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Plastikoak jan gaitu

PANORAMA

 Mundua “bide huts eta taberna huts” bukatzeak –
akabo soro eta baratzeak– beldurtzen zituen guraso 
zaharrek ez zekiten plastikoaren berri. Lurreko 
zabortegiak aseta, arrainez hustutako itxasoak ito 
ostean orain gizakioi erraietara airetik eta janarietatik 
barneratzen zaigu beste Txernobyl egunerokoa. 
Handi eta txiki eta mikro, gogor eta bigun, 300 urte 
pasata ere zer bilakatuko diren ziur ez dakigun 
plastikoak, pozoien merkatariek erraustegietan 
dioxina eta furano mutatzea eskaintzen digutenak. 
Orain Europar Batzordeak dio plastikozko plater, 
edalontzi, mahai-tresna, kotoi-zotz, lastotxo, eta 
antzekoak debekatuko dituela 2025etik aurrera. Ito 
behar hau jolasa balitz bezala.

Argazkia: Dimitar Dilkoff / AFP · Testua: Pello Zubiria Kamino





“Erabat ideologikoak dira epaimahaiak  
erabili dituen zigor irizpideak”
AMAIA IZKO, ALTSASuKO GAZTEEN ABOKATuA

Altsasuko 8 gazteei guztira 79 urteko espetxe zigorra ezarri die Espainiako Auzitegi Naziona-
lak. “Epaimahaiak onartzen du ez dela terrorismoa; gure ustez, ezin zuelako bestela izan; eta 
jakin bazekiten ezin zuela izan. Baina zigorrak jartzen ditu egitateak terrorismotzat hartuko 
balitu bezala. Oso larria da hori. Jokaldia oso argia da. Terrorismoa leporatuta lortu zuten 
kasua Auzitegi Nazionalera eramatea, eta horrela egin da instrukzio osoa”. BERRIA (2018-06-02)

Argia

PPren ustelkeriak, azkenean, Mariano Rajoy 
Espainiako presidente kargutik bota du. 
PSOEko Pedro Sánchezek proposatutako 
zentsura mozioa aurrera atera da. 180 
eserlekuren babesa izan du Sánchezek. 
Hauek dira babesa adierazi dioten taldeak: 
Unidos Podemos eta konfluentziak, ERC, 
PDeCAT, EAJ eta EH Bildu.

Eta zalantza argitu zuen EAJk
Bozkatu aurreko egunean argitu da zalantza 
nagusia: EAJk iragarri zuen babestu egingo 
zuela Rajoyren aurkako mozioa. “Ez dugu 
interesik Estatua desegonkortzeko, baina 
ez dugu intentziorik Espainia gobernatzeko 
–argudiatu zuen Aitor Estebanek Espainiako 
Kongresuan–. Ustelkeriaren pisua gure 
bizkarrera botatzeak ez du zentzurik. Gu 
saiatu gara hausnarketa sakona egiten, 

egoera ez da sinplea, eta irtenbidea eta 
ondorioak ere ez. Aurrekontuekin ere 
erantzukizunez jokatzen saiatu ginen, 
egoera delikatuan, hobekuntzak ekarriz, 
adibidez pentsioekin (…) Aurrekontuak 
onartu eta hurrengo eguneko sententziak 
inpaktu handia izan du (...) Hautagai jauna 
[Sánchezi], espero dugu kontsentsu bidez 
hartuko dituzula aldaketa legalak eta 
hauteskundeak deitzea”.

EH Bilduk ere babestu du mozioa
EH Bilduk ere babestu du PSOEren 
zentsura mozioa. Nolanahi ere, 
Marian Beitialarrangoitia EH Bilduko 
bozeramaileak Pedro Sánchezi 
ohartarazi dio ez dezala nahastu boto 
hori PSOEri emandako babesarekin. 
Beitialarrangoitiaren arabera, Rajoyk ala 
Sanchezek gobernatu, “ez dago alternatiba 
demokratizatzailerik” Espainiako Estatuan.

“D eredua jarrita 
ezinduak eta etorkinak 
gainetik kentzen 
dituzu, eta guayak 
geratzen zarete”
patxi Mendiburu

10.000 lagun euskararen 
aurka manifestatu dira 
Iruñean, iaz ikurrinaren 
aurka baino gutxiago.

“Espainian jende 
gutxik hitz egiten 
duelako euskara edo 
katalana ikastearen 
kontra daudenek, 
seme-alabei ingelesa, 
frantsesa edo alemana 
ikastarazten diete, 
Espainian inork hitz 
egin ez arren”
@mandanga2014

“Atzo, ‘bi sarrera + 
filma’ erranda ez 
zidaten ulertu Golem 
Morean; saltzailea 20 
urte ingurukoa zen. 
Problema non dagoen 
nahiko argi ikusten da”
@ororostorm

“Paskinak Iruñean 
abertzaleak 
bortxatzailetzat jotzen. 
Ultraeskuinaren 
osagaiak: miseria, 
lotsagabekeria, eta 
baldarkeria”
@elultramarinos

PPren ustelkeriak rajoy bota du
DANI GAGO
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“Nik espainiar izaten 
jarraituko dut”

Mariano Rajoy,  
Espainiako presidentzia  

utzi aurreko azken hitzaldian

Meme bat zen 
presidentea

Berak espainiar izaten jarraituko du. Oso espainiar eta 
asko espainiar. Baina klaro, ez Espainiako presidente. Eta 
horrek dena aldatzen du. Hara hor zergatik daukan tragi-
komedia kutsua adierazpenak, zeinaren ondoren, dena ar-
gituko zen arratsalde hartan, ez zen itzuli lantokira, nahia-
go izan zuelako jatetxe batean ordu batzuk, asko, gehiegi 
pasa eta pixka bat nortea galduta atera –bigarren aldiz gal-
duta: EAJren vendetta komunikatu zioten eguerdi hartan–. 
 Mariano, Mariano, Mariano Rajoy badoala Moncloatik, 
joan dela hau irakurtzen ari zarenerako; eta nik imajinatu 
nahi dut eszena: azkeneko aldiz etxe presidentzialetik ate-
ratzen galtza motzetan eta zapatilak jantzita, korrika egi-
tea ez den baina korrika egitearen antza eduki nahi duen 
ibilketa deportibo hori praktikatzen bizkartzainez ingura-
tuta, azpikontratatutako langile-saldo batek birziklatzera 
botatzen dituen bitartean presidente ohiaren mahaian pi-
latutako Marca-ren zenbaki zaharrak. 
 Adio Mariano, hitz bustiko gizona, sintaxiaren abangoar-
dista –“zenbat eta hobe, okerrago denontzat eta zenbat eta 
okerrago denontzat, hobe; hobe niretzat, zurea, onura po-
litikoa”–, kargua kasualitatez lortu balu bezala jokatu duen 
gaita galiziar baten kopia humano perfekzionatuena: esta-
tuaren bolantea eduki duen sei urteetan soinu berdintsua 
atera du ezkontzetan eta funeraletan. 
 Hemendik aurrera ez dira hainbeste aipatuko bere poli-
tikak eta korruptelak; eta merezi duen lekua emango zaio 
fenomeno kultural gisa. Dena birala den garaian, dena sare 
sozialetatik pasatzen hasi den hamarkadan, aitortu behar 
baitzaio meritua: presidente eta meme izatea lortu du, biak 
aldi berean. n

FAuNA PuBLIKOA

 Gorka Bereziartua mitxelena 
 @boligorria
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Barakaldoko BECen joan den astean 
ospatu den 30. Makina-Erremin-
taren Biurtekoak –Euskal Herrian 
giltzarri den sektorea– ohartara-
zi digu jadanik iristen ari den lau-
garren industria iraultzaz eta bere 
eragin sozial eta laboral esangura-
tsuez. Atzean geratu dira XIX. men-
deko lehen industria iraultzaren 
ondorioak, hala nola XX. mendean 
Euskal Herrian jasandako birmol-
daketa larri eta basatiak. Industria 
digitala finkatu egin da eta bere 
adierazle nagusienetakoa da maki-
na-erreminta.
 Baina globalizazio ekonomikoak 
nolabaiteko dardara sortzen du, Eu-
ropan roboten lehen lantegia erai-
ki baitute eta giza-enpleguari eka-
rriko dion galerari zaion beldurra 
berpiztu du. Robotikako konpainia 
garrantzitsuenetako batek, Yaska-
wa japoniarrak, orain arte Japonian 
eta Txinan produzitzen zuen, baina 
orain Europan, zehazki Eslovenian, 
roboten lantegia irekiko du konti-
nente horretan hedatzeko asmoz. 
Ekonomia Lankidetza eta Garapene-
rako Antolakundearen (ELGA) txos-
ten baten arabera, 60 milioi langile 
robotengatik ordezkatuak izateko 
arriskuan izango dira datozen ur-
teetan. Manufaktura-industria eta 
nekazaritza izango dira kaltetuenak. 
 Beraz, gobernuek ondo begiratu 
eta planifikatu beharko lukete hez-
kuntzaren, lan munduaren eta oro 
har jendartearen etorkizuna, lauga-
rren industria iraultzaren eta robo-
tikaren olatu hori kontuan edukita, 
milaka enplegu galdu baitaitezke. 
Ez da zientzia fikzioa. Kapitalismoak 
bere bidea egiten segitzen du, orain 
digitala zein robotetan oinarritua, 
eta etekinak pilatzen segitzeko bere 
mekanismoek bide bazterrean utzi-
ko dituzte beste behin milaka lagun. 
Hori da gobernuan daudenek euren 
bizkarrean duten pisua.

EKONOMIAREN TALAIAN

Laugarren industria 
iraultza hemen dago

Zirku erromatarrean nola, hala altxatu du 
hatza gorantz Emmanuel Macron enpera-
doreak: Parisko balkoi batean zintzilik ge-
ratu zen umea erreskatatzeagatik famatu 
egin den Maliko Mamoudu Gassamaren 
egoera legeztatzea erabaki du. Umerik 
erreskatatu ez duten gainerako migra-
tzaileak, ordea, lehoietara bota ditu, bere 
Gobernuak Immigrazio Legeari egindako 
erreforma gupidagabearen bidez.
 Bagenekien lehenengo eta bigarren mai-
lako migratzaileak daudela, jatorriaren, 
diruaren, arrazaren… arabera. Baina he-
rritar-txartelak hain modu ziniko-propa-
gandistiko-despotikoan banatzeak mezu 
harrigarria du atzean: “Super-heroia ez ba-
zara, jai duzu, etorkin”. Izan ere, Macronen 
erreformak haserre ditu giza-eskubideen 
aldeko erakundeak: besteak beste, delitu 
bilakatzen du mugak ilegalki gurutzatzea 
(Mamauduk berak egin moduan), paperik 
gabekoen kontrolak indartzen ditu eta ba-
bes eskaerak egiteko irizpideak gogortzen.
 Presidentearen sari pozoitsuak age-
rian baino ez du utzi zein bidegabea den 
Frantziako –oro har, Europako– migrazio 
politika: laguntza behar zuen umearekin 
topo egin izan ez balu, eredu bihurtu den 
Mamaudu Gassama klandestinitatera, baz-

terkeriara eta ilegalitatera kondenatuta 
legoke, kanporatua izateko arrisku larrian.

Eta bi egunera, ifrentzua
Harrabots handiarekin Gassamaren egoe-
ra legeztatu eta bi egunera, Gobernuak 
duen migrazio politika hobeto islatzen 
duen gertakaria ezagutu dugu: “Nire izena 
Martine Landry da, 73 urte dauzkat. Kar-
tzelaratua izateko arriskua dut, adin txi-
kiko bi atzerritarri laguntzeagatik”. Hala 
mintzo da Amnesty Internationalen 15 
urte daramatzan emakume frantziarra; 
Italiako mugatik gertu bizi da eta Fran-
tziara iristen diren migratzaile gazteak 
laguntzen ditu. Horregatik, pasa den uz-
tailean, Haurrentzako Babes Soziala eska-
tu zuten Gineako bi adin txikiko Italiako 
muga-postura itzularazi zituztela jakin 
zuenean, bertaratu eta Frantziako harre-
ra etxe batera eraman zituen. Frantziako 
legediarentzat, “solidaritate delitua” da 
hori: atzerritar bati “modu ez legalean” 
herrialdean sartzen laguntzen dion per-
tsonari bost urteko espetxe-zigorra eta 
30.000 euroko isuna ezartzen dio. “Solida-
ritate delitu” izenez ezagutzen dena atze-
ra bota nahi izan zuen hainbat politikarik 
Asanblea Nazionalean, baina orduko har-
tan, hatza beherantz okertu zuen Macro-
nek: “Solidaritate delitua egokitua izan 
daiteke, baina ez ezabatua”, agindu zuen.

Juan mari Arregi

Frantziako migrazio politikaren 
benetako aurpegia

 mikel Garcia idiakez 
 @mikelgi

ANALISIA
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BARDEAK 
“Bakearen Lurraldea” 

goiburu hartuta, 
Bardeako tiro zelaiaren 
kontrako XXXI. martxa 

egin dute, Bardeako Tiro 
Poligonoaren Kontrako 
Asanbladak antolatuta. 

Bardeako Parke 
Naturalean dauden 
instalazio militarrak 

desegiteko eskatu dute.

