batzuen lanak iker-
tzen, haien azalean sartzen eta haien 
lanak bere egiten”. Sarrera hori idatzi 
zion Iñigo Astizek 2011n Berrian egin-
dako elkarrizketan. Alexander Rod-
txenkoren lanarekin ibili da liluratuta, 
Bruce Naumanenarekin, Martin Kip-
penbergerrenarekin. Hala zioen artis-
tak: “Batzuetan ez dakizu non bukatzen 
den bestearen obra, eta non hasi zurea. 
Muga horretan liberatu egin nintzen. Ni 
bestea naiz”.
 Bestea(k) izanez da bera. Ez dago bes-
te modurik norbera izateko. n

zeMentuzko lauza, 10 (2016)
Zementua. 46 x 46 x 3,5 cm

Xabier Gantzarain 
@gantzarain

manu muniategiandikoetxea

norbera  
izatearen  
jolasa
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Jon Alonsoren hitz-lauzko lana –bere adar 
anitzetan: narrazio, nobela, saiakera, horien 
arteko nahasketa posible guztiak– balio 
segurua dela badiot, ez naiz orain arte esan 
gabeko ezer esaten ari. Besterik da hitz-lauz-
ko lan horren barne hierarkizazioa aldakorra 
izan daitekeela esatea. Esan nahi dut, bere 
garaian tarte honetara ekarri banuen Ca-
membert helburu, eta aitortu banuen “alda-
rrikatu beharreko liburua” dela, gaur ekarri 
nahiko nuke Hodei berdeak, Jon Alonsoren 
orrialderik onenetakoak bertan daudelako 
ustean. Noski, hau ez da konpetizio bat, ez 
bada, orrialde bikainen artean aukeratu ahal 
izanik, irakurlearentzako pagotxa sekulakoa.
 Hodei berdeak, beraz, liburu interesgarria 
ikuspuntu askotatik, hasteko planteatzen 
duen jolas metaliterarioarengatik: nobela 
gisa hasten da kontakizuna –“nobela hori, 
izan, bada. Edo nobela itxura duen zerbait, 
behintzat, osorik eta erabat bukaturik ez da-
goen arren”–; baina nobela horren gaineko 
oharrak irakurtzen hasiko gara halako ba-
tean –“sasi-nobela horren osagarri litezkeen 
ohar edo zehaztapen hauek idatzi baititut”–. 
Azkenerako, ustez lau eskutara idatzitako 
liburu bat irakurtzen ari garela jabetze-
ko: “Nire lehengusu Xabierrek idatzi zuen 
nobela bukatugabearen zirriborroa, baita 
nik berarekin proiektu honetan ibili nintzen 
denboran –gehi bere zirriborroa leituta bu-
rura etorri zaizkidanak–, idatzi ditudan ohar 
guztiak ere”.
 Hodei berdeak, beraz, liburu interesgarria 
ez bakarrik egituragatik, berdin harrapatzen 
dituen kontuengatik. Kokatzeko, kronolo-
gikoki, “etorri zen Iruñeko Aberri Eguna, 

Vuelta a España-n jarritako lehergailua, sal-
buespen-egoera. Etxebarrieta hil zuten”. Eta 
politikoki, bada, batetik, geopolitika kontuak, 
hala nola yankeeekiko harremana –“Franco-
ren Espainia nola pasatu zen etsai izatetik 
aliatu estrategiko garrantzitsua izatera”–, eta 
zehatzago EAJk izan zuena –“sozio erabilga-
rriak izan ziren garai batez”–; baina inte-
resgarria, batez ere, indarkeriaren gaineko 
dilemaz ari delako, eta gurean sentsibilitate 
diferenteek borroka armatuarekiko hartu 
zuten jarreraz: “EAJk borroka armatuaren 
justifikaziorik onartzen ez duen honetan, 
bere jarrera beti ‘baketsua’ izan dela dioen 
honetan, garrantzizkoa da gogoraraztea ez 
zela hori bere jarrera 1968-69 urteetan”. Tesi 
orokorra izanik gurea ez dela zeozer origina-
la, nabarmenduz “gure pieza-izaera, gure txi-
kitasuna, gure nazioartekotasuna”, eta berriz 
ekarriz ideia higatu baina zentzurik batere 
galdu ez duena: “Aje edo bestondo izugarria 
bezalakoa da gurea (...) mozkor historiko ba-
ten ondorioa”.
 Hodei berdeak gaurkoan, beraz, Jon 
Alonsoren orrialderik onenetakoak bertan 
daudelako ustean, eta auskalo garai buelta 
hartako, XXI. mende hasierako euskal litera-
turako orrialderik onenetakoak. n 

