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sorlekukoen aitortza

PaNorama

Donostian Txillardegi izeneko baserria zegoen tokian 
omendu dute  Jose Luis Alvarez Enparantza. Sorlekuak 
eman zion ezizena idazle, hizkuntzalari eta militante 
euskaltzaleari. Euskara batuaren bultzatzaile eta 
sortzaile nagusietako batek aitorpen ofizialik gabe 
jarraitzen du sorterrian. Donostian EAJ, PP, PSE-k ez 
dutelako nahi. Naziotasunaren oinarrian hizkuntza 
dagoela oroitarazten duelako, agian. Boteredunentzat 
pertsona deserosoa izaten jarraitzen du Txillardegik, 
baita hil ondoren ere.

Argazkia : Dani Blanco · Testua: Axier Lopez



EtikEtak atala

ARGIA | 2018/01/21 5

atala



6 2018/01/21 | ARGIA

 

Xabier Letona 
@xletona

Kantauri Itsasoa eta Mediterraneoa lotuko 
dituen ardatzean dago kokatua Iruñea-Gasteiz 
AHT proiektua. Prestazio Handiko Trena 
ere deitzen diote, baina izena eufemismo 
bat da, areago abendu amaieran Iñigo De la 
Serna ministroak Burgosen iragarri zuenean 
hiri hau eta Gasteiz batuko dituen AHT 
trenbide berriak ez duela salgairik eramango, 
horretarako trenbide zaharra erabiliko dela, 
oraingoa. Salgaiek nahikoa dute 90-100 
km/h-ko abiaduran joatea, horretarako ez da 
abiadura handirik behar.
 Eta pertsonak? Gaur egun Iruñetik Irunera 
ordubetean heltzen zara autoz Bidasoatik. 
Autobusez apur bat gehiago, baina dirutan 
merkeago. Nola demontre lehiatuko da 
trena autoarekin, Iruñetik Irunera joateko 

Gasteiztik pasatu behar bada? Txartel 
bakoitza 25 euro ordainduz akaso? Ezin du, 
ez denboran, ez dirutan. Hori da Europarekin 
lotzeko nafarrek behar duten modernitatea? 
Ez, hori nafar herritarrak ergeltzat hartzea 
da. 4.000 milioi euro gastatu Europarekin 
lotzeko, errepidez baino denbora gehiago 
emanez eta askoz garestiago?
 Arantza Tapia Jaurlaritzako sailburuak 
azpimarratu zuen sikiera Gasteizko loturak 
Euskal Herriko lau hiriburuak lotzen dituela. 
Eta bere “jarrera kritikoan”, Manu Ayerdi 
Nafarroako Gobernuko lehendakariordeak 
aurrerapausotzat jo zuen De la Sernak 
azaldutakoa, hori bai, galdutako hitzarmena 
aldarrikatuz. Baina Gasteiz-Iruñea lotzeko 
ez da behar tren lasterrik. Behar da egungoa 
hobetzea, horrela 180 km/h-ko abiadurara 
iristeko; eta behar da Altsasun geratzea, 
AHTk egingo ez duena.

iruñetik irunera joateko, 
gasteiztik azkarren?

“Gizakien Zooak, 
pertsona beltzak 
erakusgai, beltzak 
basati eta tximu 
izendatzen dituzten 
antzezlanak… Eta 
espero duzue ondare 
arrazista eta kolonial 
horrek guztiak ez 
gaitzala mindu?”

@sweetg0m

“kaiene izango da auzoak aukeratuko duena”
Bilboko Otxarkoaga langile auzoko hainbat talde eta lagun mugitzen hasi dira, espazio ko-
mun bat eraikitzeko: Kaiene. Erakunde publikoen zain egon gabe, “pentsamendu kritikoa 
eta harreman horizontalak garatu, aktibismo soziala eta kulturgintza sustatzeko” sortu 
dute. “Behar handiak daude eta horiei erantzuteko asmoa du Kaienek”, zehaztu du Javier 
Seco proiektukideak. Egitasmoaren barruan ateneoa, eskola eta errefuxiatuentzako ha-
rrera-etxea daude, besteak beste. “Bilbon gero eta gehiago dira errefuxiatuak eta haien 
beharrak ere larriagoak dira; horri konponbide praktikoa eman nahi diogu”.
argia.eus (2018-01-11)

Haur beltz bat tximuekin 
alderatu du H&M-k, jertse 
bat iragartzeko.

“Askok diozue 
marketin estrategia 
izan dela, baina 
horrek ez du ezer 
justifikatzen. Areago, 
okerragoa litzateke 
H&M bezero beltzen 
gainetik pasako balitz 
dirua irabazteko”

@mohagerehou

“1) H&M-k ume beltza 
darabil ‘oihaneko 
tximu guayena’ 
jertsea iragartzeko. 
2) Barkamena eskatu 
du. 3) Erreakzioak: 
‘Umea zuria balitz ez 
zenukete ezer esango, 
arrazista antizuriak!’. 
4) Erreakzio gehiago: 
‘Arrazakeria edonon 
ikusten duzue, 
paranoiko halakoak’”

@esracismosos

 PaNorama
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“PSNren legearen alde 
bozkatu beste aukerarik 

ez genuen izan”
marisa de simon,  

Nafarroako ezker batuko idazkari nagusia, 
hezkuntzako zerrenda bakarraren auziaz (Berria)

zonbi batekin bizi

Berak ezin zuen ezer egin, ez zen bere eskumenekoa. Jo-
seba Tapiaren Real politik entzuten da lerro artean, joan 
den igandeko Berriak Marisa de Simoni egindako elka-
rrizketan. Ez zeukatela beste aukerarik, aizue. Fenomeno 
meteorologikoa balitz bezala: isobarak, fronte hotzak, 
ziklogenesiak eta euskaldunak diskriminatzen dituen sis-
temaren alde bozkatzea erregimeneko alderdiekin batera 
–bidenabar, aldaketaren indarrei, gehiengo sindikalari eta 
euskalgintzari bizkarra emanda–. 
 Irakurri berriz: “Beste aukerarik ez genuen izan”. Ezetz? 
Kazetariak galdetzen dionean ea zergatik ez zuten absten-
tziora jo, elkarrizketa sketch bihurtzen da, Benny Hill-ek 
famatu egin zuen generokoa, zeinean ikus dezakezun po-
litikari baten hanka-jokoa kamera azkartuan, aski modu 
komikoan, atzetik segika dauzkan galdera deserosoei iskin 
egin ezinda. 
 Aldaketaren gobernuak lau gurpil baditu ere, Izquier-
da-Ezkerrarena presio-problemak izaten ari da maizegi. 
Zenbaiten ustez, arazoa CCOOren balbula da: belarria ger-
turatzen baduzu ZZZzzzZZZzzz konstante bat entzuten da 
eta, galtzen den haize hori dela-eta, ez dakizu noiz utziko 
zaituen autoak bide bazterrean botata. 
 Bada problemaren irakurketa haragizkoagoa egiten due-
nik ere. Alegia, Xabierko San Frantziskoren beso ustelga-
beak santuaren gorpuari biziraun omen zion bezala, hor 
segitzen duela Nafarroako erregimenak euskararen kontra 
zeukan jarreraren zati batek, UPSNren txitxi kirastuen or-
dez eraikitako alternatiban. Biek, besoak eta erregimena-
ren kondar horrek, hozki pixka bat ematen dute eta berez 
hobe leudeke hozkailu batean sartuta, publikoari diosal 
egiten baino. Baina ei, Nafarroari buruz ari gara: hemen 
batzuetan ez dago zonbiekin bizitzea beste erremediorik. n

PaNorama

FauNa Publikoa

 Gorka Bereziartua Mitxelena 
 @boligorria
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Pentsioak informazioaren zurrun-
biloaren erdian daude. Haien etor-
kizuna “arriskuan” dago, pentsioen 
kutxa “agortzen” ari da, eta Espai-
niako Gobernuak 15.000 milioi euro 
“txertatu” ditu 2018an ordaindu 
ahal izateko. Bitartean, pentsionis-
tek euren nominak izoztuta dituzte, 
hilabetean batez beste 2 euro ziz-
trin gehiago besterik ez baitituzte 
jasotzen (%0,25). Pentsionisten zati 
handienak mila euro baino gutxiago 
kobratzen du, dozenaka milaka lagu-
nek 650 euro ere ez… Eta gainera, bi 
aparteko paga estretatik bat kentze-
ko aukeraz hitz egiten ari dira.
 Pedro Sánchezen PSOEk proposa-
mena egin du, bankuei eta finantza 
eragiketei zerga bat ezarri eta pen-
tsioak ordaintzen laguntzeko. Zerga 
bikoitz horrekin 2.000 milioi euro 
bilduko lirateke urtean eta Gizarte 
Segurantzaren defizita (15.500 mi-
lioi euro) murriztuko luke. Sánche-
zek zera argudiatu du: “Espainiarrek 
bankuen erreskatean euren izerdiaz 
lagundu bazuten, justuena da orain 
bankuek laguntzea pentsioen siste-
ma mantentzen”.
 El País egunkaria buru duen fron-
te mediatikoak –bankuen zerbitzu-
ra noski– proposamena arbuiatu du, 
“populista” eta “okerra” dela esanez. 
Ikusteko dago proposamena elekto-
ralista ala zintzoa den. Zintzoa balitz, 
aliantzak bilatu beharko lituzke. Eta 
are zintzoagoa litzateke beste propo-
samen bat egingo balu pentsionistei 
PFEZa ezabatu eta Estatuaren zen-
bait egitura murrizteko, bere alder-
diari eragingo bailioke horrek: Erre-
ge Etxearen gastuak, Defentsarenak, 
alderdi politikoenak (aholkulariak, 
auto ofizialak, dietak, bidaiak…) –eta 
beren pribilegiozko pentsioak–, sin-
dikatu eta alderdiei ematen zaizkien 
subentzioak ezabatu… Burokrazia 
horretan milaka milioi euro xahutzen 
dira, pentsioen sistema sostengatze-
ko ezinbestekoak.

ekoNomiareN talaiaN

Pentsioak bermatzea

Juan Mari Arregi

Ez da ahuntzaren gauerdiko eztula kaleko 
giro politiko apalduko Euskal Herri “nor-
malizatu” honetan 100.000 lagun kalera 
ateratzea, are gehiago eguraldi petralak 
PPren nahiekin bat egiten duenean. Iazko 
80.000 lagunek, 2014ko 130.000ek edo 
aurtengo manifestariek, kopuruak kopuru, 
agerian utzi dute preso politikoen aurkako 
salbuespen neurriak bertan behera uzte-
ko nahia sakon errotuta dagoela. Euskal 
Herriko aldarrikapenik zabalena eta trans-
bertsalena izaten jarraitzen du.
 Larunbatekoa “ezker abetzalearen eki-
taldia” dela esanez solitarioan tranpetan 
ari da EAJ. Ezker abertzaleak jende kopuru 
hori mobilizatzeko gaitasuna balu, beste 
kezka batzuk izango lituzke EAJk. Ezetza-
ren arrazoia nekez azalduko diete agintari 
jeltzaleek hilero-hilero espetxeetara milaka 
kilometro egin behar dituzten umeei, adi-
bidez. Ala horiek ere ezker abertzalekoak 
dira? Sakabanaketaren aurka kalera ez ate-
ratzeko arrazoiak politikagintza instituzio-
nalaren mahai-jokoan aurkituko ditugu. 
PPrekiko aldebikotasunaren garaiotan, ez 
da “abertzaleekin” batasuna irudikatzeko 
unea, argazki baterako eta egun batez bada 
ere. Zalantzarik ez da jeltzaleak sakabana-
ketari amaiera ematea eta preso gaixoen 
etxeratzearen alde daudela. Baina hori lor-
tzeko ez dute arriskuan jarriko Espainiare-
kiko negoziaketak eta EAEko gobernagarri-

tasunaren makuluekiko “rollo ona”. Motxila 
hori astuna bezain gozoa dute.

Parisen, madrilen ifrentzua
Euskal Herriko gatazka armatu eta politi-
koa ez da Pirinioen bi aldeetan berdin bizi. 
Pernandoren egia hori, Luhusoko ekintzai-
leen lan eskergak agerian utzi eta Parisek 
presoak hurbilduko dituela dioten hotsek 
berretsi dute egunotan. Frantziako Gober-
nuak bere sentitzen ez duen aspaldiko ha-
rri txintxor bat gainetik kentzeko aukera 
paregabea du, bake artisauen bueltan lor-
tutako adostasun zabalari esker. Eta gai-
nera, eskuak libreago izango ditu ate joka 
duen beste gatazka bati ekiteko: Korsika. 
Korsikarrak, gu ez bezala, badira “barne 
afera” Parisko agintari chauvinistentzat.
 Ipar Euskal Herriko gizarte zibilaren eta 
alderdi politikoen arteko adostasunak go-
raipatzen dira Hegoaldean, bide horrek ere 
noizbait oihartzun praktikorik izan dezan. 
Baina Madril ez da Paris. Espainiako Es-
tatuaren erantzun historikoa autoritarioa 
eta mendekuzalea izan da gai honetan. Eta 
egun gerra baten garailetzat dute beren 
burua. Txema Matanzas preso ohiak Hala 
Bedin adierazi bezala, “gerrate batean gal-
tzaileak ez ditu sekula idazten armistizioa-
ren baldintzak; Estatu espainiarrak finkatu 
ditu ‘bakearen’ terminoak”. Bakearen pre-
zio sadiko hori presoen senideek ordain-
tzen jarraitzen dute, beste askoren artean. 
Elefante hori mugiarazteko, alderdi politi-
koen arteko adostasuna baino indar gehia-
go beharko dugu Hego Euskal Herrian.

Motxiladun jeltzaleak

aNalisia

Larunbateko manifestazioaren burua.

 Axier Lopez 
 @axierL 
 ARGAZKIA: DAnI BLAncO
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092aN gaZtelaNiaZ
Gasteizko udaltzainen 
092 zenbakiak ez du 

euskaraz arretarik 
emango aurrerantzean. 

Udaltzaingoak PL2 maila 
eskatzen zuten 6 plaza 

eskaini zituen, Gasteizko 
Euskara Zerbitzua aintzat 
hartu gabe. ELAk salaketa 

jarri zuen eta nahi ez 
zuten ondorioa etorri 
da: Errege Egunetik, 
euskararik ez 092an.

alDe ZaHarra
Bizitzeko Alde Zaharra 

plataforma abian da 
Iruñean. Auzotarren 

interesak defendatzea 
eta herritarren arteko 

elkarbizitza sustatzea du 
xede egitasmoak. Unzu 
etxean eraiki nahi duten 

ostatuaren proiektuak 
kezkatzen ditu bereziki.

aroZtegi Proiektua
Baztango batzarkideen 
gehiengoak onartu du 
Lekarozko Aroztegiko 
Udalez gaindiko Plan 

Sektorialaren birzatiketa 
plana errekurritzea, plan 

honek ez baitu izan 
legeak eskatzen duen 

bezala Aroztegi inguruko 
lurjabe guztien oniritzia.

Andoni Mikelarena 
@andonimik

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak hartu du erabakia: Euskararen Normalizazio 
planeko bost puntu indargabetu ditu, aurreko legegintzaldian EH Bilduren 
Gobernuak bultzatu eta egungo Gipuzkoako Aldundiak babestu duen planetik.

Joxean artze agirre hil da
usurbil. 1939an Usurbilen jaioa, 1960ko hamarkadatik aurrera euskal kulturak izan zuen berpizkundean 
figura garrantzitsua izan zen Artze. Besteak beste, poeta gisa egindako ibilbideagatik izan da ezagun: hamar 
liburu argitaratu zituen, horietatik asko publikatu ziren momentuan apurtzaile eta berritzaile. Ez Dok Amai-
ruko kide esanguratsuenetakoa ere izan zen eta berak idatziak dira gero hainbat musikarik Euskal Herri 
osoan famatu egin dituzten kanten hitzak, tartean Mikel Laboaren Txoria txori eta Gure bazterrak.

gipuzkoako euskararen 
normalizazio Planari kolpea

behin betiko erabakia
Auzitegiaren arabera, 
gazteleraren eta euska-
raren koofizialtasuna 
urratzen ditu araudiak 
eta “efektu diskrimina-
tzailea” du. Espainiako 
Estatuko Abokatuak 
jarri zuen araudiaren 
aurkako salaketa. Ez 
dago errekurtsoak jar-
tzeko aukerarik.

euskara hutsean
Araudiaren bosgarren 
artikuluak, Aldundiak 
prentsaurrekoak edo 
ekitaldi publikoak 
euskara hutsean egi-
tea baimentzen zuen, 
nahiz eta euskara 
ulertzen ez dute-
nei mezua ulertzeko 
bitartekoak jarriko 
lizkiekeen.

Diru-laguntzak
Gipuzkoako Aldun-
ditik diru-laguntzak 
jasotzen dituen elkarte, 
erakunde edo pertso-
nek, euren dokumentu, 
euskarri, publizitate 
edo ekitaldi publikoe-
tan euskara erabiltzea 
eskatzen zuen arau-
diak. Hori ere atzera 
bota du auzitegiak.

112.000
herritarrek ikusi 

zuten uneren batean 
“motxiladun umeei” 
etb1en eskainitako 
“ur handitan” saioa 
(saioaren inoizko 

datu onenak). 70.000 
lagunek ikusi zuten 
osorik emankizuna.

6
hizkuntzatan 

azpititulatu dute jada, 
herritarren ekimenez: 
gaztelania, frantsesa, 
katalana, asturiera, 

galiziera eta ingelesa.

presoak

AZKUnA ZEnTROA
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Net Hurbil klima aldakEta | migrazioa | lobbyakPaNorama

lehorte, uholde eta ekaitz erraldoietatik ihesi klimaren aldaketak kaltetutako 
gero eta jende gehiago datorrelarik mundu aberatserantz,  urte ederrak bizi 
ditu mugak gotortzearen industriak. todd miller kazetari eta migrazioetan 
adituak Hesiarekin borrokan liburuan azaltzen du frontearen gaurko argazki 
orokorra: zer galdurik gabe datozen etorkinen epopeia, multinazionalek 
mugen militarizazioarekin egiten duten urrea, justiziaren aldeko talde 
militanteen borrokak. 

2016ko apirilean Tucsongo (AEB) epai-
tegian Ignacio Sarabia mexikarra epaitu 
zuten muga baimenik gabe zeharkatzea-
gatik. Auzia ondo pasa zedin abokatuak 
emandako aholkuak bat batean ahaztu-
ta, hizketan hasi zitzaion Jacqueline Ra-
teau epaileari: “Nire umeak lau hilabete 
dauzka eta AEBetako herritarr
a da. Bihotzeko arazo batekin sortu zen 
eta operatu egin behar dute. Horra zer-
gatik nagoen hemen zure aurrean”. Saia-
tu zen bere ingeles kaxkarrezko hitzak 
osatzen keinuekin, baina gainean zera-
matzan eskuburdinek eragotzi zioten.
 Epaile andereak erantzun zion senti-
tzen zuela baina AEBetan ezin zela ile-
galki sartu, etortzeko modu legalen bat 
aurkitu beharko zuela. “Semea hobe-
tzen denean, emazteak eta biek bisitatu 
ahal izango zaituzte etxean, Mexikon. 
Edo bestela, espetxean bisitatu beharko 
zaituzte. Zeuk ikusi ea umearentzako 
hobea den handitzea bere aita bisitatuz 
presondegian”. Ondoren, Sarabia eta be-
rekin epaitutako beste zazpi gizonak 60 
eta 180 egun arteko espetxealdira zigor-
tu zituen.
 Tucsoneko egun hartako entzule ba-
kanen artean zegoen Todd Miller kaze-
taria, etorkinen laguntza taldeetan ere 
inplikatua. Ordurako argitaratua zuen 
Mugako patruilen nazioa: barne segur-
tasunaren fronteko kronikak. Oraintsu 
argitaratutako Hesiarekin borrokan: kli-
maren aldaketa, migrazioa eta barne 
segurtasuna liburu berrian kontatu du 
epaiketa hartan ezin zuela burutik ken-

du hilabete berean sortuak zirela bere 
semea eta Ignacio Sarabiak aipatzen 
zuena. Bakarrik, Sarabiarenak hurrengo 
aldiz aita ikusi beharko zuela espetxe-
ren batean, “bere aita edukitzeagatik 
egunean 124 dolar irabazten dituen es-
petxe pribatuan”.
 Todd Millerrek liburuan erakusten 
duenez, herrialde asko dirutzak ari dira 
inbertitzen mugen militarizazioan, au-
rrea hartzeko klimaren aldaketak Kari-
bean bezala Afrikan eta beste askotan 
eragingo dituen populazioen mugimen-
duei. Filipinetan, Mexiko hegoaldean, 
Hondurasen, Frantzian edo AEB-Mexi-
ko mugaldean ikusitakoekin, Millerrek 
josi ditu etxetik urrundutako jendeen 
historiak estatuek beren mugetan bai-
na baita beren barnean ere ezarritako 
segurtasun eta militarizazio egituren 
deskribapenekin. Azken batean, elkarri 
lotuta baitoaz klimaren aldaketa joka-
tzen den biltzar dotoreen guneak eta 
bizirauteko aukera bila datozen jendeei 
bidea ixteko eraikitzen diren hesiak.
 Klimaren aldaketaren aro honetan, 
dio Millerrek, mundu berean bizi gara 
alde batetik txit aberatsak, mugarik 
gabe kontsumitu, eduki eta xahutzen 
jarraitu nahi dutenak, baina baita kla-
se ertainetakoak ere, jasangarriak ez 
diren bizimodu kontsumista darama-
tenak. Eta beste aldetik daude aipatu 
epaiketan ikusi ditugunak bezalako mi-
lioika, beren jaioterrietan biziraun ahal 
izateko zeuzkaten baliabide oro kendu 
dietenak. Eta batzuen eta besteen tar-

tean daude militarizatutako mugaldeak, 
munduaren ordena bidegabe bat indar-
tzeko antolatuak.
 “Hedatuz doan estatu zelatatzaile 
honi iheslarien historia ez zaio axola. 
Honaino zergatik iritsi diren ez dio axo-
la. Aurpegiak dauzkaten arren, aurpegi-
rik gabeak dira. Zuk ikusi dezakezun ba-
karra da etorkin talde bat eskuak lotuta 
epaileen aurrera iristen, inporta duen 
informazio bakarra da ea hemen baime-
narekin ala baimenik gabe sartu diren”.

klimaren iheslariak, mehatxu globala
Ezein etorkini aitortzen ez zaion arren 
klimaren errefuxiatu izaera, estatuek 
ondo dakite badirela, eta gero eta gehia-
go izango direla. AEBetako militarrei 
dagokienez, Pentagonoak duela hama-
bost urte, 2003an, txosten bat zabaldu 
zuen izen honekin: “Klimaren aldake-
ta bortitz baten agertokia eta bere on-
dorioak AEBen nazio segurtasunerako”. 
Tartean zioen: “AEBen mugak oro indar-
tu behar dira, atzera botatzeko Karibeko 
uharteetatik (arazo bereziki larria), Me-
xikotik eta Hego Amerikatik gure gogoz 
kontra datozen etorkin gosetuak”.
 Klimaren aldaketak hainbat aurpe-
gi erakusten ditu dagoenekoz: gero eta 
indartsuago jotzen duten super-ekai-
tzak, uholdeak, lehorteak, itsas maila-
ren igoerak irensten dituen lurrak, ur 
gezen gazitzea... Horien ondorioz 2008 
eta 2015 artean urtero 26 milioi jendek 
alde egin zuen bere sorterritik. Gerrak 
lekualdatutakoenak baino kopuru han-

klimaren erotzeak 
kanporatutako etorkinei, 
guk hesi militarizatuak Pello Zubiria Kamino 