MAREA HERRIKOIA
Milaka lagun kalera 
atera ziren maiatza 
bukaeran Frantzian, 
Emmanuel Macron 

presidentearen neurrien 
aurka protesta egiteko. 
Hirugarren mobilizazio 
handia izan da hilabete 
berean, baina Macronek 

berretsi du ez dituela 
bere politikak aldatuko.

ERAIKuNTZA
Sindikatuen grebarako 

ultimatumak 
Gipuzkoako 

eraikuntzako 
patronala derrigortu 

du lan-hitzarmena 
blindatzera. Sektoreko 
17.000 langilek 2009tik 
honako eros-ahalmena 

berreskuratu ahal 
izango dute.

Goiena 
@goiena

Corpusetako prozesioan ez ezik, egubakoitzean ikastetxeetan eta auzoetan, 
eta zapatuan herriko kaleetan egin dituzten dantzetan ere izan dira emakume 
dantzariak, lehen aldiz. Bi urteko hausnarketa prozesuaren emaitza izan da.

Alternatiben Herriak hamaika alternatiba erakutsi ditu Iruñean
IRUÑEA. Klimaren hondamendia, hori da seguruenik gaur egungo krisi globalaren ondorio ikusgarriena. 
Gure planetak sendabideak behar dituela sinetsita, Baionan egin zen Alternatiben Herriaren lehen ekitaldia 
2013an. Bilbon errepikatu zuten esperientzia 2015ean eta pasa den ekainaren 2an Nafarroaren txanda izan 
da. Iruñeko Alde Zaharrean egunean zehar erakutsitako alternatiba ugariak azpimarratu dituzte Alter He-
rriako antolatzaileek. Saretzeari eman diote garrantzia eta zapalkuntza guztien aurka agertu dira.

Oñatiko Corpusetan 
dantzatu dute emakumeek 

Bi urteko gogoeta
Oñatz dantza talde-
koek duela bi urte ekin 
zioten emakumeen par-
te-hartzea bultzatzeko 
prozesuari. Gizon eta 
emakumez osaturiko 
talde eragilea sortu zu-
ten. “Oso gustura gaude 
egindako lanarekin, 
luzea izan bada ere”, dio 
Zuriñe Lazkanok.

Generorik ez
Iragarri zuten betiko 
moduan 9 dantzari 
izango zirela, gene-
roaren etiketa kenduz. 
“Guk dantzariei ema-
ten diegu garrantzia. 
Betiko moduan, bede-
ratzi egongo dira, baina 
ez dira denak mutilak 
izango”, dio Oñatzeko 
Miren Aranburuk.

Arropa
Tartean, arropen gaia 
landu dute. Adituekin 
egon ostean, ez dute 
aparteko aldaketarik 
egin: “Saiatu gara ahalik 
eta berdinena izaten. 
Prakak bakarrik aldatu 
ditugu, baina kanpotik 
ez da nabarituko; ema-
kumeen gorpuzkerara 
moldatu ditugu”.

13
musikari kartzelaratu 

ditu Espainiako 
Estatuak 2017an. 
Munduan artista 

gehien espetxeratu 
dituen Estatua da, 

Freemuse erakunde 
danimarkarrak 

argitaratu duen 
txostenaren arabera.

12
dira txinak 

espetxeratutako 
artistak eta 9 

Iranek, bigarren eta 
hirugarren postuan.

AdIErAzpEN 
AskAtAsuNA

XABIEr LETONA
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Beraiek erantzukizun txikia eduki arren Lurrak jasaten duen klimaren 
erotzearen sorreran, kubako jendeak izango dira beroketa globalak ekarriko 
dituen hondamendiek gehien kaltetuetakoak. urakanak, uholdeak, 
lehorteak, itsas mailaren igotzea, uharteak bere azaleraren parte bat galtzea... 
Agintariek Tarea Vida izeneko plan estrategikoa abiarazi dute,  
sobiet Batasuna hondoratu osteko Periodo Especial-eko larrialdia baino 
kudeatzen zailagoa izan litekeenari aurre egiteko.

Itsasoa zakarra den egunetan Habanako 
espektalukuetako bat izan ohi da ikus-
tea uhinak nola lehertzen diren male-
koian. Baina edozein habanerok kon-
tatuko dizu itsasoak olatuek gero eta 
usuago gainditzen dituztela El Malecón 
dikeko harkaitzak. 
 Joan den irailean Irma hurakanaren 
eraginez ozeanoa sartu zen El Vedado 
auzoan barrena bertako biztanle zaha-
rrenek ere sekulako ikusi gabeko abia-
dan. “Kuban ez daukagu jendea konben-
tzitu beharrik klimaren aldaketaz”, esan 
die kazetariei natura eta komunitate 
programak koordinatzen dituen Rober-
to Perez Riverok: “Jendeak dagoenekoz 
larruazalean bizi du, bere eraginak su-
frituz”.
 3.000 kilometro baino luzeagoko kos-
talde baten jabe izaki, Kubari berezi-
ki erasango dio planetaren berotzeak 
itsas mailaren igotzearekin eta ekaitzen 
gaiztotzearekin. Bere biztanleen laur-
dena itsas hegian bizi ditu eta alferrik 
argudiatuko dute ez dagoela eskubide-
rik karbono isurketa apalena daukaten 
herrialdeetako jendeak izateko haren 
kalteak gogorren nozituko dituztenak.
 2013an Kubako biztanle bakoitzak 
batez beste 2,5 metro kubo karbono 
dioxido isuri zuen, oso gutxi AEBetako 
bakoitzak aireratutako 16,4 tonen al-
dean. Munduko karbono dioxido isur-
keta guztien %0,08 baizik ez dagokie 
kubatarrei. Eta hala ere, uharte honetan 
itsasoaren maila gehiago igo da planeta-
ko batez bestekoa baino. 

 Aspalditik zeuden arazoaz ohartuak 
uharteko agintari eta zientzialari asko. 
Hedabideek sarritan aipatu diete he-
rritarrei urteroko batez besteko ten-
peratura 0,9 ºC igo dela Kuban azken 
mende erdian, itsas maila 1966tik 6,77 
zentimetrotan goratu dela, fenomenoa 
bizkortzen ari dela azken urteotan eta 
lehen ikerketa batean aztertutako 499 
hondartzetatik dagoenekoz %82k higa-
dura nozitzen dutela. 
 “Aurreikuspenen arabera –zioen Cu-
badebaten Ingurumen Agentziako Arris-
ku arduradunak– itsasoa 2050. urterako 
27 zentimetro gorago edukiko dugula 
eta 2100erako 86 zentimetro gorago. 
(...) Gaur gure klima beroagoa eta mutu-
rragokoa da, hala erakusten digute da-
tuek. Klimaren aldaketa ultimatuma ari 
zaigu ematen: edo aurrea hartzen diogu 
gaur edo bihar beranduegi izanen da”.
 Oharrei entzungor inor lotan baldin 
bazegoen, Irma hurakanak kendu ziz-
kion begietako makarrak joan den irai-
lean batik bat Kubako ipar kostan etxe 
eta azpiegiturak suntsitu eta laboreak 
bezala zuhaitzak errotik erauzi zitue-
nean. Habanan 10 metroko baga ikara-
garriek El Malecón famatua gainditu-
ta txikizioak eragin zituzten lehendik 
zaharkitutako eraikin historikoetan,  
alde zahar osoa urperatuz. 
 Irmak eragindako hondamendiak   
behartu ditu agintariak presa sartzera 
azken hamar urteotan landu eta 2017ko 
udaberrian ministroen kontseiluak lege 
bihurtu zuen Tarea Vida plan estrate-

gikoari. Epe labur, ertain, luze eta oso 
luzeak ere kontutan hartzen dituen pla-
nak klimaren krisiari aurrea hartu eta 
Kubako ekonomia bezala gizartea ego-
kitu nahi ditu larrialdi egoera berrira-
ko: urak harrapatzeko arriskuan diren 
eremuetan etxe berrien eraikuntza de-
bekatu, itsasoak mehatxatutako herrie-
tako jendeak lekuz aldatu, nekazaritza 
prestatu lehorte eta uren gazitze gero 
eta handiagoetarako, kostaldea babestu 
harresiz bezala ur bazterreko basoak 
ugarituz, uharteko oihanak berritu... 

Kuba klima zoratuaren laborategi
Itsasoaren igoerak uhartearen 24.000 
kilometro koadrori eragingo die, ho-
rietatik %20 urpean geratuz, hau da, 
gaur egun Kubak dituen soro onenetatik 
asko. Uhartea bera txikiagotu egingo da: 
adituek kalkulatu dute 2050erako Isla 
de la Juventud adinako azalera galdu-
ko duela Kubak eta 2100erako Santia-
go probintzia osoa adinakoa... lurralde 
osoaren %6 inguru.
 Itsas hegiari tinko eusteko, Tarea Vi-
dak markatu bezala, hasita daude ur 
bazterreko mangladiak biziberritzeko 
lanetan. Mundu osoan bezala Kuban ere 
oso hondatuta baitaude orain artean 
ezertarako balio ez zutelakoan zaintzen 
ez ziren mangle basoak.
 Koralezko arrezifeek ere garrantzia 
berezia dute lehorra itsasoaren eraso 
bortitzenetik babesteko. Kuba ingura-
tzen duten gehienak sasoi onean dau-
dela dirudi eta orain hasi dira arreta 

Kubaren etsai berri 
eta inoizko gaiztoena: 
klimaren aldaketa pello Zubiria Kamino 

@pellozubiria
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berezia eskaintzen kutsadurak hondatu 
dituenei.
 Kubak ingeniaritza ere beharko du 
babestu nahi baditu kostako etxe eta az-
piegiturak, turistak erakartzen dituzten 
cayoak, hondartzak, hiri osoak ere bai. 
Habanako agintariak Holandako espe-
zialistei deitu diete, itsasoarekiko bo-
rrokan munduko onenak direlakoan.
 Itsasoa, ordea, errio eta ibaietan gora 
eta lurpeko akuiferoetan barrena ere 
barneratuko da, gaur gezak diren asko 
gazituz. Dagoenekoz salinizazioa feno-
meno oso zabaldua da. Ur gezari bidea 
errazteko kanalak hobetu eta berritzeaz 
gain, Tarea Vidaren barruan hasiak dira 
gatz artean biziraungo duten laboreetan 
ikertzen, esaterako salinitateari egoki-
tutako arroz barietateetan.
 Ur falta izango da Kubak aurreran-
tzean gero eta larriago sentituko duen 

gabezia. 2100erako %37 gutxiago edu-
kiko omen dute eskuragai, tenperatu-
ren igoeraz gain euriak ere gutxituko 
zaizkielakoan. Lehorteak, suteak, haize 
ekaitzak... klimaren zoratzearen ager-
toki guztiak aztertu dituzte orain lege 
bihurtu duten planean.
 Tarea Vidaren osagai delikatuenetako 
bat da lekuz aldatu beharko diren fami-
lia, auzo eta herriena. Itsasoak aurrera 
egin ahala, behartuta aurkituko baitira. 
Gobernuak dagoenekoz 40 familia ate-
ra ditu luzaz arrantzatik bizi izan diren 
Palmarito herritik eta lehorrean barru-
rago kokatu. Gatazka gutxi ez dute eka-
rriko neurriok. 
 Nondik aterako du Kubak dirua 
AEBen mehatxua baino errukigabeagoa 
izango den eraso berriari aurre egite-
ko? Habanako agintariek aipatzen dute 
aurten 40 milioi dolar gastatzea Tarea 

Vidan. Italiak 3,4 milioi aurreratu dizkie. 
Klimarentzako Munduko Funtsari 100 
milioi gehiago eskatu dizkiote. Broma 
bat dirudi, Europan edo AEBetan edo-
zein tunel alferrikakotan xahutzen di-
renak ikusita. Beste askotan bezala, ku-
batarrek beren kasa konpondu beharko 
dute: “Hay que resolver, compañero”.
 Sobietar Batasuna uzkaldu osteko 
Periodo Especialeko estutasunak go-
goan dauzkate oraindik kubatar askok, 
munduan bakarrik geratzearen itola-
rria. Hura ahaztu eta kontsumitzeari 
justu usaina hartzen hasiak direnean, 
Habanako lider politikoei ez zaie erra-
za gertatuko herritarrei berriro larrial-
diak iragarri eta sakrifizioak aipatzea. 
Baina Pérez Riverok dioenez, “Irmak 
zerbaitetan lagundu digu: jendeak 
ulertu du klima aldaketa jada gertatzen 
ari dela”. n

50 urtez elkarrekin

Jorge Luis Bañosen argazkian, baserriko 
produktuen sal-erosketa Habanako Amistad 
azokan. Kubatarrek beren elikadura burujabetza 
jokoan daukate klima aldaketaren eraginekin: 
gero eta maizago gertatzen diren ekaitz eta 
uholdeak, lehorteak, lurpeko uren gazitzea, 
lurzoruaren higadura... ‘Tarea Vida’ estrategiaren 
ardatzetako bat da ingurumen aldatu batean 
herritarren elikadura segurtasuna bermatzea.
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Liburu batek ekarririk gara Baionan: 
Senpereko (eta Lapurdiko) euskara XVIII. mendean (Lapurdi 1609 elkartea). 

