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panorama

Erregeak erretzea
osasuntsua da
Baina, kasu, europarra bazara. Espainiako Erresumaren
mendekoek debekatuta dute herritarrek aukeratu
ez dituzten agintariei horrelako kritika sinbolikorik
egitea. Espainiarren estatu-burua, armadako agintari
gorena eta erregea izateko baldintza bakarra dago:
odolaren kolorea. Beste era batez esanda, arrazakeria
instituzionala. Eta beraz, 2018an, adierazpen
askatasunaren mugek palazioetatik kanpo jarraitzen
dute. Irudian: Espainiako Justiziak Gironako bi gazteri
ezarri zion kartzela zigorra indargabetu du Europako
Giza Eskubideen Auzitegiak, errege-erreginen irudiak
erretzea adierazpen askatasunaren barruan dagoela
adieraziz. Espainiako Gobernuak ez du aintzat hartu.
Epaia jakin osteko egunetan ehunka argazkiri eman
diote su, bereziki Katalunian.
Argazkia: Jordi Borràs · Testua: Lander Arbelaitz

panorama

Mattel panpina-enpresak Frida
Kahlo artista mexikarraren
barbie bat merkaturatu du,
polemika piztuz.
“Marketin feministaren
zoritxarreko beste
adibide bat:
Frida Kahlo barbie
bihurtu dute”
@ElorduiA

“Jakin nahi dut barbie
honen hanketako
bat bestea baino
txikiagoa al den eta
gurpildun aulkian al
datorren, zeren hala
ez bada, nola ausartu
dira haren lanaren
zati handi bat elikatu
zuen elbarritasuna
ezabatzen?”
@summerbrennan

“Frida Kahlo queer,
elbarri eta marxista,
zeinak bizitza pasa
zuen zuritasuna,
AEBak eta feminitate
merkantilizatua
kritikatzen, barbie
panpina madarikatu
bat bihurtu duzue”
@summerbrennan

“Frida desitxuratu
dute. Askatasuna
lapurtu diote!”
@harremantxo

Melun herriko erraustegiak kaltetutako herritarretako batzuk Parisko auzitegian.

Sophie Bordier / Le Parisien

Parisko erraustegiaren zigor
historikoa: kaltetuek irabazi dute
Zero Zabor
@zero_zabor

Sententzia historikotzat jo dute Frantziako
hedabideek. 16 urteko prozedura luze
bezain neketsuen buruan, Parisko auzitegiak
arrazoia eman die Vaux-le-Penileko
erraustegiak kaltetutako 165 herritarrei eta
zigor gogorrak ezarri dizkio kutsaduraren
ardura eduki zuen Meluneko herri
elkargo edo mankomunitateari. Kaltetuen
abokatuetako bat izan den Corine Lepage
Ingurumen ministro ohiak esan du erabaki
historiko bat dela, lehen aldia delako
justiziak erraustegi bat zigortzen duena.
Melun-Val-de-Seine herri elkargoari
epaileek ezarri diote alde batetik 250.000
euroko isuna eta 82.000 gehiago justiziaren
gastuetarako. Bestetik, kaltetuetako bakoitzari

21.000 euro ordaindu beharko dizkio
eta kalterik gehiena nozitu duen Maincy
herriko Udalari 60.000 euro, epaiketaren
gastuetarako 40.000 gehiagorekin. Melungo
alkateak, Melun-Val-de-Seine herri elkargoko
lehendakariak, hasieran onartu zuen arren
epaia, gero iritzia aldatu eta zabaldu du ez dela
ados geratu eta epaiari helegitea jarriko diola.
1979an eraikitako Vaux-le-Pénil
erraustegiak baimendutakoa baino 1.700
aldiz dioxina gehiago isurtzen zuela
aurkitu zuten 1998an egindako ikerketan.
2002an dioxinen kutsadura maila iritsi
zen onartutakoen 2.200 halako izatera.
Gobernuak 2002an itxi arazi zuen planta,
mankomunitateak bere burua desegin
zuen eta beste mankomunitate bat sortu
erraustegi berri bat abian jartzeko, gaur
oraindik martxan dagoena.

“Bai, kapitalismoak badu alternatibarik”
alternatiben herria

2013an Baionan egin zen lehenbiziz Alternatiben Herria eta 2015ean Bilbon. Aurten
Iruñean egingo dute, ekainaren 2an. “Gure buruei eta auzokideei erakutsi eta irakatsiko
dizkiegu dauzkagun alternatibak: bizitza duin eta anitzaren alde lan egiten duten sindikatuekin, herri mugimenduekin, gobernuz kanpoko erakundeekin, ekonomia sozialeko
kooperatibekin, espazio autogestionatuekin, edo aisialdia beste modu batera pentsatzen
duten guneekin”. Bizitza anitza eta duinak; auzoekonomia; arragoa, guztion hondarea;
herriak eta lurra; burujabetza eta haurren errepublika landuko dituzte. 2018-03-15
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Fauna publikoa

“Ez dut ulertzen nola
arraio zalantzan jarri ote
daitekeen lehiakortasuna,
Darwinek espezieen
eboluzioa formulatu
zuenetik, behintzat”
Luis Aranberri “Amatiño”,
komunikazio aholkularia (Euskadi Irratia)

Lehia über alles
Gorka Bereziartua Mitxelena
@boligorria

Debekatutako lekuetara sartzeko alanbre-sareen gainetik
saltatzen genuen adin hartan, darwindarrak ginen: txakurra atera, korrika hasi eta frogatu genuen problema ez zela
azkarrago lasterka egitea gure bila zetorren piztia hark
baino –dena hagina, dena lerdea, dena zaunka–; keba, keba,
nahikoa zen zure lagunetako bat baino bizkorragoa izatea;
eta hozkatu zitzala beste norbaiten txandal eta txitxiak. Darwinismotik elkarren arteko mesfidantzara, lagunei beldur
handiagoa hartu genien txakurrei baino eta “debekatua”
jartzen zuen lekuetan benetako debekua ikusten hasi ginen,
ez elkarrekin desafiatu genitzakeen leku esploratu gabeak.
Gero, pixka bat kozkortuta, izan genuen Piotr Kropotkinen berri, zeinak Darwini ñabardura interesgarriak egin
zizkion, naturan bizirauteko borrokak bazirenik ukatu
gabe, azpimarratu baitzuen animaliek bazekitela elkarren
artean kooperatzen ere. Denak ez du zertan lehia izan. Bizirautea izan daiteke elkar lagunduz irautea.
Baina Kropotkinen planteamenduek ez dizute kafe bat
pagatzeko ere ematen, defendatzen duzuna gauzen funtzionatzeko ordena jakin bat baldin bada –bizi dugun hauxe, alegia–. Neoliberalismoaren betaurrekoekin irakurritako Darwinek, aldiz, primerako aukera emango dizu dirua
guztiaren erdian jartzen duen desfase hau fenomeno naturala balitz bezala aurkezteko. Eta hori da Amatiñok egin
duena: bizirauteko lehiatu aurrena, horren atzetik etorriko
dira, etortzekotan, solidaritatea eta, behin desmelenatuta,
baita emakume eta gizonen arteko berdintasuna ere.
Irabazien banaketa orekatzeaz, beste batean hitz egingo
du akaso. Darwinek ez zuen horrelakorik aipatu eta kartelak “debekatua” jartzen du oraino. n
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Gezurra eta xantaia
Juan Mari Arregi

Zaintza langileen egoera duintzearen alde lanean ari da Zumaiako Malen Etxea elkartea.

Stephen Hawking eta
Eusko Labeldun esklaboak
Axier Lopez
@axierL
Argazkia: baleike

Jane Wildek 19 urte zituela ezagutu zuen
Stephen Hawking. Ordurako bi urteko bizi-itxaropena diagnostikatu zioten Hawkingi. Halere, Wildek 25 urtez zaindu
zituen zientzialaria eta elkarrekin izan zituzten hiru umeak. Gizona XX. mendeko
astrofisikorik ezagunena bilakatu zen eta
emakumea haren lehen emazte.
Sare sozialetan bolo-bolo ibili den testu
batean Roy Galán idazle galiziarrak ez du
zalantzarako tarterik uzten: “Hawkingek
izan zuen gaixotasun larria bere emazteak
eduki izan balu, emaztea beste emakume
batek zaindu beharko zuen; zientzietako
jenio batek, gizon batek, ezingo baitzuen
bizitza alferrik galdu inoren zaintzan”. Hori
ez dugu inoiz jakingo, baina ziurra dena da
Hawking aberatsa zela. Eta diruarekin dena
eros omen daitekeen gizarte honetan hain
intimoa den zaintza ere eros zezakeen. Baina soldata arrunta duen euskal herritarren
gehiengoak? Dependentzia egoera antzeko
batean izanez gero, 365 egun eta 24 orduko zaintzari nola egingo genioke aurre?
Poltsikoari erreparatuz gero, erantzuna
argia da: ezinezkoa. Baina egunero zenbat
emakume ikusten dugu adineko norbaiten
alboan, zaintzan? Datuek argiago diote:
EAEn 12.000 bat emakumek egiten dute
lan etxe barruko zaintzan. Horietatik 4.000
8

Errumania, Portugal eta Bulgariatik etorri
dira, beste guztiak, Erdialdeko Amerika
eta Hego Amerikakoak dira. Etxe barneko
zaintzan ari diren pertsonen %80 emakume atzerritarrak dira.
Beraz, ekonomikoki zerk egiten ditu posible 24 orduko zaintzak? Gakoa emakume
migratuek beraiek emango digute: esklabotza. Zumaiako Malen Etxearen “Errealitatea eraldatu, lan berdinak denontzat”
txostenak esklabotza erabiltzen du etxe barruko emakumeen egoera definitzeko, baita galdera lazgarriak luzatu ere: irudika dezakegu emakume heldu batentzat zer den
denerako baimena eskatu behar izatea?
Sartu, atera edo jan egiteko? Aisialdirako
denborarik gabe bizitzea? Eta hori guztia
inolako lan eskubiderik gabe (8 orduko
lanaldia, oporrak, bajak, egun libreak…)
eta gehienetan lanbide arteko gutxieneko
soldatara iristen ez den ordainaren truke.
Zainduak izateko beharra dugunean,
urrunetik ekarritako emakume baten
beharra dugu. Euskal Herrian eskaintzen
dizkiegun baldintza ‘esklabo jatorrak’
onartzeko beste aukerarik ez duten bakarrak direlako. Baina egoeraren gordina
ikusita, zergatik ez da arrabotsik sortzen
administrazio publikoak lanbidea duindu
dezan? Bada, antza, ez dugulako ikusi nahi,
gizarte gisa zatartzen gaituen ispilua da.
Agian horregatik dio mugimendu feministak, prostituzioarekin batera zaintza dela
emakumeen ikusezintasunaren adibiderik
gordinena.

Joan den astean Espainiako Kongresuan pentsioen inguruko eztabaida izan da; berriz ere, espainiar
gobernuaren xantaiak eta gezurrak
agerian geratu dira. Bereziki Mariano Rajoyren diskurtsoak eragin du
“sute” handiena eta joan den larunbatean milaka pentsionista kalera
atera ziren beste behin masiboki, batez ere Hego Euskal Herrian.
Rajoy kapitalismoaren kudeatzaile fidela da, eta sistemak inposatzen
dion bidea hartu du: pentsioak pribatizatu finantza entitateak elikatzeko. Horretarako gezurra esaten du:
ez dago dirurik pentsioak ordaintzeko, are gutxiago egungo pentsio
sistema publikoa etorkizunean mantentzeko. Denbora irabazi eta kaleko
presioa saihesteko, hobekuntzaren
bat iragarri du, gehiegi zehaztu gabe,
gutxieneko pentsioa jasotzen dutenentzat eta alargunentzat, baina Estatuko aurrekontuak onartzearen
truk. Gainerako alderdiei eskatu die
parlamentuan aurrekontuak babesteko, eta bestela… kito! Pentsionisten egoeraren arduradun oposizioa
izango da, bera ez babesteagatik.
Xantaia lotsagarria!
Gezurra da ez dagoela dirurik pentsionisten egoera aldatzeko. Ez dagoena da borondate politikorik. Badago dirua NATOri urtean 20.000
milioi euro ordaintzeko. Badaude
beste 60.000 milioi euro bankuak
erreskatatzeko, 2.000 milioi autopistekin gauza bera egiteko, eta milaka
milioi monarkiarentzat, ejertzitoarentzat, politikarientzat… Lehentasun kontua da, ea nola banatzen
dugun aberastasuna. Eta kapitalismoaren zerbitzura dagoenak, PP
kasu, lehentasun horiek ditu. Euskal Herritik subiranotasun ekonomiko eta politikoa aldarrikatzen dugu,
baina herritarren eta langileen interesei erantzungo dien gizarte segurantza bat kudeatzeko izan dadila.
Zeren eta, bai, hemendik ere Rajoyk
bezala kudeatu daiteke.
2018/03/25 | ARGIA
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nekane txapartegi
Irailaren 15ean libre
utzi zuten Zuricheko
espetxean eta sei
hilabeteren ondoren
Suitzan bizitzeko
baimena eman diote
Nekane Txapartegi
preso ohiari. Berri
ona dela aipatu du
asteasuarrak eta berari
eta alabari egunerokoa
asko erraztuko diela.
Ian Cheibub
AGIF/AP

Marielle Franco ekintzailea hil dute
brasil. Martxoaren 14an Brasilgo Rio de Jaineiroko erdigunetik auto batean zihoala, tiroz hil dute Marielle
Franco, hiri hartako zinegotzia eta feminismoaren eta giza eskubideen aldeko ekintzailea. Partido Socialismo
y Libertad alderdikoa, 38 urte zituen eta Brasilgo Gobernuak Rio de Janeiron izan duen esku-hartze militarra
gogor kritikatzeagatik nabarmendu zen. Bereziki emakume beltzen eskubide zibilen alde jardun izan zen. Hilketak samina zabaldu du Brasilen eta mobilizazio oso jendetsuak egin dituzte (irudian, horietako ba).

Hezkuntzak grebei berrekin
die, sindikatuak zatituta
Mikel Garcia Idiakez
@mikelgi

Lan baldintzak hobetzea aldarri, EAEko eskola publiko ez unibertsitarioko langileek greba egin zuten martxoaren 14 eta 15ean. Irakasleak grebara deitu zituzten
ELA, LAB eta STEILASek. Haurreskoletako, Heziketa Bereziko eta sukalde eta
garbiketako langileak STEILAS eta ELAk deitu zituzten, ez ordea LAB sindikatuak.

Zifra dantza

LAB

Batasun sindikalik ez

Ohiko zifra dantzatik
harago, manifestazioak
jendetsuak izan ziren,
bai 14an Gasteizen, bai
15ean EAEko hiriburuetan. Ekainaren 12an
beste greba egun bat
aurreikusi dute, eta apiriletik aurrera sektoreka lanuzteak, astero bat.

Gehiengoa duen hiru
kolektiboetan mobilizazioak bertan behera
uztea erabaki du
LABek, Jaurlaritzarekin izandako negoziaketetan horretarako
moduko lorpenak
egin direla iritzita
akordioa onartu baitu.

ELA eta STEILASentzat
“ulertezina” eta “arduragabea” da LABen
erabakia. Diote Jaurlaritzaren akordioa ez
dela nahikoa kolektibo
horietan, soldata, behin
-behinekotasun, lan
karga edota ratioen inguruan, besteak beste.
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HIZKUNTZA
OHITURAK

%25
Euskaldunen
laurdenak ez du
ohiturarik euskarazko
hedabideak eta
liburuak irakurtzeko.
Euskaldunek gehiago
kontsumitzen dute
erdarazko prentsa,
euskarazkoa baino.
Siadeco enpresak
Elkar Fundazioarentzat
egin du ikerketa.
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euskaldunetik 7
liburu irakurleak dira:
%58, ohiko irakurleak.

zigorrik ez
Idiazabal eta Elgoibarko
futbol taldeek Manuel
Sarrión arbitroaren
aurkako salaketa jarri
zuten, futbolariei euskaraz
hitz egitea debekatu
zielako. Gipuzkoako
Futbol Federazioko
Lehiaketa-Batzordeak
kasua artxibatu du, hura
zigortzeko arrazoi nahikoa
ez dagoela argudiatuta.

ikasleen elkargune
“Zapalduoi beharrezkoa
zaigu elkartzea,
eztabaidatzea, ikastea,
borrokatzea”. Asmo
horrekin egin berri
dute ikasleek Herri
Unibertsitate Nazionala,
Donostiako Ibaeta
campusean.
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net hurbil elikadura burujabetza | osasuna | ‘low cost’ ekonomia

Eta nola bizi behar dugu
KFCren oilasko hego
kurruskaririk gabe?

Pello Zubiria Kamino
@pellozubiria

Behi zoroen krisia aspaldi ahazturik, oilasko jale zoroen larrialdia zabaldu da
otsailean Britainia Handia eta Irlandako jendeen artean. KFC multinazionalak
uharteotan dauzkan ia 1.000 jatetxe frankiziatuen bi herenek ateak itxi behar
izan dituzte logistika arazo konponezin batengatik. Bertan jaten bezala
etxerako otordua haietatik eramaten ohitutako milaka jende aste luzez ibili
omen da noraezean. Elikadura industrial globalizatuak horrelakoak eragiten
ditu tarteka.
Jesus Nazarethekoa, Kristo izenez ezaguna, sortu baino 100 urte lehenago,
Erromako populuak “panem et circenses” besterik ez omen zuen desiratzen
politikarekiko interes oro galdurik, Juvenal poetak satira famatu batean idatzi
zuenez. XXI.ean esnatuko balitz, esan
beharko luke Britainia Handikoa bezalako gizarte batean plebea asetzen dutela
WhatsAppez eta zabor-oilaskoz.
Twitterren trending topic izan da
#KFCCrisis. The Guardianek esan du
“jendea oilaskoak bezain txoratuta” ibili
dela. Otsailaren 20an Londresko poliziak txiokatu zuen ofizialki: “Mesedez
ez jo guregana #KFCCrisis dela eta, ez da
poliziaren arazoa zure jatetxe kuttunenak ez zerbitzatea gehien maite duzun
menua”. Umore ingeles petoa, baina milaka herritarrek estuasun larriz bizi izan
duen arazo bati lotua.
Sei egun lehenago otsailaren 14an,
San Balentin egunez, hasi ziren horniketa arazoak KFC multinazionalarekin
Britainia Handian frankizian ari diren
900 jatetxeetan: oilaskoak ez zirela iristen, saltsak gero eta urriago... Bi egunen
buruan batzuk behartuta aurkitu ziren
ateak ixtera, genero faltan. Otsailaren
18rako, 900 jatetxetatik 266 baizik ez
zeuden zabalik uharte osoan. Ez sinestekoa, KFC izanik oilasko frijituetan
munduko liderra.
Logistika arazo batek eragin du kaosa. KFCk urte luzez bere biltegi eta
garraio lanak hornitu dizkion Bidvest
–orain Bidfood– konpainiari kontra10

tua eten eta eman dio DHL logistikako
erraldoiari.
Daily Mailek 21ean argitaratu zuen:
“KFCn ordukako kontratuz lanean ari
diren milaka langile kezkatuta daude
beren soldatarekin, oilasko faltaren porrotak lanik egin ezinik utzita. Kexuak
zabaldu dira hegaztiz betetako kamioiak
abandonatuta daudelako DHLren biltegian, jende faltagatik. Argazkietan ikusten dira kamioiak ilaran zain eta alferrik
galdutako oilasko pilak DHLren Rugbyko biltegian”.
Frankizietako jabe eta langileek senperrenak egin behar izan zituzten ostatuak zabalik edukitzeko. Irakurleek
egunkarietara bidalitako bideoetan
ikusten dira bateko eta besteko KFC
ostatuetako langileak beren auto pribatuetatik ezkutuka ateratzen beste
hornitzaileren bati erositako oilaskoak.
Desastre bat. Nork esan behar zuen DHL
batek horrelako zepo batean harrapatuko zuenik bere burua, erreakzionatzeko
ahalmenik gabe?
Kontua da oilasko frijituen kontsumo
itzelaren atzean dagoen industria logistika konplexu baten gainean eraikita
dagoela. Arrautzatik jaiota 35 egunera
eraman behar dira hiltegira, han hil, lumatu, garbitu, zatikatu eta kamioi eta
biltegietan barrena hotzaren katea eten
gabe eramateko saltokietaraino. KFCk
Britainia Handian astean baserritarrei
450.000 erosiz, gehi Europa, Asia eta
Ameriketatik inportatuekin, urtean 676
milioi oilasko puska saltzen ditu.

Oilasko, patata eta beste elikagaien
trafiko itzel horren metatze, garraio eta
banaketa orain artean Bidfood konpainiak sei biltegi handitan zeukan antolatuta. Aldiz, DHLk dena Rugby herriko
biltegi erraldoi bakarrean zentralizatu
nahi izan du. Eta aski izan da kontratuaren lehenbiziko goizaldean Rugby inguruan autopistako istripu bat eta ondoren DHLren sistema informatikoak huts
egitea, hornidura osoak porrot egiteko.