@pellozubiria
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diagoak dira. Gehienak hurbileko herri 
eta hirietara doaz aterpe bila, batzuk 
ausartzen dira aberatsen paradisueta-
raino. 
 2050erako kalkuluen arabera 250 eta 
1.000 milioi pertsonak klimagatik ihes 
egitea espero da. Koko Warner Nazio 
Batuen Erakundeko unibertsitateko adi-
tuak esaten du, zenbaki zehatzen ingu-
ruan eztabaida egon arren, migrazioe-
kin ikusiko dena harrigarria izango dela 
eta “historian ezagutu den beste edozer 
gaindituko duela”.
 Herrialde aberatsetara hurbilduko 
direnek, hasteko, hesiekin egingo dute 
topo. Berlingo murru famatua bota zu-
tenean, 1989an, 15 harresi handi zeu-
den munduan; gaur 70 dira, bi herenak 
2011z geroztik eraikiak.
 Daukaten hormigoi edo altzairuaz 
gain, ordea, orain mugen hesitzea high 

tech da: gauez ikusteko kamerak, ener-
gia termikoa behatzen dutenak, edo-
zein mugimendu hautemateko radar 
sistemak, droneak, ibilgailu blindatuak, 
komando eta kontrol eraikuntzak, base 
militar operatiboak... Gehi horien bidez 
muga baimenik gabe zeharkatzen ha-
rrapatutakoak kopuru handitan atxilo-
tzeko presondegiak eta kanporatzeko 
logistika osoa. AEBetakoa gai omen da 
urtean 400.000 pertsona kanporatzeko.
  “XX. mende amaieratik hasita –idatzi 
du Millerrek–, XXI.aren historiak bildu-
ko du nola nazio-estatuek itxi eta mili-
tarizatu zituzten beren mugak mundu-
ko jende txiro eta baztertuenentzako. 
Baina baita ere mugak erabat zabaldu 
zituztela munduko aginteen eta nego-
zioen jabe diren klaseentzako”. 
 Europak ere, Apple bezalako multi-
nazional batek 13.000 milioi euroko 

zergak kobratzeko sustantzia egiten 
ez duen Europak, bere mugak militar-
ki gotortzeko estrategia bera darama, 
klase guztietako hesiak eraikitzeare-
kin batera –Bilboko portukoa ez da 
izanen azkena– zuloren batetik sartu 
ostean harrapatutako etorkinak atxi-
lotzeko espetxeak antolatuz, hala nola 
Espainiak azaroan Archidonan ireki 
duena.
  Mugen militarizazioaren hurrengo 
atala etorkin ilegalei laguntzen dieten 
herritar eta taldeen kontrako krimina-
lizazioa izango da. Zehazkiago, izaten 
hasi da. Solidaritate delitua isun eta es-
petxez zigortzen hasi dira epaileak, era-
baki balute bezala jende zintzoa izatea 
dela mendi elurtuetatik ia larru bizirik 
datozenei salda beroa edo itsaso zaka-
rrean jostailuzko txalupetan arriskatzen 
direnei txikota eskaintzea. n

klima aldakEta | migrazioa | lobbyak Net Hurbil

50 urtez elkarrekin

Don Bartlettik ‘Los Angeles Times’-en 1993an 
argitaratu zuen argazki hau: kontrata bateko 
obreroak Kaliforniako autopista zati horretan 
etorkinei pasabidea eragozteko hesia ari ziren 
eraikitzen, ondoan zeukatela aurreko urteetan 
alderdi haietan ezagunak ziren “Etorkinak 
korrika” bataiatutako afixetako bat. “Kontuz, 
etorkinak!” ere izendatu zitekeen irudiak auto 
gidariak ohartarazi nahi zituen, dozenaka 
baitziren gaueko lasterkaldietan bizia galtzen 
zuten latino ilegalak. 25 urte geroago, askoz 
militarizatuago daude mugak.
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Narratzailea eta pailazoa zara; ikasketa 
aldetik, ordea, ez duzu loturarik arte es-
zenikoekin. Zeri zor diozu grina? 
Hitzontzia izan naiz beti, beti eduki dut 
horretarako joera. Gogoan dut Cesarrek 
[Marcos] eta biok, gaztetan, orduak eta 
orduak pasatzen genituela Ilargi taber-
nan hizketan. Leku deserosoa zen, baina 
hantxe egoten ginen nekatu gabe: beti 
esaten genuen han egotera behartuko 
bagintuzte denuntzia bat jarriko genio-
keela behartzen gintuenari, sekulako 
hotza egiten zuelako. Baina tira, gogo-
ratzen naiz behin, biak han geundela, 
bera marrazten, zeren Cesar marrazten 
ibiltzen zen edozein lekutan, gure ne-
rabe-krisiarekin, eta gogoratzen naiz 
hauxe esan niola: “Pentsa ordainduko 
baligute hitz egiteagatik” eta berak esan 
zidan “eta marrazkiak egiteagatik”. Ga-
rai hartan amets hutsa iruditzen zitzai-
gun, pentsa, hitz egitea eta marraztea 
izatea gure ogibidea, eta orain... 

Orain, halaxe ari zarete. Clownean baino 
lehenago hasi zinen ipuin-kontatzen. Nola? 
Ikasketetan beste bide bat egin nuen 
nik, ingurumen osasun modulua ika-
si nuen Arrasaten, eta gero han bertan 
hasi nintzen lanean, Lagun Aron [Asegu-
ruak], lan osasuna eta higienea zaintzen. 
Orduan, Oihularik ipuinak kontatze-
ko ikastaro bat antolatu zuen Antzuo-
lan. Oihulariko Rakel [Imaz] ezagutzen 
nuen, eta animatu egin nintzen. Egin 
nuen ikastaroa, eta handik gutxira Ra-
kelek deitu zidan, norbait behar zutela 
Irungo liburutegian ipuinak kontatzeko, 
eta ea joango nintzen. Ni pixka bat ho-
rrelakoa naiz, ez naiz neu joango esate-
ra ipuinak kontatu nahi ditudala, baina 
zuk eskatu badidazu, ba zure ardura da, 
badakizu nor bidaliko duzun… eta joan 
egin nintzen. Oso gustura aritu nintzen, 
gehiagotan joaten hasi nintzen eta azke-
nerako ia asteazkenero nenbilen Irungo 
liburutegian ipuinak kontatzen.

beatriz egizabalen izena dexente zabaldu da azkenaldian, Erradikalak gara 
ikuskizunaren haritik, eta jende askok hauxe galdetu omen du: “nondik atera 
da hau?”. egizabalek 20 urte egin ditu ipuinak kontatzen, eta 2005az geroztik 
modu profesionalean dabiltza Cesar marcos eta biak, kontukantoi taldean, 
narratzaile eta pailazo lanetan. nondik atera den baino, zertan ibili den 
deskubritzen ahalegindu gara elkarrizketa honetan. 

Beatriz Egizabal
1971, Lasarte-Oria

Narratzailea eta pailazoa. 1998an 
ekin zion ipuinak kontatzeari, eta 
2005az geroztik buru-belarri dihardu 
oholtza gainean, clown eta kontalari, 
besteak beste, Kontukantoi taldean, 
Cesar Marcos kidearekin. Feminismoa 
dute lanean ardatz, ipuinetako 
estereotipoak irauliz eta iruditegi 
berriak sortuz. 2017ko otsailean 
Erradikalak gara ikuskizuna estreinatu 
zuten Ane Labaka bertsolariak eta 
Egizabalek, bertsoa eta bakarrizketa 
uztartuz. 36 plazatan erakutsi dute 
urtebete eskasean. 

beatriz Egizabal, ipuin kontalaria

«Porrotaren aurrean beste 
jarrera bat hartzen, horretan 
lagundu dit clownak»

Danele Sarriugarte Mochales 
@daneleSM 
ARGAZKIAK: DAnI BLAncO
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Orduan erabaki zenuen buru-belarri eki-
tea? 
Ez, ez. Laborategi batean ari nintzen la-
nean, eta lan ona zen: oraindik ez zida-
ten kontratu finkorik egin, baina horre-
tarako bidean nengoen; berez edozein 
pertsonak nahi lukeen lana lortu nuen, 
eta garai hartan ez zen erraza ikasi ze-
nuenarekin zerikusia zeukanik topa-
tzea. Baina, zera, nik banekien edozein 
momentutan eskaini ziezadaketela kon-
tratu finkoa, eta horrek hotzikarak sor-
tzen zizkidan. 

Ustez jende guztiak nahi izango luke ha-
lako lan bat, zuk ez ordea…
Nik ez. Hein handi batean Arrasaten 
zelako, eta nik oraindik ez neukan zil-
bor-hestea guztiz apurtuta, Lasartere-
kiko lotura oso potentea neukan. Gauza 
asko ziren eta azkenean utzi egin nuen 
lana. Ipuin-kontatzen nenbilen jada, 
tarteka, baina ezin nuen horretaz bizi. 
Bestalde, kontalari-lana janzteko, ma-
gisteritza ikasten hasi nintzen, eta beste 
hainbat lanetan ibili nintzen, harik eta 
berriro Oihulari tartean sartu zen arte, 
beste ikastaro batekin.

Eta clowna ezagutu zenuen.
Hori da. Bizpahiru eguneko ikastaroak 
antolatu zituzten Brinkolan. Hara joan 
ginen Cesar eta biok, eta flipatu egin 
genuen. Esperientzia guztia, ikastaroa, 
Oihulariren pedagogia… pila bat gustatu 
zitzaigun. Eta gero kasualitatez jarraitu 
genuen ikastaroak egiten, eta justu Vir-
ginia [Imaz] egon zen AEBetan Cirque 
du Soleil-ekin, eta itzuleran nahi zuen 
Oihulari berritu. Garai hartan hantxe 
genbiltzanez, proposatu zigun taldearen 
parte izatea. Unibertsitatea zen hura, 
eta ez bakarrik formakuntza aldetik, 
baizik eta lan aldetik. Askotan clowna-
rekin gertatzen da nahi adina ikastaro 
egin dezakezula, baina non praktikatzen 
duzu hori? Oihularin egoteak eszenato-
ki pila bat ekarri zizkigun. 

Garai batean clowna ez omen zitzaizun 
batere erakargarri. Zerk harrapatu zin-
tuen azkenean? 
Brinkolako ikastaro horietan dena izan 
zen oso interesgarria, baina klown-
klusioek harrapatu ninduten benetan: 
adrenalina hori, joatea toki batera, hi-
tzaldi batera edo ikastaro batera, entzu-
tea, eta gero bukaeran oholtzara atera-
tzea zure pailazotik eta kontatzea beste 

ikuspuntu batetik zer gertatu den… Ho-
rrekin maitemindu nintzen eta horrekin 
maiteminduta nago oraindik. 

Bereziki gogoan al duzu klownklusio
-saiorik? 
Badaukat bat gogoan, halako klik bat 
izan zelako. Sevillara bidali gintuzten, 
Anduriña Zurutuza eta biok, Anduriña 
ere Oihularin ibilitakoa baita, eta oso 
laguna, eta hara bidali gintuzten Emaku-
mearen Andaluziako Institutuak antola-
tutako kongresu batera. 500 lagun in-
guru bildu ziren, eta niretzat izan ziren 
bi klik: feminismoa eta klownklusioak. 
Oihularin, Virginiaren ondoan egonda, 
asko landu genuen feminismoa; egia 
esan, ni gaztetan talde feminista batean 
egon nintzen, baina gehiago zen terapia 
moduko bat, eta Virginiarekin askoz ere 
biziago piztu zitzaidan grina hori.

Eta zer ezagutu zenuen kongresu hartan? 
Niretzat kongresu hori izan zen klik fe-
minista oso potente bat zeren hitz egin 
zuten genero-ikuspegia txertatzearen 
garrantziari buruz eta genero-inpaktua-
ri buruz. Adibide bat jarriko dizut. De-
magun erietxe batean murrizketak egin 
behar dituztela, eta okurritzen zaiela 
bihotzeko ebakuntza egin dieten gai-
xoei egonaldia laburtzea: hogei egun 
beharrean egongo dira hamar egun. Mu-
rrizketak mesede egingo dio erietxeari, 
baina kongresuko hizlariek esaten zu-
ten hor genero-inpaktua neurtu behar 
zela. Bihotzeko ebakuntza gizon bati 
egin badiote, eramaten duzu etxera ha-
mar egun lehenago, eta nork zainduko 
du gizon hori? Ba bere inguruan dauden 
emakumeek, eta hala, administrazioak 
aurrezten duena emakume baten gain 
geratuko da. Gaixoa emakumea bada, 
berriz, ez diote behar bezala errekupe-
ratzen utziko, bera hasiko da-eta etxe-
koen ardura hartzen. Horrelako adibi-
deak, orain, nahiko ezagunak dira, baina 
garai hartan… 

Noiz izan zen kongresua? 
2001. urtean. Kongresuak bi egun iraun 
zuen, eta gero han atera ginen Anduriña 
eta biok, jende haren guztiaren aurrean 
gure pailazo sudurrekin zerbait egitera. 
Izugarria izan zen. Gauza asko ahaztu 
ditut, baina adibidez, kongresuko par-
te hartzaile gehienak emakumeak zi-
ren, gutxi gorabehera 450 emakume eta 
50 gizon, baina, hala ere, emakumeek 

komun bat zeukaten eta gizonek beste 
bat. Orduan sortzen zen sekulako ilara 
emakumeen komunetan eta gizonak, 
berriro ere, eroso-eroso zeuden beraien 
komun pribatu horretan. Adibide horri 
helduta azaldu genuen berdintasunaren 
eta ekitatearen gaia klownklusioetan. 
Gizonek eta emakumeek egoera berdina 
zeukaten, komun bat, baina abiapun-
tuko egoera ez zen berdina, eta beraz 
ekitatea izango zen komunena beste 
modu batean antolatzea. Horrelako adi-
bide txoro batekin agertu ginen bi pai-
lazo azalduz zergatik ez den ekitatiboa, 
egoera berdina ez denean biei gauza 
berdina ematea. Horrelakoak lortzea da 
klownklusioen helburua.

Klownklusioak egiten ikusi zintudan 
orain dela hiru urte, euskal gatazka politi-
ko-armatuari buruzko ikuspegi feminista 
lantzen zuen udako ikastaro batean, eta 
iruditu zitzaidan katarsi moduko bat ger-
tatu zela, gai horietaz aritu ostean estu 
samar geundela denok, eta bat-batean 
klownklusioei esker askatu egin ginela.
Hasteko, klownklusioetan badago gauza 
bat oso potentea: inprobisazioa. Ni hor-
txe nago ekitaldiak iraun bitartean, eta 
testuinguru horretan gauden guztiok ari 
gara erreferente batzuk bizitzen, eta ni 
ere horren parte naiz, adibidez hizlarie-
tako bat astun-astuna bada. Nire lana da 
adi-adi egotea eta gauzak apuntatzea, 
izan daiteke hizlari baten astuntasuna 
edo komunak izugarri txikiak direla eta 
hanka bat altxatu behar duzula atea itxi 
ahal izateko. Nire zeregina ez da eki-
taldian esan den guzti-guztia ulertzea 
eta gero hori laburbiltzea. Ni ateratzen 
naiz eta hasten naiz gertatu denarekin 
jolasten, inprobisatzen, sudur gorria 
ipinita, eta beste erregistro batera pa-
satzen gara, emozioetara. Nik uste dut 
hori izan daitekeela zuk aipatu duzun 
katarsia. Gero, klownklusioak borobil-
tzea izango litzateke, batetik, emozioak 
ateratzea, publikoaren irribarrea edo 
malkoa, eta bestetik, gaiarekin zerikusia 
daukan esaldi bat harrapatzea, ondorio 
gisa erabil daitekeena. 

Clown ikastaroak ematen ari zara Donos-
tiako Emakumeen Etxean. Denok dauka-
gu barruan gure clowna?
Nik uste dut, beti bezala, bi esparru dau-
dela: publikoa eta pribatua. Idazlea edo-
nor izan daiteke? Ba bai, nahi duenak 
idatzi dezake. Publikatzeko ordea, bada 
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igual denak ez du balio. Nik uste dut na-
rratzaile eta clownekin antzeko zerbait 
gertatzen dela. 
 Nik beti esaten dut ikastaroak ematen 
hasi naizela, baina ez naizela formatzai-
lea. Clown ikastaroak ematen ari naiz 
Emakumeen Etxean, publiko definitu 
bati begira. Norbaitek modu profesio-
nalean egin nahi badu clowna ez nioke 
esango nire ikastaroetara etortzeko, ze-
ren badaude eszenatokian formatzeko 

beste formatzaile askoz ere egokiagoak. 
Baina, ea edonork jolastu dezakeen, 
probatu dezakeen zer den bat-batean 
sudur gorri bat jartzea eta jendaurrean 
agertzea beste nonbaitetik, edo beste 
era batera, bada bai, noski.

Clownak ematen dituen tresnek zertara-
ko balio dute gure eguneroko bizitzan? 
Porrotarekin adiskidetzeko modu bat 
dela entzun dizut.

Zer gertatzen da bat-batean maskara 
txiki bat jartzen duzunean, kasu ho-
netan sudurra? Ni Brinkolako ikasta-
ro horretan pailazoarena egiten hasi 
nintzenean horixe deskubritu nuen, 
porrotarekin zegoen erlazioa… Zer-
bait erortzen zitzaidanean, adibidez, 
kontua ez zen gaizki egin nuela; ai-
tzitik, frakasoak barrea sortzen zuen 
publikoan, baina ez zidaten niri barre 
egiten huts egin nuelako, kontua da 
bat-batean paktu antzeko bat sortu 
zela, eta orduan porrota, hein batean, 
arrakasta zen. Orain hitzez esplikatu 
dezaket, momentuan ez zen hain na-
barmena. 
 Ni, neure eguneroko bizitzan, ez naiz 
perfektua, eta adibidez hemen mahai 
gainean dauzkagun katilu eta zapi eta 
gauza guztiak sukaldera eraman nahi 
banitu, hasiko nintzateke denak bate-
ra hartu nahian eta zaildu egingo nuke 
berez hain erraza den zerbait; orduan, 
clowna ezagutuko ez banu, frustrazioa 
sortuko lidake dena batera garraiatu 
nahi eta ezin horrek, eta orain, berriz, 
barregura sartzen zait. 

Norbere buruaz barre egiten ikasteko 
modu bat al da? 
Bai, eta gainera badakit hau guztia 
etxean egin ordez antzezlan batean egin 
banu itzela izango litzatekeela. Clownak 
eman dit beste ikuspuntu bat horrelako 
gatazken aurrean, baita nire bizitza per-
tsonalean ere. 

Orduan, kontua ez da etengabe huts egi-
ten saiatzea, baina gertatzen denean ja-
kitea ez dela hainbesterako. 
Hori da, ez da porrotaren bila joatea, 
da porrotaren aurrean zer jarrera har-
tzen duzun. Eta niri horretan pila bat 
lagundu dit clownak. Norbere barruko 
umea aurkitzea eta halako gauzak ai-
patu ohi dituzte askok, baina nik ez dut 
horrekin lotzen. Noski, batzuk esango 
dute nik egiten dudana ez dela clowna, 
asko hitz egiten dudalako eta gorpu-
tza erabili arren ez naizelako bereziki 
korporala. Hori ere gertatzen zait, na-
rratzaileen artean ez naiz narratzaile 
bikaina keinu asko egiten ditudalako 
eta hor azpian clowna nabaritzen dela-
ko, eta gero clownentzat ez naiz guztiz 
clowna gehiegi hitz egiten dudalako. 
Niri ez zait askorik axola sailkapen 
hori, lan egiten jarraitzen dudan bi-
tartean.
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Jardun berri batean ikusi zin-
tugun pasa den urtean: ba-
karrizketagile, Erradikalak 
gara ikuskizunean, Ane La-
baka bertsolariarekin bate-
ra. Zer moduzko esperientzia 
izan da? 
Horixe izan da 2017ko nire 
deskubrimendua: baka-
rrizketak. Nik ez dut nire 
burua bakarrizketalari be-
zala inoiz ikusi ez aurkeztu. 
Helduentzako ipuinak kon-
tatzen ditudanez, sarritan 
deitu didate esanez, “esan 
didate monologoak egiten 
dituzula…”. Ez, ipuinak eta 
bakarrizketak gauza ezber-
dinak dira, hori argi eta gar-
bi dago. Gainera, niri baka-
rrizketek ez didate bereziki 
erakarri, edukiak-eta gizo-
nezkoentzako eginak dau-
delako gehienbat. Batzuen 
teknika, ordea, edo zer-nola 
komunikatzen duten gus-
tatzen zait, adibidez gustu-
ko dut Eva Hache, baina ez 

nuen uste nirekin loturarik 
zeukanik ezertan. 
 Gero, aukera atera zen Ane 
Labakarekin zerbait egiteko, 
probatu genuen, nik baka-
rrizketa batzuk prestatu ni-
tuen eta oso ondo atera zen. 
Iruditu zitzaigun hori izan 
zitekeela elkarrekin aritzeko 
formula: sorkuntza-proze-
sua hain izan da fluidoa, hain 
joan da erraz. Ez genuen ha-
lako harrera berorik espero. 
Kontrakoa ere ez genuen es-
pero, ez duzu ia ezer espero. 
Anek oso ondo esplikatzen 
du: zerbait duina egin nahi 
genuen, baina erantzuna 
ikusita, uste dut duina bai-
no zertxobait gehiago egin 
dugula. Oso eroso sentitzen 
naiz bakarrizketan, uste dut 
hor aurkitu dudala zerbait. 
Jakina, ez da inprobisazioa 
eta diziplina handiagoa es-
katuko dit. Hori ez dakit zer 
moduz eramango dudan. 
Ikusiko dugu. n

beatriZ egiZabal ipuina | pailazoa | bakarrizkEta
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 amErikEtako Estatu batuak | inpErialismoa | latinoamErika iritZiak

mundua polo bakarreko egitu-
ra inperialista batetik polo 
anitzetako egitura baterako 

trantsizioan dago. Berri ona da, poten-
tzien arteko pisu eta kontrapisuen joko 
horrek soberania esparru autonomoak 
eta eraldatzaileak jaio edota indartze-
ko abagunea sortu baitu. Testuinguru 
horretan garatu ziren Latinoamerikako 
ezkerreko gobernuak. Zoritxarrez oasi 
bat izan dira indar progresisten pano-
raman. Bitartean, munduko ezkerreko 
indar hegemonikoak noraezean egon 
dira.
 Ezkerreko puristek maiz kritikatu di-
tuzte Latinoamerikako gobernu eralda-
tzaileak: lehengaiekiko dependentzia, 
estraktibismoa, egitura ekonomikoa 
eraldatzeko proiektu ahulak, ustelkeria, 
ustezko pitzadura demokratikoak edota 
naturarekiko begirune eskasa. Kritika 
guztiak argudio sendoek sostengatzen 
badituzte ere, askotan mendebaldar-
zentrismotik eginak dira jarrera ez 
eraikitzailearekin. Baina ez dezagun 
galdu perspektiba, ezker eraldatzailea 
Latinoamerikako gobernuetara iritsi 
zenean premiazko egoera zen nagusi 
herrialde horietan. 
 Lehenengo betebeharra neolibera-
lismoak sortutako miseria eta hon-
damendiari aurre egitea zen. Egoera 
zail horren erdian, erakundeak sortu 
eta botere-arazteko prozesua burutu 
zuten birbanaketa burutzeko politika 
publikoak aurrera eraman ahal izate-
ko. Abiapuntua ezin kaskarragoa zen: 
egitura eta kultura neoliberala zen jaun 
eta jabe, eta kasu gehienetan mugimen-
du eraldatzaileen oinarria soziala klase 
apalenek soilik osatzen zuten, ezkerrak 
ez zituen koadro prestatuak. Halere, 
esperimentuak emaitza txukunak lortu 
ditu, krisia iritsi bada ere. 
 Litekeena da egungo argazkia duela 
12 urtekoa baino errealagoa izatea. 
Ameriketako Estatu Batuak despitatu 

samar harrapatu zituen orduko olatu 
ezkertiarrak, baina ikasi egin zuen eta 
Barack Obamaren eskutik Latinoame-
rikara bueltatu ziren. Inflexio puntua 
2009ko Manuel Zelayaren kontrako 
Honduraseko estatu kolpea izan zen. 
Ordutik AEBen esku-hartzea ugaldu 
eta indartu egin da, kontra ofentsiban 
dago: 2012an Paraguain estatu kolpe 
leuna egon zen Fernando Lugo kar-

gugabetzeko, 2016an Dilma Rousseff 
kargugabetzeko Brasilen eta 2015ean 
Mauricio Macri eskuindarra iritsi zen 
Argentinako Presidente kargura. 
 Gobernuen desgasteak, lehengaien 
prezio erorketak eta AEBen esku-har-
tze aktiboek esplika dezakete krisiaren 
parte bat, baina badago beste faktore 
bat. Indar aurrerakoiek polarizazio 
estrategiak alboratu zituzten kudeake-
taren diskurtsoaren mesedetan. Esku-
maren errelatoa erosi zuen ezkerrak, 
hau da, herritarrak karga ideologiko
-politikoagatik nekatuak omen zeuden. 
Logika horretatik ulertu behar da Rou-
seffek ortodoxia ekonomiko liberalaren 
defendatzaile bat jarri izana Ekonomia 
Ministerioan edo alderdi aurrerakoien 
hautagai presidentzial berriak ilusioa 
sortzen ez zuten moderatuak izatea: 
Argentinan Daniel Scioli (Macriren 
aurka galdu zuen), Ekuadorren Lenin 
Moreno edo Uruguain Tabaré Vázquez. 
 Krisiak krisi, neoliberalismoak arazo 
bat du, ez du batere erraza bere eredua 
inposatzea hauteskundeen bitartez. 
Lenin Moreno traidore bat izan daiteke, 
baina Alianza País-ek irabazi zituen 
hauteskundeak; Chavismoa nabar-
men indartu da; Temer gorrotatua da 
Brasilen eta Lulak aukera guztiak ditu 
irabazteko; Evo Moralesek Bolivian 
jarraituko duela iragarri du; El Salvado-
rren FMLN dago gobernuan; Uruguain 
Frente Amplio eta Nikaraguan FSLN.
Eskuinak Hondurasen hauteskunde 
iruzur masibo bat burutu behar izan du 
boterea mantentzeko, nazioarteko begi-
raleek horrela aitortu dute. Macrik eta 
Temerrek neoliberalismoa inposatze-
ko presa dute, boterean gutxi iraungo 
duenaren presa dirudi. Zentzu horre-
tan, 2018a erabakigarria izango da 
Latinoamerikan, ezkerreko gobernuen 
aliantzaren zutabe izan diren Brasil eta 
Venezuelan hauteskunde presidentzia-
lak daude. n