Hariari tiraka, EtAren sorrera garaia bizi izan zuen tolosarra ezagutu dugu. 
“Hangoak hango, hemengoak hemengo” esan ohi da, baina handik hona eta 

hemendik hara dabil Xabier Elosegi.

testua: miel A. Elustondo
Argazkiak: Zaldi Ero

Zure liburuak bertze liburu bat du abia-
puntu: Othoi çato etchera (Lapurdum, 
2016). Justuki, han ageri den gutun bat…
Bai, gutun horretan aipatzen da: “Segur-
da aditu içan tucula hemengo Berri tris-
tiak, ebaile gaisçoa preso harturic jon-
done laurendy egunian, 1775co urthean, 
parisat eramadute Sabat dorreco Çena 
norbaitec hilçea delamedio, eta by hi-
labete badu jendec daraçatela bidean 
heldu dela libro bere etcherat Baignan 
oraino esta agueri gaisçoa…” horixe izan 
zen hastapena. Altxor zoragarria zitzai-
dan, ikaragarria. Eta ikertzen hasi nin-
tzen. Othoi çato etchera-ko gutunetan 
hainbat pertsona izen ageri dira, tartean 
Sarakoak, eta denak ezagutzen nituen, 
nihaur Saran bizi izan bainintzen, eta 
han nintzelarik, herriko artxibo guzia 
kopiatu nuen. Zortzi mila orrialde, dela 
heriotza, ezkontza eta bataio. Horre-

la izan nuen Sara, etxeak eta deiturak 
lau mendez (XVI-XIX) liburua egiteko 
gaia ere. Saratik hasi nintzen, baina gero 
Azkainetik segitu nuen, eta Ahetzetik, 
eta… Eta Ahetze horretan kolpea hartu 
nuen, ikusirik krimen bat izan zela Ahe-
tzen. Dokumentatua izanen zela espero 
nuen, baina ez, krimenari buruzko lotu-
ra bakarra gutun hori zen, aitak semeari 
idatzia. Ikertu behar hartan, notario ba-
ten gunean sartu nintzen. 

Zein notario?
Martin Harismendy. Krimenari buruz 
zerbait topatu nahi nuen, eta ikerketan, 
gauza asko topatu nuen, tartean eus-
karazko dokumentuak. Xarles Videgain 
euskaltzainarekin jarri nintzen harre-
manetan, eta biziki ederra iruditu zi-
tzaion. Loriatua zen, Xarles, kontent. 
Beste agiri batean, hauxe topatu nuen: 

“Betrikoeneko etxean Sabat de Behota-
zek egin zuen erreparazionea, esperta-
tua eta estimatua izan da, Joannis de 
Hirigoyen, Donibanekoa eta Bernat de 

Xabier Elosegi Aldasoro 
Tolosa, 1937

Gerra garaian jaioa, euskara gauza 
ezkutukoa zen Tolosako herriko 
kaleetan. Euskaltzale da gaztetandik, 
mendiak abertzaletua. ETAren 
sorrerako Ekin taldean zen, eta 
atxilotua 1961ean bertan, Donostian 
trena bidetik atera nahi izan zutenean, 
zenbait bandera espainol erre 
zituztenean. Martutenen izan zuten, 
eta Carabanchelen, Ipar Euskal Herrira 
betiko baino lehen. Bertan egin du 
bizia, lanean.

«Espainola jakin  
behar da euskara batua 

konprenitzeko»
Xabier Elosegi

Euskaltzalea ETAren hasieran
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Goihetche Senpere xarpanter nausiez, 
jakitekotz erran den etxe hortan jada-
nik eginak izan direnak, eta oraino egin 
behar dena, zein baita aitzindegia etxe 
hortakoa zerratu beharra, adrailuz eta 
bi aldetarik palotatua eta inbokatua kas-
tako morteroz, eta leiho eta partadura 
eta krisketa eta gainerako zerratzeko 
behar direnak, eginen dituelako prome-
saren azpian, erran den Sabat de Behota-
zek…” [Ortografia eguneratuan emana] 
Izigarria! Hiztegi aldetik ere aberatsa, 
jendeak orain galduak diren hitzak era-
biltzen baitzituzten. Eta, horrela, buru
-belarri sartu nintzen lanean.

Erran delako martin Harismendy nota-
rioaren agirietan, alegia.
1741ean hasi zen, eta lan egin zuen 
1779ra arte. Harismendy hori Arbona-
koa zen, etxe handiki batekoa, etxe han-
diko alaba batekin esposatu zena. 13.167 
orrialde dira haren artxiboan, eta banan
-banan denak ikusten hasi nintzen, ea 
zerbait berezia topatzen nuen. Gehienak 
frantsesez dira, nahiz badiren 164 orrial-
de euskaraz. Harismendyren agirietan ez 
ezik, beste zenbait notarioren artxiboak 
ere ikertu ditut. Dokumentuak frantse-
sez dira beti, baina barnean, eranskinak 
dituzte, “aktari lotuak” direla esanez. Ez 
dute dokumentua bera itzultzen, bes-
te dokumentu bat sortzen baizik, eta 
zenbaitetan, funtsezkoa da euskarazko 
eranskin hori, hura gabe ez delako fran-
tsesezko akta konprenitzen ahal.

Zer erakusten du horrek, zure ustetan?
Jendartea euskaldun elebakarra zen, eta 
nobleziari dagokionez, kasu harrigarri-
rik ere bada. 2012an, Gervasio di Cesa-
rek eta Kike Fernandez de Pinedok lan 
interesgarri bat argitaratu zuten Fontes 
[Linguae Vasconum] aldizkarian, non 
Aguraingo (Araba) familia noble bate-
ko Mari Ochoa de Villanuevaren kasua 
aztertu baitzuten, 1571ko dokumentu 
batean oinarritua, esanez neska hark ai-
tak bidalitako ahal bat konprenitu ahal 
izateko euskarazko itzultzailea behar 
izan zuela. Lapurdin, XVIII. mende er-
ditsuan, noblezia barneko hizkuntza 
ohiturak ez ziren soilki frantsesarenak. 
Ez denetan, bederen. Noble batzuk eus-
kal elebakar ziren. Mari Ochoa haren 
kasuaren gisakoa atzeman dugu Saran, 
1741ean, Lehetea familian, hau da, XIX. 
mende arte Lapurdiko noble goreneta-
rik batean.

Hainbat agiri-multzo bildu dituzu: zor 
eta kitatzeak, adituen txostenak, aurre-
kontuak, inbentarioak, testamentuak, 
ezkontza-itunak, Senpereko oihanen ku-
deaketari buruzkoak… Zernahi gauza 
aipatzen da dokumentu horietan.
Bai. Gure ustez, euskal hizkuntzalaritza-
ri buruzko ikuspegi berri bat erakusten 
du corpus honek. Eta, batere dudarik 
gabe, jendartearena ere. Euskara ida-
tziak erabilpen zabal eta anitza du eta 
erabilpen hori nolabait notaritzen ar-
tean guziz onartua da: dokumentu anitz 
eta anitz notarioak berak agiriari berari 
eransten dio, “annexé au present acte” 
esanez. Gisa bereko bertze oharrak maiz 
agertzen dira agiri ofizialetan.

Zer diozu agiri horietako euskararen gainean?
Euskara hizkuntza bortxatua da idazki 
askotan. Frantsesak bortxatzen du, ez da 
dudarik. Euskarazko testu horiek kalkoz 
beteak dira, baina gaurko euskara bera 
dago kalkoz betea. Atzo Baionako He-
rriko Etxean izan nintzen eta bada me-
tal-xafla bat eraikinari buruzkoa. Testua 
frantsesez egina da eta badira lau itzul-
pen. Euskarazkoak dio: “Gaur egun, an-
tzokia eta herriko etxearen aterpetzen 
jarraitzen du”. Lotsagarria! Bertakoek 
erranen lukete sinpleki: “Eraikin honek 
aterpetzen ditu gaur egun ere antzokia 
eta udal administrazio-zerbitzuak”.
 Kalkoez ari garelarik, zer dugu eus-
kara “batuan”? Dena da jarrai. Espai-

nierazko “continuar” ordaintzeko era-
biltzen da edonon: “Bik oraindik ihes 
eginda jarraitzen dute”, pasartea ez da 
ulergarria hemengo gehienentzat”.

Euskara batuarekin ere kritiko zu, han-he-
men idatzi duzunez.
Espainolkeriaz betea da oraingo eus-
kara “batua”. Espainola jakin behar da 
euskara batua konprenitzeko. 31 eskutik 
blogean idatzi nuen horretaz, eta denek 
baietz, zuzen nintzela, baina gero… Eus-
kara idatzia banaz bertze aski ona da, 
nahiz badiren petto handiak. Baina jen-
de gehienak ez du irakurtzen euskara 
idatzia. Esatarien eta eztabaidetan par-
tehartzaileen euskara entzuten du jen-
deak. Eta hedabide nazionalez ari naiz. 
Espainiar esamoldeen kalkoak gero 
eta gehiago erabiltzen dira, eta Euskal-
tzaindiak ez du horretaz ezer esaten. 
Eta hemengo jendeak bertako euskara 
ahantziz, “batua” omen den hori kopia-
tzen ari! Bateko faltan bota besteko han-
ka sartu, tokatu, kostako zaio eguzkia 
ateratzea, pena merezi du… Hori ez da 
euskara, hori da espainola, kalkoak, eta 
hemengo jendeak ez du konprenitzen.

“Harismendyren agirietan ez ezik, beste 
zenbait notarioren artxiboak ere ikertu ditut. 
Dokumentuak frantsesez dira beti, baina 
barnean, eranskinak dituzte. Zenbaitetan, 
funtsezkoa da euskarazko eranskin hori, hura 
gabe ez delako frantsesezkoa konprenitzen ahal”.
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Gazte zinelarik, tolosan, bazen euskara-
ren gaineko kezkarik?
Gu espainolez mintzatzen ginen etxean. 
Amak ez zekien, Argentinan sortua bai-
tzen. Aitak euskaraz egiten zigun beti, 
eta uda pasatzen genuen Leaburun, 
Goiatzen, Gaztelun edo inguruko herri 
txiki batean. Han jendarte osoak egiten 
zuen euskaraz. Bigarren mintzaira izan 
dugu euskara. Maitatua, beti. Gogora-
tzen naiz 1947an, 10 urte nituela, etorri 
zela aita Kulixka Sortako liburu batekin: 
“Atera da euskarazko liburu bat!”. Gero, 
nire kasa, Euzko Gogoaren abonamen-
dua egin nuen. Egan jasotzen genuen…

Euskaltzalea zu.
Beti. Orixek [Nikolas Ormaetxea] meza 
liburua egin zuelarik, erosi nuen. Kar, 
kar… Oso sinestuna nintzen orduan. Nik 
erosi, baina osaba Jesusek pagatu zidan. 
Euskaltzale eta abertzalea zen, baita ha-
ren emaztea ere, euskaraz hitz egiten 
zuen beti. Tolosan bazen euskal giroa, 
baina ez zen agerikoa. Gune batzuk bazi-
ren, Anjelatxo Arrueren inguruan, adibi-
dez, antzerkia mugitzen baitzuen Anje-
latxok bere alaba Mirentxu Moraizekin 
batean. Beste gune bat, kordimarianoak 
ziren, korazonistak. Bazuten parrokia, 
eta Santa Ageda korua ateratzen zuten 
urtero, gizonek egindako Santa Ageda, 
ez umetxoek. Inpresioa egiten zidan. 
Bestela, kalean ez zen batere entzuten, 
kuadrilla bat salbu. Eta gure kuadrillan 

ere beste lagun bat eta biok euskaraz ari 
ginen, kasik modu klandestinoan.

modu klandestinoan kuadrillan?
Kuadrillak espainolez funtzionatzen 
zuen, baina bi edo hiru euskaraz ari gi-
nen beti gure artean, ahal genuelarik. 

Berandu gabe, lagunarte abertzale bate-
ko kide izan zinen.
1957-58an, Ekinen sartu nintzenean, 
ETA bilakatu zen hartan, abertzale hitza 
zer zen ere ez nekien. Ni euskaltzale nin-
tzen, euskaltzaletasunaren bidez heldu 
nintzen abertzaletasunera. Zirkulu itxi 
batean sartu nintzen behin, hara eraman 
ninduenak ez zekien euskaraz, eta erra-
bia eman zidan. Hura politizatua zegoen, 
baina ez zekien euskaraz. Kontraesana 
zitzaidan, eta kontraesana zait orain ere.

Felix Arrieta atxilotu zuten lehenik. 
1961eko uztailaren 18an, Añorgan tren-
bideko sabotajearekin batera, bandera 
espainolak erre zituzten donostian.
Agindua zen, atxilotuz gero, atxilotuak 
egoerari bi egunez atxikitzea, besteak 
etxetik ihesi joan zitezen. Felixek eutsi 
zion, baina alferrik, inor ez zen etxetik 
kanpo joan. Kar, kar… Felix [Arrieta], 
uztailaren 18an harrapatu zuten, eta ni, 
berriz, uztailaren amaieran edo agorri-
laren lehenean. Etxera etorri zitzaizki-
dan poliziak, Julio Eyararekin, Tolosako 
udaltzainburuarekin. Hark ekarri zituen 

gure etxera. Omen, gure aitaren laguna 
zen. Martutenen izan nintzen lehen, Ca-
rabanchelen gero, hainbatekin batera: 
Imanol Laspiur, Serafin Basauri, Rafa 
Albisu, Lizardiren seme Agirre, Julen 
Madariaga, Olaskoaga…

Zer diozu torturen gainean?
Felix gogotik hebaindu zuten, eta Imanol 
Laspiur. Belztuta ikusi nuen Imanol. Ni 
azkenetarik harrapatu ninduten, eta Cara-
banchelera iritsi nintzenean, hanka hau-
tsita neukan. Kartzelara sartu eta gaine-
rako preso guztiekin nahasi baino lehen, 
aparte edukitzen gintuzten iritsi berriak, 
eta Pontxo Iriarte, Agirre, Lopez de Laca-
lle eta laurok elkarrekin izan ginen. Azken 
kartzelaratuak ginen, eta kartzelara baino 
lehen ez nuen haiekin hartu-emanik. Iña-
ki Larramendirekin izan ezik. 