Oilasko nerabe potolo merkeak
Arazoa sakonagoa da ordea, logistika
modu zentralizatuago edo sakabanatuagoan antolatzea baino. Ekonomia berri guztia low cost estrategian oinarritu
baita. Langileen sindikatuek ere ohartarazia zioten KFCren zuzendaritzari
Burger King bezalako konkurrentziaren
aurrean prezioak nola edo hala jaitsi
behar horrek kalteak baizik ez zituela
ekarriko, kalitatean bezala zerbitzuan
eta baita langileen baldintzetan ere.
Kataluniatik Ramon Aymerichek La
Vanguardian “Oilasko galduak” izeneko zutabean honela laburbildu du afera: “Diote KFC hondatu duela outsourcing-ean [azpikontratazioetan] nagusitu
den race to the bottom kulturak, amildegiranzko lasterketaren kulturak. Politika
honek kosteak murriztu nahi ditu kosta
ahala kosta, korporazioei etekinak handitzen dizkie, baina ez die mesederik egiten ez kontsumitzaileei eta ez langileei”.
Kentuckyko Oilasko Frijituak esan
nahi duen KFC [Kentucky Fried Chic2018/03/25 | ARGIA
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‘The Independent’ egunkariko argazkian,
KFC kateak Bristolen daukan jatetxe bat
bezeroentzako ohar hau erakutsiz: “Barkatu,
itxita gaude”. Hondamendi handia jasan duen
arren, marketin adituek diote KFCk oilaskoen
krisiari umorean oinarrituta komunikazio
aldetik eman dion erantzuna negozio eskoletan
ikasteko modukoa dela. Ez da harritzekoa,
zabor-oilaskoen negozioaren oinarria hain zuzen
marketina eta komunikazioa dira betidanik.

ken], McDonaldsen ostean munduko bigarren jatetxe sare handiena da
eta oilaskotan berezituetan txapeldun.
20.000 jatetxetan dago presente, munduko 123 herrialdetan. Kate osoa kontatuz, milaka asko langile mugiarazten
ditu egunero –konpainiaren esanetan–
12 milioi bezerori otordu merkeak zerbitzeko. Markari aurpegia jartzen dion
Colonel Harland Sandersek sortu zuen
1932an, Atzeraldi Ekonomiko Handiaren garaian. KFC gaur Yum! Brands korporazioaren atala da, honek denetara
planetan 42.000 ostatu frankiziadun
dauzkala.
Guztientzako oilaskoak hazten milaka
nekazari eta granjero ari dira mundu
osoan. Britainia Handiari dagokionez,
1.000 haztegi handik bermatzen dute
hornidura. Fabrika baten prezisioz gizentzen dituzte hegaztiak: arrautzaren

oskola hautsi eta 35 egunera prest egon
behar dute hil eta mahairatzeko.
Animalistek polemika piztu izan dute
hegaztiok granjetan nozitzen dituzten
bizi baldintzengatik. Duela bi urte gaiaz
BBC telebista publikoak dokumental bat
ekoitzi zuen, non ageri zen KFCrentzako ari den oilategi handi horietako bat,
34.000 hegazti leihorik gabeko pabilioi
itxian hazten dituena. Animalistek zioten oilaskoak gaizki tratatzen dituztela, abeltzainak argudiatzen zuen dena
garbi eta osasuntsu daukala, estandar
guztiak betetzen dituela.
Animalia bakoitzaren begi bistako
ongizatetik askoz urrunago doa, ordea,
arazoa: sanoa izan ote daiteke jaiota
35 egunerako hiltegirako prest dagoen
oilaskoa? Joan den irailean Farmdrop
hedabidean oilaskoak era naturalean
–betiko moduan– hazten dituzten Jacob

Sykes eta Nick Ball baserritarrek azaldu zuten beren etxaldean oilaskoak hiltzeko tamainara 35 egunetan ez baina
81ean iristen direla. “Gure oilaskoak
35 egunetan 800 gramotan dira. Supermerkaturako oilaskoak adin horretan
bidaltzen dituzte hiltegira eta ordurako
1,5 kg edo 2 kg pisatzen dute”. Baina
zertarako azaldu milagarren aldiz hegaztiak artifizialki gizentzeko teknikak,
amarruak eta dakartzan arriskuak?
Zenbat eta azkarrago gizendu, orduan
eta merkeago. Bezeroarentzat, azkar eta
merke. Egia da horrela puztutako okelak ur gehiago duela, zaporerik ez, elikatzeko ahalmen gutxi, botika gehiegi...
Baina hori dena mozorrotzeko dauka
KFCk bere gaineko azal esklusiboa, 11
espeziaz osatutako formula sekretua,
okelarik makalena mokadu kurruskari
ahaztezin bilakatuko dizun estalkia. n

50 urtez elkarrekin
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Paula Olaz musika konpositorea

«Soinu-bandaren helburua ez da
eszenari lagun egitea, eszenari
beste zerbait gehitzea baizik»
Bizitza zer den, hara non elkartu diren mahai baten bueltan orain hamar urte
eskas itzulpengintza ikasi zuten bi. Bizitza zer den, puntako soinu-bandak
egiten dabil gaur egun orain hamar urte eskas itzulpengintza ikasi
zuenetako bat: Paula Olaz. Eta hori dute elkartzeko aitzakia bi ikasle ohiek:
Olazek solaskideari kontatu dizkio zineman aditzen dugun musikaren
nondik norakoak.
Danele Sarriugarte Mochales
@daneleSM
Argazkiak: Dani Blanco

Hainbat arlotako ikasketak egin dituzu
eta hainbat tokitan bizi izan zara. Zeren
bila ibili zara?
Ez dakit… Oso kuriosoa naiz, orokorrean. Itzulpengintza ikasi nuen eta han
eta hemen ibili naiz, zeren, gustuko dut
beste kultura batean egotea, pertsonak
ezagutzea eta nire nortasuna horretara
egokitzea. Gero beste gauza asko gustatu zaizkit eta ikasi ditut (medikuntza alternatiboa, musika…). Musika beti izan
da hobby moduko bat, beti eutsi diot.
Esango nuke komunikatzeko era guztiek ematen didatela arreta, asko gainera.
Gaur egun ikasketak hain espezializatuak
direnez, deigarria egin zait halako aniztasuna.
Polifazetikoek asko sufritzen dute gaur
egun. Badago presio hori, badirudi bizitzan gauza bakarra egin behar duzula,
beste aukerarik ez balego bezala, eta ez
baduzu hala egiten erotuta zaude, asko
12

ikasi baduzu ere. Ni saiatu naiz maila
akademikoan sakontzen gauzetan, baina egia da ezin dudala nire jakin-mina
ezabatu.

Oraintxe esan duzu komunikazioa interesatzen zaizula. Elkarrizketa batean
irakurri nizun horregatik ikasi zenuela
itzulpengintza, baina gerora, hizkuntzak
eskas gertatu eta musikari heldu zeniola.
Zer komunikazio-muga aurkitu zenien,
bada, hizkuntzei?
Hitzak oso potenteak dira, nahiko bortitzak ere bai. Beti eragiten digu asko
zer esaten duten besteek guri buruz eta
norbaitekin zaudenean hark zer esaten
dizun. Eta musikarekin berriz, ez dakit
nola, baina iruditzen zait dena poetizatzen dela pixka bat. Honekin ez dut esan
nahi hizkuntzak menderatu ditudanik
eta orain beste maila batean nagoenik,
ez naiz hain handiustea. Bere garaian
asko idatzi nuen, esan nituen esan beharrekoak, eta jada pasa zait horrela ko-

Paula Olaz
1989, Iruñea

Itzulpengintza eta interpretazioa ikasi
zuen Euskal Herriko Unibertsitatean,
eta ondoren, Zinema, telebista eta
bideo-jokoetako soinu-banden
masterra, Berklee College of Music
unibertsitatean. Horrez gainera,
zeinuen hizkuntza eta neurozientziako
masterrak egin ditu. ULM (Universal
Love Movement) (Maitasun Batuaren
aldeko Mugimendua) mugimendua
sortu zuen bi kiderekin, musikaren
bitartez munduan eragiteko asmoz.
Gaur egun, soinu-bandak konposatzen
ditu. Azkena, Heriotza bikoitza (Doble
Malta) antzezlana girotzeaz arduratu
da. Badu webgune bat (paulaolaz.
com), eta han topa dezakezue bere
obrari buruzko informazio gehiago,
baita entzun ere.

2018/03/25 | ARGIA
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munikatzeko momentua. Orain, musikarekin deskubritu dut beste lengoaia
bat. Hala ateratzen zait, ez dut aukeratu
bestea txiki geratu zaidalako.

Musika ez da hizkuntza bezain unibokoa?
Hitzek badute hiztegi bat, eta hiztegiak
esaten dizu hitz honek hau esan nahi
duela. Gero, eraldatzen ditugu, baina
normalean badute oinarri bat. Eta musikan, aldiz, nork esan dezake sol notak
esanahi zehatz bat duela? Hori esaten
duena flipatu bat da. Musika ezin duzu
eskuen artean hartu, ezin duzu kontrolatu, ez duzulako zuk asmatu.

hartzen dituzte. Mundu guztiko jendea
aurkezten da, eta esan nuen: bada hautatu banaute, zerbaitegatik izango da.
Urtebetez egon naiz Valentzian, eta
sekulako bultzada izan da. Orduz geroztik harrituta nabil, zeren gauzak ez
ditut inoiz hain bideratuak izan; adibidez, hasi nintzen doktoretza bat egiten medikuntza alternatiboari buruz,
eta oso zaila izan zen medikuekin-eta

ko horretara, eta bakarrik ikusten dute
beste alternatiba bat: irakaskuntza.
Kontserbatorioan ez da musika ematen gozatzeko bide bezala edo esperimentatzeko bide bezala. Eta, zer, musika
landu behar dugu soilik besteen piezak
jotzeko kontzertu batean? Musika ez
da hori bakarrik, musika artea da, eta
arte horren bitartez erlazio bat garatzen
duzu, eta pixka bat sustatuko balute la-

hitz egitea. Gauza asko egin ditut bizitzan kolpeka, oztopoei aurre eginez
eta oraingoan aldiz, Berkleen ikasi ondoren erraz etorri da dena. Oso esker
oneko nago.

saitasun hori, esango balute “egon lasai,
ez duzu zertan interprete izan, gozatu
musikarekin, zeren inork ez dauka egia
absolutua”… Baina kontrakoa egiten
dute. Badirudi kontzertuetako musika
intelektuala dela balio duen bakarra, eta
hor ez bazaude ez zarela inor, baina ez
da hala, musika ez da gauza pribatua.

Edonola ere (hizkuntza) interprete jardun
zinen Ginebran, NBEko Giza Eskubideen
Kontseiluan.
Oso esperientzia polita izan zen. Gobernuz kanpoko erakunde batekin aritu
nintzen: ILGA Gay eta Lesbianen Nazioarteko Elkartearekin. Polita izan zen,
zeren, sentitu nuen zerbait praktikoa
egin nezakeela itzulpengintzarekin; beti
izan dut arantza hori, itzultzea ez zait
asko gustatzen, baina ikusten badut nire
ekintzek eragina dutela, eta gainera zenbait egoera salatu ditzakedala… Hori
gustatu zitzaidan. Iruditu zitzaidan zerbait inportantea egiten ari nintzela hor
egonez eta jendearekin hitz eginez.
Nolatan erabaki zenuen azkenean musikari buru-belarri heltzea?
Halako krisi existentzial bat eduki nuen:
oso gaizki pasatu nuen, ez nuen nire lekua aurkitzen, ez nekien zer egin nahi
nuen bizitzan. Amarekin hitz egin nuen
eta esan zidan isiltasunean pentsatu
behar nuela (nahiko meditatiboa naiz),
eta pentsatu behar nuela ea zer nuen
gustuko txikia nintzenean, atzera jo
behar nuela eta ikusi ea zer atera nezakeen hortik. Izan ere, txikitan oraindik
ez dago filtrorik, eta barruan daukazuna
ateratzen da, zure izaera. Azkenean konturatu nintzen txikitan txistuka aritzen
nintzela beti, eta pianoa jotzen, eta ez
nituela partiturak irakurri nahi izaten.
Kontserbatorioan nenbilenean ere, beti
egiten nituen nire konposizioak, eta erabaki nuen saiatu behar nuela nire ametsa betetzen: Berklee College of Music
unibertsitatera aurkeztu nintzen. Eta
hartu egin ninduten. Musika modernoko unibertsitate onena omen da. Bostonen dago, eta gero Valentzian ipini
zituzten masterrak. 30 lagun bakarrik
14

Kontserbatorioek ez dute sorkuntza bultzatzen?
Kontserbatorioek interpreteak baino ez
dituzte nahi, eliteko interpreteak gainera, eta horrek esan nahi du onena izan
behar duzula, ez ehunen artean, baizik
eta bost milaren artean. Kontserbatorioetan musika bideratzen dute kontzertuetara bakarrik: izan behar duzu
kontzertu-jotzailea, eta onena gainera.
Baina horrek frustrazio handiak sortzen
ditu, zeren badaude musikari batzuk
zerbait berezia daukatenak, baina beste
batzuk, saiatu arren, ez dira inoiz iritsi-

Soinu-bandak konposatzen dituzu. Nola
hasi zinen horretan?
Oso mundu polita da, baina nahiko itxia.
Berkleen ikastea bultzada itzela izan
zen, zeren seriotasun bat ematen dizu.
Ez da master teoriko normal bat, amerikar erara egiten dute, eta hori da benetan lanean aritzea bezala. Irakasleek
betetzen zuten zine-zuzendariaren rola,
ematen zizuten sekuentzia bat musika
jar zeniezaion. Orduan egiten zenuen
2018/03/25 | ARGIA
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zure proposamena eta haiekin lantzen
zenuen. Eta hartzen zenituen atal guztiak: konposatu, orkestratu (orkestra
batekin ari bazinen), estudioetan nahasketak egin… den-dena, gero autonomoa
izateko. Ni egunero egoten nintzen laborategian goizeko bederatzietatik gaueko
ordu biak arte, asteburuak barne. Izugarria zen. Hor ikasten baduzu oso prestatuta ateratzen zara.

Eta nolakoa da zure sortze-prozesua?
Normalean zuzendariarekin egoten
zara, eta berarekin ikusten duzu pelikula muntatua, lehengai gordina. Berak
bere hitzekin esplikatzen dizu zer-nolako soinua jarri nahi liokeen, horregatik
esan ohi dut psikologoaren papera betetzen dugula hein batean. Esaten dizute nahi dutela zerbait sakona… baina
zer da musika sakona? Askok ez dakite

gauzak egitea, ez zara gustura geratzen,
zeren eskatzen ari zaizkizuna eta zuk
ikusten duzuna gauza ezberdinak dira,
baina egin behar duzu… Azkenean lan
bat da, eta batzuetan utzi behar duzu
egoa albo batera, eta bestearen obra denez, lan egiteko bideak bilatu, bat etorri
ez arren. Pelikula handiei buruz ari naiz:
pelikula horietan presio handia dago,
diru asko, urtetako lana… Zuzendariek

Zer egiten duen
konpositore batek
‘benetan’
Aurreiritzi orokorren kontrara,
konpositoreek teknologia dute
baliabide nagusi: “Badakizu zer
den konposatzea? Pantaila baten
aurrean aritzen gara, teklatu berezi
batekin…”. Aurreiritzia ezin askatu,
teknologia bidez sortutako hori
orkestra batekin grabatzen ote den
galdetu du kazetariak.
Erantzuna: “Bai… horretarako
aurrekonturik badago”.

Zer eman behar dio soinuak ikus-entzunezko piezari?
Askok esaten dute musikak lagundu
egin behar duela eszena, eta hori ez zait
asko gustatzen, musikaren helburua ez
da eszenari lagun egitea eta eszenan
akats bat baldin badago musikak ateratzea atakatik (eta hori askotan gertatzen da). Niretzat, musikaren zeregina
da sentimenduak adierazteko beste era
bat ematea. Konpositoreek, normalean,
musikarik gabe jasotzen dute materiala:
baduzu eszena bat eta, pertsona zaren
aldetik, gauzak sentitzen dituzu eszena
hori ikustean, eta zure lana da hori musikara itzultzea. Seguru aski zuk sentitu
duzuna eta zuzendariak sentitu duena
ez da justu gauza bera izango, baina nire
ustez horixe da politena: zerbait ezberdina ematea eszenari.
ARGIA | 2018/03/25

asko musikaren inguruan, baina gizaki
guztiok ditugu sentipenak, beraz zuzendariarekin egoten zara eta saiatzen zara
hura ulertzen. Gero baduzu zure ulerkera, pelikula osoa ikusi eta saiatzen zara
bilatzen halako kolore edo izaera musikal bat, eta horrekin hasten zara lanean.
Hasten zara konposatzen, probak egiten
dituzu, bidaltzen dizkiozu zuzendariari,
hark mila buelta ematen dizkio, eta bera
denez zuzendaria, bada… Zuzendaria
ulertzen saiatzeak motibatzen nau, desafio ederra iruditzen zait.

Langintza zaila al da?
Zuzendari batzuk gustatzen zaizkizu
eta ondo moldatzen zara, baina beste
batzuek bestelako modu batean ulertzen dute musika, eta egia da batzuetan
tokatzen zaizula egin nahi ez dituzun

nahi dute dena ondo ateratzea, eta zuk
horretan lagundu behar duzu.

Pascal Gaigne konpositorearen taldean
aritu zara Handia, Errementari eta Dantza
filmetan. Zer moduz?
Izugarrizko zortea izan dut Pascalekin
lan egiteko aukera dudalako. Zinemaren munduan askotan ikusten duzu garrantzitsuena zera dela: zure izaera eta
komunikatzeko ahalmena. Eta uste dut
horregatik moldatzen naizela hain ondo
Pascalekin. Musikaren aldetik asko gustatzen zait berak egiten duena, oso delikatua da. Badu mundu bat oso-oso polita, eta musika ulertzeko modu jakin
bat: ez da konpositore mainstream bat
inondik ere. Gustatzen zait zeren, oso
artisaua da, berak ere hala esaten du, ez
ditu gauzak egiten inor inpresionatze15

Paula Olaz SOINU BANDAK | ITZULPENGINTZA | SORKUNTZA

ko, egiten duena egiteko beharra sentitzen duelako baizik, ez dauka bizitzeko
beste erarik. Eta izaera hori eta lasaitasun hori ez da maiz topatzen zinemaren munduan, nik behintzat horren falta nabaritzen dut: konpositore guztiak
oso estresatuta daude, azkar egin behar
dute lan, eta gainera kreatiboak izan.
Pascalen kasuan, berriz, ikusi dut badela zineman lan egiteko beste era bat,
eta horregatik sentitzen naiz hain zorioneko.

Bideo-jokoetarako ere konposatu duzu
musikarik: alde handia al dago zinemaren eta bien artean?
Bai, oso handia. Pelikula bat egiteko
behar dira 2-3 urte, bideo-joko bat egiteko, berriz, 7-10. Pentsa, pelikula batean, ordu bat musika egin behar duzu,
eta bideo-jokoetan, berriz, 10 ordu…
Dena interaktiboa da, hainbat gauza
prestatu behar duzu, jokalariak egiten
duenaren arabera bata ala bestea sartzeko. Denak egon behar du oso ondo
pentsatuta, bideo-jokoetako musika ez
baita lineala, ez du hasiera bat eta bukaera bat.
Gustuko al duzu mundu hori?
Bai, gainera horretan dabilen jendea
itzela da. Zinemaren munduak badu glamour bat, publikoa denez, eta horretan
lan egiteak giro horretan sartzen zaitu.
Baina bideo-jokoetan lan egiten dutenak programatzaileak dira, oso jende
normala, eta oso erraza izaten da haiekin lan egitea. Gainera, normalean ez
dakitenez hainbeste musikari buruz eta
ez daudenez hainbeste eredu, pixka bat
irekiagoa da. Zineman, batzuek esaten
dizute: asko gustatzen zait Ennio Morriconeren soinu-banda, egin halako

»» “Zinemaren munduak
badu glamour bat,
bideo-jokoetan lan egiten
duena berriz, oso jende
normala da”

zerbait. Baina ba al dute halako zerbait
egiteko adinako aurrekonturik? Eta filmak berak ematen al du halako zerbait
egiteko? Bideo-jokoetan inork ez dizu
halakorik eskatzen.

Zer beste lanetan zabiltza?
Dokumental askotan aritzen naiz, eta
gero baditut nire proiektuak, neuk sortutakoak. Hemen, zeuk egin ezean, inork
ez dizu deitzen. Nik ideiak izaten ditut
eta saiatzen naiz horiek aurrera eramaten. Uste dut artistak beti landu behar
dituela bere proiektuak, eta sortzen
jarraitu, inor bila etortzeko esperoan
egon gabe. n

EUSKAL ARTISAUTZA
Opari berezietarako
Pertsonalizatuak
Prezio aukera desberdinak
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iritziak

Occupy daigun!