Orrialderik onenetakoak

Hodei berdeak
joN ALoNSo

Susa, 2003

» LiBUrUa

Aritz Galarraga 
@aritzgalarraga

Jon Alonso Fourcade 
idazlea  

(Iruñea, 1958). 
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Disko honek hamazazpi urte ditu, baina 
berrargitaratu berri dute biniloan, inoiz 
kaleratu ez zen formatuan, diskoa kalera-
tu eta gutxira taldea desegin zutelako. El 
Corazón del Sapo taldeak Aragoin du ja-
torria, baina Euskal Herriarekin bat egin 
eta berehala bertakotu ziren. Hain zuzen 
ere, hamazazpi urte lozorroan egon os-
tean bueltan dira eginbehar bakarrare-
kin: Hatortxu Rock jaialdiaren edizio be-
rezi honetan beraien alea jartzea. 
 El Corazón del Sapo 90eko hamarkada 
aberatsarekin estu lotzen dugu askok. 
Ipar gabe edo ideia faltan zegoen Espai-
niako Estatuko hardcore-punkari fres-
kotasun itzela ekarri zion taldeak ager-
tokian, musika eskaintza energetiko, 
konprometitu eta irudimentsuarekin. 
La imaginación contra el poder estrei-

nako lanetik abiatuta tal-
deak begi eta belarri asko 
zabaldu zuen. Eta, jakina, 
azkar baino azkarrago Es-
painiako Estatuan musi-
ka eszena indartsuena eta 
underground azpiegitu-
ra sendoena zuen Euskal 
Herriak besoak zabalik 
hartu zuen taldea. Haiek 
ere etxeko sentitu ziren 
eta askotan izan zen tal-
dea gure artean; poliki
-poliki hemengo egin zen 

hein handi batean.
 Hamarkada hura oso aberatsa izan 
zen, herri ia guztietan gaztetxeak zeu-

den, lan egiteko gogoa eta moduak kon-
tzienteagoak eta eraikitzaileagoak ziren 
eta azpiegitura sendoak eraikita zeu-
den: irrati libreak, fanzineak, diskoetxe 
independente batzuk, banaketa alterna-
tibo sareak, anti-desarrollismo izaera, 
sormena barra-barra eta musika zale 
ugari, besteak beste. El Corazón del Sa-
pok ere esentzia hori zuen (eta du) ba-
rrenean. Horren erakusle, taldeak izan 
zuen ibilbidea eta izaera. Gainera, ha-
markada hark iraganeko punk vs heavy 
dikotomia (dagoeneko antzua zena) 
apurtu eta musika estilo zein gustuen 
irekiera itzela ekarri zuen berarekin ba-
tera. Hala, estilo askoren arteko mugek 
eztanda eginda, irekierak fusio aberatsa 
ekarri zuen, musikari ere on egin ziona. 
El Corazón del Sapo horren adibide ar-
gia izan zen.
 Gerora Kuraia, Matxura eta gaur egun 
Estricalla gidatzen duen Fer Apoak 
El Corazón del Sapo taldean eman zi-
tuen lehen pausoak desegin zen arte. 
Bertan eskola zaharreko hardcorea, 
melodia barra-barra, letra larriz ida-
tzitako poesia, metal zipriztinak eta 
rap-a landu zituzten maisuki, erritmo 
aldaketa, gitarra lerro sarkor eta esen-
tzia berezkoarekin. La casa magnética 
grabatu zuten azken diskoa ere horren 
erakusle da. Eta, aipatu beharra dago, 
berrargitaratutako diskoaren iraba-
ziak Errefuxiatuen aldeko Zaragozako 
plataforma laguntzeko bideratuko di-
rela. n