Noiz irten zinen Carabancheletik?
Urtarrilaren hasieran [1962]. Ordu-
ko frankismo hura, modu batean, aski 
naif-a zen. Carabanchelen ziren zazpi 
kide “sumarisimo” deitu epaiketan ju-
jatu zituzten, eta kondena handiak jaso 
zituzten: Rafa Albisuk, 20 urteko zigo-
rra; Iñaki Larramendik, 10ekoa. Baina, 
esaterako, 1964. urtean libratu zuten 
Larramendi.

EtAkoak zineten?
1961etik gora, bai. Ordu arte, laino ar-
tean ginen denok. Gereka datorkit bu-
rura, zarauztarra. Gurekin etorriko ote 
zen, ez ote zen etorriko borrokan zebil-
tzan. Batzuek bazekiten adar bat baino 
gehiago zela abertzaleen artean. 1960an 
gauzak garbi zirela esango nuke. Kar-
tzelatik irten eta 1962an alde honetara 
etorri nintzenean, dozena erdi iheslari 
ginen, ez gehiago, eta ni ETAkoa nintzen, 
ez da dudarik. Udan etorri nintzen, eta 
udazkenean lanean nintzen Hazparne-
ko kolegioan. Beti egin dut lan. Baina 
ezagutu ditut bizitzan lanik inoiz egin 
ez dutenak ere. Ez dakit nola bizi izan 
diren urteetan eta urteetan lanik egin 
gabe, eta euskararik ere ikasi gabe. Ez 
dakit nola pasatzen ahal duten bizitza. 
Ez dira gehienak, baina badira batzuk.

Zer irakurketa egin duzu EtAren amaieraz?
Aspaldi egin nuen nire irakurketa. Ez 
nintzen ados Miguel Angel Blanco hil-
tzearekin. Kolpe ikaragarria izan zen. 
Baina, lehenago ere, kolpe ikaraga-
rria izana zen [Anjel] Berazadi hiltzea, 

Baiona
“Oso bortitza da Baionan bizitzea. Ez da euskara entzuten, ez bada gurea, 
edo gure ingurukoa. Badira abertzaleak, zeintzuek esaten duten behar 
genukeela abandonatu Baiona Euskal Herria den ideia. Behar dugu 
onartu: ‘Baiona ez da Euskal Herria’. Ez dut berdin pentsatzen, baina 
konprenitzen dut jende horien pentsamoldea”.

Hegoaldekoak
“Jakin nahiko nuke Hegoaldetik heldu den jendeak muga pasatu eta non 
uzten duen euskara. Hemen espainolez ari dira. Orain hogei urte ez zen 
horrela. Euskararen aldeko harrotasun handiagoa zen orduan. 1976an 
Tolosara itzuli nintzelarik lehen aldiz, jende askok egiten zuen euskaraz, 
eta harriturik nintzen. Berpizte bat izan zen. Orain ez dut horrelako 
ilusiorik topatzen, nahiz eta nire gazte denboran baino askoz euskara 
gehiago entzuten den Tolosan”.
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1976an. Edo gameluak hiltzea, frogarik 
gabe. Berdin salatariak. Erditsuak ez zi-
ren salatariak ere. Yoyesen heriotza-eta. 
Erakundeak beti eman ditu esplikazioak, 
dena esplikatua izan da, dena, baina ez 
dute balio. Niretzat, ez. Eta ez niretzat 
bakarrik. Zenbait ekintza agintzea ere. 
Presoak ez dira terrorista, baina ekintza 
terroristak egin dituzte, egin behar ez zi-
renak egin dituzte abertzale horiek, gu-
dari horiek. Ekintza horiek agindu dituz-
tenak, izan daitezen adar politikokoak 
edo militarrekoak, berdin zait, ez diote 
Euskal Herriari konturik eman behar? 

Zer diozu orain, EtAren amaierarekin ba-
tera, Espainiako eta Frantziako gober-
nuen jarreraz, batzuen eta besteen bar-
kamen eskatu beharrak eta beste?
Espainiak eta Frantziak Euskal Herria 
suntsitu nahi dute, euskara desagerra-
raziz. Ez da dudarik. Historiak erakusten 
du. Horretarako, zernahi erabiliko dute. 
Oraingo barkamen eskeak, diozu? Nor-
berak egin behar duen gauza da hori. 
Batzuek egin dute, eta beste batzuek ez. 
Nire ustez, pertsonaren dohaina da hori, 
bi jarrerak zaizkit onargarriak. n

Azken hitza: utopia

“Badut ezagun bat, flandriarra, polizia komisarioa izana Bruselan. Frantsesez egina du 
bere bizitza guzia, baita haren emazteak ere. orain erraten du urtetik urtera zailtasun 
gehiago duela frantsesez egiteko. zendako? Ez du behar! Erretretan dago, Flandrian 
bizi da, flandriera baizik ez du mintzo jendeak, flandriera du bere hizkuntza bakarra. 

Hemen noizbait horrela gerta baledi, kontent ginateke!”.
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Gazako lerroan, Nakba egunaren 
atarian 50 palestinarretik gora 
erail zituen Israelgo armadak. 

Horrelakoekin esponentzialki are kru-
delagoa bihurtu da palestinar herriak 
bizi duen nazio jazarpena. Kolonoen eta 
gobernuaren indarkeria erregularraz 
gain, latza da ere klase zapalkuntza.
 Zisjordaniako unibertsitateko Nith-
ya Nagarajan irakasleak, hain zuzen 
ere,  Palestinak pairatzen duen za-
palkuntza bikoitza azaleratu du: auzi 
nazionala konpondu arte itxaron gabe, 
auzi sozialari aurre egin nahi dioten 
sindikalgintzaz eta herri mugimenduez 
hitz egin du. Bere ustetan, lan arloko 
zapalkuntzari ez zaio arretarik jartzen 
nazioarteko espazioetan, noiz eta Oslo-
ko akordioez geroztik herri mobilizazio 
handienak langileenak izan direnean.
 Zerrendaratzen dituen mugimendu 
sindikalek lan borrokaren molde be-
rriak irudikatzen dituzte, eta mugimen-
du minoritarioak diren arren, masekin 
lan egiteko praxitik hurbil mantentzen 
dira. Hauetako bat dugu Osasun Publi-
ko komunitarioko Langileen Sindika-
tua: osasunaren esparrutik abiatuta, 
behar sozial zabalagoari fronte egiteko 
antolatu ziren emakumeak. Zisjorda-
niako herrixketan herritarrek oztopo 
handiak zituzten osasun zentroetan 
arreta jasotzeko eta 1980ko hamar-
kadan eskola “nazional” bat antolatu 
zuten osasun komunitarioaren ingu-
ruan emakume erizain eta medikuak 
trebatzeko. Baina Osloko itunaren 
ondorioz, osasun-sektorea  zeharo bu-
rokratizatu zen eta emakume horiek 
erabat zokoratuta geratu ziren, urtee-
tako esperientzia baliogabe geratu zen 
halaber. Hala, 2007an batu egin ziren 
beraien trebakuntza onar zedin eta sek-
tore horretan enplegu bat izateko zuten 
eskubidea exijitzeko.
 The Handmaid’s Tale telesailak eza-
gun egin du Margaret Atwood kana-

darrak sortutako distopia. Fikziozko 
mundu horretan, AEBetan ezarritako 
erregimen politiko totalitarioa deskri-
batzen da: muturrera daramatza gure 
munduan errealak diren erregimen eta 
sistema ekonomikoak. Errealitatetik 
nahi baino hurbilago dagoen neurrian, 
krudelkeria erabat ukigarria da. June 
Osbourne, protagonista nagusia, terro-

rezko jendarte horretatik atera ezinik 
ikusten dugu atalez atal: ez dago ihes-
biderik. Baina telesailak pizten dituen 
sentimenduen artean, bada bat itxaro-
pena pizten duena: June ez dago baka-
rrik. Ikarazko mundu horretan badago 
norbait Juneren bidelagun izango dena. 
Goiz da jakiteko bere moduko beste 
neskameren batekin aliatuko den edo 
hierarkian gorago dagoen beste emaku-
me zapaltzaile –eta zapaldurekin– bat 
egingo ote duen.
 Maiatzaren 26an manifestazio jende-
tsuek kaleak hartu zituzten gure hiribu-
ruetan: martxan daude pentsiodunak. 
Martxoaren 8an eta Sanferminetako 
auzi sonatuaren ondorengo protestal-
diekin, mugimendu feministak gainez-
ka egin du kaleetan. Erresidentzietako 
emakumeen greba aldi luzea ere burura 
datorkit ezinbestean: esparru konkretu 
batetik abiatuta, gure bizitzako esparru 
are zabalagoak betetzen dituzten alda-
rriak defendatu dituzte. Gizarte zibile-
tik ernatutako indar hauek ezberdinak 
diren arren, helburu asko partekatzen 
dute. Horietako bat: bizitza duinago 
baten defentsa, geure buruen jabetzak 
berreskuratzearen alde.
 Pentsiodunen manifestazioan, mar-
txoaren 8ko jende oldeetan, jendeak 
begietara begiratzen zion elkarri, hauxe 
esanez bezala: “Hemen gaude bat egin-
da, ez gaituzte geldiaraziko”. Ondoeza 
kudeatzeko bidelagunak topatu behar 
dira: begiradei eutsi, eskutik heldu eta 
abiatu. Ondoeza baino ongizatea izan 
dadin eskuartean daukaguna. Ondo bai-
no hobeto jaso dute Donostian esaldi 
bakarrean: “Bizitza da handiena”.
 Nithya Nagarajanek garbi dauka lan 
mundurako pedagogia sortzeko, akti-
bista eta mugimendu desberdinen ar-
teko espazio partekatuak sortu beharra 
dagoela. Bazterretatik abiatu ohi dira 
bidelagunak baina  erdigunean egiten 
dira indartsu. n

Bazterretatik erdigunera

Aiala Elorrieta Agirre 
EkoNoMIALArIA 

@aialuski 

zisjordaniako herrixketan 
herritarrek oztopo handiak 
zituzten osasun zentroetan 
arreta jasotzeko eta 1980ko 
hamardakan eskola “nazional” 
bat antolatu zuten osasun 
komunitarioaren inguruan 
emakume erizain eta 
medikuak trebatzeko. Baina 
osloko itunaren ondorioz 
osasun-sektorea  zeharo 
burokratizatu zenean, 
emakume hauek erabat 
zokoratuta geratu ziren
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NDDL bezala ezagutua den Nan-
tes aldeko herri txikian 50 urtez 
aireportu proiektu baten kontra-

ko borroka iragan da, bereziki azken 
hamarkadan. 2009tik goiti ingurumen 
eta bertako laborarien defentsari kli-
ma aldaketaren problematika gehitu 
zitzaion, eta oro har, produkzio-modu 
kapitalistaren erabateko kritika. Hasie-
ran mobilizatu ziren jendarteko eragile 
desberdinei, beste sektore erradika-
lago batzuk lotu zitzaizkien proiektua 
oztopatzeko. Borrokaren dinamikak 
mikro-jendarte alternatiboa sortu zuen 
eta ZAD sigla desbideratuz “Antolaketa 
Gibelatutako Eremuaren” ordez, “De-
fenditu Beharreko Zonaldea” famatua 
bihurtu zen, espazio sozio-politikoa 
bilakatuz.
 Pasa den otsailean Estatuak behin
-betiko abandonatu zuen proiektua. 
Baina aldi berean, egoera “normaliza-
tzeko” delibero irmoa hartu zuen. Arra-
zoiak ez zituen falta. Estatuaren auto-
ritatea baieztatzea, amore ematearen 
afruntua garbitzeko. Hala berean, Vinci 
enpresak ordezkatzen duen multinazio-
nalen sistemari desafioa gauzatzen eta 
alternatiba gogo guztiz irudikatzen hasi 
zen sinboloa errautsi zuen. Azkenik es-
kuin nahiz ezkerreko sektore produkti-
bisten orroak isilarazi eta, azken astee-

tan argi gelditu denez, eremutik joatea 
onartu zuten, betiere beren lurrak 
errekuperatu nahi dituzten laborari 
handien interesak babestuz. Ondorioz, 
apirilaren 9tik Frantziako Estatuak 

sekula ikusi ez den operazioa martxan 
eman du: 2.500 militar mobilizatuak, 
tanketa, helikoptero, drone, kamioi, pa-
la-mekanikoak; 10.000 granada baino 
gehiago erabili ditu, mota guztietakoak: 
flash ball eta negar-eragileak. Hots, 
300.000 euro xahutu ditu egunero. 
Behin-behineko bilana: 300 zauritu, 
horietako bat larriki, bizileku andana 
suntsituak, baratze batzuk xehatuak eta 
pentze franko pozoituak.
 Baina jendarmeen erasoak ez ditu 
soilik barrikadak aurtiki. Jokoz kanpo 
utzi ditu aireportu proiektuaren kontra 
mobilizatu ziren hainbat sektorek baliz-
ko garaipenaren biharamunerako ados-
tu zituzten helburu eta estrategiak. Sei 
puntutan laburbildutako plataformak 
borrokan parte-hartzera etorri biztanle 
orok bertan egoteko eskubidea defendi-
tzen zuen, besteak beste; baita libra-
tutako lurren erabilera aireportuaren 
kontrako mugimendutik sortutako era-
kunde batek definitzea ere. Gaur egun, 
mugimendua perspektibak berpen-
tsatzera behartua da, tarrapataka eta 
setio egoeraren presiopean. Estatuaren 
xantaiari uko egin eta dena galtzeko op-
zioa ala inposatutako baldintzak onartu 
esperientzia kolektiboak bermatzeko. 
Eztabaida beroak baina erresistentzia 
gogoa bizirik halere! n

Notre-Dame-des-Landes

Jakes Bortairu 
AB-ko kIdEA  

Jendarmeen erasoak 
ez ditu soilik barrikadak 
aurtiki. Jokoz kanpo utzi 
ditu aireportu proiektuaren 
kontra mobilizatu 
ziren hainbat sektorek 
balizko garaipenaren 
biharamunerako adostu 
zituzten helburu eta 
estrategiak 

Lezon natural

Aurreko urtetan Lezon euskaraz egin dutenen ehunekoak:
2015ean %17,8 / 2016ean %18,7

Errenta 2017

Egin errenta aitorpena 
euskaraz
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Pilota kontuak

Honen eta antzeko herri abestien indar 
dramatikoa lehenengoz Manuel Lekuonak 
aztertu zuen:  

Itsasoa laino dago
Baionako barraraino.