H

amarkada bat igaro da Gu gara
%99 leloa zabaldu zenetik. Azken
krisi kapitalistaren zurrunbiloan
egin zen ezagun esalditxoa atlantikoaz bestalde okupatu ziren plazetan.
Ordutik hona, munduko biztanleriaren
ehuneko txiki batek aberastasun osoaren zati are handiagoa kontzentratzen
jarraitzen du.
Nancy Fraser teorialariaren arabera,
krisi kapitalista ikuspegi kritiko-sozial batetik aztertzen duen teoriarik ez
dago. Bere ustez, krisia prozesu sozial
gisa ulertu beharra dago. Horretarako
ezinbestekoa da esparru ekonomikoa
gainditzen duen ikuspegi multidimentsionaletik abiatuta, poskolonialismoa,
ekologia, pentsamendu feminista eta
gobernantza kritikoaren ideiak barneratzea. Karl Polanyiren The Great
Transformation maisulanaren berrirakurketari esker bere eredu propioa
proposatzen du Fraserrek.
Zein da hitz gutxitan Polanyik deskribatutako Eraldaketa Handi hori?
Polanyik, gizarte kapitalista –eta krisi
kapitalista– prozesu historiko multifazetiko gisa jorratzen ditu. Krisien
jatorria ez dago ekonomiaren baitako
kontraesanetan, ekonomiak gizartean
hartzen duen lekuan baizik. Historikoki merkatuak gizartean txertatuta
egon izan dira eta arau sozialen arabera
erregulatu. Bestela esanda, merkatuak
ez ziren arau ekonomikoen menpe
erregulatzen. XVIII. mendearen amaieran kokatzen du Polanyik Ingalaterran
Eraldaketa Handiaren hasiera: alegia,
merkatuek gizartean txertatuta egoteari utzi ziotenean. Eraldatze Handiaren
garaian, Merkatuen Autorregulazioaren dogma finkatu zen. Era honetan,
merkantilizazio prozesuaren bidez,
merkatuak gizartean txertatuta eta
araututa egotetik, gizartetik askatu eta
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Aiala Elorrieta Agirre
Ekonomialaria
@aialuski

Karl Polanyik gizarte
kapitalista –eta krisi
kapitalista– prozesu
historiko multifazetiko
gisa jorratzen ditu.
Krisien jatorria ez dago
ekonomiaren baitako
kontraesanetan, ekonomiak
gizartean hartzen duen
lekuan baizik. Historikoki
merkatuak gizartean
txertatuta egon izan dira
eta arau sozialen arabera
erregulatu

arau ekonomiko hutsen menpe egotera
pasatzen dira. Ondorio bezala, gizartea,
morala eta etika merkatuen menpe geratu ziren.
Polanyik gizarte borrokaren garrantzia azpimarratzen zuen, baina gatazka

lanaren eta kapitalaren artean irudikatu ordez, bi mugimendu edo indarren
artean ikusten zuen: Merkantilizazioa
eta Gizarte Babesaren aldeko mugimenduaren artean. Gizarte Babesaren
barruan sartzen dira gizartea babeste
aldera, gizarte segurantza, errenta birbanatze politikak, gizarte elkartasuna
edota negoziazio kolektiboa. Bi joera
hauen arteko tentsioan deskribatzen
zuen Polanyik gatazka. Antzeman zuen
bazegoela klasez gaindiko mugimendu bat gizartearen alde egiten zuena
(ekonomiak gizartean zuen jatorrizko
lekura itzuli zedin), baina sekula ez
zuen ideia hori teoria batean sakondu.
Fraseren ekarpen nagusia eredu hau
osatzen duen hirugarren indarra da:
Askapenaren aldeko mugimenduak,
zeinetan, mugimendu feminista, ekologismoa edota anti-inperialismoa kokatzen dituen. Mugimendu hauen helburua mendekotasun egoerak gainditzea
da, esplotazio eta bazterketak amaitzea.
Fraserrek inspiratzen jarraitzen
gaitu eta berriki feminismoaren harira
egindako hausnarketa bat ekarri nahi
dut hona. Bere ustez, feminismoak eta
bestelako askapenerako mugimenduek
arriskua dute, %1aren bere bertsio
propioa egiteko eta biztanleriaren elite
batentzat baino funtzionatzen ez duten
irtenbideak proposatzeko. Askapen
mugimenduak %99ari begira egin
behar dira eta proposatzen diren alternatibek gehiengo horrentzat izan behar
dute baliagarri, eta ez eliteko emakumeentzat, ez eliteko ekologistentzat,
ezta iparraldeko-zuri herritarrentzat
ere. Azken martxoaren 8an feminismoak kaleak okupatu zituen, gure hiri
eta herriak jende oldez bete genituenean. Occupy daigun! Eraiki ditzagun
gizartearen %99arentzat baliagarria
diren askapen mugimenduak. n
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iritziak energia nuklearra | fukushima

Zazpi urte

2

011ko martxoaren 11n lehertu
zen Fukushimako zentral nuklearra. Telebistan emandako irudiek
leherketa unea eta ondorengo laino
zuria betikotu zituzten. Hurrengo egunetako eta hilabeteetako albisteetan garrantzi berezia izan zuen Fukushimak,
baina egun gure munduak daraman
abiadurak enegarren posizioan birkokatu du gaia; are gehiago esango nuke,
jada badagoela geure artean Fukushima
zer den ez dakien belaunaldi gazte bat.
Neurri batean normala da Fukushima
historiaren entziklopedian galdurik geratzea beste hainbeste gertaera bezala.
Gertaera historikoen ondorioak etenik
gabe pairatzen ari gara, batzuetan latzak izaten dira batzuentzat, hobeak
besteentzat edo auskalokoak gainerakoentzat. Gizarte sektore batzuentzat
garrantzizkoak direnak bizirik mantendu nahi izaten dira hain modan dagoen
“memoria historikoaren” bidez, baina
nago Fukushimarena ahaztuta bai, baina bizirik dagoen gertaera dela, hau da,
oraindik ez dela historia.
Leherketa ondoren deserriratutako
populazioaren zati handi bat bere jaioterritik urrun bizi da eta itzuli direnak
erradiazio maila asko edo gutxi dagoen
lekuetan bizi da eta horien artean tiroide minbiziak, suizidioak eta gaixotasun

Joxerra Aizpurua
Industria ingeniaria

Isiltasuna eta ezezagutza
baino ez daude
Fukushimaren inguruan.
Inork ez du txintik esaten
eta Japoniako Gobernuak
eta populazioak ordaintzen
segitzen dute
arraroak handitu dira. Zentrala ez berotzeko etenik gabe ari dira ura botatzen
eta ur hori lurrazpiko urekin nahastu
ondoren itsasora edo auskalo nora isurtzen da. Bitartean ez dakite ongi nola
dagoen erregaia, bidalitako robotak

bertan hil baitira. Itsasoko erradiazio
maila ez da gehiegi handitu, baina bai
pixka bat eta ikerlariak ez datoz bat
denboran luzatzen den erradiazio baxuaren eragina zein den esatean.
2016an Fukushimaren kudeaketaz
arduratzen den TEPCO enpresaren
arabera, 30 edo 40 urte behar izango
lirateke zentrala desmuntatzeko eta
170.000 milioi eurotik gorako kostua.
Gaur ordea, isiltasuna eta ezezagutza
baino ez daude Fukushimaren inguruan. Inork ez du txintik esaten eta
Japoniako Gobernuak eta populazioak
ordaintzen segitzen dute eta segituko
dute hamarkadetan egin beharreko
lanak; eta zentralaren inguruan bizi
direnen artean azterketa estatistikoak
egingo dira gertatuko zaien gaixotasun
arraroekin. Bitartean munduan energia nuklearraren inguruan gertatu zen
balaztatzea ahaztu egin da eta berriro
azelerazioaren garaian gaude, Euskal Herrian ere bai, ez baitugu ahaztu
behar urteko sasoi askotan Frantziari
erositako energia nuklearra kontsumitzen dugula.
Ahaztu dugu, ez dugu ezer ikasi eta
bitartean Fukushima ez dago lozorroan,
ez da estatistika huts bat, belaunaldi
gazteei igorritako eta bizirik iraungo
duen errealitate gaiztoa da! n
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Prestazio sozialak | oinarrizko errenta unibertsala | mobilizazioak iritziak

Arraina eta kanaberaren inguruan

G
Gorka Moreno
Márquez
EHU-ko irakaslea

urean oso errotuta dago arraina eta kanaberaren inguruko metafora. Pertsona bati
ez zaio arraina eman behar, kanabera eman
eta arrantzatzen erakutsi behar zaio, horrela
berak arrainak bere kabuz hartu ditzan. Gure
gizartean oso errotuta dagoen ideia islatzen du
esaldiak: enplegua da integraziorako ardatza eta
ogia lortzeko bitartekoa –ogibidea–. Era berean,
norberaren ardura azpimarratzen duen esaldia
ere bada, eta argudio nagusietako bat da enplegua ez duten pertsonei eskaintzen zaizkien diru
laguntzei kontra egiteko.
Argudio indartsua eman arren, nik behintzat
gero eta zalantza gehiago ditut esaldiaren atzean
dagoen ideiaren aurrean. Argi dago, enpleguak
jarraitzen duela izaten integraziorako tresna
nagusia, aldi berean gero eta ahulezia gehiago
azaltzen dituena.
Lehenik eta behin, azken urte hauetan argi
ikusi da jendeak kanabera erabiltzen eta arrantzatzen jakin arren, zenbaitetan ez dagoela bere
esku arrainik arrantzatzea; bigarrenik, gero eta
gehiago dira kanabera eskuetan arrantzatzen ibili arren arrain txikiegiak harrapatzen dituztenak;
azkenik, eta ez bigarren maila batean, ezin dugu
ahaztu zenbait kasutan, arrazoi bat edo bestea
dela eta, inoiz kanabera erabiliko ez duten per-

tsonak ere badaudela, eta hauek ere arraina jan
beharra daukate.
Metaforak alde batera utzita, sistema ekonomikoaren garai hauetan, enpleguaren prekarizazioa
dela eta, gero eta gehiago dira enplegua izan eta
aldi berean pobreak diren langileak –working
poors– edota gaur egun kapitalismoarentzat
erabat baztergarriak eta “erabiltezinak” diren
taldeak.
Testuinguru horretan, arrainaren tamainaren
arabera eztabaidatu dezakegu, baina gero eta
gehiago izango dira enplegutik at nolabaiteko
babes material osagarria jaso beharko dutenak
–gaur egun ere gertatzen den bezala–. Arrainaren
eta kanaberaren aldeko zenbaitek hori argi eduki
beharko lukete, gizarteari iruzurretan ari baitira
–nahigabe, edo okerrago oraindik, nahita–.
Hori da eszenatokia eta hemendik aurrera
eztabaidatzen hasi gaitezke. Abiapuntua gaur
egun ditugun hainbat diru laguntza izan daitezke,
hainbat pentsio motetatik hasita, langabeziaren
prestazioekin edota Diru Sarrerak Bermatzeko
Errentaren inguruan gogoeta eginez.
Era berean, Hiritartasun Oinarrizko Errenta bezalako proposamenak ere gero eta arreta
gehiagorekin jarraitu beharreko ideia izango dira
epe ertain eta luzera begira. n

Ez naiz inoiz joan manifestazio batera

S
Edu Zelaieta Anta
idazlea
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obera dira kausak, arrazoiak, motiboak.
Mundua egunero argitzen eta iluntzen duen
bidegabekeriak segida ziurra izanen du biharamunean, ziurgabetasunak gobernatzen omen
gaituen aroan. Horregatik utzi zaitu hormatua
gurasoen artean egindako adierazpen lasaiak:
“Ez naiz inoiz joan manifestazio batera”.
Ez zara galderarik egitera ausartu –ez duzu
halako konfiantzarik sumatu–, kausak, arrazoiak
eta motiboak trumilka etorri zaizkizun arren.
Arratsaldeko patioaren ordua bukatu eta ondoan,
zalantza batek asaldatu dizu gogoa etxerako
bidean: zenbat pertsona izanen dituzu inguruan

behin ere manifestazio batera joan ez direnak?
Beste zalantza larriago bat etorri zaizu lehengo
zalantzaren orpotik: zenbatek eginen ote dute
mundualdi oso bat manifestazio batera sekula
joan gabe?
Ariketa ederra –eskerga, animalekoa– izaten
da bestea(k) ulertzea. Zu, berrogeiak betetakoan,
manifestaziorik gabeko pertsonen bizimoduak
deskubritzen hasia zara. Praktika totalak dira,
inolako zirrikiturik gabekoak, uste baino gehiago
eta hurbilago dauden existentziak.
Txunditua zaude ezagutzen ari zaren birjintasun horrekin. n
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iritziak Greba Feminista | gizonaren rola

Armak eman ditzagun

O

rrialde honetan idaztea proposatu zidatenean hainbat dudak harrapatu ninduen, gauza bat ebatzi
behar nuen oroz gainetik. Sailean nor
ordezkatzen nuen, ahots maskulinoen
aldean ahots femeninoen pisua ezagutu
nahi nuen. Erantzuna egokia izan zen.
Inork ez dezala pentsa, idazteko aukera eman zidatela nire pribilegioen
oso kontzientea naizelako, aitzitik,
lagun feminista bati aspaldian entzun
nizkion hitz hauek burrunba egin zidaten: “Zure ustez, zer egin dezakegu
gizonok borroka horretan laguntzeko?”,
galdetu nion. Haren erantzuna zorrotza
izan zen: “Hobe duzu pentsatzea zer ez
duzun egin behar, aurrera egin dezagun
oztopo ez izateko”. Kontraesanak biderkatu zitzaizkidan.
Gizon gaztearen erosotasunean bizitzen ohituta nago. Zuria, heterosexuala
eta ekonomikoki egoera sozial egonkor batean bizi naiz, habitatzen dugun
gizarte kapitalistarentzat produktiboa
eta baliagarria. Zerbaitek –edo norbaitek– eskaintzari muzin egitea eskatzen zidan, nire luxuzko etxea apurtu
nezan. Hausnartzeko txokora alboratu
eta burua makurtu nuen. Nire aurrerapausoek gutxiesten zuten jende horri
guztiari aurrea hartu baino lehen, atzera egitea aurreratzea izan daitekeela
ulertu nahi nuen.
Eguneroko bizipenak ekarri nituen
akordura. Gure arteko gehienok profitatzen ditugun episodioak, eskura ditugun hamaika modu menperatzaile matxista sotilak. Esate baterako, familiako
irudiak. Berauetan ama, arreba, izeba
edo amona janaria atontzen agertzen
dira, etxea garbitzen, galtzontziloak
ikuzten edo pertsona guztien zaintza
bermatzeko denbora hartzen. Guk ostera, betebehar horietarako guztietarako
ez dugu beta hartu nahi.
Gauza gehiagoz ere gogoratu nintzen: gure harreman sexu-afektiboez,
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David Bou
la directa-ko kazetaria
@dvdbou

Gure arteko ituna bertan
behera utzi dute eta
harreman arauak betiko
aldatu. Hara, guztiz garbi ez
bazegon: ez gaituzte behar!
Ez greba antolatzeko, ezta
mundua geldiarazteko ere
biktima bihurtzeko erabili izaten ditugun gure segurtasun gabeziez, gure
hauskortasunak ezkutatzen dituzten
harremanak bultzatzeko moduez.
Areago, jeloskeria erabili dugun aldi bakoitzean, gure kontrola handitzeko eta
erabakitzeko beren eskubidea gutxitzeko gure jokamoldeez, baita ika-mika bat
eragiten dugun aldiro, gure gizontasunak argi eta garbi azaltzea oztopatzen
digun arreta lortzeko jarreraz ere.
Ikusten duzue? Inkontzienteki, pluralaren lehen pertsonan idazten jarraitzen dut. Aski da! Nork bere ardura
hartzea ezin da horren zaila izan, gainerakoek egiten dutena aintzat hartuz
gero. Atea ireki eta nire kolektiboaren
batzarrean leku hartu dut. Berriz ere,
lankide emakumezko bati hitza kendu

diot, nirea berea baino garrantzitsuagoa bailitzan. Lasaitu naiz, txanda
hartzeko beste bederen, esan dutena
errepika dezaten behar dut, defendatzen dudan jarrera argi eta garbi gera
dadin une oro. Artean, nire parte-hartzea oraindik amaitu gabe, nire burua
agertzen duten lanetan izena eman
nahi dut, ez dezala inork ahaztu militante ona naizela, une oro gizon prestua
naizela denek ikus dezaten.
Anabasa gaitzean sartzen ari naiz.
Eta honezkero nire burua feministatzat
neukan! Maskulinotasun ez-hegemoniko berrien praktikatzailea, gizon dekonstruitua. Gainera, orain gure burua
aliatutzat daukagu, haatik, gustatu edo
ez gustatu, gerra madarikatu baten
borreroak gara. Gaur lokartzea kostatuko zait. Inork ez dit etxeko atariraino
jarraitu, ez naiz ere maite omen nauen
morroi baten beldur, hala ere, iragan
martxoaren 8az geroztik, gizonok ere
hats hori sentitzen hasi gara gure gibelean, ezta?
Gure arteko ituna bertan behera utzi
dute eta harreman arauak betiko aldatu. Hara, guztiz garbi ez bazegon: ez gaituzte behar! Ez greba antolatzeko, ezta
mundua geldiarazteko ere. Ez gaituzte
familia nuklearraren ereduaz kanpoko
bestelako familia bat osatzeko behar,
ezta harreman libre askeak eta eraldatzaileak eratzeko ere; eta zer esanik ez,
ez gaituzte behar benetako mugimendu
sozial sendoak eta emantzipatzaileak
eraikitzeko.
Aitzitik, juxtu kontrakoa. Behatu, isildu eta entzuteko zer ikasi franko dugu.
Des-ikasteko bide luzea daukagu euren
askatasuneranzko bidea oztopatzen duten harritzarrak ez izateko. Ausartu gaitezen elikatu dugun statu quo sostengaezin honen mekanismo eta jukutriei
uko egiten. Ez egile, ez konplize: gurea
deusezta dezagun eta armak eman, bizitzak bestelako bide bat eskatzen du. n
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umeen sexualizazioa
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Txikitatik panpina
sexy bihurtzea amets
Gero eta umeago dakite sexy hitzak zer esan nahi duen, sexy egotea dela
bidea eta helburua. Bagenekien emakume helduak objektu sexual bihurtu
nahi dituela merkatuak, baina haurtzarora ari da luzatzen sexualizazioaren
itzal arriskutsua. Ikusi bestela Bratz edo Monster High estiloko panpinen
ugaritzea, haurrentzako makillaje andana, inauterietako hainbat mozorro…

	Mikel Garcia Idiakez
@mikelgi

Hipersexualizazioa da gure garaiaren
ikurretako bat, eta emakumeei eragiten
die batik bat, ez baita samurra uneoro
sexualki erakargarri agertzeko jasotzen
duten presioa. “Ikusten ari garena da
gero eta gazteagoengan ematen ari dela
kezka hori eta eskolara ere iritsi dela,
10-12 urteko neskek janzteko edo euren
gorputzak kudeatzeko duten irizpidea
maiz ez baita erosotasuna, tenperatura
edo mugikortasuna, presio horiei erantzutea baizik –uste du Amelia Barquín
irakasleak–. Egia da arropa ez dela bakarrik gorputzak estaltzeko eta babesteko,
funtzio estetikoa ere hor dago, identitatearekin duen lotura… baina umeen
kasuan estaltzea, babestea, eroso egon
eta mugitu ahal izatea, tenperaturarekin
koherente izatea (hotzik ez pasatzea)…
izan beharko lukete irizpide nagusiak,
eta batzuetan, batez ere nesken kasuan,
estetikari ematen diogu lehentasuna,
sarri familiok, gu garelako umeak janzten eta apaintzen ditugunak, eta alabak
bidaltzen ditugu eskolara ez mugitu ez
zikindu ere ezin dutela”.
Naturalizatuta dugu. Are gehiago,
umea janzkera, dantza-molde edo jarrera “sexyetan” ikustea graziosoa ere
22

iruditu ahal zaigu: “Begira, nagusia dirudi”, esango dugu, baina hortxe dago
gakoa, ez baita nagusia. “Grazia egiten
digunean, pentsatu beharko genuke ea
zer ari garen komunikatzen. Emakume
helduen sexualizazioaren helburua da
gizon heterosexualen begiradari atsegina ematea. Horrek izan behar du neska
txikien helburua?”, dio Barquínek.
Baten batek pentsatuko du hau guztia
paraje urrunetako kontua dela, Miss izateko neskatoak lehiatzen jartzen dituzten AEBetako familiena adibidez, baina
6 urteko neskentzako tangak eta lentzeria sentsuala aurkitu ditzakezu Euskal
Herriko dendetan, baita betegarria duten bularretakoak ere, 8 urteko neskei
bideratuak (Primark kateak dendetatik kendu behar izan zituen, epailearen
aginduz). Nolako mozorroak janzten
dituzte haurrek? Zenbat makillaje maletatxo oparitzen zaizkie neskei? (“eta
ez fantasiaz makillatzeko edo mozorrotzeko, sarri emakume nagusien modura
makillatzeko baizik”, gogoratu du Barquínek). Frantziako Vogue aldizkariak
10 urteko haurrak atera zituen azalean
2011n, jantzi eta pose probokatiboekin, eta zalaparta handia eragin zuen

erabakiak. Lucía Martínez irakasleak
gogoratu digu azken urteetan nesken
sexualizazioari lotutako enpresak ere
sortu direla: bertan umeak makillatzen
dituzte, azazkalak margotzen dizkiete,
takoitxoak jartzen… printzesa gisa irudikatzeko. Horren guztiaren helburua
garbi du Martínezek: gehiago saltzea,
“sexualizazioaren atzean gizarte kapitalista eta kontsumista baten markoa”
baitago.