Ezker eraldatzailea bizirik dago 
latinoamerikan

asier blas  
ehu-ko irakaslea 
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iritZiak tortura 

eusko Jaurlaritzaren eskariz eta Paco 
Etxeberriak gidatuta aditu talde 
batek egin duen torturari buruzko 

txostena, aspaldi egin beharreko urra-
tsa zen, eta askorentzat berandu iritsi 
arren ongi etorria, zalantzarik gabe. 
Hala ere, gauzak ondo egingo badira, 
beste pauso askoren arteko lehena izan 
beharko luke honek, eta ez, itxura guz-
tien arabera, egin nahi dutela ematen 
duena: arlo honekiko zorra kitatuta 
dagoela esan, eta tiradera baten barre-
nean utzi, betiko ahaztuta. 
 Beste pauso askoren arteko lehena 
izan behar lukeela esaten dudanean ez 
nabil abstrakzio teorikoetan, ekintza 
zehatzak proposatzen baizik: lehenik 
eta behin, torturaren biktima izan diren 
guztiei kalteordain moral eta ekonomi-
koak eskaini beharko litzaizkieke; arre-
ta mediko eta psikologikoa, behar eta 
eskatzen dutenei; barka eske pribatu 
eta publikoak; esker emate eta aitor-
tzak. Hori hasteko. 
 Berehala, baina, tortura bidez lortu-
riko salaketak edo autoerruduntzeak 
izan dituzten prozesu judizial guztien 
errebisioa egin beharko litzateke eta, 
behar denean, baita zigorren etetea 
ere, eta bidegabeki betetako zigorren 
kasuan (zenbat ote!) gutxienez desen-
kusak eta kalteordainak.

 Horrekin batera, aldaketa legal eta 
administratiboak egin beharko lirateke 
berehala, tortura kasu gehiago gerta ez 
dadin: atxilotuen inkomunikazioa ken-
duz, atxiloaldia grabatuz eta adituek 

eman ohi dituzten gainerako aholkuak 
betez.
 Eta, aurrekoez gainera, urteotan 
izan diren tortura kasu horiek iker-
tu beharko lirateke benetan eta haien 
errudunak bilatu; egile zuzenak nor 
diren ez dagoela jakiterik esango du 
baten batek; jakina, horrelaxe antolatua 
egon delako dena, tortura ez zedin izan 
salbuespena baizik eta praktika orokor 
eta sistematikoa; baina, torturatzai-
le sadiko zehatzak nor izan diren beti 
jakiterik ez balego ere, bila ditzagun 
haien lankide izan diren era guztietako 
estaltzaileak, eta jarduera hori baimen-
du, bideratu eta babestu duten ardura-
dun politikoak, eta ezikusia egin duten 
administrazio judizialeko epaile, fiskal, 
mediku… Torturak gutxietsi, ukatu edo 
ezkutatu dituzten kazetari, intelektual 
eta komunikabideekin zer egin behar 
litzatekeen ez dakit zehazki, baina bai 
behintzat haien erru-zatia aipatu eta 
nabarmendu.
 Hori dena, edo hori behintzat. Gu-
txienekoa iruditzen zait, tortura ilegala 
eta arbuiagarria eta nazkagarria eta 
inoiz gertatu behar ez zuen zerbait dela 
onartzen badugu. Eta eskatzen du-
dan hori utopikoa edo desegokia edo 
ezinezkoa dela uste baduzu, atera zuk 
zeuk horren ondorioak. n

lehen pausoa

torturatzaile sadiko 
zehatzak nor izan diren 
beti jakiterik ez balego ere, 
bila ditzagun haien lankide 
izan diren era guztietako 
estaltzaileak, eta jarduera 
hori babestu duten 
arduradun politikoak

xabier mendiguren Elizegi 
irakaslea 

@xme64



ARGIA | 2018/01/21 19

indarkEria matxista | iragarkiak iritZiak

lurrin kirastuak

beldurrezko pelikulen alderik okerrena 
amaitzen diren unean iristen da, ondorengo 
orduetan eta datozen gauetan –batzuontzat 

behintzat–. Filma bera hazi bat ereitea baino ez 
da, gainerakoa zure buruak egingo baitu, askoz 
hobeto eta askoz errealago.  
 Horrela, pertsona ausartaren mozorroa erori 
eta komunetik logelarako ibilbidea korrika iga-
rotzen harrapatuko duzu zeure burua, korrido-
reko argia piztuta. Ez duzu hankarik eta besorik 
izarapetik aterako, beroak itotzen egon arren. 
Armairuak itxiko dituzu eta, muturreko egoere-
tan, ohepean begiratuko duzu ea norbait dagoen, 
zeure buruari galdetuz ea kasualitatez norbait 
balego zer kristo egingo zenukeen. 
 Pelikula batek, gainera, aurretik ikusitako pe-
likula guztietako munstro eta hiltzaileez gogora-
tzea dakar, zure garuneko zimurren batean gor-
derik zeudenak, ustez desagertuta. Denak zeure 
gelan eta gaur gauean, baina biharamunerako 
inor ez; esnatu eta zure ausartaren mozorroak ea 
erotu ote zaren galdetuko dizu lurretik. 
 Gauza kuriosoa baita beldurra. Beharrezkoa 
bai, baina gorrotagarria ere bai, batez ere iraun-
kor bilakatzen denean. Eta fikziotik sortutako 
beldurrak aldatzen bazaitu, errealitatean oinarri-
tutakoarekin zer? 
 Komunetik logelara baino pausu bizkorragoan 
joan izan zara tabernatik etxera, pertsona ausar-

taren mozorroari gogor helduta kremaileratik. 
Orain ezin zaizu erori. Ez duzu eskurik poltsi-
koetatik atera nahi, batean telefonoa eta bestean 
giltzak dituzulako. Ohepera baino gehiagotan 
begiratzen duzu atzerantz kalean, zeure buruari 
galdetuz ea kasualitatez norbait balego zer kristo 
egingo zenukeen. Eta aurrez entzundako mila 
gertaera datozkizu gogora: parkekoa, poligono-
koa, kotxekoa, jaietakoa… Denak zeure atzetik 
eta gaur gauean. 
 Eraso matxista bakoitzak mezu bat uzten digu, 
zirimiria bezala erortzen zaiguna autodefentsa 
tailerrez, manifestazioz eta ahalduntzez loditu 
dugun azalaren gainera. Beldurra da. Eta jakin 
arren kontrolerako mekanismo indartsuena 
dela, eta ez dagokigula guri hori sentitzea, eta 
bandoz aldatu beharra dagoela, hortxe jarraitzen 
du itsatsita. Eta gorroto dut hori kontrolatu ezi-
na, nahiago nukeelako pentsatzea erotuta gau-
dela denok, armairuan inor ez dagoela dakigun 
bezala jakin salbu iritsiko garela etxera…  Baina 
egunerokoak erakusten digu imajinatu ditugun 
egoera guztiak gerta daitezkeela edonoiz eta 
edonon. 
 Beste inorengan sinesten ez dudan honetan, 
beldurraren transformazioan sinetsiko dut, eta 
gure antolatzeko gaitasunean, eskuz eta hortzez 
defendatzeko geureganatu ditugun eremu guz-
tiak. Pausorik ez atzera. n

Pelikula

nerea ibarzabal   
kazetaria 
 @ibarnere

telebista isiotu dudan bakoitzean, lurrin 
iragarkiak ikusi ditut, zientoka. Pentsa-
tzen hasita nago hatsa dariola gabiltzala, 

hainbeste perfumatu beharra badugu. Baina era 
berean, spot horiek ez dute usaimenik irudika-
tzen. Gaitza da, bai, usainak (edozein) pantaila 
zeharkatzea, baina flasko zoragarri horiekin 
beste promesa batzuk iradokitzen dizkigutela-
koan nago: edertasuna, erromantzea eta sexua.
 Nerabezaroan bazen kolonia eslogan bat: tan-
ta bat, musu bat. Sasoi zoro hartan, maitasun 
guran, azal gazteotan tanta bat isuri ez ezik, txo-
rrostada batez blai irteten ginen kalera. Itzuli, 
ostera, promesak huts eginda.

 Edertasuna ere agintzen digute iragarkiok. 
Gazte eta absolutua. Zaharrek ez dute perfu-
matzeko beharrik, hodeiek bezala ez ei dute 
usainik.
 Baina ez dut ulertzen lurrin enpresa hauek 
zelan tematzen diren kolonia bakoitza norendako 
den zehazten. Beti emakume ala gizon. Gene-
ro muga oso markatua, usain ona gizarte-rola 
eraikitzerako orduan, beste adreilu funtsezko bat 
balitz lez. Arrosa ala urdina. Tartekorik inoiz ez.
 Sexu promesa ere oso determinatua. Neska 
gazte eder gelbera, mutil gazte eder bulartsua. 
Betikoa. Hemen ere tarteko edo barietaterik ez!
 Lurrin kirastuen promesa hutsalak. n

leire narbaiza 
arizmendi   
irakaslea 
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iritZiak Euskara iparraldEan | bam 

urte berrian gaude eta honetan 
zehar Euskaraldiaren garapena 
etorriko zaigu, araiz, herriz herri 

eta egunez egun. Gu oraino gaude be-
gira abenduko lehen egunei, zeinetan 
burutu baitugu BAM –Baiona-Ange-
lu-Miarritze– euskaraz ekimena. Hogei 
ginen hastapenean eta, usteak gainditu-
rik, mila inguru ginen heltzean.
 Astez aste antolaketaren lehen bilku-
raz geroztik, iragan da denbora, finkatu 
eragileak eta juntatu partaideak. Gaur 
jada segipena nola eman dugu gogoe-
tagai. Dagoeneko azpimarra daitezke 
hainbat lorpen, antolatzaile nahiz parte 
hartzaile gisa, betiere denak alde bikoi-
tzekoak: lorpen kolektiboak eta pertso-
nalak aldi berean.
 Ahobizi nahiz belarriprest gisa, BAMn 
zehar ukan ditugu bulta zailak: neke-
zien gainditzea, erdararen zurrunbilotik 
ateratzea, muturrak jasatea, frustrazioa 
ere sortu digu eragin genezakeen ere-
mua maila pertsonal soilekoa baitzen, 
esparru zabalagoak amets (adminis-
trazioa, lan mundua...). Nabarmenak 
dira alde pozgarriak: euskaldun batzuk 
ezagutzea, saretzea, nahikeria olde 
gaitza antzematea, helburua betetzen 
sentitzea.
 Antzekoa da talde eragilekoon ondo-
rioa. Gainditu ditugu zalantzak, denbo-
raren kontrako lasterketa, gora behera 
logistikoak. Sustut, parada gaitza ukan 
dugu elkar ezagutzeko eta elkarrekin 
egiteko: bitxia dirudi, kasik denek el-
kar ezagutzen baikenuen, euskaltzale 
ezagunak izanagatik, alta ez genuen 
sekulan egitasmorik garatu elkarrekin 
orain arte. Berez, hori lorpen handia da, 
euskaltzaleen arteko kohesioa eragin 
baitu; kolaborazioak eta egitasmoa-
ren arrakastak, ilusioa sortu digu eta 
elkarrengandik ikasi dugu; bakoitzaren 
iritziek, jakintzek eta gaitasunek espre-
satzeko lekua ukan dute, bakoitzaren 
sarea eta ahalak ekarpenak izan dira.

 Egon garenak oro jatorri, bizileku, 
esperientzia eta ibilbide ezberdinekoak 
gara, elkarren osagarri eta sostengu. Ba-
lore humano horiek oro dute proiektua 
berezi egin.
 Bestalde, oroitarazi digu herri eki-
menaren garrantzia eta iniziatiba 
herritarren egokitasuna, begi bistara 
ekarri aldaketa lorgarria bihurtzeko 
ausardiari bide egiten utzi behar zaiola, 
herritarrengan fidatuz. Oroz gainetik, 
funtsezko aldaketarik eragin ote duen 
eta ikusgarritasuna zen mailakoa izan 
den objektiboki neurtzea oraindik zaila 
bazaigu ere, badakigu ekimenak osatu 
duela funtsezko hutsune bat, hau da 
euskararen erabileraren sustatzea eta 
hiztunen aktibazioaren saila; abentura 
xume honek euskararen balio soziala-
ren berrindartzea, honen funtzio arrun-
tena suspertzea ekarri baitu: BAMk 
euskara gauzak egiteko, ikasteko eta 
partekatzeko tresna gisa birkokatu du.
 Euskal herritar hori, horrelako eki-
men batean parte hartzeko aukera ba-
duzu, ez huts egin! Herritarren multzoa 
da euskararen geroaren zutoina. Hiztu-
nen esku baita hizkuntza baten geroa. 
Eta etorkizuna ez da egituretatik jinen. 
Ez da etorriko jada higatu bideetatik 
edo moldeetatik. Ez dute instituzioek 
ekarriko; alderantziz, instituzioen esku 
hartzearen beha egotea gure kaltekoa 
bihurtu da, nahi dena espero izan arren, 
betiere euskara peko errekako bidean 
jarri duen Estatuaren meneko baita has-
teko. Ahalduntzen eta saretzen den eus-
kaldun bakoitzaren eskutan da geroa.
 BAMk mugetatik hara joateko balio 
izan digu baita mugak non ditugun 
ohartzeko. BAM abentura zoragarria 
izan da, sentiarazi eta deskubriarazi di-
gun guziarengatik eta batez ere euska-
raren geroa gu denen eskuartean koka-
tu duelako: hiztuna erdian da, hizkuntza 
etorkizuna diseinatzeko tresna da. Balia 
gaitezen aukeraz heltzen denean. n

Peko errekatik, maldan gora 
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@beatxo

Antton Olariaga



INDARTU  
DEZAGUN
INDARTZEN  
GAITUENA

argia.eus/eginargiakoa

Egin ARGIAkoa!
Eman eta jaso  

nahi duzun neurrian



22 2018/01/21 | ARGIA

Eskola txikiak | pEdagogia bErritzailEakHeZkuNtZa

Gabonetako oporralditik bueltan joan 
gara Zizurkilgo San Millan eskolara. Ber-
tan irribarretsu hartu gaituzte 2014-
2015 ikasturtean proiektu iraultzaile 
honi ekin zioten Elena Laiz (proiektua-
ren koordinatzailea), Leire Arreseigor 
(Abaltzisketako proiektu burua) eta 
Alaitz Zengotitabengoak (Zizurkilgo 
proiektu burua). Eskola barrutik eraku-
tsi digute eta tailerrak nola dauden an-
tolatuta ikusi ahal izan dugu: aroztegian 
alde batean eraiki eta deseraikitzeko 
zurezko piezak eta eraikuntza jolasak 
daude eta bestaldean aroztegiko “bene-
tako” erremintak eta zura. Mugimendu 
tailerrean psikomotrizitatea lantzeko 
koltxonetak, eta baita mugimenduari lo-
tutako beste lengoaiak lantzeko tresnak 
ere, esaterako, musika-tresnak, drama-
tizaziorako oihalak, dantzarako musi-
ka-entzungailua... Zientzia tailerrean, 
esperimentatzeko eta manipulatzeko 

materialak, besteak beste hondar kaxa, 
iturria, sukaldea... Baratzea eta sukal-
daritza ere zientzia tailerraren zati dira, 
bizitzako laborategi handiak. Liburute-
gian aurkitu ditugu era guztietako ira-
kurgaiak, bertsolarien irudiak, ingele-
sa ere bertan lantzen dutela adierazten 
duten idatziak, eta banaka zein taldean 
gustura irakurtzeko txoko goxoak. Arte 
tailerrean, adierazpide askorako oina-
rrizko materialak: pintura, buztina... 
 Tailer bakoitza da desberdina, sartu 
orduko deika ari zaizkigun hamaika au-
kera erakusten ari zaizkigu, eta ez dugu 
faltan bota ohiko arbel, banakako mahai 
eta aulki ilararik. Atariko plakak adie-
razten duenez, eraikin honek 2012an 
bete zituen 100 urte, eta beraz, posible 
da edozein ikastetxe egokitzea tailerre-
tan antolatzeko, aldizkarietako diseinu 
berritzaileen beharrik gabe, obra kon-
plikaturik eta altzari garestirik gabe.

ikasleak aske  
sentitzen diren  
eskola
badira bi eskola txiki eguneroko jarduera osoa tailerretan burutzen dutenak, 
ohiko arloetan oinarritu gabe. umeek ez dute eserita egon beharrik, nahi 
dutenean tailer batetik bestera joan daitezke eta horrela erabakitzen dute 
zer tailerretan aritu, zer egiten, zenbat denboraz. ez dago testu-libururik,  
ez ikasmailarik, ez adin bakoitzean eman beharreko edukirik, ez azterketarik.  
eta erabateko adin aniztasuna dute: 2-12 urte arteko ikasle guztiak elkarrekin 
aritzen dira uneoro. ezaugarri horiekin guztiekin, berez desagertzen dira 
konparaketak, etiketak, lehia. bertako irakasleek etengabe adierazten dute 
beste irakasleei entzuten ez dieguna: euren eskolan denbora dutela. 
ezagutu nahi bi eskola publiko hauek? ongi-etorria eman digute zizurkilgo 
san millanen eta abaltzisketako txalburun. baina itxaron. lehenik, atarian 
erantzi dezagun berokiarekin batera helduen ikuspegia, haurtzaroaren 
babes-gunera sartzera goaz-eta.

Estitxu Eizagirre Kerejeta 
@eeizagirre 
ARGAZKIAK: DAnI BLAncO
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 Atsedenaldia da eta gaur ikasle denak 
kanpoan ari dira jolasean, beste batzue-
tan haur batzuek eskola barruan jarrai-
tzea erabakitzen dute. Zizurkil eta Abal-
tzisketako eskoletan erlojuak bi gauza 
soilik adierazten ditu: tailerren hasie-
ra eta amaiera eta tarte horretan zer 
hiru edo lau tailer egongo diren zabalik. 
Ez dago “klaserik”, ez tailer bakoitzean 
eman beharreko denborarik, ez lanak 
bukatzeko eperik.

ikasle bakoitzak bere lengoaiak
“Ume guztientzako eskola” nahi dute-
lako ekin zioten besteengandik hain 
ezberdina den eskola antolatzeko era 
honi. Ume guztiak gustura, motibatuta, 
benetan baloratuak eta errespetatuak 
sentitzea esan nahi du “ume guztien-
tzako eskola” izateak, eta bakoitzari 
interesgarri zaizkion aukerak ematea 
“bere izaera, berak barruan duen hori 
garatzeko”. Horretarako ezinbestekoa 
da ikasle bakoitza ulertzea, bakoitzak 
adierazpide edo lengoaia batzuen bidez 
kanporatzen baitugu barruan duguna. 
Aldiz, ohiko eskola sistemak, bereziki 
hizkuntzarekin nahiz matematikarekin 
loturiko lengoaiak bultzatzen ditu, sarri, 
besteak baztertuz. Eskola Txiki hauetan, 
saiatzen dira tailerretan lengoaia ez-
berdinak azaleratzeko aukerak ematen. 
Zengotitabengoak aitortu duenez, “ume 

batzuengan lengoaia batzuk oso gar-
bi ikusten ditugu, baina beste lengoaia 
batzuk oraindik ez ditugu identifikatu. 
Baina kontua ez da ume horiek ez du-
tenik lengoaiarik, noski”. Laizek gehitu 
du umeen lengoaiak ulertu ezean, zaila 
dela baliagarri izango zaizkien aukerak 
ematea ikasle hori egoki garatu dadin: 
“Oraindik ez dugu denetan asmatzen, 
erronka handia dugu umeren batekin, 
ez dugulako lortzen ikustea bera ere 
gustura, zentratua... baina saiatzen ari 
gara”. Begirada aldatzea gakoa da, eu-
ren hitzetan, beste lengoaiak ezagutze-
ko, baina Arreseigorrek nabarmendu 
duenez, “ardura gurea da, irakasleona. 
Gure lana da, ez umearena. Normalean, 
umearengan jartzen da pisua eta ez ira-
kasleongan. Eta gu gara asmatu behar 
dugunak edo begirada aldatu behar du-
gunak”.

“umeek ez dute helduok bezala 
ikusten, ez pentsatzen”
Tailerretan antolatutako eskola hau “fi-
losofia” gisa definitzen dute, “begirada” 
modura, “bizitzeko modu” hitzarekin 
ere bai. Ez da metodo itxi bat, ezta erre-

zeta ere. Pertsona janztea eta bakoitza 
den hori garatzen joatea dute helburu, 
umeek ikaskuntza esanguratsua buru-
tzea, eta horretarako ebidentzia ho-
netatik abiatzen dira: “Umeek ez dute 
helduok bezala ikusten, are gutxiago 
helduok bezala pentsatzen”.
 Umore handiz kontatu dute tailerrei 
ekin aurreko urteetan, proiektuka lan 
egiten zutenean, umeek landutako edu-
kiak ez zirela benetan umeek landuak, 
eta ez zutela jakintza hori benetan bar-
neratzen. Laizen hitzetan, “eduki ba-
tzuk garatzen zituzten eta iristen ziren 
gauza batzuk egitera, baina egin behar 
zirelako, eta oso behartuak, oso gida-
tuak, gure hitzak erabiltzen zituzten, 
ez zen beraien lana, nahiz eta beraiek 
aukeratu gaia eta nahi den guztia. De-
nok emaitzarekin pozik geratzen ginen, 
baina beraiek gero beste zerbait pen-
tsatzen dute, ez du zerikusirik egin du-
tenarekin”. Horren froga gisa adibide 
hau azaldu du: “Gertatu izan zitzaidan 
gai bat landu, aurkezpena egin, eta ge-
latik ateratakoan ikasle horietako bati 
galderaren bat egitea beste modu bate-
ra, eta eman zidan erantzunak ez zuen 
zerikusirik lanarekin! Beraiek benetan 
uste dutena da kontu-kontari ari zare-
nean erantzuten duten hori. Umeek ez 
dute pentsatzen guk nahi dugun bezala. 
Ez dute ikusten guk nahi dugun bezala... 