Nik zu zaitut maiteago
arraitxoak beren

umeak baino. 
 Aurrenik girotzeko irudi bisuala eta zapla mamia. 
Etena deitzen den teknika. Apaiz hau 1936ko Ge-
rran Lasarteko Brigiden komentuan babestu zen, 
nazionalek akabatuko zuten beldurrez. Ondoan 
jaio zen Antxon Mercero urte horretantxe eta, sei 
hilabeteko haurra zelarik, aita akabatu zioten gerra 
mendekuan. Antxonen ama maiz hurreratu zen On 
Manuelengana kontsolamendu eske. Honen iloba, 
Andoni Unanue Lekuona, izan zen hil arte, Antxonen 
adiskide minena.
 Antxon 1990ean ezagutu nuen, filme batean neuk 
paper bat betetzea nahi zuelako: Está lloviendo y te 
quiero. Etenaren teknika izenburuan. Antxonen haur 
eta gazte garaiak ekartzen zituen gogora, Francoren 
urterik latzenak, ikuspegi kementsu, errealista eta 
herrikoitik. Filmea ez zen inoiz errodatu. Mandama-
setan inori ez omen zitzaion gustatu haren kuraia 
librea eta ez zioten inongo laguntzarik eman nahi 
izan, ez Madriden, ezta Euskal Herrian ere.
 Burutu ez zen filme horrek gure adiskidetasuna 
mamitu zuen. Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoen 

zale porrokatu bihurtu zen eta Madrilgo biloba uga-
riek –horretan ere emankorra izan baita– euskaraz-
ko gure bideoak ikusten zituzten eta buruz ikasten.
 La hora de los valientes –zorrotz, umoretsu eta 
samurra– egin zuenean ere, Espainiako agintariek 
ez zuten ontzat hartu anarkisten aldeko hautua eta 
boikot modukoa jasan zuen, filmeak tamainako 
sariak lortu arren. Berari bihoztun izateko ordua 
apur bat geroago iritsi zitzaion. Zerbait gertatzen ari 
zitzaiola konturatuta, Mediterraneoko inmigrazioari 
buruz –orain hamabost urte!– ilusio handiz pres-
tatzen ari zen filma bazterrean utzi eta Y tú ¿quién 
eres? Alzheimerrari eskainitakoa ondu zuen. Pres-
tatu bitartean, Espainian barrena jira-buelta handia 
eman zuen bere lagun ugariak bazkaritara gonbida-
tuz. Geroago jakin genuen azken agurra zela.
 Behin inor agurtzeko Ariyo esaten entzun zida-
larik, berehala aipatu zidan: “Amak eta Lasarteko 
baserritarrek horrela agurtzen zuten, Ariyo. Ez orain 
zabaldu den Ayo hegamotzez”.
 Negu honetan euria izan dugu goitik, behetik eta 
alboetatik ere. Antxonek buruan geratu zitzaion 
filman Está lloviendo y te quiero aukeratu zuen izen-
buru: euskaldunoi esaten zigun hori. Gidoiaren bu-
kaeran borroka armatuaren amaieraren iragarpena 
zetorren. Kointzidentzia kosmikoa ematen du: ETA 
desegin da bera hil baino egun gutxi lehenago.
 Jada atertu du, baina maite zaitugu. Ariyo, An-
txon. n

Ariyo, Antxon 

Jose Ignazio Ansorena  
tXIstuLArIA

parkean nago, umezain. Zanbuluak daude, eta 
espazio huts bat. Inguruko pretilean jarri 
naiz. Badaroat tartetxo bat, eta mutiko ba-

tzuk hasi dira futbolean, aurrean. Halako batean, 
indarrez, pilotak oinean jo nau. Min handirik ez 
dit egin, baina ume bat altzoan dut, eta beldur 
naiz ez ote duen beste jaurtiketa batek magaleko 
umea kolpatuko; izan ere, konturatu naiz porte-
ria bat kokatu dutela, eta ni atearen erdi-erdian 
nagoela. Agiraka egin diet, eta hamaika urte ingu-
ruko mutiko batek, hartzekoekin, esan dit ea ez 
ote den parkea denona. Nik, baietz, baina gurea 
ere badela.

 Egia esan, espazio gutxi dago kalean horrelako 
kiroletan jarduteko. Gune bat dagoenean, gainera, 
enbarazu egiten dute, eta lekuz aldatzera behar-
tzen ditugu, Donostiako Egiako kantxetan lez.
 Halere, eremu ez espezifikoetan elkarbizitza 
gaitza da. Eskoletako jolastokietan ondo dakite-
nez, futbolak dena okupatzen du, zentralitatea 
hartu, beste guztiak periferiara baztertu, eta jaun 
eta jabe bihurtu. Batez ere jaun, baloi erabiltzai-
leak nagusiki mutilak direlako. 
 Uste nuen gaztelaniazko por pelotas esamoldeak 
gizonezkoen anatomiaren zati bati zegokiola. Baina 
baloien kontuari begiratuta, ez ote dago dena lotuta? n

Leire Narbaiza  
Arizmendi 
IrAkAsLEA 
 @txargain
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Hamarkada bat joan da dagoeneko, 
Euskal Herrira egindako lehen 
bisitetako batean, ohikoa ez den 

egoera edo pasadizo bat bizi izan nuen, 
oraindik ere umorez gogoratzen du-
dana. Gipuzkoako herri batean gertatu 
zen –herritar gehienak abertzaleak dira 
bertan–, ez dut bere izenari buruzko 
xehetasunik emango, ez nuke alferrika-
ko estigmak sortzerik nahi.      
 Katalan kuadrila bat sartu ginen 
herriko tabernetako batean. Han zeu-
denak gure jatorriaz ohartu ziren eta 
zerbitzariak hauxe galdetu zigun atoan: 
“Ze, pegatinen bila zatozte, ezta?”. Ba-
rre-algarak zabaldu ziren. Guk berriz, 
lotsatuta irri egin genuen. Ondoren, 
hitz eta pitz jarraitu genuen gaueko 
ordu txikietara arte. 
 Beste garai bat zen ordukoa. Inde-
pendentziaren aldeko pultsua odoltsua 
zen mendi berde eta berun kolorezko 
herrian, Estatuaren errepresioa basatia 
zen, armen eta bonben detonazioen 
danbateko burrunbatsuak entzuten 
ziren egunero. Aldiz, Mediterraneoa-
ren iparraldeko zoko honetan, subira-
notasunak ez zuen autonomismoaren 
kristalezko sabaia apurtzea lortzen, 
1978ko erregimenarekin bi hamarkada 
luzez itundutako autonomismoa finka-
tuta zegoen.    
 Denok ezagutzen dugu Euskal Herri-
ko mugimenduaren adore eta irmo-
tasun gaitasunari gizarte katalaneko 
hainbat sektorek dioten miresmena. 
Gatazka politikoaren ondorio tragi-
koak jasan behar izan ditu, oraindik ere 
ebatzi gabeko gatazka jasaten du. Garai 
hartan, “independentista katalanak 
Bizkaiko Golkoaren bazterretan prak-
tikatzen ziren hainbat egitura, metodo 
eta estetika erabiltzen saiatzen zirela”, 
esaten zen sarritan. Hau da, “euskal is-
pilua” kontzeptuaren erabilpena hagitz 
hedatuta zegoen.  

 Tabernako barraren inguruan zeuden 
gazte haiek kontatu zigutenez, batzue-
tan galdera deserosoak egiten zituen 
jendez –gu bezalakoak– betetzen ziren 
euren herriak, bertan gertatzen ari 
zenaz jakin-minak jota, haien ingu-
rumarian baliagarriak izan zitezkeen 
irakaspenak jaso eta praktikan jartzeko 
nonbait. Alabaina, gure autoestimua 
ahula zen, aldez edo moldez erregeari 
bota nahi genion xake-matea, giza-ko-
munitate horren kemenari genion 
miraren ondoriozkoa zen, askotariko 
arrazoiak direla tarteko, senidekotzat 

ditugun jende horrekiko miresmenak 
alaitzen gintuen, baina besterik ez.          
 Azken urteotan, déjà vu bat bailitzan, 
rolak aldatzen joan ote diren sentsazio 
arraroa bizi izan dut. Miretsiak luxuz-
ko ikusle izatera pasa izan zarete eta 
akolitook alde batera begiratzeari uko 
egin diogu gure historiaren agintea har-
tzeko. Euskal taldeak gure proiektuak 
ezagutzeko bisitan ikustea gauza ohi-
koa bihurtu da, gure tabernariak irrikaz 
galdekatzen dituzte gure estrategien 
funtsa ezagutzeko. Paradoxa arraro 
honek balizko goi-maila batean kokatu 
gaitu, baina honaino nola iritsi garen 
erabat kontziente izan gabe.
 Zer nahi duzue esatea? Nire ustez ez 
dago arrazoirik egoera zeharo aldatu 
dela pentsatzeko. Hau da, orduko Eus-
kal Herriaren ahalmena ez zen guretzat 
helezina, eta orain ez zarete herri garai-
tu bat, zuen askatasun irrika gauzatze-
ko ahalmen izpirik gabekoa. Ez bat ez 
bestea. Duela hamar urte gu ez ginen 
proiektu indartsurik gabeko pertsonak, 
turismo iraultzailea egiten genuenak, 
inoiz inor izatera iritsiko ez ginenak, 
bekaizkeriaz begiratzen zintuztegunak, 
eta orain ez gara ere ezein abangoardia 
suertea, zuek 60 urte baino gehiagotan 
borrokatzen ari zaretena bi egunetan 
lortuko duguna.    
 Ziur aski, buruzaletasun eta maita-
sun propioa eskas ditugu, eta batez 
ere, errealismo apur bat falta zaigu. Utz 
diezazkiegun geure burgesiei lehia-
ketak eta beraiei dagozkien traizioak, 
gure errepublikak gauzatuko ditugun 
egunean ere ukatuko digute helburu 
hori lortu izanaren utopia. Gure bideak 
nazio askapenaz harantzago doaz, guk 
amesten dugun eraldaketa soziala be-
rez ekarriko ez duena. Bidea partekatu 
dezagun eta herri bakoitzak alde ba-
tetik tira egin dezala, hartara, azkenik, 
eroriko da hesola. n

Ispilu alderantzikatua

David Bou 
LA dIrECtA-ko kAzEtArIA  

@dvdbou 

Azken urteotan, “déjà vu” 
bat bailitzan, rolak aldatzen 
joan ote diren sentsazio 
arraroa bizi izan dut. 
Miretsiak luxuzko ikusle 
izatera pasa izan zarete 
eta akolitook alde batera 
begiratzeari utzi izan diogu 
geure historiaren agintea 
hartzeko
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Azken bi mendeetan, baserri isolatu eta 
autarkikoaren ideia funtsezko topiko 
literarioa izan da Euskal Herriaren zati 
bat definitzeko. Iruditegi kolektiboa-
ren arabera, hitzak berak adierazten 
du lurralde honetako landa-paisaiaren 
izaera: baso-herria, basoetan sakaba-
natutako herria alegia. Garoa edo Peru 
Abarka bezalako eleberrietan, hala, ba-
serria errealitate autarkiko eta isolatu 
gisa aurkezten da. Etxeak bere baitan 
dauzka etxekoak mantentzeko baliabi-
de guztiak, eta ez du harremanik behar 
kanpoko munduarekin. Argigarria da, 
zentzu honetan, Oiartzunen jasotako 
kondaira bat: horren arabera, Garbuno 
zen bailarako baserririk zaharrena, eta 
Pagoaga bigarrena. Bien artean hain-
bat kilometroko tartea dagoen arren, 
Pagoaga eraikitzen hasi zirenean, Gar-
bunoko nagusiak honakoa esan omen 
zuen: “Aldexko, aldexko, auzoak ongi 
izateko”.