Loti ederra izan nahi dut
“Marketin modernoaren teknika transbertsalek lortu dute gaur egun edozein
neskatok etxean ikusi ahal izatea Loti
ederra telebistan, loti ederraren panpinarekin jolasten duen bitartean eta neskatoak berak loti ederraren soinekoa
gainean jantzita daramala –kontatzen
du Natasha Walter idazleak, Living dolls
liburuan–. Eskolara joan daiteke Bratz
eta Barbie panpinak gainean dituela,
hasi kuleroetatik eta motxila eta ileko
diademaraino, eta etxera bueltatzean
Disney printzesen apain-mahaiko ispilutxoan begiratu dezake bere burua. Bai,
marketin estrategiek lortu dute neska
erreala eta panpina fusionatzea due2018/03/25 | ARGIA

13 urte dituen Millie Bobby Brown
(“Stranger Things” telesailekoa)
telebistako aktore sexyenen
artean hautatu zuen iaz aldizkari
estatubatuar batek, polemika
eraginez. Irudian, aurtengo
Urrezko Globoen galan.
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»» Amelia Barquín:
“Umeak janzterakoan
estaltzea, eroso egotea,
hotzik ez pasatzea... izan
behar lukete irizpide
nagusiak, baina batzuetan
estetikari ematen diogu
lehentasuna eta bidaltzen
ditugu ez mugitu ez
zikindu ezin dutela”

»» Natasha Walter:
“Eskolara joan daiteke
Barbieak gainean dituela,
hasi kuleroetatik eta
diademaraino, eta etxera
bueltatzean printzesen
ispilutxoan ikusi dezake
bere burua. Neska eta
panpina fusionatzea lortu
du marketin modernoak”

»» Ez dugu sexualitatea
sexualizazioarekin
nahastu behar:
sexualizazioak objektu
bihurtzen zaitu, eta umeei
konbentzio batzuen
araberako sexualitate
heldu bat inposatzen die,
zeinetarako ez dauden
prestatuta

la gutxira arte pentsaezina litzatekeen
mailan. Fusio hau haurtzaroaz gaindi
luzatu daiteke, gazte askoren nahia panpina baten moduan bizitzea izateraino,
Bratz edo Barbie baten itxura helburu”.
Barquínek Monster High marrazki bizidunak aipatu dizkigu: institutura doazen neskak dira, denak erabat sexualizatuta. “Gerta daiteke horietako batek
gustuko izatea estilo hori, baina ez dago
aniztasunik, denak doaz makillatuta, denak plataformen gainean, denak arropa
gutxirekin beti bero handia egingo balu
bezala… eta familiok etxera ekartzen ditugun Troiako zaldiak dira, seme-alabei
erakusten dietenak nolakoak izan behar
duten urte gutxi barru. Zorionez, beste
produktu batzuk ere jasoko dituzte (trapuzko Pirritx, Porrotx eta Marimotots,
adibidez), baina eredu estereotipatuak
erakusten dituzten produktuen kopurua
oso handia da, kuantitatiboki indar handia dute eta hezitzaileok egin beharreko
kudeaketa ez da erraza. Presio horiek
hor daude, etengabeak dira, txikitatik

bide hori jarrai dezaten”. Amerikako
Psikologia Elkartearen ikerketak dio 4
urte inguruko umeei zuzendutako produktuak (marrazki bizidunak, pelikulak,
arropa, jostailuak…) ezaugarri erotikoetan enfasia egiten hasten direla dagoeneko, bereziki neskei zuzendutakoak.
Dena den, mutilak ere ez daude salbu,
eta gero eta handiagoa da euren gorputzen gainean jasaten duten presioa.
“Pena da, emakumeen gorputzak askatu
ordez, denok askatu ordez, edertasunaren katea estutu eta gizonen gorputzetara zabaltzen ari baita –azaldu du
Barquínek–. Oraindik haur diren mutilak entzun ditzakezu, ‘halakok sabelean
txokolatezko tableta dauka’ moduko espresioak erabiltzen”.

garri izan nahia lehentasun bilakatuta.
Eta laburtzea, bizitzaren etapa naturalak azkartzea delako, haurrak nerabe bihurtzea, sexualitatearen garapen
naturala egin ordez ikuspegi oso jakina
duten jarrera sexual desitxuratuak inposatzea, asumitzeko prest ez dauden
rolak, ongi ulertzen ez duten sexytasun
hori bilatu nahi izatea, heldutasun faltsu batetik. Heldu batek izan ditzakeen
tresnak izan gabe presioei erantzun
behar izateak gorputzarekiko eta norbere irudiarekiko kezkak eta beldurrak
ekar ditzake, segurtasun eta autoestimu falta, antsietatea…
Eredu jakin bat barneratzen duen neskak, hazi ahala ere takoiekin, arropa gutxirekin eta makillatuta ikusiko du eder
bere burua, sinetsiko du sexualki erakargarri izateari lotuta dagoela ez bakarrik arrakasta, baita oraindik eraikitzen
ari den nortasuna bera ere. Emakume
bezala, nortasun eta espektatiba desitxuratuak eraiki ditzake, gorputzean,
irudian eta sexu erakargarritasunean

Nortasun desitxuratuak eraikitzen
Umeak erotizatzea da umeei haurtzaroa lapurtzea eta laburtzea. Lapurtzea,
etapa horretan inportanteak diren jarduerek eta ezaugarriek bigarren mailan
geratzeko arriskua dutelako, erakar-

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

Benetako
antzinako ogia
943 371 545
publiz@argia.eus
www.argia.eus/tarifak
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HOTZA ETA ASKATASUNA
“Txarra al da ba minigona jantzi, makillatu eta takoiak erabiltzea?” galdetuko
du batek baino gehiagok. “Bakoitza nahi
duen bezala joan dadila –dio Amelia Barquínek–, baina presioak identifikatzeko
gai izan gaitezela, erresistentzia txikiak
egin ahal izateko. Zergatik dute neska ia
denek ile luzea? Ez da kasualitatea”. Azken finean, sexualizazioa ere emakumeen
askatasun ikurra bailitzan saltzen dute,
sexualki aske diren emakumeen garaipentzat, baina orduan zergatik erreproduzitzen du ustezko askatasun horrek sexismoa eta objektualizazioa, muturreko
feminitateari lotuta?
Testuingururik jartzen ez zaion askatasun indibidualaz mintzo da Ana de Miguel
idazlea, Neoliberalismo sexual. El mito de
la libre elección liburuan: “Diskurtsoa da
edozein harreman mota legitimoa dela,
harreman horretan inplikaturikoek onartu
egin badute, eta diskurtso horrek patriarkatuaren mekanismoak ezkutatzen ditu,
genero ezberdintasuna mantentzen duen
hori nahi izatera bultzatzen gaituzten mekanismoak. Matxismo egoerak justifikatzen dira, esanez denak pertsona askeak
eta berdinak garela, eta egoera horietara
boluntarioki eta libreki iritsi garela, inongo
presio motarik egongo ez balitz bezala”.

ARGIA | 2018/03/25

Versaceren soinekoa
eta jakadun gizonak
Helen Lewis kazetariak Twitterren zintzilikaturiko irudiak zalaparta dezente sortu
du sare sozialetan. Britainia Handiko Bafta
zinema sarien galan, bost famatu ageri dira
argazkian, terraza batean: Jennifer Lawrence aktore ezaguna erdian, oihal gehiegirik
ez duen soinekoa jantzita, eta lau gizonezko inguruan, denak jaka jantzita. “Irudi hau
hain da etsigarri eta esanguratsua. Gaur
kalera atera naiz eta hotz izugarria egiten
du”, dio kazetariak. Erantzun andana jaso
du, bi norabidetan: nork bere gorputzaren gainean erabakitzeko aske garela aldarrikatzen dutenak, eta askatasun horren atzean presio ez beti ageriko ez beti
kontzienteak daudela uste dutenak, inork
pistola buruan jarri gabe hartutako erabakia izan arren barneratuta ditugun eredu/
lehentasun batzuei erantzuten diela. Hona
erantzun horietako batzuen bilduma eta
protagonistaren beraren hitzak; norberak
atera ditzala bere ondorioak:
“Ez zaizue burutik pasa emakumeak
berak hartu zuela erabakia? Benetan uste
duzue Jennifer ez dela gauza ezetz esateko?”, “besterik gabe, bere burua zirraragarri
ikustea erabaki zuen”, “bere gorputza, bere
erabakia. Gogoan duzue? Zine industriako

puritanismo hau oso desatsegin bihurtzen
ari da”, “espektatiba sozialez ari gara. Gizon guztiak goxo jantzita, eta gero soineko
eder bat, moztua, oilo-ipurdi azalak sostengatu beharrekoa”, “uler dezaket emakume honek horrela jantzita atera nahi izatea,
ados, bere erabakia izan zen, baina gizonak
ere haragi pixka bat erakusten ikustea gustatuko zitzaidakeen, gauzak orekatzeko”,
“eszena puntual honetatik harago, gakoa
da kontu orokorra dela. Emakume asko
ikusi ditut gona motzekin neguko ostiral
gau hotzetan. Ibilbide luzeak egiten dituzte eta inoiz ez dute berokirik erabiltzen,
euren burua ‘eder ikusteko’”, “egungo telebista saioen %99aren errealitate etsigarria
da hau. Emakumea: denak hanka luze eta
eskotearekin. Gizonak: trajea edo informal dotore”, “ez dagoen jakaren misterioa
liburu eta pelikuletako gai errepikakorra
da. Nire ondorioa da emakumeak inoiz ez
direla hozten istorioetan”. Polemika ikusita, Jennifer Lawrencek berak ere erantzun
zuen: “Versaceren soinekoa sekulakoa da;
benetan uste duzue soineko eder hori beroki edo bufanda batekin estaliko nuela?
Bost minutu baino ez nituen eman kanpoan, eta elurra ari balu ere aterako nintzatekeen soineko horrekin, moda maite
dudalako, eta hori izan zen nire erabakia”.
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zentratuak; pertsona bezala definitu dezaketen bestelako arlo eta ezaugarriak
bazterrean utziz. Mutilek ere, rol horretan kokatuko dute neska txikitatik.

Ez, sexualitatea eta sexualizazioa ez
dira gauza bera
Jakina, txikitatik bizi dugu sexualitatea, eta sexuaren garapen natural eta
osasuntsua ahalbidetzea gauza ederra
da, baina ez dugu sexualitatea sexualizazioarekin nahastu behar: pertsonari
ikuspegi instrumentala ematen dio sexualizazioak, objektu sexual bihurtzen
du, eta umeei konbentzio batzuen araberako sexualitate heldu bat inposatzen
die, zeinetarako ez dauden prestatuta
ez emozionalki, ez psikologikoki, ez fisikoki. Lucía Martínezen iritziz, guztiz
zentzugabe jokatzen dugu: “Txikitatik
sexu-irrika inportanteak ditugun arren,
umeen sexualitatea ukatu egiten da, jarrera batzuk moztu egiten zaizkie, adibidez sexu-organoak ukitzea, baina aldi
berean mezu erabat sexualizatuak helarazten dizkiegu”.
Gure gizarte hipersexualizatuan, sexua oso erraz iristen zaie haurrei, gainera eredu jakin bati erantzuten dion
sexualitatea, baina ez dugu haiekin lantzen hori guztia kudeatzeko tresnarik.
“Pornoari buruz adibidez institutuetan
hitz egin beharko litzateke, zer ari diren
ikusten gazteak, zein ezaugarri dituen
pornoak, bizitza errealean zer gertatzen den… baina hezitzaileok ez gara
ausartzen. Gabezia nabarmena da”, dio
Barquínek.

Zer egin?

Goiko irudietan,
Bratz panpinak eta
“Monster High” marrazki
bizidunetako pertsonaiak.
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Begirada heztea eta trebatzea da bidea,
Martínezen ustez, “eta egiten ari gara dagoeneko, baina patriarkatuaren indarra
handia da”. Barquínentzat ere, formazioa
eta kontzientzia hartzea dira gako nagusiak: “Eskolak aukera dauka gai honekin lan egiteko, baina horretarako irakasleak formatu behar dira. Irakasleok,
ordea, beldurra diogu sexualitatearen
gaiari; oraindik ere Lehen Hezkuntzan
norbaitek etorri behar du kanpotik gizakiaren sexualitateri buruz hitz egitera!
Irakasleak denari buruz daki, baina gizakien sexu-harremanei buruz ez daki
nahikoa eta kanpotik espezialista batek
etorri behar du? A zer gauza arraroa sexua! Jabetzea, ahalduntzea falta zaigu.
Familiak formatzea ere helburu bat da,
baina ez da hain erraza”. n
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euskara

Sebastien Castet Euskal Konfederazioko kidea

Euskalgintzaren begirada, apirilean
Euskal Elkargoak aurkeztuko duen
hizkuntza politikari
Euskal Elkargoak hizkuntza politika bere gain hartzearen alde agertu ziren
gehiengo handian egitura berri honetako hautetsiak, iazko otsailean.
Apirilaren 14an aurkeztuko dute hizkuntza politika proiektua. Horrez gain,
jakina da instituzioak euskarari ezagupen bat emanen dion adierazpen bat
ere aurkeztuko duela. Zein motatako aitortza izango den ez bada zehazturik,
adierazpen garrantzitsua izango dela erran daiteke. Guzti horretaz xeheki
hitz egin digu Sebastien Castet Ipar Euskal Herriko euskalgintzan dabiltzan
egiturak biltzen dituen Euskal Konfederazioko kideak.
ARGIA | 2018/03/25

testua eta Argazkia:

Jenofa Berhokoirigoin
@Jenofa_B
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Euskal Elkargoak landu hizkuntza politikaren berri ukanen dugu apirilaren 14an.
Zer espero du Euskal Konfederazioak?
Euskal Elkargoa sortu zenean jakin zen
EEP Euskararen Erakunde Publikoaz
gain, beste eragile bat izanen zela Ipar
Euskal Herrian hizkuntza politika publikoa garatzeko. Ipar Euskal Herriko
herri guztiak biltzen ditu Euskal Elkargoak eta guk argi dugu EEPren gidaritza
hartu behar duela, justuki Ipar Euskal
Herri mailako hizkuntza politika eramateko. Hizkuntza politika ausarta eraman
beharko du. Batetik, instituzioaren baitan, eskaintzen dituen zerbitzuetan, eta
bestetik, elkargoak euskararen alde hartu neurrien alde egitera bultzatuz herriko etxeak. Bestetik, oroitarazi behar
da EEPren baitan herrien arteko sindikatua eta Hautetsien Kontseilua ordezkatu dituela Euskal Elkargoak. Hor ere,
pentsatzen dugu motor lan bat eraman
behar duela eta hizkuntza politika ausartak hartzera bultzatu behar dituela
Estatua, Akitania eta Departamendua.
Ez da ahantzi behar Euskal Elkargoak
duela EEPko lehendakaritza. Hizkuntza
politika mailan gidaritza lana hartzea
nahi dugu.
Zertan da hizkuntza politikaren idazketa?
Ari dira. Euskalgintzako eragileoi lehen
txosten bat aurkeztu digute eta hilabete
bat dugu ekarpenen egiteko. Ez dakigu
kontuan hartuak izanen diren, hori hautetsiek erabakiko dute. Dena finkatzen
ari da eta proiektuan sartu gabe erran
dezakedana da guk espero duguna eta
gure ustez eginen dena: Batetik, orain
arte hamar herri eta hiri elkargoetan
egiten zena Ipar Euskal Herri osora orokortuko dela, hizkuntza politika gorantz
tiratzeko. Bestetik, nahi genuke koska
bat gorago kokatzea hizkuntza politika.
Arloz arlo badira hainbat oztopo eta guk
uste dugu Euskal Elkargoa baliatu behar
dugula horien gainditzeko.
Nola egin daiteke ?
Esperimentazio eskubidea aipatzen
dute Frantziako Legedian ematen ari diren erreforman. Eskubide horren bidez
aplikatzen ahal zaio zonalde bati Frantzia osoan aplikatzen ez dena, baimen
berezi batzuen bidez.
Eskubide hau nola erabiltzea nahi duzue?
Arloz arlo, eskubide honen bidez hizkuntza politikari zer gehiago ekar da28

kiokeen zerrendatzea galdetzen diogu
elkargoari. Bi esperimentazio eskubide
mota badira. Edo, instituzio batek eskumen gehiago hartzen ditu, edo eskumen berak atxikiz, hainbat gauza egiteko
baimen bereziak lortzen ditu. Adibidez,
ikastolen finantzamenduari doakionez,
badakigu Falloux legeagatik, tokiko kolektibitateek ezin dituztela ikastolak zuzenki diruztatu. Esperimentazio eskubide horrekin nahi dutenei Seaskari sosa
emateko ahala bideratu behar lieke. Hala
ere, eskubide horrek desabantaila bat
du: denboran mugatua da eta bukaeran
edo Frantzia osora orokortzen da, edo
bertan behera uzten da. Hori da arazoa.
Bestalde, ezberdintze eskubidea ere hor
da. Momentuz, aukera guztiak lantzen
ari gara, ez da oraindik erabakia.

Eskubide bat izan arren, Parisen baimena
beharko da.
Bai. Uste dut Parisek dekretu bat egiten
duela, zehaztuz eskualde honetan esperimentazio bidez hau edo hura egitea
proposatzen dela. Esperimentazio eskubideak baditu mugak eta agian ezberdintze eskubidearekin urrunago joan
gaitezke. Hori definitzen ari gara.
Xedea da Euskal Elkargoak dituen eskumen guztietan gauzatzea hizkuntza politika. Konkretuki, zer beharko da hizkuntza politika honen balorapen baikorra
egiteko?
Egia da elkargoak eta beste instituzio
guztiek gaur egun indarrean den lege
koadroaren baitan egin behar dutela

haiena. Badakigu hau biziki hertsia dela.
Ez dezagun ahantz eskualdeko hizkuntzak aipatzen dituen Kontituzioko 75-1
artikuluak ez duela deus ekartzen, ez
duela ondorio juridikorik. Badakigu zer
nolakoa den euskararen egoera Ipar
Euskal Herrian. Hori horrela, dituen
muga guztiekin egiten du elkargoak.
Beraz, nahi duguna da orain arte egindakoa orokortzea eta ahal bada esperimentazio edo ezberdintze eskubidearen
bidez urrunago joatea. Baina badakigu
ere, euskara salbatzeko eta euskara normaltasun osoz garatzeko pauso horiek
eskasak izanen direla; hain zuzen, euskarak ez duelako estatus egokirik Ipar
Euskal Herrian.

Beste pauso inportante bat emanen du
Euskal Elkargoak, euskarari ezagupen bat
emateko gisan. Ezagupen forma desberdinak ikertzen ari dira.
Jagon Jardunaldien ondotik, Euskaltzaindiak eta Euskal Konfederazioak
testu amankomun bat plazaratu genuen, euskarari nolazpaiteko ofizialtasuna ematea galdatuz. Horren ondotik,
ikerketa juridiko bat manatu zuen elkargoak, jadanik harturiko kasu konkretu batzuk aztertuz. Adibidez, Bretainian, eskualdeak ofizialki ezagutzen
ditu bretoiera eta galesa, “Bretainian
existitzen” direla erranez; Ekialdeko Pirineoetako departamenduak hartu deliberoak dio “frantsesaren ondoan, katalana dela departamenduko hizkuntza”
eta Korsikan, bozkaturiko hizkuntza
politika proiektuan “ko-ofizialtasuna”
2018/03/25 | ARGIA

euskalgintza | hizkuntza politika euskara

dute. Azken adierazpen honen kontrako
errekurtsorik ez zuten jarri, Korsikako
Asanbladak ez zuelako erran Korsikan
ko-ofizialtasuna izanen zela, baizik eta,
galdetu ziolako Frantziako Gobernuari
ko-ofizialtasuna bideratzeko baldintza
juridikoak sortzea. Beraz, hiru bide horiek dira ikerturik.

Korrikaren 20. edizioa, 2017ko apirilaren 2an,
Lapurdin (antolatzaileek utzitako argazkia).