Abaltzisketan 2-12 urte arteko  
28 ikasle eta 5 irakasle dira aurten  

eta Zizurkilen 37 ikasle eta 6 irakasle.
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eta ez bagara hortik abiatzen, ez badugu 
hori onartzen, alferrik da. 12 urtera arte 
umeak dira. Umeen mundua umeena da, 
eta guk helduena eskatzen diegu, oso 
azkar”.
 Ume bakoitza bere ikaskuntza proze-
suaren gidari dela aitortzeak eta umeen 
begirada eta pentsaera ez dela heldue-
na onartzeak zeharo aldatu du irakas-
le hauen begirada eta funtzioa. Laizek 
azaldu duenez, “ikasleak etortzen zaiz-
kigu behar gaituztenean: galdetzeko, 
beren kontuak esateko, ziurtatzeko, iri-
tzia jakiteko eta beraiena esateko, gerta-
tutakoak komentatzeko… Hori nahikoa 
da askotan beraien ezagutzak garatze-
ko, hazten joateko eta baita, guk ere, 
umeak gehiago ezagutzeko. Eta gaine-
rako uneetan, ez gaituzte behar, beraien 
kabuz egiten dute aurrera. Irakasleon 
rola errotik aldatzen da ikuspegi hone-
tan. Bidelagunak gara, ez gara zer eta 
nola egin behar den agintzen dugunak. 
Baina oso garrantzitsua da umeek gure 
prestutasuna sentitzea uneoro, helduen 
presentzia baita garrantzitsua, makina 
batek inoiz ordezkatuko ez lukeena”. 
Begirada aldatzeak ordura arteko joka-
bideak deseraikitzea eskatu die. Zengo-
titabengoak adibide hau jarri du, ikas-
leekin aritzean maiz sentitzen duena: 
“ai! aurreratu egin naiz, egoera horretan 
azalpena nik eman beharrean itxaron 

banio, agian beste era batera jokatuko 
zuen ikasleak”. Laizek zera gaineratu 
du: “‘Tranpa moduko bat’ egiten genuen 
hasieran. Adibidez, umeen arteko elka-
rrizketan eguzkiari buruzko aipamenen 
bat egin bazuten, hor joaten ginen uni-
bertsoari buruzko informazio piloare-
kin, umeei ahalik eta gehien sartzeko. 
Eta konturatu gara ezetz, ez dutela hori 
ikasteko interesik. Umeak berehala kon-
turatzen dira noiz diren gaiak benetan 
era naturalean eta euren interesen on-
dorioz atera direnak, eta noiz irakasleok 
tranpa eginez, behartuta sartzen diz-
kiegunak. Edukiak, tailer guztietan eta 
uneoro ateratzen baitira gure eskolan: 
beharrak eraginda, bizitzako gertaki-
zunek eraginda, ume bakoitzaren jakin
-minak eraginda...”.

Curriculuma ez al zen bada 
derrigorrezkoa?
Eskola ia guztietako doinua da curricu-
lumak agintzen duen guztia eman ezi-
nik dabiltzanez, ez dagoela betarik ez 
modurik beste hamaika gauza lantzeko. 
Horregatik geratu gara ahoa bete hortz, 
bi eskola publiko hauetan ez dituztelako 
curriculumeko edukiak oinarri. Zenti-
tabengoak azaldu digu zertara dauden 
legez behartuta eta zertara ez: “Konpe-
tentzia batzuk lortu behar dituzte ikas-
leek, baina DBH4. mailan, alegia, 16 ur-

tera arte dute hauek lantzeko tartea. Ez 
LHko 6. mailarako”. Eta Arreseigorrek 
zalantzan jarri du curriculumak egiten 
duen konpetentzia eta arloen arteko lo-
turak zentzurik baduen: “Konpetentziak 
arloekin lotu nahi izan dituzte, baina 
haien arteko lotura ez da batere ebiden-
tea”. Euren eskoletan konpetentziak edo 
gaitasun horiek lantzen direla berretsi 
dute. Arreseigorrek honela biribildu du: 
“Zer behar du ume batek konpetentziak 
garatzeko? Ziurtasuna hartzea bere gai-
tasunetan, bere burua ezagutzen joatea, 
norberak bere interesak ezagutzea, eta 
aukera izatea horiek garatzeko”. Eta za-
lantzan jarri beharrekoa curriculuma 
bera dela gehitu du Zengotitabengoak; 
umeen ezaugarriekiko egokitasun falta 
eta edukiz gainezka egotea egotzi dio: 
“Posible al da umeekin egon den per-
tsona batek hori guztia egin daitekee-
la pentsatzea? Baina umeekin benetan 
egon denak e, ez gelara sartu, berea bota 
eta alde egiten duenak!”.

ume izateko denbora eta ikasleak 
behatzeko denbora
Curriculumeko edukiak eman beharre-
tik beren burua askatuta, testu-liburuak 
agindutako ariketak jarraitu beharrik 
gabe eta urtez urte egin beharreko gu-
txienekorik zein gehienekorik gabe, 
denbora berreskuratu dute bi Eskola 
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Txiki hauetan. Sekretua zein den galde-
tu diogu Zengotitabengoari: “Lehenta-
sunak jartzea. Guk umeei ematen die-
gu denbora, bakoitza bere erritmoan 
garatzen joan dadin. Bestalde, hasten 
duten lana, ataza edo ekintza bukatze-
ko ez dute eperik. Izan ere, hauetako 
bakoitzak bere denbora behar du; une 
eta egoera bakoitzean, ezberdina”. Lai-
zek zehaztu du zer den umeei denbora 
ematea: “Gure ardura da denbora uztea 
ikasleek garatu dezaten barruan dau-
katen hori. Denbora eskaintzea beraien 
interesak landu ahal izateko”. Eta beste 
denbora bat ere badago beren eskole-
tan, irakasleena, ikasleak behatzeko: 
“Denbora hartu egin behar da, denbora 
eskaini, denbora erabili... ‘Ez daukagu 
denborarik’ esaten da baina denbora 
denok daukagu, zertan erabiltzen du-
gun da gakoa”.

azterketak, hezkuntza sistemari
Egunero, tailer bakoitzean behatuta-
koa idazten dute irakasleek eta astean 
behin irakasle guztien arteko bilera egi-
ten dute ikasleen gainean hitz egiteko. 
Horrez gain, astero bi orduko formazio 
saioa egiten dute. Hezkuntza munduko 
autoreez gain, kultura, ekonomia eta gi-
zarteko eragileen ekarpenak ere azter-
tzen dituzte, eta tailerretan egiten duten 
praktikarekin alderatzen dute etenga-
be, ea ipar modura hartzen dutena eta 
praktikan egiten ari direna bat datorren 
birpentsatuz. 
 Ebaluazio jarraitua egitea eta azter-
ketarik ez egitea errealitatea dira hain-
bat eskoletan. Baina berriz ere galde-
ra-mamua: zertara daude behartuta 
ikastetxeak ebaluazio kontutan? Zengo-
titabengoak azaldu duenez, “hiruhileko 
bakoitzean informeak bete behar ditu-
gu, baina hor ere aukera zabala dago. 
Guk informe irekiak egiten ditugu: ber-
tan jartzen dugu umeak zer egiten duen, 
zer gustatzen zaion egitea tailer bakoi-
tzean, lagunekin aritzen den edo batez 
ere bakarrik, nola sentitzen den, berak 
proposatzen dituen lanak edo gure pro-
posamenen zain egoten den... alegia, zer 
ikusten dugun. Baina ez gara balorazio-
tan sartzen”. Arreseigorrek zera zehaztu 
du: “Guk ez dugu esaten ikasleari zer 
falta zaion, eta ebaluazioak normalean 
hortik joaten dira. Etiketa jada hortxe 
dago, ikasle bakoitzaren zailtasunei lo-
tuta, zertara ez den iristen azpimarra-
tuz”. Ikasturte bukaeran aktak betetzera 

behartuta daude eta akta horiek dele-
garitzatik datozen eredu itxi bat direla 
azaldu dute, arloka antolatuta. Eta hor 
bai, kalifikazioa jartzera behartuta dau-

de. “Baina ikusi dugunez denek egiten 
dutela aurrera eta gu ez garenez inor 
esateko ‘honek askoz hobeto egin du 
aurrera besteek baino’ –ez ditugunez 
konparatzen–, denak ‘oso ondo’ doaz, 
noski. Beraien garapena eta ikaskun-
tza aurrera doalako, etengabe, modu 
egokian”, esan du Zengotitabengoak. 
Etaparen bukaeran, LHko 6. mailara iri-
tsitakoan, ikusiko balute ikasle batek 
urtebete gehiago bertan ematea behar 
duela, egoera hori aztertuko lukete.

errespetu erabatekoa oinarri
Filosofia honetan, eskolako kide guztiek 
elkarrekiko duten tratua funtsezkoa da, 
batez ere umeenganakoa. Ikasleek mai-
tasuna eta errespetua sentitu behar di-
tuztela azaldu dute, eta Laizek adierazi 
du benetako errespetua kontzeptu oso 
sakona dela: “Errespetatzea da denbora 
eskaintzea bera den hori garatzeko, es-
kaintzea aukerak lengoaia ezberdinetan 
aritu ahal izateko, behatzen dugun guz-
tia izan dadila gauzak egiteko modua 
aldatzeko bidea eta ez ikaslea sailka-
tzeko edo kalifikatzeko... Umea errespe-
tatzea da entzutea –baina ez belarrie-
kin soilik–, baloratzea ekartzen duena, 
bakarkako momentuak eskaintzea, bi-
deratzea inork ez diezaion inori minik 
egin, onartzea gure pentsamendutik oso 
urruti daudela eta beste era batera uler-
tzen dutela, onartzea guk proposatzen 
diegun guztiari ez diotela helduko eta 
galdera baten aurrean erantzun oso di-
ferenteak egon daitezkeela, galdera gu-
txi eta irekiak egitea, ikaslea besteen 
aurrean ez ebidentzian uztea, ez larri 
sentiaraztea jendaurrean... Ikaslea ondo 
tratatzea hori guztia eta gehiago da”.

“bai, bai, baina... DbHra joatean zer?”
Horra Lehen Hezkuntzako ikastetxe 
guztietako ikasleen gurasoen galdera 
nagusia. Laizek zorrotz erantzun du: 
“Orain arte, gure burua babesteko edo, 
behartuta sentitzen ginen esatera ‘la-
sai, egokitzen dira DBHn, moldatuko 
dira, ondo joango dira’. Nik orain jada ez 
dut hori esan nahi. Ez dut nahi umeak 
prestatzea horretara ondo moldatu 
daitezen. Zeren hori ez da, gure ustez, 
hezkuntza eredu egokia”. Argi du bidea: 
“Borrokatu beharko da. Ume horien gu-
rasoek hasi beharko dute DBHn beste 
egiteko modu batzuk eskatzen. Zeren 
tristea eta injustua da umeak han mol-
datu behar izatea”.

TOnUccIREn 
AMUA

33 urte dira Elena Laiz Zizurkilgo Esko-
la Txikian irakasle hasi zela. Ikaskuntza 
prozesuan adin aniztasunari abantai-
lak ateratzen bide luzea urratu du ge-
roztik Laizek: ez zuten testu-libururik 
erabiltzen, ez azterketarik egiten, eta 
lau maila elkartuta aritzen ziren gela 
berean. Adin aniztasuna da Eskola Txi-
kien ezaugarri nagusia, eta irakasteko 
moduan eragin handia duenez, Laiz 
urte askoan aritu da Eskola Txiki guz-
tietako irakasleak formatzen.
 Duela 30 urte ezagutu zituen Lai-
zek Myriam Nemirovsky eta Francesco 
Tonucci pedagogoak, eta garai har-
tan izen hori ematen ez bazitzaion 
ere, proiektuka lan egiteari ekin zio-
ten. “Baina horrekin guztiarekin ere, 
ikusten genuen eskola hura ez zela 
denontzako egokia”. Tonucci 2014an 
etorri zen Eskola Txikietako irakasleen-
tzako bi hitzaldi ematera eta bertan 
amu hau bota zien denei. Ondoren, 
Zizurkilgo San Millan eta Abaltziske-
tako Txalburu eskolek erronkari heldu 
zioten: tailerretan lan egitea eta adin 
aniztasunean sakontzea.
 Proiektuan sartzea erabaki aurretik, 
gurasoen oniritzia bilatu zuten. Ikas-
le zaharrenen gurasoek izan zituzten 
duda gehien, “DBHra pasatzean zer?” 
galdera buruan. Zizurkilen proiektua 
aurkeztuz eta argudioak emanez lor-
tu zuten gurasoen %100en oniritzia. 
“Beti bihotzez eskertuko diegu gugan 
jarritako konfiantza” azpimarratu du 
Laizek. Eskola lehendik ere pedago-
gikoki berritzaile izateak trantsizioa 
erraztu zuela uste du.
 Abaltzisketan, aldiz, gurasoen du-
dak argitzeko formazio tailer asko egin 
behar izan zituzten, baita bilerak ere. 
Gehiengoak hartu zuen proiektu honi 
ekiteko erabakia, eta egun gehiengoa 
oso gustura dago, nahiz eta oraindik 
DBHko jauziaz kezka adierazten duten 
ikasle zaharrenen gurasoek.
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Zergatik ez probatu?  
ongi bizitzearen alde
Eskola publikoa dira bi hauek, eta gal-
detu diegu Hezkuntza sailetik zer balo-
razio jasotzen duten: “Beraiei galdetu 
beharko diezu, guk geuk ez dakigu eta” 
erantzun digute. Proiektu hau hasi zu-
tenean, Begoña Garamendi Berrikun-
tza zuzendariak erabat babestu omen 
zuen proiektua. Baina oraingo berri-
kuntza zuzendariarekin ez omen dute 
elkartzerik lortu, nahiz eta behin baino 
gehiagotan eskaera formala egin dioten. 
Pertsonalki bai, Hezkuntza saileko kide 
askorengandik jaso omen dituzte gorai-
pamenak, “baina hitzez harago, prakti-
kan, momentu honetan ez dugu babesik. 
Esaterako, hiru urtetan zerbitzu egin-
kizunak izan ditugu proiektuari lotuta 
eta horrek klaustroari egonkortasuna 
ekarri dio. Aurten, aldiz, egonkortasu-
nik ez da bermatu”. Hezkuntza Sailak 
horrelako proiektua zaintzea, balioes-
tea, benetan aintzakotzat hartzea, inpli-
katzea eta gizartean ezagutzera ematea 
beharrezko ikusten dute.
 Uste dute gainerako Eskola Txiki guz-
tietan aukera dagoela filosofia honi eki-

teko. Batzuetan hasiak dira, Larraulgo 
eskolan, adibidez, “jauzi handia” eman 
dutela diote. Eta Aizarnazabalen eta Ez-
kio-Itsason ere pausoak ematen hasi 
dira.
 Eta eskola handietan ere, zergatik ez 
probatu? “Laneko baja handienetakoa 
duen lanbidea da irakalseona: umeekin 
maiz borrokan, tiraka, denboraz larri, 
presiopean... Askoz hobeto biziko gina-
teke denok filosofia honekin: Ahaztu 
gauza batzuk, eman denbora beste gau-
za batzuei, ez borrokatu hainbeste edu-
kiekin...” dio Laizek.
 Ez da txantxetako kontua gustura bi-
zitzea. Izan ere, ikasleak eskolan bizi 
egiten dira. Gaurko umeek beren egu-
neroko hainbeste ordu nola bizi dituzte-
naren arabera, izango dira etorkizune-
ko pertsonak eta gizartea. Laizek azken 
gogoeta hau utzi digu: “Umearoa etapa 
bat da, oso berezia, eta ez diegu lapurtu 
behar. Haurtzaroa, eskolan behintzat, 
zoriontsu bizi badute, beren buruarekin 
ongi, horrek eragin ona eduki behar du, 
seguru. Ezinezkoa da hemen ez ikastea. 
Gizakiok zoriontsu egon eta ez ikastea 
ezinezkoa da, sen hori daukagulako”. n
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Jokin azpiazu Carballo

“lehenago egingo die uko 
bere pribilegioei klase 
burgesak, gizonok baino”
bakoitzak nondik hitz egiten duen adieraztea garrantzitsutzat du Jokin 
azpiazu Carballok. bera, akademian, kalean, tabernetan bizitutako 
hausnarketa eta ekintzetatik ari da. Feminismoekin, lgtb+/queer 
mugimenduekin eta gizon taldeekin garatutako harreman eta 
militantzietatik. maskulinitateari pribilegioetatik eta boteretik heltzea 
proposatzen du Masculinidades y Feminismo liburuan.

Zein da liburuaren marko politikoa? Gizo-
nak klase soziala garela esan duzu inoiz. 
Oso baieztapen potoloa eta borobila da. 
Beraz, ez guztiz egia, ezta guztiz gezurra 
ere. Azken urteetako joera bati buelta 
emateko baliatu nahi izan dut. Gizon-
tasunaren diskurtsoa asko zentratzen 
ari da identitatearen inguruan. Eraldatu 
daitekeena, eraldatzen ari dena eta abar. 
Maskulinitatea niretzako ez da horren-
beste ni definitzen nauen zerbait iden-
titate ikuspegitik, baizik eta nire botere 
posizioa markatzen duen zerbait. Eta 
horrek nire identitatea markatu dezake. 
Baina abiapuntua ez nuen identitatean 
jarri nahi, boterean baizik.

Behin irakurri nizun “apenas dago histo-
rian, bere pribilegioei boluntarioki uko 
egin dionik”. Ba al dago inongo arrazoi-
rik pentsatzeko gizonezkook salbuespen 
izan gaitezkeenik?
Izatekotan, kontrakoa. Motibo gehiago 
dauzkat nik pentsatzeko klase burge-
sak uko egingo diela bere pribilegioei, 
gizonezkook baino. Hara zer esaten di-
zudan. Oso une politiko xelebrera hel-
tzen ari gara, badirudi posizio ezber-
dinetatik pribilegioen aitortza egiten 

dugula: “Badakit pribilegiatua naizela 
zuria izateagatik, gizona izateagatik, 
tar tar tar”. Horrekin soilik ez goaz ino-
ra, ez badugu neurri zehatzik hartzen. 
Mugimendu feministak proposatzen 
dituen neurriak entzun behar ditugu, 
eta gure egin.

Geure burua ezkertiartzat dugun gizo-
nok, ezberdinak ote?
Ezkerreko mugimenduek historia eta 
genealogia jakin bat dute. Esaterako, 
biktimizazioaren ideia oinarrizkoa da: 
elkartzen gara zapalkuntza bat paira-
tzen dugulako eta buelta eman nahi 
diogulako. Biktimaren paperarekin 
identifikatzen gara. Azken hamarka-
detan bizitza konplikatu zaigu. Femi-
nismoetatik edo begirada dekolonia-
letatik, adibidez, planteatu digutelako 
ez dela hain argia dimentsio orotan eta 
uneoro biktima bezala aurkezte hori. 
Gizonezkook ezkerreko mugimendue-
tan botere harremanak onartzeko di-
tugun erresistentziak, gure posizio 
zentral pribilegiatutik eratortzen dira. 
Zerbaitek gure biktima papera auzitan 
jartzea ez zaigu gustatzen, ez diogu hel-
du nahi.

Azkenaldian herri mugimenduetan eta 
bere espazioetan eraso matxisten azale-
ratzea biderkatu egin da. Zer jarrera iza-
ten ari gara gizonok?
Hasteko, susto handia  eragiten digute. 
Nahiz eta feminismoak askotan seinala-
tu gai hori, asko eta asko gara oraindik 
ez dugunok sinetsi nahi gure espazioe-
tan horrelakoak gertatzen direnik. Zer 
egiten dugu sustoaren aurrean? Nik bi 
jarrera nagusi identifikatzen ditut. Bata, 
ukapena da. Eskuak zabal-zabal txalo-
tzen genituen politika feministak zen-
bateraino ulertzen genituen adierazten 
digu. Desmaskaratzen ditu, baita ere, 
nola dauden gizonon arteko konplizita-
teak ezkerreko esparruan, isiltasunean 
eta elkar babestean oinarrituta. Txan-
pon horren beste aldea berehala laba-
nak zorroztea da, gizon askok egiten du-
guna. Berehalakotasunean eta kondena 
paradigman erortzen gara orduan. Hor 
gizonak nahiko abilak izaten ari gara, 
ulertaraziz erasoak beste batzuek egiten 
dituztela eta ez guk. Era arriskutsuan 
ezkutatuz arazo honek zenbat duen egi-
turazkotik, eta zer gertatzen den gure 
egituretan hori posible izan dadin. Az-
kar esanda: gure kolektiboko gizon ba-

Z. Oleaga 
ARGAZKIA: DAnI BLAncO
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tek eraso egiten duenean, eta gurutzil-
tzatzea posible egiten duten ezaugarri 
batzuk baldin baditu, lintxamendura 
apuntatzen gara. Pertsona hori oso en-
blematikoa denean, oso kamarada de-
nean, ez dugu horrelakorik egiten.
 Gizon bat bi urtetan beste pertsona 
bat erasotzen egon bada, galdera ezin 
da izan soilik tipoa nongo mastatik es-
kegiko dugun. Baizik eta nola den po-
sible ezkerreko mugimendu batean gai 
horiek lantzeko espaziorik ireki ez iza-
na. Arduradunak gara ez soilik erasoak 
daudenean horiei aurre egiteko, baizik 
eta horrelakorik gerta ez dadin baldin-
tzak sortzeko. Baldintza horiek ez dau-
de, gaur egun, herri mugimenduetan.

Feminismo batzuek intersekzionalitatea-
ren alde egin dute. Maskulinitatea au-
zitan jartzeak intersekzionalitatea ere 
eskatzen du?
Bai bai, ezinbestekoa da, zalantzarik 
gabe. Aldi berean, kontuz. Joera bi-
txi bat dagoelako, konplexutasunean 
murgiltzearen murgiltzeaz paralisian 
geratzeko. New age olatuak edo post-
modernoak beldurra ere ematen dit. 
Begirada intersekzionala izatea ez da 

uneoro dena kontuan izatea, baizik eta 
dena jokoan dagoela abiapuntu izanik 
eraldaketarako azterketa konkretuak 
egitea. Esaterako, iruditzen zait eskola 
esparruan ezin dela hitz egin maskulini-
tateaz arrazari heldu gabe, jende gazte 
askoren diskurtsoa delako pertsona ba-
tzuk potentzialki matxistak direla euren 
jatorriagatik eta hori desmuntatzeko 
ezinbestekoa da arrazakeria mahai gai-
nean jartzea. Edo herri mugimenduen 
esparruan nazio ikuspegia kontutan 
hartu gabe, ziurrenik. Begira Iruñean 
gertatutakoa: zer erraza zaigun, batzue-
tan, bortxatzaileak kanpotik etorritako 
guardia zibil eta militarrak direla esa-
nez, ardurak astintzea.

Zein gizon mota ari da maskulinitatearen 
inguruan antolatzen?
Mugimendu sozialetan antolatzen diren 
pertsonak ez dira beti lantzen duten 
errealitatearen ordezkari fidelenak. Gi-
zonen mugimenduaren historian hori 
ere errepikatzen da. Hausnarketa maila 
dezenteko batetik datorren jendea aur-
kitzen da, adinekoa, ekonomikoki eroso 
gaudenak. Oso mugimendu zuria eta 
heterosexuala da.