“Eta orain zer egingo dut nire begiekin?”. Galdera horri erantzun nahi dio Tabakaleran 
uztailaren 21ean antolatu duten Imágenes después del horror tailerrak, zeinean 
gogoeta egingo den indarkeriaren ondorengo egoeraz STOP Gernikako Astran aritzen 
diren kolektiboen eskutik astra iluntzeak antolatzen ari dira ekain amaieratik: uz-
tailaren 19an eta 26an dira hurrengo hitzorduak STOP Itsasuk 22. aldiz hartuko du 
errobiko festibala non nazioarteko musikariek topo egingo duten giro lasaian eta 
esperimentatzeko aukerarekin: uztailaren 20tik 23ra da zita  STOP

» teLegrama

» DisKoa

La casa magnética 
eL corAZóN deL SApo 

Stop control Antirecords 

Filferro Records

elkartasun berpizte saioa

Iker Barandiaran 
@IkerBarandiara

El Corazón del Sapo taldea,  
Ikor Kotxen argazkian. 
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20 gradu inguru egiten zituen Donos-
tian joan den larunbatean, ez oso sar-
gori ere. Gauean hoztuko duen prebi-
sioarekin, badaezpada jertse fin bat 
hartzen duzun egun horietakoa. Sartu 
ginen Victoria Eugeniako sotoan, hartu 
genituen posizioak lehen lerroan, eta 
minutu pare bat aski izan ziren, atxis, 
jertsea janzteko. Polarra zen aire girotu 
hura. “Nahita egingo zuten, antzezlanak 
Hozkailua dauka izena”, esan zenidan. 
Bagenekien Huts teatrokoak espezia-
listak direla gauza berriak probatzen, 
laugarren pareta hautsi, publikoa ere 
obraren parte egin, gauza horiek; baina 
ikusleak Kelvinator batean sartzea obra 
hasi aurretik… Ezin zuen izan, ez, ez zen 
beraien asmoa, handik gutxira gelditu 
zuten Siberiako haize makina, juxtu Pa-
tricia Urrutia eta Ander Lipus eszenato-
kian agertu baino lehen. 
 Eta agertu ziren hozkailu batekin. 
Hozkailu zahar bat, zikina, herdoildua, 
astunki garraiatzen zutena eszenatoki 

atzean marra gutxi batzuekin iradoki-
tzen zen Mad Max estiloko paisaia bate-
tik. Jimmy dago hozkailu barruan, Maite 
eta Karlos protagonisten lagun izanda-
koa –bueno, lagun: kolega–, zeina Lon-
dresen hil den duela gutxi eta eskatu 
duen bere herrian lurpera dezatela. Bai-
na ez dira herriaren izenaz akordatzen. 
Bilaketa hori iniziazio-bidaia bihurtuko 
zaie protagonistei edo, hobe esanda, be-
rriniziazio-bidaia, 20 urte inguru zituz-
teneko oroitzapenetan oinarritzen baita 
antzezlana. 
 Iraganaren errebisioa ardatz duten 
obrak ari dira izaten azken urteetan 
euskal teatroaren lan esanguratsuene-
tako batzuk –gogoratu Dejaburen Gure 
bide galduak eta Arrastoak, adibidez–; 
eta Hozkailuaren kasuan, esango nuke 
senidetuta dagoela marko horretan sar 
daitekeen beste lan batekin: Dejabuk 
berak, Le Petit Théâtre de Painek eta 
Artedramak 2010ean estreinatu zuten 
Errautsakekin. Antzeko elementuak bie-