 Historiaren azterketak, ordea, errea-
litate konplexuago bat erakusten du. 
Euskal Herriko historia soziala eta eko-
nomikoa ezin uler daitezke herri-lu-
rren kontzeptuak eta landa-baliabide 
jakin batzuen kudeaketa kolektiboak 
izan duten garrantzia kontuan har-
tu gabe. Egun, praktika horien memo-
ria –“auzolana” bezalako kontzeptuen 
iraupen folklorikoa salbu– ia desager-
tuta dago, baina mende luzez oinarriz-
ko elementua izan ziren tokian tokiko 
harreman-sareak, eta landa-paisaiaren 
ezaugarriak kodifikatzeko orduan. He-
rri-lurren gainbehera, hain zuzen ere, 
baserri “modernoaren” hedapenarekin 
batera eman zen, Aro Modernoan zehar; 
mendiak etxez eta zereal-sailez bete zi-
ren neurri berean galdu ziren jabetza 
kolektiboa, komunitateen erabakimena 
eta, neurri batean, baita ingurumenaren 
ustiapen jasangarriago bat ere.

Landa-ekonomiaren izaera 
kolektiboa
Erdi Aroaren amaieran, Euskal Herriko 
landa-komunitate gehienak hiru era-
kunde nagusiren inguruan zeuden egi-
turatuta. Lehena etxea zen, oinarrizko 
subjektu politiko gisa ulertuta; auzo-
tasuna etxeari zegokion, eta haren bi-
dez txertatzen ziren norbanakoak ko-
munitateko harreman-sareetan. Etxe 
hauek sakabanatuta ala multzoka egon 
zitezkeen; oro har, laborantzarako lur 
egokienetan kokatuta egoten ziren, hi-
gaduratik babestutako ibarretan edo 
topografia leuneko inguruetan. Etxe ba-
koitzak bere baliabideak zituen –lurrak, 
abereak edota bestelako ondasunak–, 
eta era autonomoan ustiatzen zituen. 
Bigarren erakundea jurisdikzioa zen, 
muga zehatzez definitutako lurralde 
batean bizi ziren pertsonen bizi-mol-
dea arautzeko komunitateak zeukan es-
kumena alegia. Hirugarren erakundea, 
berriz, herri-lurrak ziren; lurralde ja-
kin baten baitan, jabetza pribaturik ez 
zuten lurrak ziren hauek, oro har baso 
eta mendialdeetan kokatuak, eta ho-
rrenbestez haien kudeaketa eta aprobe-
txamendua auzotasun-eskubidea zuten 
bizilagun guztiei zegokien.
 Tokiko komunitateek, hortaz, ga-
rrantzia handia ematen zioten beren 
jurisdikzio eta herri-lurrak mugatu eta 
defendatzeari. Horrela, Erdi Aroaz ge-
roztik dokumentu ugari sortu ziren udal 
barrutiak zehaztasun handiz deskriba-

tuz; ezarritako mugarriak erregularki 
ikuskatzen ziren, eta urraketa oro gataz-
ka bortitzen iturri izan zitekeen. Zumaia 
eta Deba arteko mugei buruzko istiluak, 
adibidez, 1390ean hasi eta hainbat 
mendez luzatu ziren. Antzeko tirabirak 
topa daitezke beste hainbat kasutan ere: 
Arrasate eta Leintz harana, Plentzia eta 
Urduliz, Oiartzun eta Errenteria, Baigo-
rri eta Erroibar… 
 Herri-lurrez hitz egitean, egungo ikus-
puntutik zaila da irudikatzea garaiko 
landa-ekonomian zeukaten garrantzia. 
Alde batetik, bizilagun gehienen oinarri 
ekonomikoa osatzen zuen nekazaritza-
rako baliabide osagarriak eskaintzen 
zituzten: abereentzako bazkalekuak, 
egurra, iratzea eta otea bezalako azpi-
garriak, gaztaina eta antzeko fruituak. 
Beste aldetik, haien ustiapena erabilera 
berezietarako errentan eman zitekeen –
abeltzaintza espezializaturako, ikazkin-
tzarako edota zurgintzarako–, kontze-
juarentzako diru-iturri zuzena osatuz. 
Era honetan, herri-lur hauetan jarduera 
eta ustiapen-eredu espezifikoetarako 
erreserbatutako espazioak azaltzen joan 
ziren, araudi gero eta zehatzagoekin.

Kudeaketa-eredu berezi bat: 
sarobeak
Horrela sortutako esparruen artean, oso 
kasu interesgarria osatzen dute sarobe 
edo korta direlakoek. Elementu hauen 
inguruan asko ikertu da azken urtee-
tan eta, oraindik galdera asko erantzun 
gabe dauden arren, esan daiteke herri
-lurren baitan indibidualizatutako sai-
lak zirela, zirkulu edo lauki itxurakoak 
eta mugarriz inguratuak. Jabetza herria-
rena nahiz partikularrena izan zitekeen; 
baina, kasu guztietan, ustiapena priba-
tua zen, zuzenean edota errenta bidez. 
 Hasiera batean abeltzaintzarako es-
pazioak zirela dirudi, bordaz eta abe-
reak gordetzeko barrutiz hornituak; 
baina, berandu gabe, zurgintzarako eta 
ikazkintzarako ere erabiltzen hasi ziren. 
Teorian, aprobetxamendu pribatuko 
sailak izateak ez zuen esan nahi ber-
tan edozein jarduera burutu zitekeenik; 
ugariak dira, Berant Erdi Aroko orde-
nantza-arauetan, sarobeetan eta oro har 
herri-lurretan etxebizitza egonkorrak 
eraikitzeko eta lurrak lantzeko debe-
kuak: Deban (1394), Zestoan (1483), 
Oiartzunen (1501)… Baina, XVI. mende-
tik aurrera, herri lurrak –eta, bereziki, 
sarobeak– labore-lur bilakatu eta us-

Herri-lurren gainbehera, baserri 
“modernoaren” hedapenarekin 
batera eman zen, Aro Modernoan 
zehar. Mendiak etxez eta 
zereal-sailez bete ziren neurri 
berean galdu ziren jabetza 
kolektiboa, komunitateen 
erabakimena eta, neurri 
batean, baita ingurumenaren 
ustiapen jasangarriago bat 
ere. Jabetza-egitura gero eta 
polarizatuago bat agertzen joan 
zen, XIX. menderako Euskal 
Herri atlantikoan nagusi ziren 
desberdintasun sozial handien 
iturburu.

Josu Narbarte Hernandez

Ezkerrean, Amasaingo Saroia izeneko baserria 
(Irun), Xoldo menditik ikusia (Biriatu). 
Ongi nabarmentzen da jatorrizko sarobearen 
itxura zirkularra.
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tiapen pribatuaren esku uzteko presioa 
handitu egin zela dirudi, hainbat fakto-
rek eraginda: hazkunde komertzialak, 
presio demografikoak eta aldaketa so-
zio-ekonomikoek, besteak beste. Proze-
su horretan, sarobeetako bordak etxe-
bizitza egonkor bilakatzen joan ziren, 
lurrak labakitu eta maizter bati erren-
tan utziaz.
 Gauzak horrela, sarobeak herri-lurren 
pribatizaziorako abangoardia gisa uler 
daitezke, eta haien inguruko gorabehe-
rek gako baliotsuak eskaintzen dituzte 
prozesua ulertzeko. Adibideak ugariak 
dira: kasu batzuetan, baserri berrien 
izenek ematen digute jatorrizko fun-
tzioaren pista –saroi/sarobe forma dau-
katen baserri-izenak Gipuzkoan; borda 
forma dutenak Nafarroan eta Lapurdin; 
korta forma dutenak Bizkaian–; beste 
batzuetan beren kokapenak, herrigu-
neetatik aparte eta inguruko baserrie-
tatik isolatuta egoten baitira. Azkenik, 
zenbait kasutan sarobetik baserrirako 
bilakaera berreraiki daiteke, irizpide 
hauek eta artxiboetako dokumentazioa 
erabiliz.
 Esaterako, 1533. urtean auzia izan zen 
Zizurkilgo kontzejuaren eta Martin Ruiz 
San Millango ahaide nagusiaren artean, 
Andatza mendiko lurren ustiapenaren 
harira. Garaiko agirietan irakur daite-
keenez, Zizurkilgo herri-lurren baitan, 
batak zein besteak hainbat sarobe zituz-
ten jabetzan, eta hauetan baserriak erai-
ki izana leporatzen zioten elkarri. Ordu-
koan, San Millangoa baserri berri bat 

eraikitzen ari zen Eskeltzuko sarobean, 
eta herria kontra azaldu zen. Prozesuan 
parte hartu zuten lekukoen arabera, 
lur haiek ezaugarri txarrak zeuzkaten 
laborantzarako, altitude eta topogra-
fia desegokietan kokaturik zeudelako; 
beraz, San Millango jaunak baserriak 
eraiki eta errentan emanez gero etekin 
ekonomiko bat aterako zuela onartzen 
zuten arren, herriak jasoko zuen kal-
tea handiagoa izango zela salatu zuten, 
bazka-lurrak gutxitzen zizkielako. Kasu 
honetan, epaia herriaren aldekoa izan 
zen, sarobea berez abereak gordetzeko 
esparru bat zela onartu baitzuen, Eskel-
tzun baserririk eraikitzea debekatuz.
 Joera orokorra kontrakoa izan zen, 
hala ere. Hernio inguruan, kasu, Zes-
toako eta Errezilgo kontzejuek hamabi 
sarobe zeuzkaten erdibanako jabetzan. 
Aipamen zaharrena 1452ko agiri bat 
da; hiru mendez, bi herrietako ordezka-

riek behin eta berriro ikuskatu zituzte-
nez, sarobe hauen bilakaera xehetasun 
handiz berreraiki dezakegu. Haietako 
bi (Artaunsoro eta Barrensoro) oso 
goiz desagertu ziren; 1503. urtean, 
Joan Perez Idiakaitzek erosi zituen, eta 
1562rako Zarauzko ahaide nagusien 
menpeko baserriak ziren. Hirugarren 
sarobe bat, Ezkurroa, 1636an bilaka-
tu zen baserri, Zestoako kontzejuaren 
ekimenez; dirudienez, presio demogra-
fikoak eraginda hartu zuten erabakia, 
errenta baten truke lurrak lantzeko 
baimena onartuz. Errezilgo kontzejuak 
erabakia salatu zuen, ordea, bere au-
zoentzako kaltegarria zela argudiatu-
ta; baina, hark ere Etumetako sarobean 
baserria eraiki zuen, eta Gipuzkoako 
korrejidoreak Zestoari eman zion arra-
zoia. Aurrekaria aprobetxatuta, honek 
baserri berri bat eraiki zuen Ariztaingo 
sarobean ere, kasu honetan 1736. ur-
tean. Egun, jatorrizko hamabi sarobe 
haietatik zazpi baserriak dira.
 Muturreko adibide bat Aldudek es-
kaintzen du. Ingurune hau Baigorriko 
eta Erroibarko auzoek osatutako man-
komunitate batek ustiatzen zuen, gu-
txienez Erdi Aroaz geroztik, borda eta 
saroietan oinarritutako abeltzaintza-sis-
tema baten arabera. Hemen ere, herri
-lurren apropiazioak XV. mendean hasi 
zirela dirudi, bi bailaren artean liskarrak 
eraginez; gainera, 1512. urtean Gaztelak 
Nafarroa konkistatu ondoren, eskual-
dean muga berri bat ezarri zen, egoera 
korapilatuz. Testuinguru honetan, Es-

Ezkerretik eskuinera, hainbat plano:

Akillotegi, Sukurruskue eta beste mendi batzuk, 
Bermeoko hiribilduaren eta Mundakako, 

Sukarrietako, Axpeko eta Muruetako  
elizateen artean, 1749.

Ziortzako korta eta herri-lurrak, 1788.

Ikaranbarria sarobe eta etxea,  
Berriatua, 1623. 

Gizaburuagako elizatearen  
herri-lur eta sarobeak, 1767. 

ITUrrIA: vALLADOLIDEKO ErrET TXANTZILErIAKO AGIrITEGIA.
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painiako eta Frantziako erresumek Erre-
ge-kapitulazio batzuk sinatu zituzten 
1614. urtean, eta horietan ezartzen zen 
baigorriarrek “ordura arte landutako lur 
oro lantzeko eta ereiteko” eskubidea zu-
tela, baina lur berririk ez irekitzeko bal-
dintzarekin, “bazka-guneak babesteko”. 
Lan hauetarako bordak egiteko baime-
na zeukaten, baina betiere egurrezkoak 
izatekotan, eta etxebizitza iraunkorrik 
altxa gabe. Ez dirudi arau hauek arrakas-
ta handirik izan zutenik, 1773rako Aldu-
den herri berri bat osatuta baitzegoen, 
bere parrokia eta guzti.   