 Oso heterosexuala da, ere, aukeratu-
tako gaitegia oso heteroa delako. Aita-
tasuna, etxeko lanen banaketa, emaku-
meen aurkako bortizkeria... Horrek ez 
du esan nahi besteok ez dugunik zeriku-
sirik horrekin guztiarekin, noski. Ez dut 
ezagutzen inork bultzatu duenik gizo-
nekin harremanak ditugun gizonoi be-
girako indarkeriaren inguruko kuestio-
natzerik, eta beharrezkoa da, gertatzen 
delako, bai gure bikoteen aurka zein 
emakumeen aurka. Gizonen mugimen-
duak LGTB+ mugimenduarekiko eraku-
tsi duen interesa eskasa den seinale.

Deserosotasun produktiboa proposatzen 
duzu.
Gizonok gai hauen inguruan aritzeko 
espazioak behar ditugu. Behin sortu-
ta, ezin gara irten horrelako eztabaida 
batetik sartu garena baino erosoago. 
Jarrera eta posizio hauen berrikuspena 
sakona izan dadin espazio ziur, lasai eta 
konfiantzazkoak behar ditugun modu 
berean, ezin gara mugatu espazio ho-
riek eroso eta lasaiak izateko premisa 
hutsera. Praktikatzen dugun pedagogia 
berrikusi behar dugu. Pentsatzeko ea 
benetan irribarretik edo adeitasunetik 
egiten den pedagogia den soilik erabil-
garria. Edo posible dugun pedagogia 
eta autopedagogia egitea pasako dena 
minetatik, gure botere posiziotik, dese-
rosotasunetik, galeratik...

Gizontasun mugimenduek gehiegi azpima-
rratzen dute sistemaren biktima papera?
Egia esan zalantza asko ditut honekin. 
Klaro, nire pentsamendua beti izan da 
anarkismo erradikaletik erreformismora 
igarobidean egotea, niretzako bi tokiak 
habitatzea garrantzitsua delako. Uste dut 
beharrezkoa dela gizonoi aldaketa desi-
ragarri, interesgarri egingo diguten ele-
mentu batzuk agertzea. Baina beldurra 
ematen dit non buka dezakeen horrek. 
Adibidez, eskoletan sexismoari eta homo-
fobiari begira garatzen diren politika ho-
rietan, mutilek esan ohi dute oso gustura 
aurkitzen direla. Guztiak gustura daudela 
esaten badute, baina ez badu inork esaten 
norbera erasotzailea denik, esaterako, 
zerbait edo norbait ezkutuan geratzen 
ari delakoan nago. Nire sentsazioa da ez 
dugula nahikoa zarata egiten gizonezkoei 
zuzentzean. Aitortzen badugu genero pa-
rekidetasunean desoreka izugarria dela, 
onartu beharko dugu zenbait unetan txis-
tua botako digutela aurpegira. n

egilea: Jokin Azpiazu Carballo. 
argitaletxea: Virus. 
lizentzia librekoa. 

gazteleraz idatzia nahiz eta bere 
ikerketa guztia euskaraz ari den 
burutzen: “Argitaletxeak horrela 

eskatuta. Nik ez dut asmorik 
euskaratzeko, baina inor animatzen 

bada, lizentzia librea dauka eta 
aurrera”. Horra gonbitea.
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Izango bada, orain arte sinbolikoa izan 
den errepublikaren aldarrikapena es-
painiar legalitate frankistari bizkarra 
ematen dion jardun politiko burujabe 
eta auto-zentratu baten bidez izango 
da, oraingoz hizketa-ekintza bat baino 
izan ez dena ekintza politikoz eta ondo-
rio materialez laguntzen denean, hain 
zuzen ere.
 Nolanahi ere, errepublikaren aldeko 
indar-metaketak aurrera egin eta pro-
zesu konstituziogile zinez demokratiko 
bat zabalduko bada, ezinbestekoa izan-
go da hala emakumeok (gizartearen er-
dia garen aldetik, hau da, geu ere herria 
garen aldetik) nola klase politikoaren 
erabaki eta neurriak pairatzen dituen 
langile-klaseak erabakimen osoa eta 
parte-hartze zuzena izatea konstituzio 
berriaren bidez arautuko diren joko-a-
rau sozial, ekonomiko eta politikoak 
adosteko garaian, eta horiek guztiak ez 
gelditzea, 1978an gertatu zen moduan, 
zazpi gorbatadun aberatsen esku.
 Parte-hartze hori benetan demokrati-
koa izango bada, beraz, berariazko neu-
rriak hartu beharko dira emakumeok 
politikan dugun esku-hartzea mugatzen 
duten faktoreei —genero-sozializazioa-
ri lotutako rolei, botere-guneen masku-
linizazio historikoari, zaintza-arduren 
ondorioz emakumeok dugun denbora 
urriari, besteak beste— aurre egin eta, 

egituraketa sozio-politiko berria defi-
nitzeko prozesuan, geure behar eta es-
kakizunak aintzakotzat hartuak izan 
daitezen. Emakumeok gobernatuak 
ez ezik gobernatzaile ere izan gaite-
zen, boterea jasan ez ezik geuk ere 
eskuratu eta aplikatu dezagun.
 Emakumeon behar eta eskaki-
zun horiek, ordea, ezin dira erreko-
nozimenduaren alor sinboliko-kul-
turalera edo errepresentazioaren 
alor politikora mugatu. Errepubli-
ka feminista bat behar dugula dio-
gunean, helburua ez baita emaku-
meok ordezkaritza eta zentralitate 
handiagoa izatea bakarrik, geure 
eguneroko jarduna goitik behera 
baldintzatzen duten bizi-baldintza 
materialak hobetzea baizik.
 Eta nola lortzen da hori? Batetik, 
erakunde subiranistek behin eta be-
rriro aldarrikatu duten “herri normal 
bat izan nahi dugu” leloa zokoratuz, 
normalitatea guztiz eta erabat patriar-
kala baita munduko bazter guztietan, 
eta emakumeon bizitzak bigarren 
mailako izaera izango ez duen anor-
maltasun feminista bat eraikitzea da 
emakumeok behar duguna. Alegia, 
politika patriarkalak estatu-politi-
ka diren modu berean, politika fe-
ministak estatu-politika bihurtu 
behar ditugu, geure egungo egi-

balizko prozesu konstituziogilea eta 

errePublika feMinista
sardiniako filosofoak aspaldi irakatsi zigunez, “egia beti da iraultzailea” eta, 
horrenbestez, kataluniako prozesuari eta handik erator litekeen errepublika 
feministari buruzko gogoeta hau konstatazio bat eginez hasi nahiko nuke: 
katalunia ez da errepublika bat, are gutxiago errepublika feminista bat.

Maria Colera Intxausti 
@mariacolera 
ILUSTRAZIOA: KATALUnIAKO EZKER InDEPEnDEnTISTA
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tura juridiko eta praktika soziopoliti-
koak ondoriotzat dituen zapalkuntza 

eta bazterketa behingoz deusezteko.
 Bestetik, emakumeon eta gizo-

nen arteko berdintasunaren fa-
lazia baztertu eta geure anto-

lamendu soziopolitiko eta 
ekonomikoaren egiturazko 
berdintasun-ezatik abiatu 
beharra dago, gure lege eta 

arauak erabakitzeko garaian errepu-
blikak lehentasunezko helburutzat har 
dezan emakumeon bizia babestea eta 
emakumeon aurkako indarkeria eza-
batzea, bizirik ez bagaude ezin baikara 
eskubideen subjektu izan. Bizirik ego-
teaz gain, bizitzea merezi duten bizitzak 
izan ditzagun ere, bere xedetzat hartu 
behar du errepublikak  emakumeok, 
mendeetako zapalkuntzaren ondorioz, 
bizitzako alor guztietan jasaten dugun 
diskriminazioari aurre egitea.
 Hori guztia, baina, ezinezkoa da bere 
erabaki guztien motoretzat kapitala me-
tatzea duen sistema kapitalista patriar-
kalaren barruan. Emakumeok bizimodu 
duina izango badugu, nahitaezkoa dugu 
merkatua eta kapital-pilaketa gizar-
te-antolamenduaren erdigunetik baz-
tertzea eta bizitzaren erreprodukzioa 
jartzea erabaki politiko (eta ekonomi-
ko!) guztien erdi-erdian.
 Ildo horretan, neurri zehatzak behar 
ditugu, errealitatea konkretua bai-
ta, eta gure bizi-baldintzak ez baitira 
asmo handiko adierazpen instituzio-
nal arranditsuen bidez aldatzen, neurri 
politiko-ekonomiko zehatz eta konkre-
tuen bidez baizik. Hona hemen, guztiz 
normalizatuta eta naturalizatuta da-
goen emakumeon subalternitate-egoe-
ra borrokatzekohalako neurri posible 
batzuk: gizonen eta emakumeon sol-
daten arteko tartea ezabatzea (bertako 
gizonen urteko soldata atzerritik eto-
rritako emakumeena halako bi da), bizi 
osoa besteentzako lanean aritu ondoren 
erretiroa hartzeko garaian alargun-sari 
miserablea duten adineko emakumeen-
tzat pentsio duinak ziurtatzea, zerbi-
tzu publikoetako murrizketen ondorioz 
(eta haien aurretik ere) emakumeok 
geure bizkar hartu behar izan ditugun 
zaintza-lan ugariak sozializatzea eta gi-
zarteak bere ardura kolektibotzat har-
tzea lan horiek, beste herrialde batzue-
tatik gure zahar eta haurrak zaintzera 
eta gure komunak garbitzera etorritako 
herritartasun-eskubiderik gabeko ema-
kumeen eskubideak bermatzea, pobre-
ziaegoeran bizi diren Kataluniako ema-
kumeen %49,7aren oinarrizko premia 
eta beharrak asetzea, eta abar eta abar.
 Horrenbestez, zeruaren erdiari eus-
ten dion gizarte-puskari baliagarria 
izango bazaio, emakumeoi bizimodu 
duina eskaini beharko digu errepublika 
berriak. Gizartearen erdia oinperatuta 
duen herri batek ez baitu aske izaterik.
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Isabel Vallet CUPeko militantea iza-
teaz gain, Endavant mugimendukoa 
ere bada. CUP Kataluniako Parlamen-
tura lehenengo aldiz aurkeztu zen lege-
gintzaldian diputatu izan zen 2013tik 
2015erako tarte laburrean. Georgina 
Monge CUP babestu zuen Crida per Sa-
badell alderdi politikokoa da. Alderdi 
hori ari da gobernatzen Sabadelleko 
Udalean. Justa Revolta talde feministako 
kide ere bada.
 Hala galdetu diegu solaskideei, ea in-
dependentismoaren irakinaldiarekin 
batera egosten ari den indar feminista 
Katalunian. Mugimendu feministaren 
gorakada ez dute kokatu procés-arekin 
batera, beste bi gertaera azpimarratu 
dituzte: abortatzeko eskubidearen alde-
ko mugimendua, Alberto Ruiz Gallardón 
Espainiako Justizia ministro ohiak Sexu 
eta Ugalketa Osasunaren Lege Organi-
koa aldatzea proposatu izanak eragin-
da; eta Parekidetasun Legea. Konstitu-
zio Auzitegiak legea partzialki etenda 
dauka. Mugimendu feministak eremu 
politikoan aritzeko tresna baliagarri-
tzat hartu zuen CUP. Lorpen instituzio-

nalen ikuspegitik sinbolikoagoa izan 
zen lehenengo legegintzaldia eta aldiz 
borrokaren ikuspegitik indartsua. Va-
lletek oso bestela azaltzen du bigarren 
legegintzaldia. Parlamentukoak baino, 
udaletako lanak hartu zuen indarra. 32 
udaletan ari dira gobernatzen. Feminis-
moaz gogoeta sinbolikoa bigarren mai-
lan utzi eta praktikan emakumeen bizi 
baldintzak hobetzeko neurriak lantzen 
hasi ziren. “Hori askoz zailagoa da, –dio 
Valletek–, zeren lan erreproduktiboez 
eta zaintza lanez hitz egin behar duzu, 
lan horiek emakumeen ardurapetik 
atera eta sozializatzeko neurriak hartu 
behar dituzu, zerbitzu publikoak azter-
tu behar dira, munizipalizazioak landu 
nahi genituen...”. 
 Udal feministak terminoa erabiltzen 
dute eta programa politikoak dioen be-
zala lan garrantzitsuenetako bat buru-
jabetza berreskuratzea da. Burujabeak 
elikagaietan, bizitokian, energian, en-
pleguan, kulturan, parte-hartzean eta 
erreprodukzioan. Hortxe, esate bate-
rako, udal kudeaketan aurkitzen duten 
zailtasun handietako bat: burujabetza 

horietako bakoitzak atal bat osatzen 
du eta genero gaiak erreprodukzioaren 
atalean pilatzen dira. Hala dio Mongek: 
“Beste burujabetza guztiak zeharkatzen 
ditu generoak, baina zaila egiten zaigu 
hori ulertzea, genero gaiak generoaren 
zakuan pilatzen dira”. Udaletan genero 
ikuspegiko politikak egiteko zailtasu-
nak mota askotakoak dira. Udal langile 
askok ez dute genero heziketarik eta 
sarri ikasteko eta hezteko gogorik ere 
ez; langile gehiago kontratatzeko diru-
rik ez dago; Espainiako Estatuarekiko 
konpetentzia arazoak dituzte. Azken ho-
rri buruz adibide bat: udalak langile bat 
azpikontratatu nahi du eta jakin nahi 
du azpikontratatzera doan langilearen 
enpresak langile emakumezkoei eta gi-
zonezkoei soldata bera ordaintzen dien. 
Bada, enpresak uko egin diezaioke in-
formazio hori emateari, Espainiako Es-
tatuko legediak ez du horretara behar-
tzen. Udal politika feministak egiteko 
zailtasunez ari garela datu esanguratsua 
eman digute solaskideek, gobernatzen 
duten 32 udaletako inork ez du supera-
bitik. “Zuei inbidia dizuegu”, diote.

CuPen esperientzia

nola egin politika  
feminista udal batean?
aurreko bi orrialdeetan maria Colerak gogoeta egin du errepublika 
feministaz. ezker independentistaren diskurtso politiko feministaren 
nondik norakoak azaldu dizkigu. isabel Vallet eta georgina monge Cupeko 
kideak dira eta teoriatik praktika politikora jauzi egiten denean ikuspegi 
feminista nola lantzen den aztertu dugu beraiekin. Cup 32 udaletan ari 
da gobernatzen, eta azpimarratu digute lan asko egin bada ere, ikaragarri 
dagoela egiteko.

 Onintza Irureta Azkune 
 @oirureta 
 ARGAZKIA: JORDI BORRàS
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 Oztopoak oztopo, zein ekintza ari dira 
bultzatzen udaletan? Egiteko errazenen 
eta zailenen multzoak egin dizkigute. 
Errazenak: gizonentzako maskulinitate 
ikastaroak, jaietan sexu erasoetarako 
protokoloak, haurtzaindegietan kohe-
ziketa plana... Askoz zailagoak, tartean 
lehen Valletek aipatu dizkigun batzuk: 
zerbitzu publikoak diseinatzea, munizi-
palizazioa, udaleko aurrekontuak gene-
ro ikuspegitik lantzea...
 Diskurtsoan agian ez, baina praktika 
politikoan eta beren antolakuntza femi-
nizatzerako orduan gabezia handiak di-
tuztela aitortzen dute, asko eginda bai, 
baina ikaragarri egiteko. 

anna gabriel eta beste hainbat 
emakumeren aroa 
Datu batzuk eskaini dizkigute. Ezker in-
dependentistaren militantziaren %30 da 
emakumezkoa, eta kopurua handitzea 
asko kostatzen zaie. Aldiz, azken hautes-
kundeetarako zerrendetan emakumeak 
%52 ziren eta gizonak %48. Valletek le-
gegintzaldika egin du errepasoa. Lehe-
nengo legegintzaldian CUPek aurpegi 

maskulinoa zuen, David Fernández zen 
buru. Alderdi politikoa saiatu zen pro-
fil publiko bakarra sortu beharrean bat 
baino gehiago izaten, baina hedabideen 
aldetik ez zen ondo hartua izan. Gainera, 
CUPeko bigarren aurpegia bistaratzea 
lortzen zutenean emakumeek ez zuten 
ezer irabazteko, ilaran zegoen bigarre-
na ere gizona baitzen. Bigarren legegin-
tzaldian bestela jokatu dute. Buru pu-
blikoa Anna Gabriel izan da eta horretaz 
gain beste hainbat emakumek presentzia 
handia izan dute eremu publikoan. Ziur 
daude emakume militante kopuruak 
gora egin duela bigarren legegintzaldian, 
diskurtso feminista duelako mugimen-
duak eta emakumeak politika egiten iku-
si dituztelako. Bestalde, Valleten ustez, ez 
da kasualitatea lehen lerroan egon diren 
emakume horiek iritzi publikoaren alde-
tik jaso duten tratu txarra. 
 2017ko abenduaren 21eko hautes-
kundeetan, berriz atzera egin du CUPek. 

Lau probintzietako zerrendaburuak gi-
zonezkoak izan dira. Kritikak jaso di-
tuzte eta kritikok zilegiak direla diote. 
Honela justifikatzen du mugimendu po-
litikoak gertaera: ez dago kide gutxiko 
kontseilu exekutiborik zerrendaburuak 
hautatzeko, ehunka militantek auke-
ratzen dituzte zerrendaburuok eta ho-
rien artean gehienak gizonezkoak dira. 
Udaletan kargu politikoa dutenak ere 
gehienak gizonak dira eta orokorrean 
gizonek emakumeek baino botere infor-
mal gehiago dute. 
 Gauza bat da hauteskundeetara be-
girako ordezkaritza sistema eta bes-
tea CUPek etxera begira egiten duena. 
Antolakuntzan genero kuotak ezarriak 
dituzte.

Zinegotzi “autoesplotatuaren” eredua 
ezbaian
Politikan emakumeak aritzeko neurriez 
galdetu diegunean segituan heldu dio 
hariari Mongek, bai baitaki zertaz ari 
den, ia urtebeteko haurra dauka. Biltzar 
nazionaletan ludoteka zerbitzua eduki-
tzen dute, ez aldiz probintzia mailakoe-

Isabel Vallet, erdian, eta Georgina Monge, 
eskuinean, Bartzelonako Gràcia auzoan  

egindako mahai-inguruan. 
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tan, eta udal batzuetan ere ez. Bere bi-
zitokian, Sabadellen, badu aukera hori. 
Gaineratu du halako neurriak amei be-
gira hartzen direla sarri eta ez lukeela 
hala behar, zaintza lanak ez baitira ema-
kumeen ardura soilik. Ama izatea eta 
militantzia uztartzea zaila egiten zaiola 
aitortu du.
 Mongek, Sabadelleko Udalean gertatu-
tako adibide esanguratsua kontatu digu. 
Crida per Sabadell talde politikoko zi-
negotziek kargu politiko horren autoes-
plotazioaz gogoeta hasi zuten. Hau da, 
zinegotziak lanerako prest egon behar 
du urteko 365 egunetan, asteko zazpi 

egunetan eta eguneko 24 ordutan. Politi-
kagintzan aritzeko modu bakar hori kon-
tuan hartuz gero, ezaugarri oso zehatze-
tako profila, betikoa, ateratzen zitzaien: 
gizona, familia ardurarik gabea edo edu-
kiko ez balitu bezala jokatzen duena, 
eta adinez erdi mailakoa. Nola uztartu, 
beraz, bizi zikloa eta politikagintza, zer 
egin amak, eta ez amak bakarrik, baita 
politikagintzarako heziketa gutxi duten 
pertsonak gerturatzeko? Hausnarketan 
ari zirela, hain justu, Berdintasun zinego-
tzia haurdun geratu zen bigarren aldiz. 
Galdera berbera egin zuen ama izango 
zenak: Nola izango naiz zinegotzi biga-

rren haurra izanda? Ez dakigu zinegotzi 
izaten jarraituko duen ala ez ama izaten 
denean. Kargu politikoaren eztabaidaren 
ondoren erabaki zehatzik ez dute hartu, 
baina gure solaskideen ustez oso garran-
tzitsua izan da gai hori mahai gainean 
jartzea. Valletek azkena eman dio gai 
honi: “Nik neuk emakume baten diputa-
tu postua hartu nuen lehenengo legegin-
tzaldian, ama izan zen eta haurrarentzat 
bestelako zaintza bat nahi izan zuen”.  
 Bistan da bide luzea dagoela egiteko, 
gure solaskideek diote ikasten ari di-
rela, eta errepublika feminista pausoz 
pauso eraikitzen ari direla. n

Soziolinguistika aldizkaria
HIZKUNTZA NORMALKUNTZA ETA GLOTOPOLITIKA ALDIZKARIA

BAT 104
HIZTUN BERRIAK

GUREAN ATALA
Eduardo Apodaka eta Jordi Morales > Hiztun kategorietatik hizkuntza

praktiken erregistroetara: erabilera sustatzeko neurriaren bila.
Jaime Altuna Ramírez > Generoa mingain puntan: Lezo eta Pasai Donibaneko

nerabeen hizkuntz-pratiketara egindako hurbiltze etnografikoa.
Eduardo Apodaka, Idurre Eskisabel, Pablo Suberbiola eta 
Uxoa Anduaga > “Jendaurrean erabili” Praktika Komunitatea 
euskarazko komunikazio publikoari eraginez.
Larraitz Uria, Iñaki Alegria eta Ander Corral > Kode-alternantzia
aztertzeko hizkuntza-teknologien ekarpena. 

Estibaliz Amorrortu, Ane Ortega eta Jone Goirigolzarri
> Euskararen hiztun aktibo bihurtzeko gakoak.

Joan Pujolar, Isaac González eta Roger Martínez  
> Gazte katalanen muda linguistikoak.

John Walsh > Lurraldeen arteko harremanak: 
sistema eragile libre oso baten alde.

bat104 argia A_bat helhuyar53K  11/01/18  13:06  Página 1

ETA GIZOnEK ZER DIOTE?
Isabel Vallet CUPeko diputatu ohiaren 
ustez, gizonez eta emakumez osatuta-
ko taldeek, herri mugimendu guztiek, 
gabezia handiak dituzte feminismoari 
dagokionez. Maila teorikoan ez dute hu-
tsune nabarmenik, baina praktika politi-
ko feministan nekeza da aurrera egitea. 
Emakume eta gizon militanteak gizar-
te patriarkaleko kideak dira eta hezike-
ta patriarkala deuseztatzeak bestelako 
heziketa eskatzen du. Valletek Endavant 
mugimenduan ere hartzen du parte eta 
talde horretan militante gizonak behar-
tuta daude maskulinitate eskolak jaso-
tzera. CUP gauza bera egiteko bidean da.
 Georgina Mongeren iritziz, gauza 
batzuetan oso ondo ari dira eta beste 
batzuetan ez. Praktika politikoan femi-
nismoak zeharkako ardatza izan behar 
duela oso ondo ikusarazten ari direla uste 
du. Bi adibide jarri ditu, garrantzi mai-
la oso desberdinekoak. Batetik, CUPeko 

ordezkari politiko gizonezkoek sarri hitz 
egiten dute femeninoan, eta bestetik, 
alderdian ez da gizonik programa po-
litikoan feminismoa garatu behar dela 
zalantzan jarriko duenik. Zein eremutan 
dituzte erresistentziak? Bada, etxe barru-
ko bortizkeria matxistaz hizketan hasten 
direnean. Mugimendu sozialetan indar-
keria saihesteko ekintza planak txerta-
tzea nekeza egiten zaie, “ez baikara ari gi-
zarteko gizonen jarrerak ezbaian jartzen, 
gure mugimenduko gizonen portaerez 
ari gara”.  Beste eginkizun zaila politikaren 
ikuskera maskulinizatua desagerraraztea 
da. Monge ez da ari ordezkari politikoen 
gizon-emakume kopuruaz, feminismoa 
politikagintzaren zeharlerro bihurtzea-
ren zailtasunaz baizik. Adibide bat: sozio 
politikoekin gobernatzen duten udaletan  
genero gaiak lehen lerrora eramatea ika-
ragarri kostatzen zaie, inoiz ez omen dira 
lehentasun. 