“Esperimentazio
eskubideak baditu mugak
eta agian ezberdintze
eskubidearekin urrunago
joan gaitezke; hori
definitzen ari gara”
“Zergatik ez hartu
Korsikaren gisako
deliberoa? Zergatik
ez galdetu Frantziako
Gobernuari euskararen
ko-ofizialtasuna
ahalbidetzeko baldintza
juridikoak sortzea?”
“Euskal Elkargoa sortu
denetik, hizkuntza politika
euskalgintzako eragileekin
lantzen eta kontrastatzen
dabiltza eta hori biziki
positibotzat daukagu”
ARGIA | 2018/03/25

Zer diozue hiru aukera horiei buruz?
Ez dakigu elkargoak zein formulazio
hartuko duen, baina apalena hartuz gero
ere, hots, frantsesaren ondoan euskara
Ipar Euskal Herriko hizkuntza dela adieraziz, ondorio juridikorik ekarriko ez
duela jakinik ere, horrek keinu sinboliko
eta politiko azkarra luke. Baina zergatik
ez hartu Korsikaren gisako deliberoa?
Zergatik ez galdetu Frantziako Gobernuari euskararen ko-ofizialtasuna ahalbidetzeko baldintza juridikoak sortzea?
Keinu biziki azkarra litzateke, erran nahi
lukeelako hautetsiak kontziente direla
euskarak behar bezala garatzeko frantsesak duen estatusa behar duela. Guk
ko-ofizialtasuna aipatzen dugularik
diogu euskarak frantsesaren heinean
behar duela erabilia eta garatua izan,
eta bistan dena, euskarak balio juridikoa
ukan behar duela. Balio juridikoa ukateak erran nahiko lukeelako herritarrek
nahi duten hizkuntza erabili dezaketela.
Gaur egun ez da posible. Badakigu herriko etxe batek dena euskaraz egiten
baldin badu, dokumentuak frantsesez
idatzi behar dituela, frantsesak duelako ofizialtasuna. Ko-ofizialtasunarekin
errespetatuko lirateke hiztunok ditugun
hizkuntza eskubideak, hots, nahi dugun
hizkuntza hautatzeko askatasuna.
Frantzia ezagutzen dugu, frantses hizkuntzari sutsuki loturik dugu. Imajina al
daiteke euskara ezagutzeko baldintza
juridikoak aldatuko dituela?
Zaila dugu eta Emmanuel Macronek
Korsikan errandako hitzak berriz hartzen baditugu, erran dezakegu zinez
urrun garela. Baina guk badakigu, eta
agian hautetsi batzuk ere ari dira kontzientzia hartzen, zinez euskara salbatu nahi badugu ko-ofizialtasuna dugula
Ipar Euskal Herrian behar. Edozein lege
ttikirentzat zaila da, kasu hoberenean
eztabaidatu eta atzera botatzen dira,
okerrenean ez dira eztabaidatzen ere.
Bai, eskualde hizkuntzen ko-ofizialtasunaz biziki urrun gara, baina hori
aitzina eramatea da gure rola. Tokiko

hautetsiek Frantziako Gobernuari hori
ohartaraztea nahi genuke. Erran dudan
bezala, zergatik ez korsikarren antzeko
delibero bat hartuz?

Frantziako Parlamentuan ditugun bertako parlamentarien sostengua duzue?
Egia erran, horri buruz ez dugu harremanik ukan haiekin. Euskararen alde
direla ikusi dugu azken urteetan, baina
ko-ofizialtasunaren aldarria eramateko
prest al dira?
Hizkuntza politika marrazteko orduan
euskalgintzako eragileekin harremanetan da elkargoa.
Euskal Elkargoa sortu denetik, hizkuntza politika euskalgintzako eragileekin
lantzen eta kontrastatzen dabiltza eta
hori biziki positibotzat daukagu. Egunero terrenoan direnekin aritzea baikorra
da, zinez hauek direlako gai errateko arloz arlo erronkak non diren eta gainditu beharreko trabak zein diren. Espero
dugu bozkatu ondoren ere elkarlanak
segitzea, justuki hizkuntza politikaren
jarraipena egiteko. Hori galdetzen diogu
elkargoari. Momentuz biziki mamitsua
iduritzen zaigu egiten dutena. Ondotik egin beharko dutena da urtez urte
helburuak finkatu, helburu zifratuak
eta bistan dena, arloz arlo ebaluaketak
egin, ikusteko zer egin den, zer ez den
egin eta zergatik. Segipen eta ebaluaketa hauek beharrezkotzat ditugu eta
espero dugu urrats hauetan ere kontsultatuak izatea.
2050 urteko populazioaren %30 euskal
hiztuna izateko helburua eta bide orria
planteatu zenuten duela urte pare bat.
Gaur egungo berritasunekin, segurragoa
ikusten duzue helburu hau betetzeko bidea?
Dokumentu hau egiterakoan UNESCOren datuak landu genituen, zeinak dioten hizkuntza bat ez galtzeko populazioaren %30ak mintzatu behar duela.
Prospekzio bat egin genuen baina bakarrik irakaskuntzan zentratuz. Jakin
behar da irakaskuntza ez dela Euskal
Elkargoaren esku, Hezkunde Nazionala
da eta EEPn ordezkatua da. Diogularik,
elkargoak motor lan bat eraman behar
duela, horrentzat ere bada: Estatuari,
Departamenduari eta Eskualdeari presioa eta akuilu lana egiteko. Estatua aipatzerakoan, xantierrik inportanteena
hezkuntza dugu. n
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Valtonyc
“Gure lana erabiltzen ari dira
beldurraren kultura zabaltzeko”
Espainiako Auzitegi Gorenak otsailaren hondarrean berretsi du
Josep Miquel Arenas Beltrán ‘Valtonyc’ (Sineu, Herrialde Katalanak, 1993)
rap-kantariaren aurkako epaia: hiru urte eta sei hilabeteko kartzela-zigorra.
Espetxeratzeko aginduaren zain dagoen bitartean, mallorcarrak uko egin dio
zigorra laburtzeko indultuari eta El Reincident lana publikatuz erantzun dio
Espainiako Justiziari.
Saioa Baleztena
@SaioB
Argazkiak: Jordi Borràs

Erregearen argazkiak erretzeari buruzko
kasuan, Estrasburgoko Justiziak Espainia
zigortu berri du adierazpen askatasuna
urratzeagatik. Zer deritzozu?
2007an kartzela zigorra eragozteko bermea ordaindu behar izan zuten gazteengatik pozgarria da albistea. Eta, noski,
argi gelditu da, beste behin, ideiengatik
Madrilek jendea zapaltzen duela. Europak arrazoia eman dio Kataluniari,
Espainiako Estatuan adierazpen askatasunak tokirik ez duela agerian utziz.
Espainian epaitutakoentzat Europan al
dago justiziaren giltza?
Tira, ez dugu besterik. Argi dago Espainian ez dela justiziarik egingo eta, beraz,
behartuta gaude Europako Justiziara
jotzera. Arazoa da Estrasburgok erantzuten azkarragoa izan beharko lukeela.
Penagarria eta ulertezina da, adibidez,
erregearen irudia erretzeagatik zigortu
zituzten gazteen sententzia bederatzi
urteko atzerapenarekin iritsi izana. Nire
auziarekin berdina gertatzen da, badakit Europako justiziak arrazoia emango didala, terrorismoari gorazarrea eta
monarkiaren kontrako kalumnia delituak Espainian daude bakarrik. Baina,
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seguruenik epai hori iritsiko da hamarkada inguru barru, espetxe zigorra beteta dudanean.

Zergatik egin diozu uko indultua eskatzeko aukerari?
Hasteko, uste dudalako ez dudala ezer
gaizki egin eta, indultuak berezkoa du
errua aitortzea. Nire lana eta afizioa da
abestiak idaztea eta adierazpen askatasuna eta sorkuntza eskubideak erabili
besterik ez dut egin. Bestalde, indultuarentzat ezinbestekoa litzateke Espainian ez dagoela adierazpen askatasunaren urraketarik argudiatzea. Begi bistan
da, ez nagoela halakorik esateko prest
eta beraz, indultua baztertzea argi izan
nuen hasieratik.
Momentuz helegitea aurkeztu duzue.
Zertan da orain prozesu judiziala?
Auzitegi Gorenean helegitea ukatu zidaten eta orain Konstituzio Auzitegian
aurkeztu dugu. Badirudi, urtebete inguru behar izaten dutela tramite horri
erantzuna emateko. Edozein modutan,
Espainiako auzitegiekin itxaropen txikia
dut, beraz, helegite hau ere baztertzen
badute, Europara joko dugu.

Baliteke egunotan espetxeratze agindua
jasotzea, ezta?
Bai, normalean sententzia jakinarazi eta hilabete batera bideratzen dute
agindua. Dagoeneko hiru aste pasa dira.
Agertoki batzuk daude. Auzitegi Gorenak nire helegitea tramitera eramatea onartuko balu, espetxeratze agindua bertan behera geldituko litzateke,
gutxienez, ebazpena iritsi arte. Baina,
susmoa dut, helegitearen erantzunik
ez jasotzekotan, prozesu judizialaren
kapitulu berriak presondegitik kudeatu
beharko ditudala.
Nolakoak izan dira egun hauek, giltzapetuko zaituztela jakinda?
Presio egunak dira. Testuingurua berezia
eta arraroa da. Deitzen didaten toki guztietara joaten ari naiz, hitzaldiak, kontzertuak eta elkarrizketak egitera. Izan
ere, ezinbestekoa iruditzen zait ahalik
eta jende gehienak bertatik bertara ikustea eta jakitea bidegabekeriaren tamaina. Pertsona arrunta naiz, langilea eta 18
urte bete nituenetik ari naiz sistemaren
zapalketa pairatzen. Irmoki zabaldu nahi
dut lau haizetara gaur ni naizela biktima,
baina bihar zu izan zaitezke.
2018/03/25 | ARGIA
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Zure egunerokoa eten duzu adierazpen
askatasunaren aldeko kanpaina azkar
honetan murgiltzeko.
Arraroa da, giltzapetuko nautela dakidan une honetan ari bainaiz, lehen aldiz, gustuko dudan lana egiten. Orain
arte fruitu kooperatiba batean lan egiten nuen. Mediatikoki nire auziak ekarri
duen eztandagatik bertan behera utzi
dut, espetxeratu aurreko aste hauetan
behintzat, nire esku dagoen guztia egiteko.
Noiz eta nola hasi zinen rapeatzen?
Nire lehen maketa 2009an kaleratu
nuen, 16 urte nituenean. Rapa niretzat
gizartea eraldatzeko tresna da. Tira, niretzat eta genero honetan murgilduta
gauden denontzat: ezin ahaztu musika
mota hau afroamerikarrak erailtzen zituzten testuinguruan jaio zela, AEBetako Polizia eta estatu indarrak salatzeko.
Gurean ere, bertako herrien kontrako
errepresioa nagusi da, eta niretzat ezinbestekoa izan da, gaztetxoa nintzenetik
salaketa hori musikaren bitartez kanporatzea.
Zein da adierazpen askatasunaren osasuna gaur egun?
Gizarte demokratiko eta aski heldu batek aurrez aurre hartu beharko lukeen
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eztabaida da adierazpen askatasunarena. Argi dago Espainia ez dela demokratikoa, ezta heldua ere. Beraz, adierazpen
askatasuna urratzen du, nahikoa babestuta dauden zapaltzaileak iraintzen
ditugunean. Arazo nagusia da maila
berean jartzen dituztela, adibidez, boteretsuen kontrako irainak eta gizartean,
objektiboki, bazterkeria pairatzen duten LGTBI edo arrazakeriaren biktimen
aurkako irainak.

Badago zure auzia neurritik aterata dagoela uste duen jendea, baina aldi berean desegoki ikusten duena zure abestietan ETAren hilketak behin eta berriz
aipatzea. Zer errango zenioke?
Testuinguruaren araberako hamaika
irakurketa egin daitezke nire abestiez.
Betidanik argi izan dut sentiberatasunak pisu handia duela. Hala ere, Sirian
biziko bagina terrorismoari gorazarre
egitearen delitua eztabaidagarria izango litzateke. Baina hemen eta orain ez
dago talde armaturik, eta beraz kexa
gisa erabiltzen dugu musika, besterik
gabe. Desberdina izango litzateke eduki
hori panfleto batean publikatuko bagenu, edo komunikabideetan. Argi dago,
nik ez dudala sekula ETAren hilketarik
desio izan. Zentzugabea da muga horiek
jartzea.

Non dago, zure ustez, gorroto delituaren
eta adierazpen askatasunaren urraketaren arteko muga?
Gorroto delituak berezkoa du gizartean
arriskuan dauden kolektiboen bazterketa sustatzea. Adierazpen askatasunak,
aldiz, bermatu beharko luke, bakoitzak
nahi duen gaiaren inguruan iritzia ematea, beti ere, baztertutako kolektiboei
kalterik egiten ez dien bitartean. Begien
bistakoa da nire abestietan iraintzen ditudanak nahikoa babesa dutela sistema
zapaltzaile honetan.
Autozentsuraren bidea baztertu eta disko berria publikatu duzu hil honetan.
Zein da lan horren helburu nagusia?
Espainiako Estatuaren errepresioarengatik, autozentsuraren atzaparretan erori direnentzat adibide izatea.
Pablo Hasel eta ni oraintxe mandatari
hutsak gara: gure lana erabiltzen ari
dira gizartean beldurraren kultura zabaltzeko. Hainbat eta hainbat artistak
autozentsuraren bidea hartzen dute
egoera horren aurrean eta orduan,
nire erronka egun hauetan izan da,
auzipetuta egon arren, desobeditzea.
Berriz diot, adierazpen askatasuna babesten dudalako. Isilarazi nahi nauzue? Ba disko berri batekin ozenago
abestuko dut.
2018/03/25 | ARGIA
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Sekula pentsatu zenuen zure kantuengatik espetxeratuko zintuztenik?
Inolaz ere ez. Gauza da monarkiaren aurkako kalumnien eta terrorismoari gorazarre egitearen delituak 2011n gehitu
zirela Espainiako Zigor Kodean, eta ni
2009an hasi nintzen rapeatzen. Pablo Hasel atxilotu zuten lehen aldian konturatu
nintzen ni ere arriskuan egon nintekeela.
Beldurrik izan duzu inoiz?
Noski, eta orain ere beldur naiz. Baina,
zintzoki, beldurrik handiena zen nire
herriaren isiltasunarekin talka egitea.
Amak behin baino gehiagotan esaten
zidan bide honetatik ez jarraitzeko, gizartea nitaz ahantziko delako. Argi dago
oraindik ez naizela espetxean sartu, eta
beraz, ez dakit nola erantzungo duen
herri mugimenduak. Baina orain arte
babes itzela jaso dut.
Armiarma operazioa, txotxongilolariak,
Alfredo Ramirez, Fariña liburua, Pablo
Hasel, zu... Gertatzen ari denaren larritasuna kontutan hartuta, nahikoa antolatu
al da gizartea?
Esango nuke baietz, ezin estimatuago
sentitzen bainaiz. Eta garrantzitsuena da
antolatuta ez zegoen jende asko ari dela
mobilizazioetan parte hartzen, eskubide
kolektiboen kontrako zapalketaz oharARGIA | 2018/03/25

tu delako. Nirea ez da gertakari isolatua.
Garaia da mahai gainean kolpe irmoa jo
eta Madrildik egiten ari direna eteteko.
Duela hamar urte inork ez zuen pentsatu
ere egingo egun musikariak edo Jordiak
espetxeratuta eta hainbat politikari erbesteratuta egongo zirenik. Zintzoki, ez dut
imajinatu ere egin nahi, gizarteak orain
erantzuten ez badu, hemendik hamarkada
batera zer egiteko gai izango diren. Herri
gisa erantzun sendo baten premia dago.

Errepresioa errepresio, pasa den astean
argitaratu zuten azken inkestaren arabera, Ciudadanosek eta PPk irabaziko dituzte Espainiako hauteskundeak. Nola da
posible?
Botoak irabaztea oso erraza da komunikabideen kontrola dutelako: euren
aldeko kanpaina egina dute eta, bide
batez, zapaldutako herriak deabrutzen
dituzte. Telebista eta irratia jende askok
jarraitzen ditu eta, handik uneoro ari
direnez boteretsuen aurpegi garbiketa
sustatu eta Espainiako herri eta kulturen kontra bonbardatzen, jendeak sinetsi egiten du. Hori gutxi balitz, sistema
aldatu nahi duten alderdi ezkertiarren
lanabes erabilienak Twitter eta sarea
dira. Muturreko eskuinak, aldiz, kaleak
hartzen ditu, gutxienez Mallorcan. Esango nuke horrek ere ez diela laguntzen.

Egunean egunekoa bizitzen ari zara.
Bihar giltzapetuko bazintuzte, zein mezu
zabaldu nahiko zenuke?
Aski dela! 78ko Erregimenari amaiera
emateko tenorea iritsi da. Eta hori ez da
soilik kulturaren bueltan gabiltzanon
ardura. Gizartean nagusi diren injustizia
denak urratzeko garaia iritsi da: pentsiodunak baztertuta ditugu erabat, langileok geroz eta baldintza okerragoak
ditugu, etxebizitza duinik gabe gelditzen
ari gara… Gu adierazpen askatasunaren aldeko borrokan murgilduta gaude,
baina, ezinbestekoa da herritar guztiok
kalera ateratzea, kolektibo bakoitzak berea aldarrikatu eta sistema eraldatzeko.
Baikorra zara? Borroka honen emaitzak
ikusiko al ditugu?
Estatuaren tresneria zapaltzailea hain
da bortitza… zaila da baikorra izatea.
Katalunian ikusi dugu, erreferenduma
hankaz gora jartzeko gai ere izan ziren,
polizia indarrak gizartearen kontra erabilita. Lau lagun ditugu epaiketarik gabe
atxilotuta, etxetik 700 kilometrotara,
eta hiru gehiago erbestean. Seguruenik borroka honen ondorioak ez ditut
nik biziko, nire seme-alabek edo ilobek,
akaso. Batek zioen bezala, ez gara itsasoa erdietsiko dugunak, baina erauntsiari aurre egingo diogu. n
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Arabako Aldundiaren
publizitatea:

Nora doa
diru publikoa?
Nagusiki gaztelaniaz

Testua eta INFOGRAFIAK:

Hala Bedi irratia

Zein dira publizitate bidez diru
publiko gehien jasotzen duten
hedabideak? Arabako Aldundiak
publizitatea zein mediotan
inbertitzen duen aztertu du Hala
Bedik. El Correo de Álava da jaun
eta jabe, publizitatearen %31,8a
jasotzen baitu; nagusiki euskaraz
aritzen diren hedabideek, aldiz,
%7,4a jasotzen dute orotara.
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Erakundeek milaka euro bideratzen dituzte urtero publizitatera euren kanpainen, nobedadeen edo propaganda
politikoaren berri emateko. Hau ez da
berria: diru publikoa interes instituzionalerako erabili ohi dute udalek, aldundiek edo Eusko Jaurlaritzak. Arabako
Aldundiak, adibidez, 594.718,79 euro
gastatu zituen 2017an zeregin horretan.
Hedabideetan erositako publizitateaz
ari gara, besteak beste, ‘Hileko arabarra’,
‘Errenta’, ‘San Prudentzio’ edo ‘Errege
Kopa’ iragartzeko. Erreportaje honen
helburua herritarroi ezkutatzen diguten
diru publikoaren inguruko informazioa
argitzea da.

El Correo de Álava nagusi,
Noticias de Álava, gertutik
Arabako Aldundiak publizitatean inb e r t i t z e n d u e n d i r u a re n % 3 1 , 8 a
(189.475,35 euro) El Correo de Álava
egunkarira bideratu du 2017an. Jaun eta
jabe da El Correo herrialdean, besteak

beste, publizitatean eta bestelako diru
-laguntzetan diru gehien jasotzen dituen
hedabidea delako. Adibide bat jartzearren, El Correok gaztelaniaz informatzen
badu ere, “sarean euskara sustatzeagatik” diru gehien jaso duen hedabidea da
Araban: 2017an 73.000€ eman zizkion
Eusko Jaurlaritzak, Berriari arrazoi beragatik eman zioten kopuru bera.
Batez beste, 3.343 egunkari saltzen
ditu egunean Noticias de Álavak, El Correok Araban saltzen dituen 12.144
aleetatik oso urrun. Hala ere, Arabako
Aldundiko publizitatetik jasotako dirua
ri dagokionez, bien artean ez dago horrenbesteko alderik. 116.213 euro jaso
zituen 2017an Noticias taldeko egunkariak eta Vocentokoak 189.475 euro.
Irismenaren izenean zaila da ulertzen,
baina are konplikatuagoa da ulertzea
zergatik jasotzen duten bi egunkari horiek Arabako Aldundiaren publizitate
guztiaren %51a: 300.000 euro baino
gehiago.
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Euskarazko
hedabideak
(%7,40)
El Correo
(%31,80)
Gaztelaniazko
beste hedabideak
(%41,30)

Noticias de Álava
(%19,50)

Nagusiki euskaraz

Euskarazko hedabideen gutxiespena
Datuek argi hitz egiten dute: Arabako Aldundiak publizitatera bideratzen
duen diruaren %7,4a baino ez dute jasotzen nagusiki euskaraz aritzen diren
hedabideek.
Arabako Aleak, Aiaraldeak eta Argiak
15.000 euro baino gutxiago jaso dituzte,
Onda Cero irrati kateak berak bakarrik
jasotakoa baino gutxiago. Eta hau, adibide bat baino ez da.
Beste adibide bat: El Correo de Álavak baino askoz diru gutxiago jasotzen
dute nagusiki euskaraz aritzen diren
hedabide guztiek (%7,4), Vocento taldeko egunkariak diruaren %31,8 irabazi
zuen. Bi multzotan banatuz gero, EITB
Sustraiak, Berriak, Argiak, Aiaraldeak,
Arabako Aleak, Aitzina Folkek, Hamaika
TBk eta Gorbeiaberriak batera jasotako
sos kopurua laukoiztu egiten du El Correo de Álavak berak bakarrik.
Nabarmentzekoa den beste datu bat
honakoa da: Arabako lurralde osora hedatzen den euskarazko hedabide batek
(Arabako Alea, kasu) eremu txikiagoan
ARGIA | 2018/03/25

»» Hala Bedik ez du
publizitaterik jartzen.
Albiste hau argitaratzean
Hala Bediren asmoa ez da
publizitate-dirua jasotzen
hastea. Diru publikoaren
banaketari dagokionez,
euskarazko eta herri
ekimeneko hedabideen
eta nagusiki gaztelaniaz
ari diren komunikabideen
arteko arrakala salatu
nahi dugu

ari diren beste zenbait hedabidek baino
diru gutxiago jasotzen du. Publizitatea
banatzeko irizpidea irismenaren araberakoa balitz ere, ez litzateke ulertuko
diferentziaren zergatia.