tan, hildako lagunarekin hasi, defuntuak 
oholtzan duen presentzia/ausentziare-
kin segi, heriotzak probokatzen duen 
lagunarteko harremanen berrikusketa-
raino. Testuan ere bada kointzidentzia, 
obra hura Igor Elortzak eta Unai Iturria-
gak idatzi baitzuten eta hau Iturriagak.  
 Baina oraingoan formatu txikiko lana 
da, zeinean lupa gehiago gerturatzen 
den protagonista bakoitzera, belaunal-
di-erretratuari pisua kenduz –horren 
pintxo batzuk jan genituen arren, akto-
reek Baldin Badaren edo Eskorbutoren 
kantak abestu zituztenean–. Lan punka-
goa da hau, ondo aukeratutako lau akor-
derekin zuzenean zainera apuntatzen 
duena, Lipusen eta Urrutiaren arteko 
dialogo biziek lagunduta –hori da es-
zenatokia betetzea, 60 minutu airean 
pasatu ziren–. 
 Amaieran iragarri zuten udan atsede-
na hartuko dutela. Irailetik aurrera hasi-
ko dira berriz Euskal Herriko antzokiak 
freskatzen. n

Lagun izoztua, 
kolega kongelatua

hozkailua
Aktoreak: Patricia Urrutia, Ander Lipus. 

Testua: Unai Iturriaga. Zuzendaria: Manex Fuchs. 
Victoria Eugeniako club Aretoa (Donostia). 

Uztailaren 15a.

 Gorka Bereziartua Mitxelena 
 @boligorria
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 denBora-pasak

Egilea: Ana Zambrano

Erraza

Zaila

Bertso-zopa

gurutzegrama

sudokua

ebazpenak

Ezker-eskuin:
1. Haur, ume (Bizkaian). Perkusio-instrumentu. 
2. Meheak, estuak. 3. Saldu aditzaren 
infinitiboa. Eraman. 4. Erratz. Sailburu 
(laburdura). 5. Modu atzizkia. Jarlekua, kadira. 
6. Bizkaiko udalerria (argazkian). Suitzako 
ibaia. 7. Oroimena galtzea edo ahultzea.  

8. Sei karratuko poliedro. Bat-batean 
(Iparraldean).
Goitik behera:
1. Sasiak. 2. Erasoketa, oldarra. 3. Elurrezko 
etxe. Sindikatu abertzalea. 4. Sodioaren 
ikurra. Juduen eta kristauen Jainkoa 
goraipatzeko kanta. 5. “Deusik ez den ..., 
nagusia morroi”. 6. Uztail. Ezeztatzeko 
erabiltzen den hitza. 7. Nafarroako udala. 
Iritzi. 8. Nafarroako herria, Iruñerriko Oltza 
zendeakoa. 9. Teilatupeko solairuak. 

esker-eskuin:
 1. Sein, Gong. 2. Argalak.  
3. Sal, Eroan. 4. Isuski, Sb.  
5. To, Aulkia. 6. Zalla, Aar.  
7. Amnesia. 8. Kubo, Zank. 
 Goitik behera:
 1. Sasitzak. 2. Erasoa. 3. Iglu, 
Lab. 4. Na, Salmo. 5. Lekuan. 
6. Garil, Ez. 7. Oko, Kasa.  
8. Asiain. 9. Ganbarak.

Erraza

Zaila

Jaiotzatikan talentu asko
ez nuen nere ______

eta bizitza eraman nuen
aingeru _____ moduan

patrikatik hotz banintzan ere
beti sinismen beruan

gero hil nintzan ta gaur hemen nago
Jainkoaren ________

ni bezelako lau inuxente
bakarrik _____ zeruan.