Baserri “tradizionalaren” sorrera
Arestian deskribatutako prozesuak lan-
da-paisaiaren eraldaketa sakon bat is-
latzen du. Tradizionalki, XVII. eta XVIII. 
mendeetako bilakaera demografikoa 
“artoaren iraultza” delako teoriaren 
bidez azaldu izan da. Horren arabera, 
Ameriketatik ekarritako labore berriek, 
eta bereziki artoak (Zea mays), iraul-
tza eragingo zuketen Euskal Herriaren 
isurialde atlantikoaren egitura sozio-e-
konomikoan, ordura arte landu gabeko 
lurrak kolonizatzeko eta uztak izugarri 
handitzeko aukera emanez. Hala ere, ar-
to-laboreen lehen aipamenak XVI. men-
dekoak dira Euskal Herrian, baina ez di-
rudi XVII. mendea baino lehen orokortu 
zenik. Pentsa daiteke, beraz, espezie be-
rri honen sarrera ez zela, berariaz, fak-
tore eraldatzaile bat izan, lehenagotik 
zetorren dinamika batean sakontzeko 
baliabide ezin hobe bat baizik. 

 Izatez, herri-lurrak Erdi Aroaren 
amaieratik desegituratzen hasiak zire-
la ikusi dugu; seguru aski, mende ho-
rietan eman zen garapen urbano eta 
komertzialaren testuinguruan, kapital
-metaketa gero eta handiagoek eragin-
dako presioaren ondorioz. Joera hau 
erabilera kolektiboen kaltetan garatu 
zen –bazkalekuak, iralekuak, otatzeak 
eta abar–, nekazal ustiategi berriak sor-
tzeko. Honek gatazkak eragin zituen, 
esan gabe doa; arestian aipatutako Zi-
zurkilgo adibideaz gain, beste hainbat 
kasu aipa litezke. Horrela, 1694. urtean, 
Altzon auzia izan zen, Otsegi eta In-
txaurrondo etxe berriak eraiki ondoren 
hainbat auzo kontra azaldu zirelako: 
“Altzoko auzo guztiek eskubidea dute 
iratzeak, oteak, gaztainak eta ongarriak 
biltzeko; hori guztia auzo-etxeen ar-
tean banatuta dago, eta etxe berriak 
auzoan onartuz gero, beharrezkoa da 
denei beren parteetatik kentzea etxe 
berriari emateko, herriko etxe guztien 
kalte handitan” (Gipuzkoako Agiritegi 
Orokorra, CO UCI 1066).
 Ataka honetan, artoaren sarrerak, lur 
berriak kolonizatzeaz gain, lurgorria gu-
txitzeko aukera ematen zuen, gariarekin 
txandakatuta bi urteko errotazio-siste-
mak sartuz; gainera, hauek babarruna 
eta arbia bezalako beste gai batzuekin 
osa zitezkeen. Horri esker, lur unitate-
ko uztak izugarri hazi ziren, baina aldi 
berean ongarri-beharra ere areagotu 
egin zuen. Herri-lurretako bazkalekuak 
murriztuta zeudenez, abereak ikuilu-

 » Euskal Herriko historia 
soziala eta ekonomikoa 
ezin uler daitezke 
herri-lurren kontzeptuak 
eta landa-baliabide 
jakin batzuen kudeaketa 
kolektiboak izan duten 
garrantzia kontuan  
hartu gabe

 » Erdi Aroaren amaieran, 
Euskal Herriko 
landa-komunitate 
gehienak hiru erakunde 
nagusiren inguruan 
zeuden egituratuta: 
Etxea, jurisdikzioa eta 
herri-lurrak
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ratzea izan zen konponbidea, haiek eli-
katzeko beste produktu batzuk –arbia, 
pagotxa, arto berdea…– landuz. Gaine-
ra, XVIII. mendean karearen erabilera 
ere orokortu zen lurrak emendatzeko, 
Manuel Larramendik adierazi zuenez: 
“Esperientziak erakutsi duenez, onga-
rri eta hobekuntza guztiekin ere, lurrak 
ahultzen doaz urte gutxi batzuen ondo-
ren. Honi aurre egiteko, bederatzi urtean 
behin karearekin ongarritzen dira, eta 
horregatik ia etxe bakoitzak bere karobia 
dauka, lan askorekin eta egur gastu han-
diz karea produzitzeko erabiltzen duena” 
(Korografia, 1756). Horren lekuko dira, 
egun ere, herri askotako paisaian presen-
te dauden karobi edo gisulabeak.
 Azken batean, honek guztiak adieraz-
ten du, garai batean herri-lurren bidez 
asetzen ziren zenbait beharri erantzu-
teko, etxe-mailan gero eta prozesu pro-
duktibo gehiago metatzen joan zirela, 
lurrak gero eta modu intentsiboagoan 
landuz. Joera honek desberdintasun 
sozialak areagotu zituen ezinbestean. 
Lehenik eta behin, baliabide kolektiboe-
tarako sarbidea mugatu egiten zelako, 
Erdi Aroko landa-komunitateen oinarri 
ekonomikoa desegituratuz. Bigarrenik, 
eredu berriaren arabera, etxe bakoitza-
ren arrakasta ekonomikoa bere jabetza-
ko lurren kalitatearen menpe gelditzen 
zelako. Hala, Aro Moderno osoan zehar 
jabetza-egitura gero eta polarizatuago 
bat agertzen joan zen, XIX. menderako 
Euskal Herri atlantikoan nagusi ziren 

desberdintasun sozial handien iturbu-
ru. Garaiko ahozko literaturak –Bilin-
txen Joana Bizenta Olabe bertso sortak, 
kasu– modu zorrotzean deskribatu zuen 
errealitate hura: alde batetik, hainbat 
baserriren jabe ziren nagusi aberatsak 
–zenbait ikerlarik “latifundio sakabana-
tu” gisa definitu dituzte jabetza horiek–, 
eta bestetik, maizterrek osatutako la-
borari-klase prekario bat, sarri baserri 
batetik bestera emigratuz ibili behar 
izaten zuena. n
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 » Sarobe edo kortak, 
herri-lurren baitan 
indibidualizatutako 
sailak ziren, zirkulu edo 
lauki itxurakoak eta 
mugarriz inguratuak. (...) 
Sarobeak herri-lurren 
pribatizaziorako 
abangoardia gisa uler 
daitezke

Azpeitia, 2017. Zenbait tokitan artoa eta 
babarruna elkarrekin lantzen dira oraindik. 

Konbinazio hau oso ohikoa zen Aro Modernoko 
baserrietako labore-errotazio sistemetan.

26 2018/06/10 | ARGIA

EKONOMIA hIstorIA | hErrI-LurrAK | sAroBEAK | “ArtoArEN IrAuLtzA” | NEKAzArItzA INtENtsIBoA



Ekainaren 17an izango da “Irrikitan” izenburupean Araba Euskaraz trebiñu 
barrendegian. Hirugarren aldiz antolatuko du Argantzon Ikastolak Araba 
Euskaraz. Adabakia deitzen diote trebiñuar askok beren konderriari, 
administratiboki Burgos baita, eta geografikoki Araban dago. Horregatik, 
Argantzon Ikastola ez da ohikoa.

Argantzon ikastola  
ez da ohiko ikastola

Asko ez dira ohartuko N1 errepidean 
Araban barrena gidatzean zazpi minutu-
ko tartean Araba-Burgos-Araba egingo 
dutela. Trebiñu barrendegia da, batzuen 

ustez Arabako zortzigarren kuadrilla. 
Lurraldearen azaleraren %7 da, eta Ar-
gantzon eta Trebiñu udalerrien parte 
diren 51 herri txikik osatzen dute.
 ARGIAk, 17. Korrika Trebiñutik abia-
tu zenean, Roberto Gonzalez de Viñas-
pre euskaltzain trebiñuarra elkarriz-
ketatu zuen. Haren esanetan, euskara 
XVIII. mende amaieran desagertu zen 

Trebiñun, Araban behetik gora gertatu 
zen hizkuntza galera zabal baten baitan. 
Hala ere, euskaltzainak zioen, barrende-
gian egin zen inkesta soziolinguistikoak 
datu argigarri eta itxaropentsuak eman 
zituela: euskaldunak %13 ziren. 2012an 
beste neurketa bat egin zen eta eus-
kaldunak urte horretarako %22 ziren 
(elebidun hartzaileekin %39). Goraka-

 Beñat Garaio 
 @BGaraio 
 ArGAZKIAK: ArGANTZON IKASTOLA
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da garrantzitsua izateaz gain, inguruko 
eskualdeetako datu soziolinguistikoen 
oso antzekoak dira Trebiñukoak. Egoera 
zailean hainbat arrazoiri esker erdietsi-
tako lorpena da. 
 Egoera politikoa ezagutzeko Pablo 
Ortiz de Latierrorekin hitz egin dugu. 
Argantzon udalerrian EH Bilduko zi-
negotzia da eta Trebiñu Araba Da mu-
gimenduko kidea, mugimendua azken 
boladan geldirik dagoen arren. Saiake-
ra ugari egin dira azken hamarkadatan 
Trebiñu Arabari batzeko, eta 1998ko 
erreferendumean biztanleek nahi hori 
adierazi zuten. Udalerrian alderdi de-
nak agertu dira integrazioaren alde, bai-
na PPk eta PSOEk ikuspuntu ezberdinak 
dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan 
eta Espainian. Duela lau urte, Eusko Le-
gebiltzarrak Trebiñuren integrazioa Es-
painiako Kongresura eraman zuen, Kon-
gresuak duelako eskumena integrazioa 
baimentzeko. Erantzuna, ordea, argia 
izan zen. Ortiz de Latierrok dio konfron-
tazioa eta herritarren aktibazioa behar 
direla urte luzez eskatu dena eskuratze-
ko, baina alderdi eta erakunde guztiak 
ez daude horretarako prest.
 Barrendegian bizi duten egoera ad-
ministratiboa kontuan izanda, Arabako 
Foru Aldundiak eta Burgosko Diputa-
zioak hitzarmena sinatua dute barren-
degiko herritarrek Arabako zerbitzuak 
erabili ditzaten. Auzia da osasuna eta 
hezkuntza erkidego mailako eskume-
nak direla (kasu honetan EAE eta Gaz-
tela eta Leon), eta sinatutako hitzarme-
na probintzia mailakoa dela. Zuzeneko 
diru-laguntzak ere ezin ditu eman Ara-
bako Foru Aldundiak. Horrenbestez, 
hitzarmen horrek ez ditu bere gain 
hartzen trebiñuarren bizitzako esparru 
guztiak.

Gutxisolo Euskara Elkartea eta 
barrendegiko euskara teknikaria
Euskararen alde egin duen eragile ga-
rrantzitsuenetakoa izan da Gutxisolo 
Euskara Elkartea eta bertako Pilutxi An-
sotegirekin bildu gara. Trebiñu herrian 
euskara eskolak antolatu ziren duela 
20 urte eta talde horretako ikasle ba-
tzuen artean sortu zuten elkartea. An-
sotegik gogoratu du hasieran oso diru 
gutxi zeukatela, baina gogoz ekin ziotela 
ibilbideari. “Euskara kalera eramateko” 
asmoz denetariko ekintzak antolatu zi-
tuzten, batik bat gazte eta umeentzako. 
Hamar kide inguru izan ditu elkarteak, 
nahiz eta lanean modu aktiboan bost 
izan diren. Harreman estua izan dute 
ikastolakoekin, eta hain zuzen, bi era-
gile horiek izan dira barrendegiko ‘eus-
kalgintza’. Adibidez, Ansotegiren semea 
Argantzon Ikastolako lehenengo belau-
naldikoa izan da, nahiz eta eskola publi-
ko euskaldunaren aldekoa izan. Baina 
hori ezin liteke Gaztela eta Leonen parte 
izanda. “Erakundeak Trebiñun beti ada-
bakiak jartzen dabiltza”, gaineratu du. 
 Erakunde batzuetatik jaso duten 
mezua ez da beti adeitsua izan, Gutxi-
solokoei eskatzen baitzitzaien Euskal 
Herrian antolatzen diren ekitaldiak an-
tolatzea, kontuan hartu gabe Trebiñuko 
errealitate eta erritmoa. Udaletan ere 
Gutxisoloren lana ez da egoki ulertu eta 
bultzatu, hala dio Ansotegik: “Ito egin 
gaituzte”. Esan daiteke Gutxisolo elkar-
teko orain arteko kideen jarduna amaitu 
dela, baina badirudi gazte batzuk elkar-
tea biziberritzeko asmotan dabiltzala. 
Ez da kasu isolatua, inguruan dagoen 
Añanako euskara elkarteak ere utzi egin 
behar izan baitu. Haiek ere ito egin dira. 
 Erakunde batzuetatik jaso duten me-
zua izan da ez dutela egingo salbuespe-