 » Crida per Sabadell talde 
politikoko zinegotziek 
kargu politiko horren 
autoesplotazioaz gogoeta 
egin zuten, ikuspegi 
feminista landuz

 » 2017ko abenduaren 
21eko hauteskundeetan, 
lau probintzietako 
CUPeko zerrendaburuak 
gizonezkoak izan dira. 
Kritikak jaso dituzte  
eta kritikok zilegiak 
direla diote
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euskarabentura 

120 gazteko espedizioa  
euskararen erabilera aktibatzeko
16-17 urteko gazteak ‘ruta Quetzal’ modukoan bilduko 
dira uztailean. euskal herria zeharkatuko dute eta 
baldintza nagusia euskaldunak izatea da. antolatzaileak 
euskal herriko hainbat txokotako dozena bat gazte dira.

Egitasmoaren aurkezpen ekitaldian hala adierazi zuten antola-
tzaileek: “Gazte garaian harreman berri asko egiten dira eta oso 
garrantzitsua da harreman horietako hizkuntza ohituretan era-
gitea”. EuskarAbenturak hiztun gazteen hizkuntza-aktibazioan 
eragin nahi du, horixe du xede nagusia Euskaraldiaren urteare-
kin (ustekabean) bat egin duen egitasmoak.
 Abenturan parte hartuko duten gazteek motibazio gutuna ida-
tzi beharko dute eta hiru gai orokorren inguruko lan bat egin. 
Lanerako gaiak ondokoak dira: euskara eta emakumeak, euskara 
eta zure herria, euskara eta itsasoa. Lanak historikoak, litera-
rioak, plastikoak, musikalak eta ikus-entzunezkoak izan daitez-
ke. Martxoaren 18an bukatuko da gutuna eta lana bidaltzeko 
epea eta abenturaren sustatzaile taldeak Eusko Ikaskuntzarekin 
batera egingo ditu ebaluaketak. Apirilaren 16an jakingo da 120 
gazteen zerrenda. Gazteak zazpi herrialdeetakoak eta diaspora-
koak izan daitezke, baldintza bakarra euskara jakitea baita.
 2018ko uztailean Euskal Herria zeharkatuko dute Done Jakue 
bidea jarraituz eta Unescok gizateriaren ondare izendatutako 
koba eta zubiak bisitatuz.
 Euskararen erabilera sustatzeaz gain EuskarAbenturak ba-
ditu beste xede batzuk, hala nola, euskal lurraldea sakonago 
ezagutzea eta gazte euskaldunen sarea osatzea. Babesle ekono-
mikoak ondokoak izango dira: BBK, Akitania Berria Erregioa, 
Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Akitania-Euskadi-Na-
farroa Euroeskualdea, Jaso Fundazioa eta Getxoko Udala. n

 Onintza Irureta Azkune 
 @oirureta

MAULETIK GETXORA

Espedizioa Mauletik abiatuko da eta Done Jakueren Frantses 
Bidea jarraituko dute. Vianan oinez ibiltzeari utzi eta garraioz 
Arabara jauzi egingo dute eta Done Jakue Barnealdeko Bi-
deari helduko diote. Irunera iritsitakoan beste jauzi baten 
bitartez Baionara joango dira eta handik Done Jakue Frantses 
Bideari segika Getxon amaituko dute hilabeteko abentura. 
Gizateriaren ondare izendatutako guneetan geldialdi bere-
ziak egingo dituzte, hala nola, Nafarroan Done Jakue Bidea 
gunean eta Gipuzkoako eta Bizkaiko iparraldean Altxerriko, 
Ekaingo eta Santimamiñeko kobetan eta Bizkaiko zubian. 

babeslea: Hondarribiko euskara zerbitzua
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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!
Erramu eta gorosti landare txikiak 
ditugu lorontzietan. Zer garai da 
ona landatzeko? 
 Joxema (Donostia)

Hostajea galtzen ez duten landareak 
neguaren aurretik edo atzetik landatu 
behar dira. Urriaren amaiera edo aza-
roaren hasiera, toki oso hotzetarako 
egokia da. Martxoa edo apirila edozein 
tokitarako ona. Hotzaren beldur bazara 
apirila arte itxaron, baina bestela mar-
txoan ere lasai landatu. Lorontzietan 
izateak bere abantailak ditu, nagusia, 
sustrai guztiekin jarraituko duela lan-
dareak. Bestalde, lorontzitik ateratze-
rakoan sustraiak azpiko aldean kiribil-
duta daudela ikusten baduzu, kiribilak 
askatu eta bizitoki berriko zuloan sus-
traiak luze-luze eginda jarri.

Artikotik dator berria. Artikotik haize 
hotza, garondo-zuloak eta paparoak 
ebakitzen dituen horietakoa. Kanadan 
barrena datorkigu ipar haizea, eta inge-
lesez dator, Arctic. 
 Sagar negozioak dituen enpresa han-
dia da Okanagan Specialty Fruits Inc. 
Aurten aurkeztu ditu Arctic sagarrak. 
Genetikoki eraldatutako sagarrak dira. 
Aldaketa horren helburua da sagarra 
ebakitzen denean ez gorritzea, ez her-
doiltzea. Sagarra ebakitzean, aireko oxi-
genoak mamiari kolorea aldatzen dio; 
fruitua ez da txartzen, baina alferrik gal-
duaren itxura hartzen du. Itxura hori ez 
izatearren aldatu diote genetika. Gorri-
tzearen erantzulea den entzima, PPO 
edo polifenol oxidasa “isilarazi” egin 
dute, eta ia batere ez duen sagarron-
doa sortu. Arctic Golden merkaturatu 
dute, dagoeneko, eta bidean dira Arctic 
Granny eta Arctic Fuji.

 Sagarraren mamia 
ez gorritzeak zer da-
kar? Ez gara jabetzen 
noiz  moztua izan 
den. Ordu pare ba-
tean erabat gorritu-
ko litzatekeen sagar 
atala, egunak pasata 
ere, moztu berriaren 
itxurarekin egon-
go da. Horri heltze-
ko helburuarekin milioiak inbertitu eta 
sortu dute aldaketa genetikoa. Hamai-
ketakorako lantokira edo ikastetxera 
gordina eta oso-osorik eramaten dugun 
sagar hori saldu nahi digute. Sagarra 
ebaki, zuritu eta atalak poltsatxo batean 
sartuta, saldu ere. Poltsatxoan saltzea 
da negozioa. Kolorea ez zaio aldatuko, 
baina egunak eta egunak moztuta da-
ramatzan sagar atalak aho sabaian zer 
kitzika, zer kilima eragin behar du? Hori 

ez da, ordea, garrantzitsua. Itxura, be-
gietarako itxura soilik saldu nahi dute. 
Eta aberastu. 
 Negozioa borobiltzeko, lotsaren 
arrastorik gabe, sagar asko gorritu eta 
alferrik galtzen dela esateko muturra 
dute. Eta ordainetan bere sagarrekin 
plastikozko poltsatxo bat beste honda-
kinik ez dela sortzen. Eta betiko bidetik: 
zientzialari eta ikerketa institutu ba-
tzuen txostenen abaroan. n

genetikoki 
eraldatutako 
sagarrak

 

Jakoba Errekondo 
jakoba@bizibaratzea.eus
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Elikadura burujabEtza biZi baratZea

Hirugarren urtez, etxeko sagar zuku eta 
sagardo gozoa egin ahal izan dute Ara-
bako Barrundia udalerriko herritarrek. 
2016an berritu eta egokitu zuen Udalak 
Ozaetan jada martxan zen lokala, sagar 
zukua egiteko beharrezko material eta 
tresneria herritarrentzat eskuragarri 
jarriz. Asko dira geroztik transformazio 
gunetik pasa direnak. Urtetik urtera, 
gehiago. 

Herritarrak zukugile
Barrundian sagarrarekiko lotura baze-
goela eta askok sagarrondoak bazituz-
tela ikusita, horri probetxua atera eta 
herritarrak beraiek etxeko zukua egite-
ra animatu nahi izan ditu Udalak proiek-
tuarekin. Udalerriko hainbat pertsonek 
lehenago Aramaion sagar zukua egiten 
izandako esperientziak ere lagundu 
zuen proiektuaren sorreran. Zukua egi-
teko birringailu edo matxakak, prentsak 
eta bi eltze pasteurizatzailek osatzen 
dute Ozaetako guneko makineria. Edo-
norentzako erabilterrazak dira eta he-
rriko beharretara daude egokituak. 
 Aurtengo kanpainan, udal instalazio-
tik 20.000 kilo sagar inguru pasatu di-

rela eta guztira 11.067 litro zuku egin 
dituztela azaldu dute Noticias de Álava 
egunkarian. Aurtengo uzta ez da one-
na izan udaberriko izotzen eraginez, 
eta horregatik, iaz bezala, ekoitzitako 
kantitatea gutxitu egin da. Pozik agertu 
da Udala, dena den, Barrundiako nahiz 
inguruko herrietako 70 taldek erabili 
baitute instalazioa, eta sagar zukuaren 
bueltan herritarren artean sortu den 
harreman eta giro ona azpimarratu 
dute. 

barrundiako ekonomatoa ere 
laguntzaile
Tokiko kontsumoaren, nekazaritzaren 
eta elikadura burujabetzaren inguruan 
lanean diharduen proiektua da Barrun-
diako Ekonomatoa. Hurbileko eta kali-
tatezko produktuak saltzeaz gain bes-
telako ekimenak antolatzen dituzte, eta 
aurten beste behin transformazio gu-
nearen antolakuntza eta koordinazio la-
netan ere aritu dira. Ekonomatoko per-
tsona bat arduratu da Udal azpiegituren 
erabilpen eta mantenu egokia berma-
tzeaz, hurrengo urtean Ozaetako gunea-
ri zukua ateratzen jarrai dezaten… n

EUSKAL HERRIKO AGEnDA

urtarrilak 26: Durango
19:00etan Euskal Museoan Lurra gaiaren 
inguruan Jakoba Errekondoren hitzaldia, 

Hitzez eta Ahotsez 2018 egitasmoaren 
barruan.

urtarrilak 27: Durango
11:30ean Berdeago Azokan, Landareak 

Lantzen gida-liburuaren aurkezpena eta 
kontsultategia.

JAKOBA ERREKOnDOREn 
HITZALDIAK

www.bizibaratzea.eus

bizi baratzea buletina 
jasotzeko, eman izena

Zure e-postan jasoko dituzu azken arti-
kuluak, galdera-erantzunak, agendako 

ekintzak, hitzak, esaerak, argazkiak... 
Euskal Herri osoko edukiak biltzen di-

tuen landareei buruzko buletin bakarra 
jasotzeko, bidali zure e-posta helbidea 
hona: bizibaratzea@bizibaratzea.eus

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann 
ARGAZKIA: OKT EKOnOMATOA

urtarrilak 18: mungia
Nekazaritza, abeltzaintza eta eskulangin-

tza azoka.

urtarrilak 21: amurrio
Nekazaritza azoka.

urtarrilak 27: Durango
Landako Gunean, Berdeago Nature eko-
logia eta kontsumo arduratsuaren euskal 

azoka.

urtarrilak 28: barakaldo
Nekazaritza azoka.

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

11.000 litro sagar zuku 
barrundiako udal lokaletik atereak
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komuNitatea

Haurrentzako beste irakurgai batzuk

Ni neu galtzeta liburua
Bakarrik gelditu zen 

galtzerdiaren istorioa.

14 €

Amonaren Lorea liburua
Liburuarekin batera margotzeko bi marrazki eta 

markaorrialdea jasoko dituzu.

17,10 €

Kimutx liburua eta CDa
Izaki mitologikoen inguruan sortutako ipuinak

18 €  
argia Jendearentzat 16 €

17,10 €

azoka argiaren erraminta da, euskal herriko edozein txokotako salgaiak erraz ezagutu, erosi 
edo saldu ahal izan ditzagun. oso aproposa eduki interesgarriak sortzen dituzten eragile 
eta herritarrentzat eta beren ohiko esparrutik euskal herri osora ezagutzera eman nahi 
dutenentzat. eta alderantziz: zenbat gauza preziatu eskuratu ditugu halako herriko azokan, 
beste hango txosnan edo hurrengo erakusmahaian? orri honetan astero salgai batzuk 
bistaratuko ditugu. denak ezagutzeko edo zure ekoizpenak salgai jartzeko:

www.argia.eus/azoka

Seme-alabekin dugun harremana hobetzeko ipuinak.
 thinking of poems: Proiektu honetan, askatasu-
nean oinarritutako hezkuntzan sinesten dugu, sor-
mena bultzatzen duen irakatsi eta ikasteko modu 
batean. Irudimena da gure oinarrietako bat, haurren 
sormena bultzatu nahi dugu eta hura galdu duten 
helduei loratzen lagundu. Irudimena eta emozioaren 
bitartez zuregan hausnarketa sotila piztu nahi dugu, 
beti irribarre batez lagundurik.
•	 ezaugarriak: Liburarekin batera margotzeko bi 

marrazki eta markaorrialde bat jasoko dituzu.
•	 oharrak: Eskaera egin eta bi asteko epean jasoko 

da egutegia.

ipurterre pailazoa  
liburua
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Sonatuak dira euskal diasporako hain-
bat txokotan antolatzen diren ekintzak, 
sarri munduan zehar barreiatutako 
Euskal Etxeek bideratuta. Baina guztiek 
dute ahazten ez duten zita bat: aben-
duaren 3a, Euskararen Eguna. Modan 
dago gai bakoitzari egun bat jartzea, eta 
data jakin horiek probesten ditugu kan-
paina berriak abian jartzeko, publizita-
tea egiteko, batzuk urte osoko lan neke-
zaren emaitza erakusteko, eta zergatik 
ez esan, beste batzuk aurpegia zuritze-
ko ere bai. Ez da Valentziako Euskaltza-
leok elkartearen kasua azken hori, eta 
sorpresa ederra eman digute.
 Abenduaren erdialdera jaso zuen pos-
ta elektronikoa ARGIAko kazetariak, He-
rrialde Katalanetatik igorria. Bertan es-
kakizun bat: abenduaren 3an Valentziako 
Pilar plazan ospatutako Euskararen Egu-
naren laburpen-bideoa zintzilikatzeko 
multimedia atalean –eta aprobetxatuko 
dut, irakurle, esateko ohiturarik baduzu 
bederen argia.eus-en ibiltzeko, begira-
tzeko ‘2017ko Euskararen Eguna Valen-
tzian’ albistea; bertan topatuko baitu-

zu ikus-entzunezkoa–. Itxuraz, ARGIAk 
“zale amorratuak” ditu Valentziako Eus-
kal Etxean, eta bideoaren igorleek kideak 
“gustura utzi” nahi. Hortik eskaera.

argiaren aurkezpena
Mezuak ez zuen eskaera hori soilik ai-
patzen, ordea. Bazuen bigarren parte 
bat, barkamenak eskatuz hasten zena. 
Jai-giroa aprobetxatuz baina batere abi-
surik pasa gabe, ARGIA proiektuaren 
aurkezpena egin zutela, eta barkatzeko.
 Barkatzeko? Mesedea egin eta gaine-
ra barkamen eske? Lehendik gordeta 
zituzten aldizkariak ere banatu zituzten 
gerturatutakoen artean, ea harpidedun 
berriren bat egitea lortzen zuten! A zer 
pagotxa ARGIArena horrelako komuni-
tatearekin...
 Racó de la Corbella tabernan izan ohi 
dute astekaria bezeroentzat eskuraga-
rri, eta Ateneu horretan bertan euskara 
klaseak ere ematen dituzte. Beraz, ikas-
leek euskarazko komunikabidea eskura 
izaten dute. 
 Valentziako lagunoi, zuei barkamenik 
ez, eskerrak eman behar dizkizuegu. 
Horrelako ekintzek erakusten digute-
lako ARGIA jendeak indartsuago egiten 
gaituela. Berriz ere jarraituko dugu ko-
munitatean sinesten. n

Itsaso Zubiria Etxeberria 
@itsasozubiria

ValeNtZiako euskaltZaleok elkartea

euskaldunok baditugu 
hamaika etxe

Proposatu argia 
sarietarako hautagaiak:
Bidali xletona@argia.eus hel-
bidera alor hauetarako hau-
tagaiak: ikus-entzunezkoak, 
irratia, internet, prentsa, komu-
nikazio ekintza eta merezimen-
duzkoa. ARGIAko lantaldean 
osatzen dugu epaimahaia, eta 
zuek bidalitako hautagaiak zu-
zenean zerrendara sartzen di-
tugu.

lan eskaintza
Kaixo! ARGIAzalea zara eta erredakzio-
ko lankide izan nahi zenuke? ARGIAn 
kazetari baten bila gabiltza, egun osoz 
aritzeko. 
 Balioak praktikan jartzea da gure lan 
egiteko modua, eta baliatu nahi dugu 
aukera hau gure erredakzioa orekatzeko 
bai lurraldetasunean eta bai generoan. 
12 erredaktoreetatik 10 gizonezkoak 
gara eta 10 Gipuzkoan bizi gara. Beraz, 
ARGIAko erredaktore izan nahi badu-
zu, emakumea bazara eta Bizkaia, Ara-
ba, Nafarroa, Nafarroa Beherea, Zuberoa 
edo Lapurdin bizi bazara, bidali curricu-
luma, urtarrilak 31 baino lehen, helbide 
honetara: curriculumak@argia.eus. 
 Zure burua aurkezterakoan kazetari-
tza lanez gain, era guztietako lan espe-
rientziak zaizkigu interesgarri, baita zer 
gai jarraitzen dituzun, eta bizitzan eta 
gizartean zer eremu jorratzen dituzun. 
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europarrek eragin zuten rapa Nuiren porrota
Jakob Roggeveen marinel holandarra 
1722an Rapa Nuira iritsi zenean zibili-
zazio oparoa topatu zuen bertan. Handik 
mende erdira, James Cook bertan leho-
rreratu zenean oso bestelako egoera iku-
si zuen. Uhartearen gainbehera barne 
arazoei egotzi izan zaie, gainpopulazioari 
eta baliabideak gehiegi ustiatzeari. Bai-
na Honoluluko Bishop museoko Mara 

Mulrooney antropologoak (argazkian) 
zibilizazioaren aztarnak aztertu eta ez 
du barne eragile horien arrastorik to-
patu. Beste hipotesi bat du Mulrooneyk: 
europarrek uhartera eramandako gaixo-
tasunek eragin zuten gainbehera, beste 
toki askotan bezala. Paul Rainbird, Benny 
Peiser, Terry Hunt, Carl Lipo eta beste 
aditu batzuk bat datoz hipotesiarekin. n

Londres, 1592. Thomas Nashe (1567-
1601) Errenazimentuko idazle satiri-
koak Pierce Penilesse his Supplication to 
the Divell (Pierce gizagaixoa deabruari 
erreguka) panfletoa argitaratu zuen. Bi 
urte geroago The Unfortunate Traveller 
(Zorigaiztoko bidaiaria) ingelesezko 
lehen nobela pikareskoa idatziko zuen, 
baina arrakasta 1592ko panfleto satiri-
ko harekin lortuko zuen, polemikaren 
eskutik.
 Gabriel eta Richard Harvey idazleek 
gogor kritikatu zuten Nasheren eta bere 
lagun Robert Greenen lana. Anaien neu-
rrigabekeriei erantzunez idatzi zuen 
Nashek panfletoa eta horrek ika-mika 
areagotu besterik ez zuen egin. Idaz-
leen arteko gatazkak 1599ra arte iraun 
zuen; azkenean, Ingalaterrako Elizak 
esku hartzea erabaki zuen, arerioei el-
karri mokoka jarrai zezaten galaraziz 
eta polemika behin betiko itxiz.
 Harvey anaiak barregarri uzteaz gain 
(edo, zeharka, barregarri uzten jarrai-
tzeko), Nashek zerrenda bitxia jaso 
zuen Pierce Penilessen; animaliak era-
biliz, identifikatuta zeuzkan zortzi moz-
kor motak deskribatu zituen.
 “Lehen mozkor mota tximinoa da; sal-
toka, kantuan, oihuka eta dantzan dabil“. 
 Bigarren motako mozkorra lehoiare-
kin alderatu zuen: “Dena nahasten du, 
ingurukoak iraintzen ditu, gauzak pus-

katzen ditu eta hitz egiten dion edono-
rekin liskarra pizteko joera du”.
 Hirugarren mozkorrak, berriz, txe-
rriaren antza du: “Astuna da, erdi lo 
dago eta negar egiten du edari gehiago 
lortzeko”.
 Laugarrenak ardien antzera jokatzen 
du: “Zuhurra da, isilik egoten da hitz 
egokia topatzen duen arte”.
 Ahatea erabiltzen du bosgarren moz-
kor mota deskribatzeko: “Eztia eta mai-
tagarria da, eta alboan duenari musu 
ematen dio, zenbat maite duen esanez, 
eta betiko maiteko duela, besteak atzera 
maite ez badu ere”.
 Harrigarria da seigarren mozkor mo-
taren dohaina, txinpantzearena: “Edan 

eta edan egiten du mozkortu arte eta 
edaten jarraitzen du mozkorra pasa 
arte”.
 Zazpigarrena akerra da: “Mozkor-
tzean, lizunkeria besterik ez du buruan”. 
 Azkenik, azeri gisako mozkorrak dau-
de: “Herbeheretarrengan oso ohikoa, 
edariak azkarrago eta irudimentsuago 
bihurtzen ditu”.
  Lau mende pasatxo geroago, Nashe-
ren zooa bizirik dago gure artean. n

Nagore Irazustabarrena 
Uranga 
@irazustabarrena

zortzi Mozkor mota 

Guido Reni margolariaren ‘Bako edaten’ olioaren 
xehetasuna . Italiarrak 1623 inguruan margotu 

zuen ardoaren jainkoa, Thomas Nashek mozkor 
moten zerrenda argitaratu eta urte batzuetara. 

JOHn GOwAnS

GEMäLDEGALERIE ALTE MEISTER
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alexis díaz Pimienta repentista kubatarra:

“Hemendik 20 urtera repentismoak 
izugarrizko loraldia izango du,  
hasi gara zantzuak igartzen”
 Dabi Piedra 
 ARGAZKIAK: MAnUEL M. MATEO
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Munduko Inprobisazioaren V. Topake-
ten barruan, Bilboko Hika Ateneoan 
izan zen Alexis Díaz Pimienta, 2017ko 
azaroan. Oihana Bartra bertsolaria izan 
zuen kantulagun. Bertsolaritza ondo 
baino hobeto ezagutzen du Díaz Pimien-
tak eta, jatorri desberdinekoak izan 
arren, Kubako eta Euskal Herriko tradi-
zioen arteko lotura azpimarratu du.

Nola izan zenuen bertsolaritzaren berri?
Orain dela hogei urte baino gehiago eza-
gutu nuen eta bertsolari onenekin inpro-
bisatzeko zortea izan dut: Andoni Egaña, 
Jon Sarasua... Gainera, emakumezko ber-
tsolariekin batera oholtzan egoteak ere 
motibatu egiten nau. Izan ere, ia kultu-
ra guztietan emakumeek egindako re-
pentismoa defizitarioa da oraindik, eta 
asko poztu nintzen 2009an Maialen Lu-
janbiok Txapelketa Nagusia irabazi zue-
nean. Urte hartan bertan, Medellingo 
(Kolonbia) andrazko trobadore batek 
irabazi zuen hango lehiaketa lehenengoz 
eta Kuban ere emakume bat izan genuen 
irabazle. Une historikoa izan zen.

Euskal Herriko eta Kubako inprobisa-
zioen artean zer alde dago?
Kuban inprobisazioa poesiari oso lotua 
dago. Metaforak, irudiak... sortzea da in-
probisatzailearen helburu garrantzitsu 
bat. Baina lehiak ere badu lekua, kantu-
kideen arteko elkarrizketak alegia. 