Esan bezela nere bizitzan
beroa nintzan ______

kardenal eta obispo denak
_______ nitun aidian

bainan hemendik konturatu naiz
ni gizon hoiek zer dian
hoietako bat _____ gabe
nago joan dan _________

hemen ez dago arrastorikan
ez dakit ____ joan dian.

Joan dan urtean hil zan aiton bat
hainbeste goratzarrekin

_____ ere erosi nahirik
hainbat zilar ta _______

San Pedro ta nik berihalaxe
pentsatu genun zer ____:

ostiko _____ bihurtu genun
infernutako errekin

orain sarde bat ______ dula
han dabil Luziferrekin.

A
rg

ia

Osa ezazu Imanol Lazkanok 1976an Ondarroan botatako bertsoa. Laguntza behar izanez 
gero, bertsoari falta zaizkion hitzak zopan bilatu. Doinua: Mutil koxkor bat itsuaurreko.
Gaia: “Egin dezagun kontu beste munduan zaudela. Eskutitz bat egin behar diguzu handik”.
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“antzerkia askatasun 
espazioa da, eta gaixotasun 
mentala dutenak ohituta 
daude halakorik ez izatera”

Psikologoa da Clàudia Cedó, baita antzerki-zuzendaria eta 
antzerkigilea ere. Banyoles (Girona) du bizitoki eta han sortu 
du, artea eta psikologia uztartuz, gaixotasun mentala duten 
120 lagunek osatutako Escenaris Especials egitasmoa. 

2006an otu zitzaizun psikologia eta artea 
fusionatzea. Nola sortu zen ideia?
Psikologia eta antzerkia uztartuta lor 
zitezkeen helburuak ezagutzeko jakin
-mina nuen aspalditik. Psikologia ikas-
ketak amaitu berri nituen, eta antzerkia 
ikasten ari nintzela jabetu nintzen an-
tzerkigintzan egiten nituen jarduerek 
barruko emozioetan eragiten zidatela. 
Konturatu gabe, psikologiaren bitartez 
ere landu zitezkeen gauzak lantzen hasi 
nintzen antzezpenaren bitartez. Beraz, 
erabaki nuen erabilgarria litzatekeela 
esperientzia horri forma eman eta Esce-
naris Especials proiektua abiatzea.   

Erreferentziazko proiekturen batean oi-
narritu zinen bide horri ekiteko?
Artea askok landu dute terapiaren alde. 
Adibidez, erreferenteetako bat dut Ja-
cob Levy Morenoren psikodrama. Hark 
ere psikologia eta antzerkia uztartzen 
zituen, baina, arazo psikologikoak lan-
tzeko interesa zituzten kideak aukera-
tzen zituen antzerkiaren bitartez, haien 
arazoak antzeztu eta lantzeko.

Zertan da desberdina Escenaris Espe-
cials?
Gurea ez da terapia. Guri interesatzen 
zaigu, adibidez, drogadikzioaren kon-
trako borrokan dauden ikasleek antzez-
lan bat egitea gai horretaz; agian eu-
rek heriotzaz hitz egin nahi dute, edo 
sexuaz, edo beste gairen batez. Beraz, 
zentzu horretan gaiak irekiagoak dira; 
izan ere, estigmak eragiten duena da 
autismoa edo gaixotasun mentala duten 
lagunek horretaz baizik ez hitz egitea, 
eta hori bazterketa da.  

Antzerkigintza, bere horretan, terapeu-
tikoa da?
Zalantzarik gabe, eta horretan oinarri-
tzen gara. Alegia, antzerkia egitea guz-
tiontzat da positiboa. Antzerkigintza 
askatasun espazioa da, nahi duguna fil-
trorik gabe esan eta egiteko. Baliabide 
bat da, gertatzen dena da kolektibo hau 
bereziki ohituta dagoela askatasun es-
paziorik ez izatera. Tira, guk ez dugu 
terapiarik egiten, baina terapeutikoa 
bada, izan. 