Eta gainerako erakundeak?
Datu hauek hedabideek publizitatetik
jasotzen duten zati txikia baino ez dira.
Argazki osoa egiteko ezinbestekoa da
kontuan izatea gainerako instituzio publikoen publizitatetik doakien dirua:
udalak, Eusko Jaurlaritza, enpresa publikoak, Espainiako Gobernua, eta abarrak. Araban gehien saltzen diren egunkari, telebista eta irratiek osatzen duten
enpresa-taldeek milioiak jasotzen dituzte urtero funts publikotik; irizpide
argirik gabe eta modu opakuan, publizitate, babesletza, lan tekniko eta diru-laguntzen bitartez. n
kk Erreportaje hau Hala Bedi irratiak argitaratu
du eta Creative Commons lizentziari esker
ekarri dugu.
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Saharako egarria asetzeko,
emakumeek dute giltza
Jakina da gizakiok eta izaki bizidunok bizitzeko nahitaezko dugula ura.
Nazio Batuen Erakundeak ere gizaki guztiok ura izateko dugun eskubidea
txertatua du bere oinarrietan. Baina, nola bizi dute eskubide hori,
esaterako, Hamadako desertu idorrean bizi direnek? Saharako errefuxiatu
kanpamentuetan kalitatezko ura lortzeko zailtasunek erronka bihurtu dute
herritar guztiek urerako sarbidea bermatua izatea. Horretarako laguntza
lanean dihardu Arabako SEADen Lagunen Elkarteak.
Garazi Zabaleta
@tirikitrann
Argazkiak: Arabako SEAD-en L. E.

Elmaa: Hasanieraz, sahararren hizkuntzan, ura. Garrantzia bereziko hitza da
elmaa Tindufeko (Aljeria) errefuxiatuen
kanpamentuetan. Udan 45 graduko
tenperatura jasaten duten eremu lehorrean, ez da gutxiagorako. 40 urte baino
gehiago daramatzate 165.000 saharar
inguruk Hamadako basamortuan sortutako kanpamentuetan bizirauten, euren
herrira noiz bueltatuko zain. Erresistentziaren ikur da sahararren borroka,
eta erresistentzia modu bihurtzen da
errefuxiatuen eguneroko bizitza kanpamentuetan.
1975ean okupatu zuen Marokok ordu
arte Espainiaren kolonia zen Mendebaldeko Sahara, Martxa Berdea bezala
ezaguna den inbasioaren bidez. Gerra
hasi, eta milaka herritarrek beren etxeetatik ihes egin behar izan zuen, ustez
denbora tarte txikia izango zen aldi baterako. “Gerratik ihesean zihoazela, ura
zegoen lekurantz joan ziren errefuxiatu
sahararrak kanpamentuak ezartzeko”,
azaldu digu Arabako SEADen (Saharako
Errepublika Arabiar Demokratikoa) Lagunen Elkarteko kide Geert Demonek.
Izan ere, ur poltsa handiak daude Tindufeko errefuxiatu kanpamentuetako
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lurraren azpian. Hasierako urteetan,
errefuxiatuek eurek eskuz egindako putzu probisionaletatik ateratzen zuten
ura, familia-putzuetatik. 1994an ordea,
euriteek uholdeak eragin, eta saneamendu sistema egokirik ez zegoenez,
urak kutsatu eta kolera izurritea eragin
zuen El Aaiunen. Autoritate sahararrek
familia-putzuak itxi eta uraren kudeaketa antolatzeari ekin zioten.

Ur fosila basamortuaren azpian
Urez hornitzeko egun darabilten sistema konplexua da. Ura herriguneetatik
kanpo dauden ehun metro inguruko sakonerako putzuetatik ateratzen dute.
“Ur fosila da kanpamentuen azpian dagoena, duela milaka urte pilatuta dagoena. Ur fosilak esan nahi du ateratzen
den kantitatea ez dela inoiz bueltatuko,
petroleoa bezala da”. Dena den, segituan
azpimarratu du Demonek milaka urtetarako ur kopurua dagoela kanpamentuen azpian.
Zulaketetatik lortzen duten uraren kalitatea, hala ere, ez da guztiz ona: “Gatz
kopuru handiak ditu, eta baita nitratoenak ere”. Horregatik, ura tratatzeko osmosi plantak eraiki dituzte eta kloratze

sistema ezarri. “Instalakuntza horiek ez
dute gaitasun nahikoa kanpamentuetako biztanle guztiei ur tratatua emateko,
ordea. Horregatik, zenbait willayatan
(kanpamentutan) txandakatu egiten
dute: denbora tarte batean ur tratatua,
beste tarte batean tratatu gabea”, dio kideak. Dajlako willayan, adibidez, tratatu
gabeko ura soilik hartzen dute, osmosi
plantarik ez dutelako.
Behin ura erauzita eta zenbait kasutan
plantetan tratatua izan ondoren, nola
egiten dute banaketa? Bi modu dauzkate: zenbait kanpamentutan zisterna-kamioien bitartez, eta beste zenbaitetan
hodi sarearekin. Kamioiek kanpamentuen kanpoaldeko puntuetan jasotzen
dute ura eta errepide ondoan familiek
pilatzen dituzten deposituetan deskargatzen dute, auzo bakoitzeko ordezkariaren —beti emakumezko bat— gidaritzapean. Hoditeria bidezko ur banaketa
sarea ere ez da etxe bakoitzera iristen:
iturri komunitarioak daude, eta auzo
bakoitzeko ordezkaria da iturriari tutu
malgua erantsi eta familien deposituok
betetzeaz arduratzen dena. “40 urteren
ondoren oso ongi antolatuta dute eta oso
ohituta daude banaketara”, dio Geertek.
2018/03/25 | ARGIA

Kanpamentuetako bilkura batean,
uraren kudeaketa sistema ilustratzen
duten afixak eskuetan dituztela.

Emakume sahararra,
uraren banaketan arduradun
Ura izateko eskubidea denena bada ere,
Saharako kanpamentuetan emakumeak
dira eskubide horren erantzule. “Familiako betebeharrak dituen emakume
bakoitzak metro kubo bat ur jasotzeko
eskubidea dauka. Berdin dio emakumea
ezkonduta, bananduta edo dibortziatuta dagoen”, dio Geertek. Dena dela,
banaketa ofizial horren ondoren familia
eta bizilagunen arteko elkartasunaren
bidez uraren nolabaiteko birbanaketa
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egiten da, familia bakoitzeko beharren
arabera.
Uraren banaketaren antolakuntzan
ere emakumeak dira protagonista. Daira bakoitzak –willayaren barruan banatzen diren hiriguneak dira dairak– bere
Uraren Komitea dauka, eta denak emakumezkoak dira komite horietan: daira
bakoitzeko lau auzoetako ordezkariek,
lehendakariak eta idazkariak osatzen
dituzte. Uraren eskualdeko zuzendaritzan eta, maila nazionalean, Uraren eta
Ingurumenaren Ministerioan emaku-

meen presentzia txikiagoa da, katean
gora egin ahala gizonezkoak nagusitzen
baitira.
Emakumeen komiteetako rol garrantzitsu horren inguruan galdetuta, uraren gaian ez ezik gizartearen antolaketa
osoan nabarmentzen dela kontatu digute arabar aktibistek: “Bestelako komiteak ere badaude, elikagaiena edota hainbat zerbitzurena adibidez, eta
horietan ere emakumeak dira nagusi.
Beraiek daukate kanpamentuetan zer
eta nola banatzen denaren kontrola, eta

37

Ingurumena uRA | saharar errefuxiatuak

‘Saharaz blai’

Ur depostituetara
iristeko tutu
malgua
emakumeak
izan ohi du eta
ur banaketa
antolatzeko
komiteetan ere
emakumezkoak
dira nagusi.

beraiek arduratzen dira guztiengana
iristeaz”, dio Usune Zuazo elkarteko kideak. Izan ere, emakumeak izan ziren
kanpamentuak eraiki eta bertako gizartea antolatu zutenak, eta gerra ondoren
gizonezkoak bueltatu zirenean rolen eta
funtzioen banaketa berria gertatu bazen
ere, emakume sahararrak bertako gizartean paper oso garrantzitsua mantendu
duela nabarmendu dute denek.

Arabako SEADen Lagunen Elkartea
eta uraren proiektua
“SEADeko gobernuaren lana babestea
eta herri sahararraren autodeterminazio eskubidearen defentsa egitea da
gure lana, besteak beste”. Raquel Calvo
elkarteko kidearen hitzak dira. Taldea-

ren 30 urteko ibilbidean perspektiba
horrekin proiektu ugari jarri dituzte
martxan, eta horietako bat da urarena.
Uraren banaketak bere arazoak izanda ere, gutxi gorabehera ongi egiten zela
ikusi zuten elkarteko kideek, baina kateko azken puntuan huts egiten zuen: “Familien metro kubikoko deposituek arazo
handiak zituzten: zink galbanizatuzkoak
ziren eta oso zaharkituak zeuden, herdoilduta”, azaldu du Geertek. Herdoilak
depositu asko zulatu zituen eta ondorioz
ura galdu eta honen kalitatea ere kaltetu egiten zuten. Eusko Jaurlaritzari deposituak aldatzeko proiektua aurkeztu
eta diru-laguntza eskatu zuten 2015ean:
jasotako laguntzarekin ia 3.000 polietilenozko depositu berri eta horiei altura

Saharaz Blai bideo lehiaketa antolatu
berri du Arabako SEADen Lagunen
Elkarteak. Euskal Herriko eta Saharako errefuxiatu kanpamentuetako
gazteak uraren gaineko hausnarketa egitera bultzatzea izan du helburu
lehiaketak: “Zein harreman dugu urarekin? Ba al dakigu nola eta zein baldintzatan iristen den gure etxeetara?
Nork kudeatzen du? Zer gertatzen da
isuri kutsatzaileekin?”. Galdera horiek
planteatu zizkieten parte-hartzaileei
elkartekoek.
Daniel Bengoechea de la Cruz eta
Oihane Alonso Escudero lehiaketako irabazleek Tindufeko errefuxiatuen
kanpamentuetan ura kudeatzen duten emakumeen inguruan dokumental labur bat grabatzeko aukera izanen
dute orain. Elena Molina dokumentalistaren gidaritzapean eta EFA Abidin
Kaid Saleh kanpamentuetako zinema eskolako ikasleekin batera eginen
dute lan gazteek esperientzia aberats
horretan.

emateko euskarriak erosi ahal izan zituen SEADeko gobernuak.
Urgentziaz aldatu beharreko deposituen erdiak aldatzea lortu zuten lehen
proiektu hartan, eta 2017an proiektuaren bigarren zatia onartu zuen Eusko Jaurlaritzak: beste 1.700 depositu
eta euskarri aldatuko dituzte aurten.
Horrez gain, proiektuaren barruan zisterna-kamioi bat eta horien konponketarako piezak ere bidaliko dituzte kanpamentuetara. n

50 urte ura botilaratzen

Beteluren ur minerala inguru natural batean sortzen da, Aralar mendilerroaren oinean.
Kalitate handikoa eta garbia izanik, tratamendurik gabe ontziratzen da bere propietateak
mantentzeko, diuretikoa baita, digestio onekoa eta lasaigarria.
Ur honek dituen osagai eta propietateak bere horretan mantentzen dira,
eta bereak dituen mineralei esker edan erraza da, zapore berezi eta atseginekoa.

Donostia-Iruñea errepidea · 31890 Betelu (Nafarroa)
Tel.: 948 513 157 · www.betelu.com
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denboraren makina

Esparta ustelkeriaren kontra
Nagore Irazustabarrena
Uranga
@irazustabarrena

Esparta (Grezia) K.a XII.-VII. mendea.
Likurgok hainbat erreforma ezarri zituen hirian eta Espartako Konstituzioa ere hari egozten diote. Likurgoz
aritzean, zaila da errealitatea eta kondaira bereiztea, Antzinaroko hainbat
historialarik jaso baitzuten haren berri
(Herodotok, Jenofontek, Plutarkok...).
Horregatik ezin da, besteak beste, bizi
izan zen garaia zehaztu.
Iturri joriena Plutarkoren Bizitza paraleloak da. Bertan jasotzen da Likurgok
ustelkeriaren eta aberaste bidegabearen aurka abiatutako bide sinple baina
eraginkorra. Espartar agintariak arazoaren jatorrira jo zuen: dirura. Ordura
arteko urrezko eta zilarrezko txanponak
erretiratu eta burdinazko txanpon astunak eginarazi zituen. Txanpon berriei
balio oso txikia emanez, hiper-inflazio
modukoa eragin zuen eta “espartarrek
txanpon zorroak zaldiz tiratutako gurdiez ordezkatu behar izan zituzten”.
“Soilik aldaketa horrekin Lazedemonia askotariko krimenetatik askatu
zuen; nork lapurtuko zuen, nork joko
zuen eroskeriara edo nork erabiliko zituen amarruak, emaitza ezin bazen ezkutatu, ez bazuen kodizia pizten eta etekinik ez bazekarren? […] Besteek baino
gehiago zutenei ez zien ezertarako balio
eta ez zuten oparotasuna harrokeriaz
erakusteko biderik”.

matt popovych

Likurgo Espartakoaren estatua, Bruselako Justizia Jauregiaren sarreran.
Likurgok hainbat erreforma ezarri zituen greziar hirian, besteak beste, ustelkeriaren aurka.

Baina luxua eta gehiegikeriekiko irrika diruaz harago ere itzali nahi izan
zuen eta horretarako hiritarren elikadura arautu zuen. “Denek elkarrekin eta
berdin jaten zuten, inor itsu-itsuan gizendu ez zedin, gorputzak alferrik gal ez
zitezen, nork beti gaixoen moduan joka
ez zezan”.
Espartar guztiak egunean hirutan jangela komunitario batean biltzen ziren
eta han ilotek sisitia edo jakiak ematen
zizkieten. Hau da, berdintasunaren paradisu berri hartan janaria esklaboek

zerbitzatzen zuten. Inor ez baita perfektua, ezta Likurgo bera ere.
Eta, hala ere, horretan saiatu zen bizitzaren amaiera arte, beti ere kondairaren mugan dagoen kontakizunaren
arabera. Bidaia bat egin baino lehen,
espartarrei zin eginarazi zien ezarritako
legeak errespetatuko zituztela bidaiatik itzultzen zen arte. Juramentua lortu
zuenean abiatu zen, baina ez zen sekula itzuli. Bere buruaz beste egin omen
zuen espartarrek legeak betiko bete zitzaten. n

13 milioi kideko zuhaitz genealogikoa

pietro paolini
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AEBetako Columbia Unibertsitateko
ikerlari talde batek geni.com genealogia plataforma kolaboratiboko 83 milioi
profil aztertu ditu eta Science aldizkarian eman du emaitzen berri. Guztira,
oraingoz elkarren artean loturarik ez
duten 5,3 milioi zuhaitz bereizi dituzte eta zuhaitz genealogikorik handiena
13 milioi pertsonek osatzen dute. Yaniv

Elrich genetista eta ikerlan honen arduradunaren arabera, "gizaki guztiak familia bereko kideak" garela ondoriozta
daiteke lan honetatik. Baina oraingoz
familia hori mugatua da, webguneko
erabiltzaile gehienak Europakoak nahiz
Ipar Amerikakoak eta ingeles hiztunak
baitira. Beraz, erabiltzaileen profila zabaldu ahala handituko da familia. n
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bizi baratzea

txikori-belarra

Aitañi pixontzi

testua eta Argazkia:

Udaberriaren soineko hori horri omen egin eta bere burua berritu nahi duenak har beza landare osoaren
60 bat gramo, litro bete uretan egosi eta basokada bat hartu otorduen aurretik. Kontuz ohean!

Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

Udaberrieroko gogoari ezin eutsi aurten. Neguak gorritutako belaze batzuk
berdetzen hasi ordurako urteko lehen
soinekoa janzten dute, jantzi ikusgarria,
hori-horia. Lore multzo borobil nabarmena irekitzen du txikori-belarrak (Taraxacum officinale) sasoi honetan. Jose
Maria de Lakoizketak bere 1888ko liburuan “galkidea” deitzen du eta argibideetan “gariaren kidea” edo “gariaren
garaikidea” dela dio, udaberriaren hasieran hazten delako. Txikoria ere deitzen zaiola dio.
Izen ugari du txikori-belarrak. Galkideaz gain orikatxa, txikori orikatxa,
txikuri, xikori, zikore eta sorgin-belarra
behintzat bai. Aitañi-lili izena ere jasoa
dago, Zuberoa aldean, agi danean. Javier
40

Irigarayk 1976an argitaratutako Estado
actual de la onomástica botánica en Navarra (II) liburuan “pixakama” eta “pixakamas” jasoak ditu.
Frantsesez pissenlit, pisseau-lit edo
pisse au lit deitzen dute, besteak beste. Katalanek ere pixallits deitzen dute.
Itxuraz pixa egitea eragiten du, herba
urinaria deitzen zioten aspaldi. Udaberrian gorputzaren garbitasuna egiteko
hartzen da bere ura, giltzurrunak eta
abar arazteko, alegia. Diuretikoa da, pixagalea sortzen du, eta zenbaitek ohean
ezin eutsi pixari. Aitañi-lili ere hortik
ote datorkio?
Landare osoa jangarria da eta ez nolanahikoa. Udaberriko hosto berriak entsaladan jaten dira, mikatz punttu polita

dute; entsaladan azukrearekin hartzeko
gomendatzen duenik ere bada. Heldutakoan mikaztasuna areagotuta ia inork ez
du jaten. Lore-kuskuak ireki aurretik oso
goxoak dira, gordinik entsaladan edo kaparrak (Capparis spinosa) bezala ozpinetan eta gatzetan onduta. Sustrai lodikote bat osatzen du, eta eskasia garaietan
kafearen ordezko edo osagarri bezala
erabili izan da, ondo lehortu eta eho ondoren. Espainian, adibidez, 1958ko urtarrilean legeztatu zen erabilera hori.
Udaberriaren soineko hori horri
omen egin eta bere burua berritu nahi
duenak har beza landare osoaren 60
bat gramo, litro bete uretan egosi eta
basokada bat hartu otorduen aurretik.
Kontuz ohean! n
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baratzea bizi baratzea

www.bizibaratzea.eus

EUSKAL HERRIKO AGENDA
Martxoak 21: Senpere
Natura zaldiz, ibilbide gidatua.
14:00etatik 17:00etara,
Sanit Christophe Lizeoan. Izena emateko:
caaroline.laurent@hotmail.fr

Martxoak 21: Donostia
Libelulak ikuskatzeko
teknika ez odoltsuak.
19:00etan Aranzadi Zientzia Elkartean.

Martxoak 21: Gasteiz

Baztango Agroekologia Eskola herritarra

Bigarren ikasturtea martxan
Garazi Zabaleta
@tirikitrann
Argazkia: Hazitik Hozie

Baztango herritarrek agroekologiaren
inguruan ikasteko aukera izanen dute
Agroekologia Eskola Herritarraren bidez. Iaz sortu zuten ekimena, Baztango
hainbat herritako zortzi erakundek elkarlanean egitarau bateratua aterata.
“Dibulgazioa du helburu eskolak, herritarren kontzientzia pizteko, baina ez
dugu horretarako bakarrik sortu”, azaldu du Joseba Otondo alkateak ekimenaren aurkezpen prentsaurrekoan.