Zer ekarriko zenuke Kubatik bertsolari-
tzara?
Tradizio bakoitzak bere esentzia du. 
Bertsolaritzak asko aportatzen du mun-
duko ahots inprobisatzaileen kontzer-
tuan. Beharbada, kanpoko beste esti-
lo batzuk entzuten dituzuenean, gure 
alaitasun eszeniko edo jai-girorako 
joeraren hutsunea igartzen duzue, bai-
na ez dut uste hori gabezia denik, ber-
tsolaritzak ezaugarri hori ez duela da 

kontua, besterik gabe. Bertsolaritzan 
publikoa barrez ikusten dut nik, bar-
nean badarama jai-giro hori, itxurazko 
seriotasun horren atzean. Diskurtsoa-
ren bidez konplizitate handia sortzen 
da publikoaren eta bertsolarien artean. 
Keinuetan ez da oso aberatsa, baina hori 
ere alde du, beste bide komunikatibo 
batzuk arakatzen dituelako. 

Munduko inprobisazio askotan musika
-tresnek laguntzen diote hitzari, Euskal 
Herrian, ordea, ez. Zuk zeuk ere a capella 
abestu duzu Hika Ateneoko saioan.
Bertsolaritzak ez du musikaren beha-
rrik. Nik neure liburuetan maiz aipatzen 
dut “isiltasunaren musika”, musikari 
handiek baino ez dute aintzat hartzen 
isiltasunak duen balio musikala. Idor-
tasun eszeniko horrek egiten du bere-
zi bertsolaritza beste inprobisazio ba-
tzuen aldean.

Ona al da repentismoaren osasuna Ku-
ban?
Inoiz baino osasuntsuago dago. Haba-
nako Unibertsitatean repentismoaren 
inguruko katedra sortu nuen eta, ondo-
ren, repentismo tailerren proiektu na-
zionala bultzatu nuen. 70 eskola baino 
gehiago dira. Harrezkero 17 urte joan 
dira eta pozik nago, orduan hasitakoak 
gaur arte segitu duelako, eta gero eta 
haur eta gazte gehiago ari dira. Gero eta 
neska gehiago ere bai, horretan ahale-
gin berezia egin izan dut beti. 

Zuen lekukoa hartuko duten gazteak ba-
daude, beraz.
Gurea trantsizio belaunaldia da. Kla-
sikoak ezagutu genituen eta zubilana 
egitea dagokigu. Uste dut hemendik 20 
urtera repentismoak izugarrizko loral-
dia izango duela, orain ere hasi gara ho-
rren zantzuak igartzen, Kuban fenome-
no kultural sendoa da.

Euskal Herrian bertsolaritzak landa ere-
mutik ingurune urbanora jauzi egin du. 
Kuban antzera izan da?
Kuban berdin-berdin. Ni neu ere kale-
tarra naiz, patatak ereiten ere ez dakit! 
Nire seme-alabetan eta ilobetan ikusten 
ari naiz nola Kuban neo-repentismo gi-
sako bat agertzen hasi den, inprobisa-
zio urbanoagoa da hori, beste helburu, 
estetika eta ezaugarri batzuekin, landa 
eremuko erreferentzietatik urruti. Fe-
nomeno hori leku askotan ari da gerta-
tzen, ez bakarrik Euskal Herrian eta Ku-
ban, baita Puerto Ricon, Panaman edo 
Argentinan ere. 

Inprobisazioa unibertsitatera eraman 
duzu. Horrek ere eman dio bultzada re-
pentismoari?
Akademikoak behingoz konturatu 
behar dira era honetako adierazpide 
kulturalek duten garrantziaz, aurreiri-
tzirik gabe begira diezaietela. Jakintza-
ren fakultateetan lekua egiten badugu 
eta horrekin gominadunen batengan 
eragin, ni konforme. Idatzizkoaren kul-

kubako inprobisazioaren, repentismoaren, bultzatzaile handienetako bat da 
alexis díaz pimienta (habana, 1966). inprobisatzaile ez ezik, eragile ere bada, 
neska-mutilentzako repentismo eskolak sortu baititu uharte guztian. kuba 
eta espainia artean bizi denez, andaluzian eta murtzian ere ibilia da hango 
tradizioak sustatzen. gainera, unibertsitatera eraman du repentismoa: poesia 
inprobisatuaren katedra esperimentalaren zuzendaria eta dezimaren eta 
bertso inprobisatuaren zentro iberoamerikarreko zuzendariordea da. idatziz 
ere trebea da, poemak, ipuinak, nobelak eta saiakerak argitaratu ditu.
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turan guztiz barneratuta gaudenez, ez 
gara konturatzen ahozkotasuna esen-
tzia dela, kultura guztien ama, uteroa. 
Bertsolaritzak edo repentismoak ez du 
behar akademikoek emandako presti-
gioa, baina akademikoak beraiek presti-
giotzen dira gugana hurbiltzean.

Los Pimienta izeneko proiektu poetiko
-musikala ere martxan duzu, nolakoa da?
Proiekturik gertukoena dut, familiakoa 
delako. Emaztea, seme-alabak, ilobak 
eta arrebak daude nirekin. Kubako re-
pentismoa agertokira eramatea da gure 
helburua, antzerkiarekin, poesia ida-
tziarekin eta musikarekin uztartuta. Re-
pentismora hurbiltzeko beste modu bat 
da, familia barrutik abiatu eta proiekzio 
eszeniko abangoardistaraino. 

Fusio eta esperimentaziorako gogo ho-
rretan, Kuba eta Euskal Herria bide be-
rean doazela dirudi.
Kubako repentismoa eta Euskal He-
rriko bertsolaritza dira ahozko inpro-
bisazio tradizionalaren abangoardiak 

XXI. mendean. Gainerakoen aurretik 
doazela esango nuke, beste tradizio ba-
tzuek falta duten garapen espezifikoa 
izan dutelako. Ez dira besteak baino 
hobeak, baina tradizioa XXI. mende-
ra egokitzea ezinbestekoa da, publiko 
berrietara heldu eta ateak zabaltzeko. 
Bertsolaritzan urteak daramatzazue 
horretan, baita guk Kubako repentis-
moan ere. 
 Asko ikasi dugu euskaldunengandik, 
eta euskaldunek kubatarrongandik. 
Kontatu didatenez, telebistan bertsola-
ritza ematearen ideia Kubatik hartu zu-
ten, guk badugu repentismoari buruz-
ko saio bat 60 urte daramatzana etenik 
gabe emititzen. Repentismoak harre-
man handia izan du telebistarekin eta 
irratiarekin eta, 1990eko hamarkadan 
bertsolaritzan zebiltzanek, Egañak, Sa-
rasuak, Joxerra Garziak eta abarrek, po-
tentzialitate hori ikusi zuten. Bestetik, 
Kuban nik bultzatutako repentismo es-
kolak Euskal Herriko esperientzia eza-
gutu eta gero jaio ziren. Elkarreragina 
dago bi herrien artean. n

 » “Bertsolaritzak ez du 
musikaren beharrik. 
Musikari handiek baino 
ez dute aintzat hartzen 
isiltasunak duen balio 
musikala”

 » “Repentismoa eta 
bertsolaritza dira 
ahozko inprobisazio 
tradizionalaren 
abangoardiak. Ez dira 
besteak baino hobeak, 
baina tradizioa XXI. 
mendera egokitzea 
ezinbestekoa da”

 » “Akademikoak behingoz 
konturatu behar dira era 
honetako adierazpide 
kulturalek duten 
garrantziaz, aurreiritzirik 
gabe begira diezaietela”

 » “Asko ikasi dugu 
elkarrengandik: kontatu 
didatenez, telebistan 
bertsolaritza ematearen 
ideia Kubatik hartu zuten. 
Bestetik, Kuban nik 
bultzatutako repentismo 
eskolak Euskal Herriko 
esperientzia ezagutu eta 
gero jaio ziren”
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Duela 14 urte sortu zen. Euren proiek-
tuaren gibelean liburu bat eta hiru disko 
daude: Edu Zelaietak 2004n plazaratu 
zuen Mugaldekoak liburua (Susa), eta 
hartatik “pertsonaiak pertsona bihur-
tu zirela”, erran digu Zelaietak. Hasiera 
hartan Goietxe, García Etxeberria eta Ze-
laieta aritu ziren liburuko poema musi-
katuak aurkezten, eta ondoren, 2006an, 
Biziago sentitzeak dakarren muga ingu-
ruan diskoa osatu zuten. 2012an, berriz, 
Begiak lekuko bigarren diskoa plazaratu 
zuten hainbat lagun musikarik lagundu-
rik. Kanten bertsioak izan ziren nagu-
siki. Galdemoduen Trilogia hirugarren 
diskoa karrikaratu dute berriki, Gazte-
lupeko Hotsak zigiluaren eskutik be-
tiere. Ander Barrenetxea bateria-joleaz 
gain, Idoia Guilleneak, Morauk eta Pettik 
parte hartu dute, besteak beste.

Zer berri, hirugarrenean?
Edu Zelaieta: Hasierako gure dinamika 
literarioagoa izan zen liburuaren ingu-
ruko saioa izan zelako, baina talde osatu 
ahala musikariak nagusitzen joan dira 
eta poliki-poliki dinamika musikalago 
batean sartu gara. Eskaintzen dugun zu-
zenekoa halakoxea da, kontzertu baten 
antza hartu du. Aldi batez, Beñardo ziri-

katu behar izan dut, berak ere kantuen 
hitzak idatzi dituelako.
beñardo Goietxe: Bai berak kitzikatua 
edota “behartuta” ausartu eta animatu 
naiz nolabait, kontrastea jartzeko. Baina 
ziur aski, berak eta nik egindakoak zein 
diren argi daude. Edo ez? Betiko galde-
ra da. Tira, bertze pausotxo bat eman 
dugu, Mugaldekoak taldekook sekula 
egin gabea. Edonola ere, Edu gure hitzen 
irule nagusia izan da, da eta izanen da. 

Bizitza asmatu beharra dago, naski.
Zelaieta: Bizitzari zentzua eman behar 
zaio. Areago, XXI. mendean bizi gara eta 
bizitzari zentzu emateaz gain, berras-
matu behar dugu bizitzen. Horretan ari 
gara, eraikuntzan, gero eta gehiago era-
biltzen den hitza duzu: eraikuntza per-
tsonala, artistikoa, literarioa… Kontu 
edo erronka polita da bizitza. 

Mugek zedarritua betiere bizitza. Mapa 
pieza lekuko.
Goietxe: Eduren poeta maiteenaren 
egokitzapena da musika pieza hori, 
Wislawa Szymborskarena. Mugalde-
koak mapako muga-mugakoak gara. 
Kontzeptu hori gure artean izan da ha-
sieratik, eta ongi definitzen gaitu: Edu 

Gasteizko beratarra edo Berako gas-
teiztarra da. Raúl eta biok Berakoak, eta 
orain Vilafranca del Penedèseko gizon 
motzor hau. Maitekiro erranik... [irriak]. 
Xavi Pérez Bull: Bai, Elizondon bizi 
naiz, Lesakan bizi ondoren, beraz ni ere 
mugan ibiltzen naiz aspaldion. Bartze-
lona eta Tarragona artean jaio nintzen, 
cavaren lurraldean. Militante musika-
la naiz, Inadaptats eta Eina taldeetan 
aritua, eszena punkean zaildua. Lehen 
jorratu ez nituen musikak jotzen ari 
naiz lagun hauekin, beste era batean es-
presatzen naiz baxuarekin orain. Pozik 
ari naiz, lurra hartu nuen Bera aldean, 
Beñardo euskara irakaslea dut... Zurgi-
na ere banaiz eta ardiekin ibiltzen naiz 
tarteka. 
raúl García Etxeberria: Niri atetxo 
zabalago bat ireki zait konposizioetan 
manera berezi batez lan egiteko. Beñar-
do eta bion artean egin izan dugu hori 
orain arte, baina oraingoan ekarpen 
pertsonalagoa egin dut, nire bidea urra-
tu aldera. Gorputz espresio eta antzer-
kiko irakaslea naiz. Tailerrak antolatzen 
ditut haurrekin eta...; oinarrian musika 
lantzen dut. Mugaldekoak taldean nire 
lana horren adar bat da, egunerokoare-
kin lotzen dudana. 

MuGalDeKoaK
“lanaren estiMua  
oMendu naHi izan dugu”
galdemoduen Trilogia diskoa mugaldekoak taldearen hirugarren lana da 
(gaztelupeko hotsak, 2017). taldekideak herriz herri ari dira kontzertuak 
eskaintzen. urretxun egin genuen bat edu zelaieta (irakurketa, ahotsak), 
beñardo goietxe (ahotsak, gitarra elektrikoa eta akustikoa), raúl garcía 
etxeberria (gitarra elektrikoa eta akustikoa, zerra musikala eta ahotsak)  
eta Xavi pérez Bull baxujotzailearekin. bai diskoak bai eszenako errezitaldiak 
berebiziko arreta merezi dute.

 Mikel Asurmendi 
 @masurmendi 
 ARGAZKIAK: DAnI BLAncO
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Zelaieta: Gutako bakoitzak badu bere 
proiektua. Mugaldekoak ez da profesio-
nala, baina bai naturala. Bakoitza bes-
teen mugan ari gara, oso aberasgarria 
da hori. Ni irakaslea izateaz gain, idazlea 
naiz. Doinu bat eman letra jartzea arike-
ta izugarria zait, aberasten nau. Besteek 
ere halaxe egiten dute. Baldin eta Mu-
galdekoek laugarren diskorik ateratzen 
badugu, ni ez naiz hemen egonen, zubiak 
eraikitzen lan eginen dut...  [trufaka].

Etsaiak kantaren harian: garai ona al da 
etsaiekin adiskidetzeko? 
Goietxe:  Etsaiak beti ditugu inguruan, 
lagunak ditugun bezala. Baina kantak 
dioenez, etsaiak ez dira sekula behar be-
zala estimatzen, eta beharrezkoak dira, 
baina agian gehiegi ditugu.

Guardia zibilez beste ari haiz, noski.
Goietxe: Guardia zibilak bakean utzi 
behar ditugu. Onddo bila kantan diogu-
nez, onndo bila ari dira, eltzetzuak dira 
gure hitzetan. Baina, egiari zor, etsaiak 
ere badira bertzelakoak, batzuk ingu-
ruan ditugu, bertze batzuk gure barre-
nean. Kanpoan ikusten ditugu etsaiak 
baina barruan ere baditugu. Horren in-
guruan ari dira kantaren hitzak. 

Dena da botere kontua… dio beste pieza 
batek. Taldean ere bai? Zer dio katalan 
euskaldunak?
Xavi Bull: Ez, ez, alderantziz, gurean 
ez dago hierarkiarik. Noski, bakoitzak 
badu argi eta garbi taldean zer egin 
behar duen, zein den bere rola, horrek 
berez sortzen du aritzeko molde bat, 
baina inork ez dio beste inori esaten, 
“hau edo beste egin behar duzu”. Gure 
arteko boterea oso da “popularra”, bote-
rea izatekotan herrikoia da, horixe dut 
gustuko nik.  

“Beldurrak ez du barkatzen” diozue kanta 
batean. Kanta ona. 
Zelaieta: Beldurra unibertsala da, adin 
guztiak harrapatzen ditu, kultura guz-
tietako jendeak. Aurreko diskoan ere 
gai hori landu genuen. Beldurra ezagutu 
behar dugu eta kudeatzen ikasi, batzue-
tan, aurrez aurre begiratu behar zaio 
beldurrari, ausiki egin, baita bortz hoz-
ka egin ere. 

Iker Barandiaranek diskoaren kritika egin 
berri du ARGIAn. Folkak ba ote du muga-
rik? zioen haren testuaren lerroburuak.
García Etxeberria: Ez dut uste folkak 
mugarik duenik. Baina gurea folka al 

da? Guk egiten duguna zaila da defini-
tzen. Gurean badago folka, erreferentzia 
asko Ameriketarik baitatoz, doinuak eta 
letrak ere bai. Beñardoren erreferen-
teak eta bionak, asko eta asko, handik 
heldu dira. 

“Botika horizontala-k cabareta, rock bazi-
loia, Arthur Leeren arima eta surfaren do-
torezia ditu baitan”, zioen Barandiaranek. 
Goietxe: Musika kritikariak egindakoa 
pertsonala da, kazetari guztiek dute 
konparatiba ezberdina, baina redios... 
Kriston ohorea da Arthur Leerekin kon-
paratzea, maite baititugu haren kantak 
eta estiloa. Edonola ere, oraingoan fol-
kaz harago joan gara, lehen bi diskoetan 
folkaren kutsu gehiago nabaritzen da. 
Raúlek jotako gitarra elektrikoa dela 
medio, rock kutsu handixeagoa hartu 
du disko berriak. Folk eta rock musiken 
ildoen artean ari gara.
García Etxeberria: Xavik berriz, errit-
mo punttu berria ekarri du diskora, ba-
xuaren erritmo joria jarri dio. Zuzenean 
ere ari da gurekin eta horrek diskoa eta 
emanaldia hurbilarazten ditu. Zuzenean 
ez dago bateriarik eta nabaritzen da pix-
ka bat. Ni soka munduko hibridoa naiz, 
gitarra elektrikoa eta akustikoa eta sin-
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tetizadorea jotzen ditut zuzenean, zerra 
musikala eta harmonika ere bai. Beñar-
dok gitarra akustikoaz gain elektrikoa 
ere jotzen du, beraz zuzenean ere mol-
datzen gara...

Estiloak estilo, nafar guztiei gustatzen 
zaizkizue rancherak.
Xavi Bull: Bai, egia da, nik Xorroxin irra-
tian entzuten ditut ia egunero.
Goietxe: Dudarik gabe, honetan ez, bai-
na bigarren diskoan Conjunto Bernalen 
Mi único camino kantaren bertsioa egin 
genuen, tex-mex klasikoa. Oraingoan 
ere bada, ez da tex-mex bat, baina ba-
dago landako kanta horietako bat edo 
bertze. Onddo bila balada horietako bat 
da, Mexikoko akordeoiaren ukitua du… 
Bortzirietatik edota Baztandik Hego 
nahiz Ipar Ameriketara jende asko joan 
zen lanera, eta Nafarroa osora zabaldu 
zen handik. Bertze euskal lurraldeetan 
ere eragin handia izan dute rancherek. 
Zelaieta: Aitaren aldetik nafarra izan-
da ere, ez naiz bertakoa. Aitari ranche-
rak izugarri gustatzen zitzaizkion, baina 
hori unibertsala da. Esaterako, Arabako 
hainbat tokitan ere, berbenetan, entzu-
ten dira rancherak, Joselu Anaiak folk
-rock taldea hor ari da orandik ere.

Hiriko menditarrak edo mendiko hirita-
rrak zarete? 
Zelaieta: Mugaldekoak proiektuaren 
ezaugarria kontrastea da, bai musikan 
bai letretan. Gu muga aldekoak gara, al-
dez eta moldez, nahi eta nahi gabe, kon-
tzienteki eta inkontzienteki. Gauza anitz 
gustatzen zaizkigu, beste anitz ez, eta 
gustukoak sartzen ditugu diskoan. Kon-
tua da koktela ongi osatzen asmatzea. 
 
Goietxe: Truke musikala eta literarioa 
egiten dugu, munduko gauzak sartzen 
ditugu. Denok menditarrak gara, denok 
gutxi asko badugu lotura baserritarren 
munduarekin, hirian ere bagabiltza, bis-
tan da. Belaunaldi bakoitzak eman du 
karrikarako pausoa bere unean. Gurean 
kontraste hori nabaritzen da, mendiare-
na eta karrikarena.

Bizizaleak zarete edonola ere. Hurrup! 
kanta lekuko.
Zelaieta: Gauza ainitz gara. Disko ho-
netan aurrekoetan baino letra errimatu 
gehiago daude. Hori ere izan dugu ari-
keta edo gimnasia gisako bat. Prozedu-
ra aldetik, muga-mugan dauden piezak 

dira, musiken eta letren arteko zubiak 
dira. Hasieran, idazkiak musikatzen 
genituen gehien eta orain alderantziz, 
musikari letrak jartzen dizkiogu. Mugal-
dean gabiltza betiere, batetik abiatu eta 
alderantziz bidea eginez. Hurrup! kanta 
da horren lekuko, baiki. 
Goietxe: Euskalki gehiago sartu dugu, 
Bortzirietakoa eta lapurtera nahasian, 
Eduren Gasteizko euskalkia barne. Hi-
tzen mugen artean, gurea askotako ko-
lorea da, kolore nabarra. 

Emaztekia langile azken kanta hizpide, 
zuzenean darabiltzazuen galdemoduen 
filosofiaren harian: mundua mundu de-
netik utzi al dio emakumeak lan egiteari? 
Zelaieta: Diskoan oro har, badago go-
goeta anitz, baita zirtoa erabiltzeko joe-
ra ere. Hain zuzen, zuzenean darabilgun 
“galdemodua”, saioa planteatzeko eta 
harilkatzeko modua da. Zientzian nola 
filosofian planteatzen den gisan, guk ha-
latsu nahi dugu egin. Kanta horren letra 
bluesman batena da, nik egokitua; alta, 
1928ko emazte langileen blues bat da, 
Mississippikoa. 
García Etxeberria: Hitz horiek ingele-
setik euskara pasatzea, eta egoki kan-
tatzea oso zaila da, beraz, tratamendu 
libreagoa eta zabalagoa eman diogu 
kantari. 
Goietxe: Topikoa izan liteke, baina ama, 
amatxi, baserriko emakumeei, eta gaur 
egungo emakume langileei eskainia 
da. Lanaren estimua omendu nahi izan 
dugu. Oro har ere, diskoa ildo horretan 
egina dago. n

Mugaldekoak Urretxun: Raúl García Etxeberria, 
Edu Zelaieta, Xavi Pérez Bull eta Beñardo Goietxe. » Edu Zelaieta:  

“Mugaldekoak ez da talde 
profesionala, baina bai 
naturala. Bakoitza besteen 
mugan ari gara, eta 
aberasgarria da hori”

 » Beñardo Goietxe:  
“Etsaiak ez dira sekula 
behar bezala estimatzen, 
eta beharrezkoak dira, 
baina agian gehiegi 
ditugu”

 » García Etxeberria:  
“Ez dut uste folkak 
mugarik duenik.  
Baina gurea folka al da? 
Guk egiten duguna  
zaila da definitzen”

 » Xavi Bull: 
“Jorratu ez nituen 
musikak egiten ari naiz 
lagun hauekin, beste era 
batean espresatzen naiz 
baxuarekin orain”
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Asko da argazkiak erakusten duena, 
baina ikaragarri da erakustea lortzen 
ez duena. Argazkiak koadroaren iru-
dia hartzen du, koadroan irudikatu den 
horixe bakarrik, eta ezer irudikatu ez 
denean ere argazkiak irudikapena ja-
rraitzen du izaten, gorputz batena, gau-
za batena, izaki batena. Koadroak gor-
putzak dira, gauzak dira, izakiak. Eta ez 
dago bertatik bertara ikustea bezalako-
rik. Batzuetan ezinezkoa egiten zaigu, 
kasu honetan ezinbestekoa da.
 Aspaldian Getarian bizi da Barbara 
Stammel (Söcking, Alemania, 1960ko 
urriaren 25ean), hantxe du estudioa. 
Arte Ederretako ikasketak egin zituen 

Munichen eta Bartzelonan, ordutik bizi 
da pintatzeari emana. 
 Berak montatzen ditu bastidoreak, be-
rak jartzen oihala. “Bazen denda zoragarri 
bat Gipuzkoa plazan, itxi egin zuten”. Han 
erosten zituen pigmentuak. “Orain zaila-
goa eta garestiagoa da pigmentuak lor-
tzea, atzerritik eskatu behar izaten dira”. 
Linazi-olioarekin nahastuta egiten ditu 
koloreak. Berak. Lurrak, sienak, okreak, 
kolore nabarrak erabiltzen ditu nagusiki, 
eta tartean urdinak, horiak, gorriak: bizi-
tasun ikaragarria ematen diote lanari. 
 Berak eraikitzen ditu gorputzak, nor-
malean neurri berekoak, 160 x 160, eta 
haietan sartzen gero bere gorputz guz-

tiarekin, pintatzea fisikoa dela oroita-
raziz ikusleari, eta begiratzea ere fisiko 
bihurtuz. Materia dago bere artelanetan, 
bata bestearen gainean ezarritako kapak 
eta kapak, keinuak, markak, gorputz oro-
ren barruan dauden beste hainbat eta 
hainbat gorputz gogora ekarriz bezala.
 “Hau nire ama zen. Ez neukan bera 
pintatzeko asmorik, baina bera atera 
zitzaidan”. Serieak egiten ditu, aurpegi 
bakoitza erabat agortu arte, bere gor-
putzetik koadroaren gorputzera ekarri 
arte. Koadroak gorputzak dira, gauzak 
dira, izakiak. 
 Marlene Dumas akordarazten du ba-
tzuetan. n