Clàudia Cedó. antzeztoki berezietan sortzaile

Duintasuna

“psikologia ikasketak amaitu nitue-
nean espetxeetan eta desintoxikazio 
zentroetan lan egiten nuen. erraie-
tan izan dut beti psikologia eta an-
tzerkiarekiko interesa. beraz, 2006an, 
banyolaseko udalari proposatu nion 
escenaris especials proiektua. ideia 
zen espetxeetan zeudenei, autismoa 
zutenei eta alkoholismoaren kontra 
borrokatzen ari zirenei ikastaroak es-
kaintzea. hamar urte hauetan lortu 
ditugun emaitzak sekulakoak izan dira. 
erakunde publikoak ohartu egin behar 
dira gure lanak zenbateraino lagun-
tzen dien bazterkerian dauden pertso-
na horiei duintasuna lortzen”. 

PROScENIUM  Saioa Baleztena 
 @SaioB
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Hamargarren urteurrena ospatzen ari za-
rete. Emaitzekin pozik?
Azken hilabeteetan hainbat ekitaldi 
antolatu ditugu, baina bereziena az-
kena izan da: urteurren gala. Oso po-
zik gaude emaitzarekin. Sari banaketa 
izan zen, oso hunkigarria. Hamar urte 
hauetan egin ditugun 54 antzezlanak 
ekitaldian aipatu genituen eta, hein ba-
tean, aitzakia izan zen ibilbide guztia-
ren errepasoa egiteko.  

Nola eragiten die sari banaketa baten bi-
tartezko aitortzak zuen ikasleei?
Kontuan hartuta Hollywooden mailako 
gala bat antolatu genuela, ikasleek ilusio 
handiz bizi izan zuten. Aktore ezagunak 
etorri ziren eta aukera izan genuen aldarri-
kapena egiteko. Izan ere, gisa honetako ga-
letan normalean gaixotasun mentala duten 
pertsonak ikusezinak izaten dira, erabat. 

Bakarrik hasi zinen. Zeintzuk osatzen du-
zue gaur egun lantaldea?
Oraintxe 120 ikasle ditugu eta lantaldea 
handitu da. Marta Iglesias psikologoa 

eta antzerki zuzendaria da, ni bezala. 
Ana del Barrio arduratzen da ekoizpen 
arloaz, eta behin espektakulua sortzen 
dugunean, jende gehiagok parte hartzen 
du, kontu teknikoak, eszenografikoak 
eta diseinu lanak egiteko. 

Nola lortzen duzue finantzazioa?
Hasteko, antzerki saioak eskaintzen diz-
kiegun hamar fundazioek urteko kuota 
bat ordaintzen dute. Horretaz aparte, 
Banyoleseko Udalaren, La Caixaren, Psi-
kologoen Eskolaren eta beste hainbat el-
karteren diru-laguntzak jasotzen ditugu. 
Gure erronka da finantzazioa bilatzen ja-
rraitzea ekonomia ez dadin izan edonor 
proiektuan murgiltzeko arazo bat. 

Zein da zuenean parte hartzen duten 
ikasleen profila?
Profilak askotarikoak dira: ahalmen 
urritasuna duten helduak, gaixotasun 
mentala dutenak, autismoa dutenak, 
urritasun neuromotoreak dituzten hau-
rrak eta adikzioen kontrako borrokan 
daudenak, besteak beste. 

Eta zein da haien beharrik garrantzi-
tsuena?
Euren askatasuna sustatzen duten eki-
menen beharra dute. Baina behar hori 
orokorra da, ez bakarrik bazterketa ja-
saten dutenentzat, baizik eta gizartea-
rentzat, oro har. Haur garenean, aska-
tasunez jolasteko espazioekin arazorik 
ez dago, baina koskortzen garenean, es-
pazio horiek desagertzen dira erabat. 
Eta osasun mentalerako funtsezkoak 
dira. Desberdintasunari balioa emango 
bagenio, kultura izugarri aberastuko li-
tzateke, eta, artea baliabide bikaina da 
horretarako.