Erakundeen-parte hartze zabalagoa
eta eskaintza berritua aurten
Iazko eskolen balorazio positiboa egin
dute antolatzaileek, egitarauko ekimenetan 120 pertsona baino gehiagok hartu baitzuen parte. Aurtengoan eskaintza
ia osorik berritu dutela eta antolatzen
elkarte eta erakunde gehiagok bat egin
dutela azaldu du Aitor Azkarate Hazitik
Hozie elkarteko kideak.
Baratzeko haziak prestatzeko ikastaroarekin ekin zioten otsailaren 24an
ikasturte berriari, Oronozen. Martxoaren
10ean, berriz, Haziaren Eguna antolatu
zuten Zigan: hazien trukea egin zuten
goizean eta Jakoba Errekondoren hitzaldia izan zuten gero. Martxo bukaeran
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glifosatoaren inguruko hitzaldia antolatu dute Elizondon, eta bertako zuhaitz
espezie eta barietateak ezagutzeko ibilaldia Berroetan. Eskola Herritarreko
ekimenek abendu arte jarraituko dute:
garagardoa, gazta eta ogia egiten ikasteko ikastaroak, sagardotegi eta sagardi
ekologikora ateraldiak edota aste mikologikoa izanen dituzte, besteak beste.

Agroekologiako erdi mailako
zikloaren eskaera
Eskualdeko Lanbide Heziketako ikastetxe berrian euskaraz erdi mailako
agroekologia zikloa eskaini dezaten eskatzeko baliatu du Joseba Otondo alkateak Eskola Herritarraren ikasturte
berriko prentsaurrekoa. “Eskualdearen
garapenerako agroekologiaren formazioa estrategikoa da. Heziketa horrek,
gainera, Baztanen gaurgero abian diren
proiektuekin bat eginen luke”, adierazi
du. Arduradunei jada eskakizuna helarazi dietela jakinarazi du alkateak.
Eredu intentsibo, industrial eta produktibistaren aurrean bestelako ereduak bultzatzearen beharra azpimarratu du Otondok. Auzo eta herri txikien
etorkizuna bermatuko duen nekazaritza ereduaren alde egin beharra dagoela. “Ipar Euskal Herriko nekazariek egunero lantzen duten nekazaritza herrikoi
eta iraunkorra behar dugu”. n

Erosketako etiketak irakurtzen
ikasteko ikastaroa.
19:00etan Lakua gizarte etxean.

Martxoak 21: Iruñea
Elikadura sistemaren alternatibak
eraikitzen, bideo foruma.
19:00etan Errotxapeako Ingurumen
Heziketarako Museoan.

Martxoak 21: Segura
Bertako basoaren onurak hitzaldia,
Iñaki Aizpururen eskutik.
19:00etan kultur etxean.

Martxoak 22: Guardia
Ardogintza biodinamikoa,
Nicolas Jolyrekin ikastaroa.
10:00etan Villa Lucia hotelean.

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

Bizi Baratzea buletina
jasotzeko, eman izena
Zure e-postan jasoko dituzu azken artikuluak, galdera-erantzunak, agendako
ekintzak, hitzak, esaerak, argazkiak...
Euskal Herri osoko edukiak biltzen dituen landareei buruzko buletin bakarra
jasotzeko, bidali zure e-posta helbidea
hona: bizibaratzea@bizibaratzea.eus
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Jarri zure gauzak salgai azokan
Nork? ARGIAren Azokan salgai jar dezake edozein herritar, eragile, elkarte, enpresak.
Zer? Era guztietako salgaiak: produktuak, etxeko ekoizpenak, bigarren eskuko gauzak...
Nola? Oso erraz. Sartu argia.eus/azoka helbidean, eta klikatu “Saldu” atala.
Horko formularioa 5 minutuan betetzen da.
Zertarako? Zure salgaiak Euskal Herriko herritar denengana iristeko, balio berak partekatzen
ditugun jendearekin harremanak sendotzeko, eta ARGIA proiektua indartzeko.

www.argia.eus/azoka

ONGI BIZITZEKO
100 KONPROMISO
Esaten duguna egiteko 100 konpromiso. Bizitza erdigunean jartzeko. Emakume askeak
izateko. Bizitza xumea gozagarri egiteko.
Beti gehiago lortzeko esperoan ez egoteko.
Gure hizkuntzan bizitzeko. Bizimodu onaren
errepublika sortzeko.
Egilea: Lurralde Askea.
Ezaugarriak:
- 172 orri.
- Neurriak: 21cm X 15cm.
Bidalketa gastuak: ARGIAren egoitzatik
pasa bila, edo bidalketa gastua 3 euro inguru aterako zaizu.

62 salgai ditugu
ARGIAren Azok
an:
argitalpenak, m
ahai-jolasak,
jantziak, ikus-e
ntzunezkoak
eta bestelakoa
k.
ARGIA Jendeak
musutruk
hartu ditzakeg
un 20 gai
ere badira!

6 euro

Ongi bizitzeko pistak ematen dizkiguten beste irakurgai batzuk:

Haurren hiria

Berdean hezi

Indarkeriarik gabeko 500 ekintza

Francesco Tonucciren liburua, Txatxilipurdi elkarteak
itzuli eta argitaratua.

Heike Freire pedagogoaren liburua, Txatxilipurdi
elkarteak itzuli eta argitaratua.

Sabino Ormazabalek idatzi eta Bidea Helburu taldeak
argitaratutako liburua, Robles Arangizen laguntzaz.

15 euro

16 euro

10 euro
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KOOP FABRIKA argia komunitatea

38 eragile zuzenean
komunikatzen
argia.eus-en Plaza atalean, eragileek
beren ekimenen berri zuzenean komunikatzen dute. Eragile hauen deialdiak,
iritziak, albisteak... zuzenean jasotzeko
leiho gero eta zabalagoa da.

AGENDA
Ekonomia Sozial Eraldatzailea (ESE)

Euskal Herriko proiektu
berriak ESE dira
Itsaso Zubiria Etxeberria
@itsasozubiria
Argazkia: koop fabrika

Koop Fabrikaren bigarren edizioa da
aurtengoa. Ekonomia Sozial Eraldatzailean oinarritutako proiektuak sortzeko
edo berrantolatzeko ikastaroa da.
Izenak berak argitzen duenez, kooperatiba ereduen inguruko formazioa jasotzen dute bertaratutakoek, formazio
teoriko trinkoa, astean hiru egunetan,
bi hilabetez. Praktika errealak ere ezagutzen dituzte tartean, baina. Esaterako,
Koop Fabrikaren lehen urtean egin zuten ARGIAren Lasarte-Oriako egoitzara
bisita eta etxe honetako trapu zahar eta
berriak erakutsi zitzaizkien ikasleei.
Aurtengo edizioan Iruñeko Katakraken egin dute hamar ESE proiekturen
aurkezpena. Gainera, aurreko urtean ez
bezala, ikastarotik kanpoko jendearentzat ere irekiak izan dira. Burujabetzaren inguruko saio bat ere egin dute, eta
martxoaren erdialdera Kataluniatik gerturatutako 30 bat lagunekin ere elkartu
dira esperientziak partekatzeko.
Berrogeita hamar lagun inguru ari
dira 2018ko Koop Fabrikan, 30-35
proiektu eskuartean. Batzuek jada
proiektua martxan dutenak eta haren izaera birdefinitu edo ESE eredura
gerturatu nahi dutenak, beste batzuk
proiektu bat buruan forma eman nahi
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eta aholkularitza bila gerturatutakoak,
proiektu bat buruan hasi eta aldatu dutenak, beste kide batekin edo batzuekin
elkartuta proiektu bat antolatzen ari direnak... Denetarik dago.
Hernanin eta Eskoriatzan jaso dute
formazio nagusia, oinarria; formazio
teorikoa, tresnen ezagutza... Baina lau
eskualdetan badira, dagoeneko, antolatzaileek “hazitegiak” deitzen dituztenak: Buruntza-Beterri, Debagoiena,
Oarsoaldea eta Bidasoa. Horrela, bakoitza bere eskualdean aplikatzen hasten
da, hasieratik, formakuntza orokorrean
jasotako informazioa. “Proiektua lurraldeari lotuta egoteak berebiziko garrantzia du”, dio Beñat Irasuegi Koop
Fabrikako kideak. “Ez da ekintzailetza tradizionalak, kapitalistak, egiten
duen bezalakoa: negozio ideia bat izan,
bideragarritasun plana egin eta listo”,
jarraitzen du, “beste alderdi asko izan
behar dira kontuan, eta horietako bat
da lurraldea. Eta bideragarritasuna garrantzitsua bada ere, ari gara, pixkanaka, proiektuaren bizigarritasuna edo
barne-zaintza bezalako balioak barneratzen”.
Bigarren parteak sekula ez omen dira
onak izaten. Hau hobetuta iritsi da! n

Zuloan liburuaren aurkezpen
hitzaldiak. ARGIAko Urko
Apaolaza AHTko obretako lan
baldintzez mintzatuko da.
• Martxoaren 23an, Urretxun.
18:30ean Urretxu-Zumarragako
Gaztetxean.
• Apirilaren 12an, Donostian.
17:30ean ELAren Amara Berriko
egoitzan. Igor San Josek Anoetako
obrez ere hitz egingo du. Manu Robles
Arangiz Institutuak antolatuta.
• Apirilaren 19an, Iruñean.
19:30ean Karrikiri elkartean. Manu
Robles Arangiz Institutuak antolatuta.

Euskararen
biziberritze-prozesuaren balioak
mahai-ingurua.
• Martxoaren 20an, Bilboko Bizkaia
Aretoan18:00etan. Juan Jose Ibarretxe
(Agirre Lehendakaria Center), Joanmari
Larrarte (Elkar), Leire Cancio (Elhuyar),
Abel Ariznabarreta (Ikastolen Elkartea)
eta Bego Zuza (ARGIA).

@ZEtxaburua.

Martxoaren 15ean egin zen lehen
mahai-ingurua “Euskararen
biziberritze-prozesuaren balioak” aztertzeko.
Elkar, Elhuyar, Ikastolen Elkartea eta ARGIA
proiektuek beren bizipenetatik azaldu zituzten
iraupenerako gako izan dituzten balioak.
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Kultura

musika

Rafa Rueda,
Hiri kristalezkoa diskoaz

“Ez dago ezer ukiezinik,
baldin eta emaitza hobetzen bada”
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Zabalburuko galerietan egin dugu hitzordua Rafa Ruedarekin (Mungia,
1972), Blade Runner filmeko Roy Battyren bizileku bilbotarra izan zitekeen
gunean. Rafa Ruedak bakarkako bosgarren diskoa –Hiri kristalezkoa (Elkar,
2017)– ixten duen Irina kantako zebrabideetan ez dago goizean hiria
estali duen elurtzaren arrastorik. Aldaketa handirik ez dakar diskoak; bai,
ordea, aldaketa txiki ugari, mungiarraren kantagintza inoizko mailarik
gorenera igo dutenak, ezari-ezarian, ate batzuk itxiz eta ate ugari zabalduz:
“Aurreko diskoekin leku honetara iristea posible zela ikusten dut orain”.
Puntu honetara heltzeko, eramaten utzi du bere burua, eta umiltasun
ariketa sakona egin du bere musika sartuta zegoen inertziatik ateratzeko.
“Hamaika proiektutan nabil aldi berean. Batetik, musika maite dudalako,
eta bestetik, musikaz bizi naizelako (eta horrek zorionez edo zoritxarrez
behartzen nau hamaika gauzatan egotera). Jo, grabatu, jo... inertzia horrek
harrapatuta nengoen. Hausnarketa behar nuen nire egitekoaz”.

Ibon Rodriguez
@tiutaka
Argazkiak: Aritz Loiola

Splitt 77 taldeko Aritz Aranburuk eman
zion lehenengo astindua. Lan psikologikoa egin zuen, beste abiapuntu batzuk
ARGIA | 2018/03/25

bilatzera eraman zuen Rueda. “Eta aske
sentitu nintzen. Nire lehengaia kantua
da, eta askotan poparen egituran ahapaldiak zubira eramaten zaitu eta zubiak
lelora. Halako batean errail horretatik
ateratzen zarenean hau eta bestea proba
dezakezu. Ez dut esaten derrigorrez hortik atera behar duzunik. Kontziente izan

behar duzu beste bide batzuk ere badaudela. Ez naiz joan prebisibleak ez diren
gauzak egitera. Beste barik, aske sentitu
naiz eta zerbaitek hona ekarri nau”.
Astinduok eraman dute, esaterako,
teklatuetatik abiatzera kantok. “Instrumentu bakoitzak bere berezitasunak
ditu, bere inertziak, eta gitarratik ez
abiatzeak halabeharrez beste leku batera eraman nau: nik kantatzeko eta melodiak egiteko modu berezia daukat, eta
uste dut hori diskoan badagoela, baina
beste soinu batzuetatik sortuta. Ez aurreko Rafarengandik ihes egin nahi nuelako, baizik eta ikusten hasi nintzelako
horrela gitarrekin iristen ez nintzen lekuetara irits nintekeela. Tresnaz aldatzeak ekarri dit deslotura hori. Ezkontza
hori apurtuta askeago sentitzen naiz”.
Gitarra jotzeko moduan izan du eragina horrek, batzuetan sintetizadore bat
balitz bezala erabiltzen du, sei sokak
batera erabili gabe: “Ez dut ahotsaren
lagungarri erabiltzen, hegoak moztu
behar izan dizkiot beste tresnek bete
dezaten leku hori. Gitarrak eta pianoak
aukera harmoniko oso zabala dute. Taldean jotzeko erabili beharreko notak
ondo aukeratzera behartzen zaitu. Sei
sokak erabilita, talka hori gertatzen da.”
Gerria ere astindu dio gitarrarekiko
dibortzioak; badira diskoan dantzagarri
izateko sena duten kantak –Little Cowboy, Nahikari–, etorkizunerako bidea
zein izan daitekeen iradokitzen dutenak.
“Egia esan, nahiko dantzagarri nabil. Astinduak, mugimenduak musikan islatzea
ez dago txarto. Gorputzean ere sentitu
dut askatze bat, eta mugimendua dakar horrek. Askatasunarekin lotzen dut.
Nigatik balitz, gitarra gehiago egongo
ziren, ohitura izan baitut beti barroko jokatzeko konponketak egitean. Kanpoko
belarri batek esan behar izan dit kanta
batek ez duela gehiago behar”.
Jon Agirrezabala ekoizleaz ari da, haren belarrian jarri baitzuen bere musika, apaltasunez, aholku eta, bereziki,
hausnarketa bila. “Esango nuke Jonen
papera ez dela maila estetikoan horren
nabarmena. Entzuten den kutsu hori
bazuten kantuek nik berari eman aurretik. Jon bideratzailea izan da. Proposamen asko egin izan dizkit. Nik banekien
nora iritsi nahi nuen, eta berak esparru
hori argiago ikusten zuen, nik emandako norabide horretan gidari izan da”.
Rafa Rueda ekoizleak islatuta ikusi du
bere burua Jonen ispiluan. “Asko ikasi
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dut. Niretzat umiltasun ariketa
izan da. Kasu honetan, konturatu naiz Joni esker bilatzen nuen
hori nik uste baino gertuago zegoela. Nik lan hori egin izan dut
beste batzuekin eta ez naiz izan
horren kontzientea, zein zaila
den norbere sudurrean euliak
ikustea, parekoen sudurrean
hain erraz ikusten dituzunean.
Nire burua hobeto ezagutzen
dut orain”.
Atzeraezinezko erabakiak,
inondik ere: esaterako, kanten estrukturen inguruko lana
–Maryana kantak ondo erakusten duenez–, edota bereziki, kantatzeko modua: gutxien aldatu
dela dirudienak du atmosfera
honen giltza. “Halako batean Jonek komentatu zidan tentsioa
kendu beharko niokeela kantaerari. Horretarako zer egin, melodia aldatu, ala tonua jaitsi? Eta
tonu grabean kantatzen hastea
beste planeta bat lehen aldiz zapaltzea bezalakoa izan zen. Frekuentzia grabe horiek frogatzea.
Ariketa guztiz fisiologikoa da.
Konturatzen zara kantatzeko ez
dela horrenbeste aire bota behar.
Birdeskubritzen duzu zure instrumentua, ahotsa kasu honetan. Zelako indarra
duen erlaxatuta kantatzeak nire musikan. Hori da lortu dudan garrantzitsuena. Hori deskubritu izan banu aurreko
lanetan, emaitza guztiz diferentea izango
zatekeen. Gauza interesgarriak egin ditudala uste dut, baina ez dira biribildu
kantaeraren erabileragatik. PiLTren sasoitik beste esparru estilistiko bat hasi
nintzen jorratzen, hori ondo landu gabe.
Lehen diskoetako kantei tonua jaitsi izan
banie… Ze, disko bat grabatzen duzunean
eternitatearekin jolasten duzu. Hor egiten duzuna betiko gelditzen da”.
Baina kanta guztiak ez dira eternitatera iristen, baditu hil zaizkion kantak.
“Hala ez balitz kantagile perfektua nintzateke. Nire kanta guztiak ez dira onak.
Bizirik daudenak soilik. Gustu kontua
da. Agian niretzat daude hilda, eta beste
batentzat ez. Kanta batzuk eternoak diren bezala, beste batzuk hilkorrak dira,
osasun txarrekoak. Abortuei buruz ere
zerrenda luzea egin genezake”. Zuzenekoak ematen al die bizitza? “Edota gustura entzuteak ere, hurbil sentitzeak.
Entzuleak ere ematen die bizitza”.
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»» “Kanta batzuk eternoak
diren bezala, beste batzuk
hilkorrak dira, osasun
txarrekoak”
»» “Inguru bakoitzak bere
folka du. Nireak ez du
gogora ekartzen belarra,
baina badu gurea ere
baden folk bat”
Baina, kantak hil badaitezke, noiz jaiotzen dira kantak? “Nik beti esaten dut
kanta bat ez dela kanta testua jaso eta
ondo uztartuta egon arte”. Baina erakusteko premia sentitzen den unea izan ohi
da mugarria kantarentzat, ziurgabetasunezko une hori. “Besteen erreakzioaren
esku uzten dut eternitaterako geratzea”.
Oraingoan lagunen belarriek atzeman
zioten kanton sonoritateari kutsu ur-

banoa, eta jaramon egin zien
lagunei. “Hiria hitzetan dago,
musika hiria baino lehen existitzen zelako. Hiria aitzakia izan
da pertsonei buruz, guri buruz,
hitz egiteko. Baina musikan ba
omen zegoen kutsu hori, folk
urbano gisa defini litekeen zerbait. Ez dira paisaia bukolikoak,
baina berdin existitzen dira
mendiak, basoak, neoiak eta tabernak. Inguru bakoitzak bere
folka du. Nireak ez du gogora
ekartzen belarra, baina badu
gurea ere baden folk bat”.
“Orduan erabaki nuen kanta guztiek pertsonen izenak eta
istorioak eramango zituztela,
eta ahalik eta ikuspuntu anitzenekin. Horretarako zabaldu
nuen idazleen abanikoa (5-6
idazle). Oso ezberdin idazten
duen jendea dago, baina denek
idatzi dute ni buruan nindutela.
Ondorioz, euren idazkera ere
aldatu egiten zen, eta askotan
zaila da jakitea norena den testu bakoitza; batasun bitxi bat
lortzen da hala”.
Idaztearekin ere dibortziatu
al zara? “Idazten ez dut disfrutatzen musika egiten bezainbeste. Ez
dut trebetasun maila hori. Nire testuak
askotan ez dira egon musikaren maila
berean. Bi aukera nituen. Batzuek diote zintzoena dela norberak idaztea barruan duena. Baina emaitzari zer letorkioke hobeto? Nik idaztea eta emaitza
hain ona ez izatea? Ala lan hori proposatzea nik baino askoz hobeto idazten
duen jendeari? Eta emaitzaren alde jokatu dut, kantaren alde. Garrantzitsua
ez naiz ni, kanta da”.
Eternitate horren xerkan, ortodoxia
guztiak ezabatu behar dira. “Nire ustez
dena da aldagarria. Ez dago ezer ukiezinik, baldin eta emaitza hobetzen bada.
Sortzearen hautuak dira. Badago jendea
musika lehenengo hartzean baino ez
duena maite. Badu bere xarma. Baina
20. hartzea ontzat emateak ere badu
xarma, zerbaiten bila joan eta lortzen
bada. Biak dira balekoak. Momentu batean jolas naiteke horrela izatera, ariketa modura. Baina hautua kontzeptuaren
aldekoa izango litzateke, ez emaitzaren
aldekoa. Ez dut halako ariketarik planteatu. Beti nago prest aldaketetarako,
emaitzaren aldekoak badira”. n
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kulturkritika
» liburua