HilDe, 3 Zk. (2017)
Olioa oihalean. 160 x 160 cmXabier Gantzarain 

@gantzarain

barbara stammel

koadroak gorputzak dira



48 2018/01/21 | ARGIA

nobEla

kulturkritika

Yon Etxaide, adinez 36ko gerrarekin zeriku-
sirik izan ez zuen Hegoaldeko lehen idazlea, 
Mendiguren-Izagirre tandemaren arabera: 
obra guztizkoa nobela bat izan zuen, Joanak 
joan, eleberri luze, dotore, mamitsua; bete- 
beteko nobela, ordura arte euskal nobelak es-
kas izandako zerbait.  
 1955ean argitaratu zen lehen aldiz, baina 
arazoa: 1986ko argitalpena, hirugarrena, da 
eskuragarri daukaguna. Eta aldaketak izan 
ziren tartean. Zein, zenbat? Zail da jakiten. 
Autoreari berari kasu eginez gero, garrantzi-
tsuenak dira ponte-izenen ingurukoak (irakur 
gibel azalpena).
 Bigarren izen bat, Pierre Topet, a.k.a. 
Etxahun, “bera baitugu elaberri honen ardatz, 
eta bere inguruan dabilzkigu itzuli-mitzulika 
gainerantzeko pertsonaiak, gurdia martxan 
jartzeko ardatzaren gurpilak bailiren”. Ez 
puntulari, bai zirtolari, Etxaideren arabera 
“ederzale bertsogintzan”. Betiere fikzioaren 
eremuetan: “Alegia, elaberri honetako per-
tsonaiak, asmatuak ez direnean, ez direla he-
zur-haragizko berberak, haien irudiak baizik”. 
Are: “Istorio horiek zinez al dira historia? Par-
te haundi bat, oinarrizkoa, izan daiteke, baino 
beste parte haundi bat ezetz esango nuke”. 
Asmoa baitzen tesidun nobela bat egitea: 
“egiazko erlisioaren sustraia, erroa eta funtsa 
maitasuna dela adieraztea”. Primeran.
 Eleberri giristino bat, beraz, liburuaren bar-
ne-azalak gaztigatzen digun gisara. Eta gehia-
go: lan koaderno bat tarteka, work in progress 
bat. Kolpetik, Haritxabalet jaun apezaren bio-

grafiatxo bat aurkituko baitugu. Etxahunen gu-
daritzaren aitzakian, Napoleonen gorabeherak. 
Derrepente, esango baitu: “Topetia baserriaz, 
honela dio Pierre Lhandek”. Eta Zintzarro-
tsak, Tobera-munstrak, Astolasterrak aipatuta, 
hasiko baita horiek zer diren luze esplikatzen. 
Kontziente izateraino: “Sobera saihestu gaitu-
zu gure elaberriaren haritik”. Gehi halako klase 
kontzientzia bat: “Bizitza zaila eta garratza 
baita batzurentzat, besterentzat errexa eta go-
xoa izan dadin”. Gehi halako genero kontzien-
tzia bat: “Ez dezake, bestalde, gizonak emaztea 
menpera, bizi-laguntzat eduki baino, bere 
eskubide guztien jabe oparo eginaz”.
 Eleberri luze, dotore, mamitsua; bete-beteko 
nobela, ordura arte euskal nobelak eskas izan-
dako zerbait. Oraindik ere eleberri kostun-
brista, mundu modernoa konkistatzeke duena, 
baina, nahi gabe bada ere, eleberri postmoder-
noaren urrin batzuk askatzen dituena. n 

Eleberri giristinoa  
(eta gehiago)

» liburua

Joanak joan
yon EtxaidE

Erein, 1986

Yon Etxaide Itharte idazlea 
(Donostia, 1920-1998).

kultura

Aritz Galarraga 
@aritzgalarraga
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Xabier Montoiak beste harribitxi bat atera du. 
Beste kantu eder sorta bat: kantu onak, hun-
kigarriak, soilak eta sendoak. Giroak lasaiak 
dira, melodia politak, eta kantak oso ongi jan-
tziak daude, beren neurrian, apaingarri gutxi 
dituzte baina nahikoak.
 Kantek barru-barruan nabaritzeko egoerak 
eta sentipenak azaltzen dituzte: denboraren 
joana, oroimena, adiskidetasuna, maitasuna, 
eustea, zutik irautea, aurrera egitea... Xabier 
Montoiaren ahotsak eta kantatzeko moduak, 
musika tresnen notekin ongi lagunduta, ederki 
transmititzen du hori guztia, eta kantek zirra-
ra sorrarazten dute.
 Ibon Rodriguezek egin duen lana aipagarria 
da, pianoa eta gitarra jo eta abesteaz gain kon-
ponketak eta grabazioa prestatzeko zereginak 
egin ditu. Hark sortu ditu diskoan dauden 
hamar kanten orkestra moldaketak, paperaren 
gainean idatzi, eta partiturak Itziar Lertxun-
di (txeloa eta ahotsak), Monika Peino (biola), 
Leire Pikabea (biolina) eta Xabier Zeberio 
(biolina) musikariek bikain interpretatu dituz-
te Fredi Pelaez soinu teknikariaren gidaritza-
pean Beasaingo Pottoko estudioan.
 Aspaldi nengoen Xabier Montoiaren disko 
berriaren zain –aurrekoa, Montoiaren mundu 
miresgarria (Bidehuts) 2011n kaleratu zuen–, 
onartu behar baitut oso atsegin dudala egiten 
duena, bai diskoetan bai liburuetan, eta disko 
berria ere oso gustuko dut.
 Sortzaile handia da, bere ibilbidean ha-
maika kanta eder sortu ditu. Beti oporretan 
(Esan Ozenki, 1995) bakarka kaleratu zuen 

lehen diskoa eta gero, beste sei osatu ditu, eta 
diskoz disko beti zerbait desberdina egin du. 
Pop-rock, gitarra doinu indartsuak, elektroni-
ka, eta beste hainbat modutan jantzi izan ditu 
bere kantak, baina denetan dago bere begira-
da, ikuspegia eta nortasuna, bere inspirazioa, 
kantak egiteko modua, bere estiloa. Gorraizea 
lana aurreko diskoaren orpotik etorri da, eta 
txeloa, pianoa eta gitarra akustikoaz gain, bes-
te hari musika tresna batzuk erabili ditu.
 Lan berriaren kantekin jendaurreko ema-
naldiak udaberri aldera egingo omen dituzte. 
Horien zain gaude, beraz, kanta hauek bertatik 
bertara sentitzeko, jotzen ari diren unean. n 

beste harribitxi bat

» diskoa

Gorraizea
xabiEr montoia

Gaztelupeko Hotsak, 2017 

Xabier Montoia 
idazle eta musikaria 

(Gasteiz, 1955).

Joxi Ubeda Goikoetxea
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math rockaZuZeNeko emaNalDia

Demagun kontzertura joan aurretik ez 
genekiela ezer taldeari buruz, inork ez 
zigula hitz egin beraiei buruz. 
 Parral taberna, 20:30ak, asteartea. 
Gasteizko zita fijo bat. Taldea, Sofa. 
 Hasi orduko beraien musikaren be-
rezia antzeman zitekeen: baxu-bateria
-gitarra hirukotea, abeslaririk ez; gita-
rrajoleak ezohiko harmonia eta jotzeko 
modua; baxujolea giderrean gora eta 
behera, harmoniaren oinarria baino as-
koz gehiago egiten; eta bateria hankare-
kin ezin jarraituzko erritmoak bata bes-
tearen atzetik joz. Lehen kanturako Post 
Hard Core taldeen usaina hartu genion: 
Bcore zigilu kataluniarreko taldeena, 
zehazki. Za! ere aipatu zuen baten ba-
tek. Denok ados, taldearen kalitateare-
kin: aspaldi halakorik gozatu gabeak. 
Bartzelonatik zetozela zirudien, hemen 
halakorik gutxi ikusi baitugu. Ai, gu, kos-
mopaletook: hitz egiten hasi zirenean 
–mikrorik gabe, ohiuka– Urola Kostako 

hizkera nabarmena zuten. Zarautz eta 
Zumaiatik zetozen!
 Aipatutako hori guztia entzuna ge-
nuen, ordea, aldez aurretik. Bageni-
tuen erreferentziak, eta gogoa ere bai 
zuzenean entzuteko. Ordurako eurek 
sarean eskegitako kantuak entzunak 
genituen, eta gozatuak. Baina momen-
tuan entzundako hura egiteko gai izan-
go zirenik ezin imagina. Posible ote da? 
Bada, bai. Eta nola! Teknikoki ikaraga-
rriak dira sofatarrak. Ezin hobeto men-
deratzen du nork bere instrumentua: 
hiru bakarrik izanda ere, bete-beteak 
dira euren kantuak. Baina ez da hor ge-
ratzen euren artea: hitzik erabili gabe 
bertan bildu ginenokin ezin hobeto 
komunikatu ziren: proposatzen zizki-
guten ez ohiko erritmoetan dantzarazi 
ziguten, gitarra eta baxu joku sinkro-
nizatuekin irribarreak atera; gozarazi, 
eta asko. Tartekako tropikal kutsuak, 
Hard Corerik zarauztarrenaren usainak 

zeharka, eta gozatzeko jarrera, itxura-
keria izpirik gabe. 
 Katedrak dio Math Rocka egiten dute-
la, rock matematikoa. Ezjakina ni, wiki-
pedian begiratu behar izan dut zer den: 
Math Rocka 80ko hamarkada amaieran 
AEBetan eta Japonian jaiotako estiloa da. 
Eragin nagusia Rock Progresiboa du, eta 
honen azpigenerotzat hartu izan da. Ezau-
garri nabarmenena erritmoen konplexu-
tasuna eta egituren arraroa dira. Muturre-
ko espazio eta tenpoak iltzen dituzte, eta 
kantu berean melodia harmoniatsu bat 
eta riff distortsionatu bat entzun daitezke.
 Ez zait definizio hoberik bururatzen. 
 Bazenekien, baina, hau guztia, musi-
kazale; Euskal Herrian azken boladan 
gehienon ahotan egon den taldea baita 
Sofa. Eta ondo merezita, gainera. Idatzi 
dudan honek guztiak, beraz, ez du ezer 
askorako balioko, ez bada euskarazko 
Wikipedian Math Rockaren definizioa 
jartzeko. n

Puto amoak matematiketan
soFa

Urtarrilaren 9an, Gasteizko Parral Tabernan.
Jon Aranburu Artano 
@jonaranburu 
ARGAZKIA: SARA RODRIGUEZ



ARGIA | 2018/01/21 51

 DeNbora-Pasak

Egilea: Ana Zambrano

Hitz gezidunak

sudokua
Bete itzazu gelaxkak 1etik 9rako 

zenbakiak idatziz, zutabe, lerro eta 3x3 
koadro bakoitzean errepikatu gabe.

5x5
Zeharretara eta goitik behera, hitz bera.

ebazpenak

1. Gailurra, tontorra.
2. Bihiak, garauak.

3. Iel jarri.
4. Ortziko esferan, zenitaren aurkako 

puntua.
5. Ugaztun karraskari, kui.

8    9  7  6

  4   8    

     5   3

 6 1  3   2  

 7  1  2  6  

 2   7  4 8  

7   2      

   5   9   

2  9  6    8

852493716
634718295
197625843
961834527
478152369
523976481
715289634
386541972
249367158

5x5:

1. GAINA, 2. ALEAK, 

3. IELDU, 4. NADIR, 5. 

AKURI.

Oihalaren 
ertz

-----------
Benetan

Garaipena
-----------

Naizen hau

Higitze las-
terraren 
onomato-

peia

Iloba 
(Bizkaian)

-----------
Pertso-
naiaren 

izena

Zergatik
-----------
Bihitegi, 
aletegi

Arben-
dolezko 
gozoki

-----------
Nahita, 
apropos

Neuri
-----------

Disko 
konpaktu

Bere izatez
-----------

Perkusio-
instrumen-

tu

Zerez 
atzizkia

-------
Gazte izanik

Osatu 
aditzaren 

erroa
-----------
Bizkor

Kalte
-----------

Miau eginez

  
          

Plan
-----------
Plater 

Oihal mota 
(ald)

-----------
Duda egin

Babestu
-----------
Lanabes

Egiptoko 
jainkoa
-----------

Esangura

Izena eman
Ihiak

-----------
Adizki

Pertso-
naiaren 

jaioterria
-----------
Funtsa, 
ganora

Zalantza
-----------

Nirea
Uso

Letra izena
-----------
Dira, bi-
zkaieraz

Airearen 
pasagunea

-----------
Juntagailua

Beldur bizi
-----------

Kontsonan-
te errepika-

tuta

Eliz kantari
-----------
Lawren-

tzioa

Roentgen 
-----------

Einstenioa

Diploma, 
agiri

-----------
Pertso-
naiaren 
abizena

Ugaritasun 
handian
-----------
Gramoa

Gaubeako 
mendia

MGLZM

BENAZJOSEBA

NIRIBEREZ

CDAZOGALERA

EGITASMOANAP

PLATZAINDURA

ZIAKAGURAIN

BATAIATUDUDA

DETRAKEAIZU

DIREZXANTRER

TITULUEURREZ

AZKARRAGARASO
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Nanoteknologiez anitz daki Caillard zientifikoak. Funtsean, 
horregatik zuen arlo horretatik urruntzeko erabakia hartu 
2016an, dakartzaten ondorio arriskutsuen konplize ez 
zuelako izan nahi. laborategia behin betikoz utzirik, bordele 
ondoko oihanean bizi da geroztik, hautuzko sinpletasunean.  
izakiaren 1/1.000.000.000 eskalan buruturiko teknologia 
horretaz aritu gara. 

Laborategiko atea klaskatu duzu.
Funtzionario izaki, zerbitzu publikoa 
eskaintzea nuen lehen helburu. Baina 
sentsazioa neukan ez nuela lortzen eta 
alderantziz, balore horren aurka nin-
doala. Dimisioa eman nuen 2016ko 
urtarrilean. Kooperatiba batean nabil 
orain, formazioak eskaintzen. 

Barnetik alda daiteke sistema? 
Oilarkerian aritzea lirateke erraitea “bai 
posible da” ala “ez, ezinezkoa da”. Batek 
dio sistema politiko instituzional bat al-
datzeko hiru osagai batu behar direla: 
aurka, gabe eta -rekin. Hiru joerak beha-
rrezkoak dira: aurkako mugimenduan 
dabiltzanak, alternatibak eraikitzen da-
biltzanak, baita sistemaren baitan eragi-
ten dabiltzanak ere. Horretarako anitz 
izan behar dugu. 

Unibertsitatea alda daiteke?
Zientziari zuzendu sinesmena nagusi 
da unibertsitatearen baitan. Arazo guz-
tiak zientziak konponduko dituenaren 
sinesmena ikaragarri handia da. Zientis-
moa deitzen zaio horri. Uste honen aur-

ka joatea oso zaila da, obskurantistaz 
edo kontserbadoretzat jotzen zaituzte. 
Jendartean ere izugarri azkarra da zien-
tismoa. 

Hitz egin dezagun nanoteknologiaz.
Nanok miliargarren erran nahi du, nano-
teknologia izakiaren 1/1.000.000.000 
eskalan burutu teknologia da. Gutxi 
gorabehera hogeita hamar bat atomok 
osatzen dute nanometro bat. Ile baten 
lodieraren 1/10.000. 

Izutzeraino txikia.
Lehentasunetan sartu gabe, bi elementu 
nagusi dira aipatzekoak. Batetik, mate-
riak propietatez aldatzen du. Eguzkiko 
krema adibide on bat da; lehen zuria 
zena, orain gardena da. Nano partikula-
koa ez zen titanio dioxidotik nano parti-
kula formako titano dioxidora pasa gara. 
Bestetik, eskala honetan, biziduna elek-
tronikoarekin hibridatu daiteke. Horre-
la, NBIC edota BANG konbergentzia osa-
tzen da. Nanoteknologiek ahalbidetzen 
dute transhumanisten ametsa edota 
doi bat bizirik diren robot inteligenteen 

benjamin Caillard. laborategitik oihanera

Sistemaren 
barnean

“ikasketa zientifikoak burutu nituen, 
oso elitista nintzen garaian. post-dok-
toretza tokyon egin nuen eta itzultze-
rakoan, ikerlari-irakasle hartu ninduten 
bordeleko fakultatean. mikro eta nano 
teknologietan nenbilen. garaian jada, 
ez nuen nanoteknologian aritu nahi, 
arrisku potentzialez jakinean nintzela-
ko. sistema barnetik aldatzen saiatzen 
nintzen, baina kontua gaizki plantea-
tzen nuen eta laster kaka nahasle gisa 
katalogatua izan nintzen”.

“tenperaturaren arabera 
kolorez aldatuko duen 
jantzia beharrezkoa dugu?”

Jenofa Berhokoirigoin
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zientzia fikzioa. Arriskuak ditu, transhu-
manistei bost axola zaizkielako ondo-
rioztatuko dituen inegalitateak edota 
dakarzkien galdera etikoak, demagun, 
gure gogoetetaraino doan kontrola oro-
kortuarena.

Hitz egin dezagun arriskuez.
Lau motakoak dira. Lehena eta ene us-
tez nagusia, etikari lotua da. Bizia eta 
informatikaren nahasketa, adimendu 
artifiziala... Nor izan daiteke zuzenki mi-
naren gunera joango den nanopartiku-
larren aurka? Ezin gara horren aurka 
izan. Baina batzuk umeetaraino doaz, 
memoria emendatua edota begi bioni-
koetara arte. Arazo politikoak ere ditu. 
Zeinek eskuratuko ditu? Aberatsek. 
Ingurumenari lotu arazoak ondorioz-
tatzen ditu ere. Nanopartikula hauek 
fabrikatuak eta aurtikiak dira. Nola tra-
tatu? Ez dakigu. Nanopartikula batzuk 
arrainak bestelakotzen dituzte. Fabrika-
tuak izan dira. Nuklearrarekin planteatu 
geriza bera behar lirateke nanoteknolo-
giarekin. Maleruski, ez da horrela gerta-
tzen, ez dira aski babestuak. 

Arriskua toxikologikoa da.
Geroz eta pozoi gehiago hartu eta geroz 
eta gaizkiago izango zara. Nanoparti-
kulekin ez da horrela. Nanopartikula 
batean miliarka nano dira. Larru gai-
nean hein bateko gramo bat ezarriz ez 
zaizu ezer larri gertatuko. Haatik, ta-
maina baten azpitik baldin bada, orduan 
gorputzak dauzkan babeserako pare-
tak zeharkatuko ditu eta zelulak hilko. 
Arriskua ez da dosiari lotua, tamainari 
baizik. Adibidez, hein bateko titanio dio-
xidoak eraikiz ez da arazorik; baina, 100 
nanometroko gramo bat eraikitzen ba-
dut, tartean, egonen dira 50 nanometro-
koak ere. Nanometroen tamaina ez da 
beti bera eta horretan da lanjerra. Ob-
jektiboki, ondoko galdera luza daiteke: 
beharrezkoak ditugu? Tenperaturaren 
arabera kolorez aldatuko duen jantzi in-
teligentea beharrezkoa dugu?

Zientziari esker, kontrol absolutu bateko 
demokrazia goazela erran izan duzu.
Geroz eta informazio gehiago ditu-
gu eskura. Hori horrela, haien boterea 
galtzeko beldurrez dira boteredunak. 
Egonkortasunik ezean dugu mundua, 
krisi klimatikoa hor dugu, pobreak asal-
datzen hasten dira, zapaldurikoak an-
tolatzen dabiltza... eta horren parean, 
kontrola gora doa. 1984an gara, baina 
2017an! Sekulako ahalak dituzte, aur-
pegiko edota ahotseko ezagutzen edota 
detekziorako algoritmoen bidez. Mobili-
zazio bat lortzea oso zaila izanen zaigu 
hemendik zazpi zortzi urtera, hasi ai-
tzinetik zainduak izanen garelako. Haa-
tik, beti demokrazia izendatzen duten 
sisteman izango gara, “Macron tontoa 
da” erraten ahalko dugu. Jardutea, hori 
ezinezkoa izanen zaigu. 

Zoriona aurkitu duzu oihanean?
Errango nuke nire ideiekin koherentea-
go naizela eta horrela hobeto sentitzen 
naizela. Baina hobetu beharra dago beti, 
gogoeta eskema batzuk deseraiki behar 
ditut oraindik. n

“Unibertsitateko laborategia alde batera utzirik, 
oihanean bizi da Caillard. Bere baloreekin 
koherenteago, zuhaitzen artean urosago  

dagoela dio”.  
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Hi txomin!

lujanbio eta 
hamarreko txikia
@antton_telleria bidez

eitbko estilo-liburua berritu dute, 
“de Miguel” esan ordez “patata” 
esan behar dela zehazteko

“1.500 milioi dira eta guk ardi beltza fitxatzea… zorte txarra izan da”

Berriki aurkeztu zuten EITBren estilo
-liburuak aldaketa nabarmenak izango 
ditu bigarren edizioan, Alfredo de Mi-
guel EAJko buruzagi ohiaren inguruko 
ustelkeria kasuarekin lotuta. EITBko ar-
duradunen ustez, auzi horretako “aku-
satuen errugabetasun presuntzioa ba-
besteko”, ezinbestekoa da haien izenen 
ordez beste batzuk erabiltzea. “Alfredo 
de Miguel” esan ordez, beraz, EITBko 

kazetariek “patata” esan beharko dute. 
“Aitor Telleria” izenaren partez “txitxi-
ki” esango dute informatiboetako ka-
zetariek eta “Koldo Ochandiano” ordez, 
berriz, “Velimir Perasovic”. Horrelako 
neurriak De Miguel auziaren epaiketa-
rako bakarrik hartzea susmagarria ez 
ote den galdetuta, EITBko arduradunek 
erantzun dute “ez dela De Miguel auzia, 
patata auzia baizik”.

Realaren babesle Qbao enpresa txinata-
rraren burua atxilotu egin du Poliziak, 
ustelkeria egotzita. “Bai, badakigu Txi-
nan 1.500 milioi lagun bizi direla, eta 
zaila dirudiela aukeran hainbeste jende 
izanda justu pertsona kabroi bat fitxa-
tzea, baina zer nahi duzue esatea, txina-
tar guztiak igual-igualak dira eta ez dago 
jakiterik nor den nor”, azaldu du Jokin 

Aperribay Realeko lider gorenak. Egiari 
zor, baina, talde txuri-urdinak herrialde 
hartan egindako lurreratzeak baldres 
samarrak izan dira; gogoratu besterik 
ez daude Badiolaren garaian Shangai-
ko aireportuan salgai jarri nahi zituzten 
Realeko kamisetak, yonkien txandalen 
oihalekin eginak umeak esplotatzen zi-
tuzten fabrika klandestino batean.

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



Landareak lantzeN
2018ko zure lanetarako agenda

@bizibaratzea

Hemen duzu urte osoan 
egin beharreko lanen 
egutegia, sasoi bakoitzari, 
hilabete bakoitzari eta 
ilargialdiari lotuta: 
baratzean, fruitu arboletan, 
lorategietan eta basoan. 

Lan hauek noiz eta nola egin 
ditugun jasotzeko aukera 
ematen du agenda honek. 

Jakoba Errekondoren liburu berria 
Antton Olariagaren ilustrazioekin
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eskuratzeko* 
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denda@argia.eus 
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*Jakoba Errekondok sinatzeko aukera