Zaila da artea eta terapia uztartzen di-
tuen proiektu bat altxatzea?
Egoera asko hobetu da hamar urte haue-
tan, baina lan handia dugu aurretik. Zaila 
da gizarteari eta erakundeei ulertaraz-
tea psikologia eta artea uztartzen dituz-
ten proiektuak ezinbestekoak direla. Se-
kulako lana egiten ari gara, eta jendea ez 
da konturatzen. Ez dago erantzukizunik, 
eta borroka etengabea da. n                                       

“Gurea ez da terapia. Interesatzen zaigu, adibidez, drogadikzioaren kontrako borrokan dauden ikasleek antzezlan bat egitea gai 
horretaz; agian eurek heritzaz hitz egin nahi dute, edo sexuaz, edo beste gairen batez. Estigmak eragiten du autismoa edo  
gaixotasun mentala duten lagunek horretaz baizik ez hitz egitea”. 

EScENARIS ESPEcIALS
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Moyuan, atsedenik ez 
drogarik gabe

Bermerik asko

Estrategia politikoa errotik aldatzea 
deliberatu du Euzkadi Buru Batzarrak. 
Hona Beranduegiren erredakziora igo-
rri duten agiria: “Euzkotarrok askatasu-
na lortzeko bide arinena ez da gure asa-
ben lur maitea Espainiatik aldentzea, 
baizik eta dagoeneko aldenduta dagoen 
lurralde batera joatea. Konkretuki, EAE-
ko herritar guztiak Antartikatik banatu 
berri den izozmendira joatea proposa-
tzen du EAJk”.
 “Arrazoi onak ditugu”, azaldu du al-
derdiko Klima Aldaketa arduradun Hoz-
kirri Eguraldek: “Batetik, icebergaren 
tamaina eta EAErena ia berdinak dira; 
bestetik, klima Gasteizkoaren antzekoa 
du izozmendiak, eta azkenik, zer nahi 
duzue esatea ba, zeozergatik gara Jel
-tzaleak”. Mudantza egiteko une ego-
kienaz galdetuta, honakoa dio Egural-
dek: “Pragmatikoena litzateke iceberga 
Bizkaiaren paretik igaro arte itxarotea. 
Ordurako ia osorik urtuta egongo dela? 

Tira, lasai, izango dira beste iceberg ba-
tzuk, a ze presa…”.
 Euskal Herria ere glaziar edo dena 
delakoa bihur dadin gogotik saiatuko 
dela iragarri du EH Bilduk.  Podemosek 
adierazi du izozmendiaren gaia labain-
korra dela oso, eta ez dela ona buruja-
betzari buruzko eztabaida polarizatzea 
–izan Iparrekoa ala Hegokoa–. PPk esan 
du irmoki kondenatzen duela Espainia 
osoaren iritzia aintzat hartu gabe “beti-
ko terroristek izozmendi oso bat bahitu 
izana”. Gauza bera esan du PSOEk, baina 
sexu bereko pinguinoen arteko ezkon-
tzaren alde daudela gehituz. 
 Bestalde, icebergak kontinentetik 
ospa egin eta gero egindako lehen adie-
razpenak lortu ditu Beranduegik esklu-
siban: “Beroaldi bat izan da”.

zuzentzaile brigada 
hemen da!

Izeberga bereizi aurretik,  
Kutxabankek publizitatea jarrita zuen  

badaezpada ere.

euskadiko biztanleria osoa 
antartikatik bereizitako 
icebergera eramatea 
proposatu du eaJk

kronika seriosa egiteko
BeranduegiBidali zure harrikadak: beranduegi@argia.eus
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