Iraganetik etorkizunera
Xabier Etxaniz Erle

Bi herri ipuin jasotzen dira Mainamikirri izeneko
liburu eder honetan: Erregeren alaba eta Katu
beltzak izenekoak; biak, kredituetan ageri den
bezala, Burundako herri ipuinak eta Izaskun
Etxeberriak 1986an eginiko grabazio batetik
jasoak.
Ipuinak ahozko kontakizun idatziak ditugu,
ozenki irakur daitezkeen istorioak, eta herri ipuinetan gertatu ohi den bezala deskribapen gutxi,
ekintza asko eta elkarrizketaz osatuak. Erregeren
alaba honela hasten da: “Baziren behin bost garbitzaile errotara joaten zirenak arropak garbitzera. / Haietan txikiena Mainamikirri zen, eta
sorginena./ Goiz batean, errotan zeudela, batek
galdetu zuen: / – Neskak, hemen gara denok? / –
Ez, Mainamikirri falta dun –erantzun zuen beste
batek. / –Betikoa. Hura beti azkenekoa.” 			
Baina Mainamikirri agertu bezain pronto akabo
bertako lasaitasuna; Mainamikirri-k erregeren
alaba oso gaixo dagoela esaten die baina berak
badakiela zer egin behar den hura sendatzeko
(zaldi baten bitsa izaran batu…). Kontua da emakumeak hizketan ari diren bitartean kuxkuxero
batek dena entzun eta erregeren alaba sendatu
zuela, bai eta dirutza ederra jaso ordainean.
Hurrengo batean Mainamikirri-k eta lagunek,
kontu kontari hasi aurretik, inguruak arakatu zituzten eta kuxkuxeroa harrapatu eta
errotan ehotzeko imintzio ere egin zuten.
Gizontxoak korrika ihes egin zuen… eta
badirudi oraindik ere lasterka ari dela!
Katu beltzak ere sorginkeriarekin
erlazionaturiko euskal ipuin tradizionala dugu; eta, aurrekoa bezala,
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Mainamikirri
Castillo Suarez
Ilustrazioak:
Josemari Morcillo, Morkots
Fanietorri argitalpenak, 2018

Castillo Suarez Garcia
idazlea (Altsasu,
Nafarroa Garaia, 1976).
Argazkilaria: Enara Intsausti.

oso erraz irakur eta entzun daitekeen istorioa.
Morkots-en ilustrazio handiek are gehiago
erakartzen dute irakurlea istorioak jarraitzera.
Irudiekin eta hutsuneekin jolasten du ilustratzaileak irakurlearen arreta areagotzeko eta irudietan, aspaldiko giroa islatzen duen arren, lortu du
gaurkotasuna ere agertzea.
Bai kontakizunengatik bai ilustrazioengatik
Mainamikirri oso liburu erakargarria egiten da,
iragana gaur egunera ekarriz, etorkizuna eraiki
dezagun. Eta alde horretatik pena bakarra daukagu, liburu hau sorturiko eskualdean bakarrik eskura daitekeela eta oso zabalkunde txikia duela.
Txalogarria da Fanietorrikoek eginiko lana,
hainbat udalek eta erakundek egin duten bezala; egongo ahal da lan hau eta hau bezalakoak Euskal Herri osora zabalduko dituen
argitaletxea! n
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stoner rock | rock and roll kultura

» diskoa

Rock ekaitz bortitza
Joxi Ubeda Goikoetxea

Iluntasuna. Trumoiak, tximistak, sua. Ekaitz
bortitza. Distortsioa, energia handia, doinu gordinak eta basatiak entzun daitezke
Liher taldearen azken lanean. Stoner rock eta
rock-and-roll kutsuko kantak dira, hardcore,
blues eta soul ukituekin.
Gitarra indartsuak, erritmo biziak, astunak,
lasaiagoak diren beste batzuk ere bai, eta bat
-bateko erritmo aldaketak daude kantetan. Leloak, koruak, moldaketak eta xehetasun eta ñabardura guztiak zehatz eta arreta handiarekin
egin dituzte, Iñigo Etxarri eta Karlos Osinaga
teknikarien laguntza estimagarriarekin. Nahiz
eta kanta batzuek giro leunxeagoa izan, diskoko
lehen kanta hasi eta azken kanta amaitu arte
ez dago atsedenik edo arnasa hartzeko astirik.
Aipagarria da Lide Hernandoren ahotsa eta
kantatzeko modua: oihuka, kemen handiarekin,
edo gozo, melodia politekin. Grina handiarekin
aritzen da, bere taldekideak bezala.
Kantekin salaketa eta kritika zorrotza egiten
dute, hitzak bizi garen mundu honen ispiluak
dira: “Ereindakoaren ustela gordinik jango duzue” (Nor da piztia?), “Bizitza motza dela esan
ziguten, motzegia zoriona lortzeko, zizareak
dira bakarrak hemen, ez dutenak inoiz goserik
pasako” (Penitentzia), “Jaiotzetik zupakiaz
gain oparitzen digute gure hobia aitzurtzeko
pala” (Zamalagun), “Azpimundu honetan pozoia jana da, gosea lana da” (Oskol gogorrena),
“Iluntasunak ematen dit adorea, ukitzeko begiek ikusi nahi ez dutena” (Beltz gara), “Garai
honen zigorrik handiena gure azalari kateaturik gaudela” (Erostrato).
ARGIA | 2018/03/25

Tenpluak erre
Liher
Autoekoizpena, 2018

Liher taldeko kideak,
Lide Hernando donostiar
kantaria eta liderra erdian.

Hasiera batean, Liher taldea Lideren proiektu bezala ezagutu genuen, 2015ean Arrazoi
gutxi denbora asko maketa kaleratu zuten eta
2016an Hauts diskoa, baina pixkanaka, entseguz entsegu, emanaldiz emanaldi, kantuz kantu eta diskoz disko, talde izaera gauzatu egin
dute. Horrela, Tenpluak erre diskoa talde oso
baten lana dela nabarmena da. Halaber, urratsez urrats, beren soinua lantzen eta fintzen
aritu dira, sendotzen, eta orain hasieran baino
gogorragoa, gordinagoa eta indartsuagoa da. n
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zuzeneko emanaldia

dantza | fetitxismoa

Lehen
aldi bat
man ray
	Itziar Ugarte Irizar
@itzugarte

Taiat Dansa konpainia.
Donostian, Victoria Eugenia antzokian, martxoaren 7an.

Argazkia: @taiatdansa

Dantza emanaldi batera nindoala esan
nion lankide bati, eta zalea ote naizen
galdetu zidanean ez nekiela zer esan
deskubritu nuen. Ez baitakit; ez baitut
inoiz dantza emanaldiak ikusteko ohiturarik izan –aukerak ere gutxi–, ezta
dantzaren gaineko askorik irakurtzerik
ere. Lehen aldi bat izan da Victoria Eugenia antzokikoa, esango nuke. Gogo
bete joan nintzen, hala, Taiat Dansa konpainia valentziarraren dFeriako Man
Ray emanaldira. Testuinguru elegantea
lan osteko asteazken iluntze baterako.
Man Ray argazkilari eta zinemagile
estatubatuarrak musekin izan zituen
harreman fetitxisten inguruan ardaztutako emanaldia ikustera nindoan, gizon
artistek emakume modeloekin dituzten
harremanez hitz egingo zuena; musa bat
noiz den inspirazio iturri, noiz objektu
soil, muga horretara aterako gintuena.
Irrika nuen hori dantzaren lengoaiaren
bidez nola emango zuten ikusteko.
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Klaxk. Argazki-kolpe bat. Agertu ziren bi agertokian. Klaxk. Argazki-kolpe bat. Agertu ziren lau. Klaxk. Argazki-kolpe bat. Agertu ziren zazpi gizon
esmokinean sartuta. Eta, klaxk, agertu
zen emakume bat. Hasiera indartsuaren
ondotik, forma askotako eszenek josi
zuten ordubeteko emanaldia eta, aldiro,
irudi ikusgarriak utzi zituzten agertokian. Ezpain margotuak, ipurmasailak
eta bestelako elementu erotiko femeninoak jarri zituzten atze-oihaletan.
Eraldatzen joan zen uneoro agertokiko
argazkia, eta, denen artean, begietan
geratu zitzaidanetako bat izan zen Cristina Reolid dantzariak kideek osatutako masa baten erditik gorputza altxatu
zuenekoa, oihaleko begiak guraizeekin
mozteko, oihu batean.
Ez dut Rayren unibertso surrealistaren berri eta, hori eta dantza emanaldietan hasiberri izatea tarteko, kosta egin
zitzaidan emanaldia jarraitzea, Rayren

obraren erreferentziak identifikatzea.
Une solteek harrapatu ninduten; ez alferrik, dantzatik gehien zuten pasarteek.
Estetikoki ederra izan zen mugimendu
askoren zehaztasuna, eszena gaineko
askotariko konposizioak, metronomo
hotsaren mekanikara errenditutako
gorputzak. Baina estetikoaz gaindi... Artea eta erotismoaren tentsioari dantza
egitean, iragan mende hasierako eszenografian, bistakoa zen gizonen apetaren agintea.
Euskal intelligentsia deitzen duten
etxe horretako izen handi bat izan nuen
aldamenean eserita. Gustatu ote zitzaidan galdetu zidan publikoak zutik txalo
jo bitartean, eta, haren aurrean barregarri geratzeko beldurrez, bueno bat atera
zitzaidan. Niri ere ez asko, esan zidan.
Zuk badiozu, nik nire barrurako. Egia
hori da: hotz utzi ninduen lehen aldiak,
eta, halere, errepikatzeko gogoa utzi dit
ondorenak. Hala gertatu ohi da sarri. n
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denbora-pasak

Egilea: Ana Zambrano

Hitz gezidunak
Futboleko
tantoa
----------Kokondoaren
fruitu

Adabaki
trauskil
----------Afixa

Alderdi eskuindarra
----------Bokal errepikatua

Zimur

Pertsonaiaren izena
----------Musulmanen barau
hila

Ardi hitzelkarketan
----------Gipuzkoako
herria

Geratzera
behartu
----------Hizkuntza
turkiarra

Lodi eta
baxu
----------Jainko
egiptoarra
Azala
----------Algaraka

Itogin
----------Kiloa
Alkate,
auzapez
----------Dago

Ile
(bizkaieraz)

Ugaritasun
atzizkia
----------Pertsonaiaren
abizena

Kriptonaren ikurra
----------Prezioa
adierazteko
txartela

DANI BLANCO

Zeharo,
arras

Oihua,
hotsa
----------... ere, batik
bat

-----------

Bihi, garau
----------200
erromatar
zenbakiz

-----------

Roentgen
----------Xakeko
fitxa

-----------

Haur hizkeran, musu
----------Eleberri
idazle

...Vicious,
punk
----------Frantsesez,
kalea

Ez eme
----------Aurrizki
ekologista

Neuri
----------...-zart,
kolpearen
onomatopeia

Alfabetoko
azken letra
----------Gauza,
kapaz

Errepikatuz,
gorotza
----------Legez

Japoniako
moneta

Yotta
----------Ihi
... hartu,
lo egin
----------Erosta,
auhen

Udareondo
----------Erresistentzia
Idiak
zaintzen
dituena
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1. Eder, sotil.
2. Ohitura hartu.
3. Zikin, lohi.
4. Hitzarmena.
5. Unibertsitateko ikasleek osatutako
musika taldeak.
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Zeharretara eta goitik behera, hitz bera.
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Bete itzazu gelaxkak 1etik 9rako
zenbakiak idatziz, zutabe, lerro eta 3x3
koadro bakoitzean errepikatu gabe.

Ebazpenak

7
8
5
3
9
4
1
6
2

5x5

9
2
4
1
5
6
7
8
3

Sudokua
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Merçona Puig Antich. Memoriaren zaindari
1974an Bartzelonako Model espetxean frankismoak exekutatu
zuen Salvador Puig Antichen arreba da Merçona (Bartzelona,
1961). Hamahiru urte bertzerik ez zituenean murgildu zen,
Carme, Imma, eta Montse ahizpekin batera, inpunitatearen
kontrako borroka astunean, gaurko egunera arte. Anaia hil
zuten tokian egin dugu elkarrizketa.

“Duela 44 urteko minak
bere horretan jarraitzen du”
Saioa Baleztena
@SaioB
Argazkiak: dani codina

Borroka
bidelagun
“Frankismoak hamahiru urte nituenean ebatsi zidan haurtzaroa, garrotearen bitartez nire anaia erail zutenean. Salvadorren lau arrebetan
txikiena naiz eta zailtasunak zailtasun,
irmoki jarraitzen dut, nire beste hiru
ahizpekin batera, zigorgabetasunaren
kontra borrokan. Duela 44 urte ireki
ziguten zauriaren minak bere horretan
jarraitzen du, eta Kataluniako biztanleen kontrako errepresioak goraka egiten duen testuinguru honetan, sekula
baino ozenago aldarrikatuko dugu
frankismoaren krimenen inpunitatearen kontrako garrasia”.
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Model espetxearen egoitzara behin baino gehiagotan itzuli zara. Zer sentitzen
duzu pareta hauen artean?
[Isilunea] Barruak nahasten zaizkit. Paretek hitz egiten didate…
Gaztetxoa zinen anaia ebatsi zizutenean.
Nola gogoratzen duzu garai hura?
Gezurra badirudi ere, oroitzapen xamur
asko ditut hemen. Nire nebaren espetxeratzea ikasgai garrantzitsua izan zen
eta esango dut normaltasunez hartzen
nuela. Testuinguruak berezkoa zuen larritasunaz kontziente izan gabe, noski.
Eskolatik atera eta hona etortzen nintzen saltoka, liburuak ekartzen nizkion
eta elkarrizketa sakonak izaten genituen pareta hauen artean. Gerora konplikatu zen, isolatu zutenean.
Ondoan dugun gela horretan hil zuten
zure anaia.
Bai, eta Salvadorrek ez zuen nahi izan
hilketaren aurreko hamabi orduetan
gu han izatea. Beraz, egun hartako oroitzapen gutxi ditut. Shock egoera zen.
Saskibaloiko partida bat nuen. Pistara
iritsi nintzenean ulertu nuen dena, en-

trenatzaileak aurpegi txarrarekin begiratu zidanean. Korrika etorri nintzen
Modelera…

Hamahiru urte bertzerik ez zenituen.
Nola eragin zuen horrek zure gaztaroan?
Salvador hil ondorengo garaia oso gogorra izan zen. Ez nuen ezer ulertzen. Nola
ulertu? Egun batetik bestera panpinekin
jolasten ibiltzetik, erailketak marraztu zuen pasarte goibelean murgiltzera
pasa nintzen. Izugarri argaldu nintzen…
Familiaren elkartasuna ezinbestekoa
izan zen ordutik aurrera: talde trinkoa
osatu genuen. Eta eskerrak! Bestela memelo bilakatzen baitzara…
Frankismoaren hilketak zigorrik gabe
gelditu dira, inpunitatearen kontrako borrokak bizirauten duen arren. Nola bizi
duzu?
Amorruz eta gertatutakoa gehiegi ulertu gabe oraindik. Okerrena da orain
Katalunian gertatzen ari denak berriz
gogora ekartzen duela guk orain lau hamarkada bizi genuena. Askatasun egarriak talka egiten du, behin eta berriz,
munstro berarekin.
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“Eskolatik atera eta hona etortzen nintzen saltoka, liburuak ekartzen nizkion eta elkarrizketa
sakonak izaten genituen pareta hauen artean [hemen, Model espetxean hil zuten bere anaia]” .

Bortz hilabete bete berri dira preso politikoak espetxeratu zituztenetik. Badago
kontzeptu horren erabilera zalantzan jartzen duenik. Zer deritzozu?
Preso politikoak direla argi dago! Ikusi besterik ez da egin behar atxiloaldi
prebentiboa. Madrilek legeak sortu eta
aldatzen ditu bere kasara. Bistan da espetxeratuen askatasuna urratzen dutela, epaiketa egin aurretik.
Urtarrilean Joseba Asironek Ada Colauri
pasa zion Frankismoaren Inpunitatearen
Kontrako Hirien Sarearen presidentzia.
Erakundeen babes nahikorik izan duzue
urte hauetan guztietan?
Katalunian bai. ERCk 2002an mozio bat
aurkeztu zuelako, adibidez, auzia berraztertzeko. Erabakigarria izan zen,
finantzazioa eta proba berriak bilatzeko
abokatu talde bat lanean aritu zelako.
Alderdi guztiek babestu zuten mozioa,
baita PPk ere. Itxaropenaren atea zabaldu zitzaigun, baldintza guztiak betetzen
ARGIA | 2018/03/25

genituen, baina, botazioan auzitegi militarra zegoenez, ez genuen ezer lortu…

Bartzelonako Udalaren bitartez Puig Antichen sententzia idatzi eta gaur egun
aktibo dagoen Carlos Rey abokatuaren
kontrako kereila aurkeztu duzue. Erantzulerik agertuko al da oraingoan?
Arazoa da, denbora aurrera doan heinean, frankismoaren erantzuleetako
asko dagoeneko hil direla. Eta urrats
hau garrantzitsua izan da, hain zuzen
ere, bizirik eta aktibo dagoelako Carlos Rey. Itxaropen iturri bat da guretzat,
nahiz eta esperientziak erakutsi digun,
orain arte jarri diren kereila guztiek ez
dutela aurrera egin. Aurkeztutako dena
eteten dute, Espainiako auzitegiek alderdi karneta dutelako.
Frankismoa ez zen azpiratu eta, ondorioz,
diktadorea ohatzean hil zen. Zerikusirik
al du horrek gaur egun bizi dugun errepresio testuinguruarekin?

Dena ongi lotuta uzten zuela jakinarazi
zuen Francok eta, argi gelditu da hitza
bete zuela. Noski, zenbait gauzetan aldatu da testuingurua, baina, zoritxarrez
badaude gaur egungo sistemaren hainbat zutabe higiezinak direnak. Eta herritarren eskubideek behin eta berriz
egiten dute talka zutabe horiekin. Badirudi politika egiteko modu desberdinak
piztu direla azken urteetan, baina era
berean inor ez da ausartu, ez eskuindarrak eta ezta ezkertiarrak ere, Pandora
kaxa irekitzera.

Katalunian geroz eta gehiago dira gizarte mugimendutik sortu diren elkarte eta
egitasmoak. Hala nola Biltzar Nazional
Katalana (ANC), Omnium Cultural edo
Hipotekek Kalte Eginikoen Plataforma
(PAH), bertzeen artean. Zeinetan egongo
litzateke Salvador?
Seguruenik, izaeraz aldatuko ez balu
behintzat, ez litzateke horietan ariko.
Salvador baseko mugimenduetan murgilduta ibili zen beti, antolakuntzarik
gabe. Beraz, esango nuke bere kabuz jarraituko zuela borrokan [irriz]. n
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Aitaren maitasuna

Pentsionisten manifek, kantu-jirek eta Gure Esku Dagok jende bera mobilizatzen dutela
ikusita planteatu da koalizioa.

Pentsionisten mugimenduarekin eta
kantu-jirekin koalizioa egin nahi du
Gure Esku Dagok giza-katerako
Ekainaren 10ean Donostia, Bilbo eta
Gasteiz lotuko dituen giza-katerako
“masa kritikoa” handitu nahi du Gure
Esku Dagok eta horretarako, bere “publiko objektibo nagusia” aktibatzeko
lan diplomatikoan ari da. “Kantu-jiretan
aritzen direnekin negoziazioa oso aurreratuta dago eta laster egingo da publiko Euskal Herriko Kantu-jiren Asanbladarekin lantzen ari garen akordioa”,
aurreratu dio Beranduegiri esklusiban

Odolaren partez,
hortxata atera ez zaizu
ba, Iñigo!

Baratze Nikanor Gure Esku Dagoko kideak. Orain xede berria pentsionisten
mugimendua erabakitzeko eskubiderantz erakartzea da. “Nahi dugu jubilatu horiek uler ditzatela egiten ari diren
mobilizazioak giza-katerako aurre-denboraldia direla, zeren, azken finean,
pentsioena ondo dago eta abar, baina
demokrazia da gakoa, jende zoriontsua
herri libre batean...”, jarraitu du kantari
Gure Esku Dagoko bozeramaileak.

Putinek klase
partikularrak
emango dizkie
Loren eta Eusebiori
Errusiarrak sei urte gehiago emango ditu
boterean, ez ordea Realeko kirol zuzendari jada ohiak, ezta Eusebio entrenatzaileak ere. Zubietako instalazioak utzi
bezain pronto euren asmoen berri eman
dute aurrelari, defentsa, entrenatzai54

le, idazkari tekniko eta kirol zuzendari
izandakoak, eta baratzeko poztasunak:
“Krimeara goaz. ‘Poltronari eusteko hamaika begiratu’ master classa emango du
Putinek eta bagoaz ikastera. Kuko Zigan-

Badu lana Putinek bi “marrazo” hauekin.

da ziurrenik ere animatuko da. Valdimirrekin batera bideokonferentziaz euren
ezagutza partekatuko dute Julian Jantzik,
Iñaki Anasagastik eta Joxean Kerejetak“.
2018/03/25 | ARGIA

“Els carrers seran sempre nostres”
kamisetak ARGIAn salgai

Kamiseta hau erosita, 2 euroko ekarpena egingo diozu Kataluniako La Directa
herri hedabideari, eta 2 euroko ekarpena ARGIAri, Kataluniako independentzia
prozesua epe ertainera ere zorrotz jarraitu ahal izan dezan.

13 €

Bidalketa gastuak

2€

Informaziorik gabe ez dagoelako demokraziarik,
kazetaritzan ere sustatu independentzia!
ESKAERAK
www.argia.eus/azoka | azoka@argia.eus | & 943 371 545