nik Trebiñurekin. Eta trebiñarren eran-
tzuna: “Baina Trebiñu salbuespena da!”. 
Horrela, Arabako hizkuntza politika an-
tolatzeko egin zen bilera batean Gutxi-
solo elkarteak Trebiñuko barrendegiko 
euskararen egoera salatu zuen. Protesta 
horren ondoren, Arabako Foru Aldun-
diak bere euskara teknikarien sarean 
jardungo zuen langile bat kontratatu 
zuen barrendegirako eta gaur egungo 
teknikaria da Beñat Goitia. Ansotegiren 
esanetan, Goitia zen hasiera-hasieratik 
Gutxisolo elkarteak behar zuena, “baina 
beranduegi etorri da”.
 Lanaldi erdiz ari da barrendegiko 
euskara teknikaria eta bi udalerrietan 
euskararen biziberritzea sustatzeko 
ekintzak antolatzea du helburu, beti ere 
Arabako Foru Aldundiaren diru-lagun-
tzen bitartez. Bi udalerrietako eta ba-
rrendegiko eragileekin (Gutxisolo bera 
eta Txingoka elkartea) euskararen al-
deko jarrera bultzatu nahi du. Adibidez, 
zinegotzi batzuekin batera ordenantza 
bat bultzatu zuen, eta ondorioz, Argan-
tzoneko udal-gobernuak neurri batzuk 
hartu zituen, besteak beste udal ban-
doak ele biz egitea. Goitiak dio Trebiñu-
ren integrazioa gauza ideologikoa baino, 
logikoa dela. Adibidez, Trebiñuko eskola 
publikoan 60 ume daude eta euskaraz 
ikasterik ez dagoenez, hala nahi duten 
trebiñarrek Gasteiz eta Langraitzera 
joan behar dute, Trebiñu eta Argantzon 
herrietan euskarazko haurtzaindegia 
badagoen arren. Udalaren ekimenez, es-
kola publikoan euskara eskolak daude 
astean behin bazkalorduan, baina ezin 
gehiago egin Gaztela eta Leongo admi-
nistraziopean, Estatutuan galiziera eta 
asturleonera baino ez baitira aipatzen. 
Dena dela, Goitiak uste du ofizialtasunik 
ez izanda ere, gauzak egin daitezkeela.
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Haur Hezkuntza Argantzonen,  
Lehen Hezkuntza Manzanosen
2001ean  Argantzoneko A ereduko esko-
la publikoa itxi zutenean, Argantzoneko 
Udalak Arabako Ikastolen Elkartearekin 
batera egindako ikerketan ondoriozta-
tu zuen Argantzonen ikastola sortzeko 
aukera eta nahia bazegoela. 25 urteko 
eta ilusioz betetako gazte bat kontrata-
tu zuten etxez etxe ikastolarako umeak 
lortu eta hutsetik hasteko. Ekaitz Lotina 
zen gazte hura, gaur egungo zuzendaria, 
eta 2003ko maiatza zen. Urriaren 27an 
hasi zuten ikasturtea, oraindik eraiki-
nak pintura usaina zuela. 
 Hamaika haur eta bi irakaslerekin 
hasi ziren arren, azken urteetan 40-50 
haur izan dituzte, zazpi irakaslerekin. 
Egoitzaz aldatzen joan dira etengabe, 
“lehengo ikastoletan bezala”. Ez da ibil-
bide erraza izan, arazo ekonomikoak 
izan dituzte urtero eta irakasleen lan
-baldintzak ez dira onak izan. Udalari, 
gurasoen kuotari eta Ikastolen Elkar-
teko elkartasun kutxari esker biziraun 
dute, baina egiturazko gabezia sakonak 
hor dirau: ikastolaren erabateko egon-
kortasun falta.
 Borondatea eta militantzia dira Ekaitz 
Lotinak etengabe azpimarratu dituen 
hitzak. Argantzon Ikastolak jauzi bat 
emango duela aipatu digu, Haur Hez-
kuntzaz gain Lehen Hezkuntza ere es-
kainiko baitute aurrerantzean. Itxaro-
pentsu daude, uste baitute eskaintzaren 
ondorioz ikasle kopurua bikoiztuko du-
tela. Hala ere, Lehen Hezkuntzako eskola 
Trebiñutik kanpo egingo dute, 5 kilo-
metora dagoen Manzanos herrian. Lo-
tinaren esanetan, “hau ez da Argantzon 
Ikastolaren garaipena, baizik eta onar-
tzea egoerak behartuta eta ikastolaren 
hobebeharrez barrendegitik kanpo irten 

beharko garela”. Izan ere, Trebiñun ha-
mabost urtez lan egin ostean, ondorioz-
tatu dute oraingoz ezinezkoa dela bertan 
egitasmoa garatzen jarraitzea.
 2018ko Araba Euskaraz beraiek anto-
latuko dute. Helburua Argantzon Ikas-
tolaren proiektua, egoera eta Trebiñu 
ezagutaraztea dira. Lotinaren ustez, hitz 
batekin definitzekotan “penagarria” da 
ikastolaren egoera eta “bateren bat lo-
tsatu beharko litzateke”. “Eskale kro-
nikoak” direla ere pentsatu izan dute 

ikastolakoek: “Gu irakasleak gara, baina 
egonkortasuna lortu ahal izateko ordu 
eta energia asko kentzen duten kontue-
tan ari gara”. Ikastolatik kanpo jasotzen 
duten erantzuna: “Animoak, txaloak, hitz 
onak eta batzuetan dirua (lehen gehia-
go)”. Eusko Jaurlaritzaren bidez Udalak 
euskara sustatzeagatik jasotzen duen 
dirua galtzekotan egon ziren. Hala ere, 
Lotinak dio Eusko Jaurlaritzako Kultura 
Sailean gidaritza berria abiatu denetik 
harremanak askoz hobeak direla. Ikasto-
la ofizialki arautua dago, baina EAEn alta 
emanda ez dagoenez, Hezkuntza Sailak 
ezin du zuzenean esku hartu eta EAEko 
Kultura Sailetik kudeatzen da egoera.
 Udalerrian, ikastolak duen sosten-
guarekin ere gustura dago, bere garaian 
EAJko udal-gobernuak bultzatu zuen 
proiektua geroztik udaletxean dauden 
Independienteek ere sostengatu dutela-
ko. Herrian ere pozik daude, eta egitas-
moaren aldeko familia guztiak ikastolara 
joaten ez diren arren, Argantzonentzat 
garrantzitsua da herrian bertan eskola 
izatea. Zailtasunak zailtasun, ikastolaren 
egitasmoa sendotu eta eraberritu da. 
Adibidez, Gasteiztik ere badoa jendea 
ikastolara, izan ere, konfiantzaren pe-
dagogia, umeen zirkulazio librea, adin 
nahasketa, eta gertuko tratua ildo meto-
dologikoak erabiltzen dituzte, eta gura-
soei erakargarri egiten zaie. 
 Ekainaren 17an egingo den Araba 
Euskaraz aukera paregabea da Gasteiz-
tik 20 minutura dagoen “adabakira” 
hurbildu eta ikastolaren egoera ezagu-
tzeko. Trebiñu oraindik ez da Araba eta 
Argantzon Ikastola ez da ohiko eskola. 
Trebiñuarren borondatearekin eta lan 
eskergarekin aurrera atera den proiek-
tua da, egonkortasuna eta biziraupena 
egunero kolokan dituena. n

Argantzonen dago ikastola. Haur Hezkuntza 
daukate. 2003an, sorrera urtean, hamaika haur 

ziren. Azken urteotan 40-50 dabiltza. 

 » Ikastolak jauzi bat emango 
du. Lehen Hezkuntza 
ere eskainiko dute. 
Itxaropentsu daude, uste 
baitute eskaintzaren 
ondorioz ikasle kopurua 
bikoiztuko dutela

 » Erakunde batzuetatik 
jaso duten mezua 
izan da ez dutela 
egingo salbuespenik 
Trebiñurekin. Eta 
trebiñarren erantzuna: 
“Baina Trebiñu 
salbuespena da!”
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Beti esan izan duzu “gure helburua bel-
tzen askapena lortzea zen, ez berdin-
tasuna legearen aurrean, sistema bere 
horretan onartzea esan nahi baitzuen 
horrek”. ikuspegi horretatik abiatuta nola 
baloratzen duzu Black Lives matter mu-
gimendua?
Lehenik eta behin esan beharra daukat 
ez dela mugimendu bat, ez dakit zer-
gatik esaten dioten mugimendu. Zerk 
adierazten digu traola horren atzean 
mugimendu bat dagoenik? Baina, eki-
men antolatu bat balitz ere, zein dira ha-
ren helburuak? Haietako gehienek Hi-
llary Clinton babestu zuten. Nola babes 
dezakezu Clinton, beltza izanik? Polizia-
ren basakeriaren aurkako ekimen gisa 
hasi zen eta horixe da. “Eskuak gora, 
ez tiro egin” bezalako leloak erabiltzen 
dituzte, baina non dago pentsamendu 
iraultzailea hor? Beraz, ez dut aldake-
ta sakon baterako ezer ikusten hor, ez 
ekintzarik ez programarik.

Era berean, feminismo liberala ere kriti-
katu duzu.
Tira, ez dakit hori zer den, baina mugi-

mendu feminista-edo delakoa, AEBetan, 
ideal zuri burgesen menpe dago. Esku-
bide erreproduktiboei buruz hitz egiten 
dizute, baina familia-plangintza eman 
zigun Margaret Sanger nor zen gogoan 
hartu gabe. Eugenesiaren aldekoa zen, 
populazio jakin batzuk ezabatzearen al-
dekoa, eta abortatzeko lehenbiziko kli-
nikak non eta Harlemen zabaldu zituen.
 Bestalde, beirazko sabaia hautsi nahi 
dutela diotenean esan nahi dutena da 
enpresa-munduan parte hartu nahi du-
tela, eurek ere berdintasuna izan deza-
ten beste pertsona batzuk zapaltzeko, 
emakumeak barne.
 Eta mugimendu horretan ez duzu 
emakume beltzik ikusiko, eta latinorik 
ere ez, gutxi batzuk kenduta. Emaku-
me zurien mugimendu bat da berez, bai 
lehen, bai bigarren, bai hirugarren ola-
tuetan.

Ez duzu uste, halere, badirela emaku-
meok borrokatu beharreko eskubideak?
Jakina, horrek ez du esan nahi ez du-
danik uste badirela emakume pobreek 
eta beltz eta latinoek bereziki jasaten 

dituzten zenbait gai, emakumeon arazo 
gisa aurre egin beharrekoak. Adibidez, 
emakume beltzak dira mundu osoko tal-
derik pobreena. Saharaz azpiko Afrikan, 
adibidez, gizon beltzak baino pobrea-
goak dira leku guztietan. Eta inork ez du 
hitz egiten pertsona horiei buruz, AEBe-
tan beren seme-alabak zaintzeaz ardu-
ratzen diren emakume pobreei buruz 
hitz egiten ez den bezala. Eta feminista 
liberal horiek bultzatzen dutena beren 
bizi-estiloa da. Beren baloreak hedatu 
nahi dituzte, pentsaera burges tipikoak 
egin ohi duen moduan, uste baitute be-
rek pentsatzen dutena dela zuzen eta 
egokia.
 Bill Clintonek onartu zuen Laguntza 
Sozialen Erreformarako Legean ederki 
ikusten da hori. Erreforma horrek ema-
kume pobreak kriminalizatu zituen, eta 
jendeak haren alde bozkatu zuen, pen-
tsatuz emakume beltzei eragingo ziela 
gehienbat. Baina laguntza sozialetatik 
bizi diren gehienak zuriak dira, haiek 
baitira gehiengoa AEBetan. Lege horrek 
emakume pobreen kriminalizazioa eka-
rri zuen, osasun-arretarik gabe utzi zi-

Elaine Brown elkarrizketatu dugu Bartzelonan, Literal Liburu eta Ideia 
Erradikalen Azokan. 1974-77 bitartean pantera Beltzen Alderdiko presidente 
izandakoak gaztetan bezain irmo jarraitzen du, hitzak ez baizik ekintzak 
behar direla aldarrikatzen.

Elaine Brown
“Presoek eta preso ohiek dute 
potentzialik handiena iraultzaren 
abangoardia izateko”

maria Colera intxausti 
@mariacolera 
ArGAZKIAK: OrIOL cLAvErA
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tuen emakume horien haurrak eta femi-
nistek ez zuten txintik ere esan.
 Eta hemen garrantzitsuena da galde-
tzea ea zein diren emakumeen kezka 
nagusiak. Gizonen berdinak izatea al da 
gure kezka? Tira, nik ez dut Afganista-

nen jendea hiltzen dabilen jeneral baten 
berdina izan nahi. Baina kezkatzen nau 
nire bizitzeko aukerak mugatuta egotea 
emakumea naizelako eta ezin dirurik 
irabazi ahal izatea nire seme-alabez ar-
duratzeko emakumea naizelako.

Zer deritzozu #metoo ekimena?
#MeToo mugimendu hori Hollywood-e-
ko ebento moduko bat da, eta hortxe 
ikusten dituzu emakumezko aktoreak 
kexuka halako gizonek bi milioi jaso di-
tuelako eta berek milioi bat bakarrik. 

 » “[AEBetako feminista 
liberalek] beirazko 
sabaia hautsi nahi 
dutela diotenean 
esan nahi dutena da 
enpresa-munduan parte 
hartu nahi dutela, eurek 
ere berdintasuna izan 
dezaten beste pertsona 
batzuk zapaltzeko, 
emakumeak barne”

 » “Lumpen proletariotza 
Lurreko zaborra ziren 
Marxentzat, berak 
langile-klasea baloratzen 
zuelako. Eta esklabuak 
ez zituen soilik beltzez 
osatutako klase berezi 
gisa ikusi. Langile-klase 
bat osatzen zuten, baina 
soldatarik gabe”

 » “Presoek irabazi handiak 
sortzen dituzte, haiek 
edo estatuak gastatzen 
duten dirutzaren bidez. 
Jende pila bat ari da dirua 
irabazten espetxeen 
kontura”
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Eta, bitartean, ez dute ezertxo ere esan 
egunero bizitza aurrera ateratzen saia-
tzen diren kaleko emakume arruntez. 
Eta, bestalde, bortxatutakoak zuriak di-
relako izan du halako oihartzuna kontu 
guztiak. Emakume zurien biziak garran-
tzitsuagoak dira, argi eta garbi, ema-
kume beltzenak baino, eta inork ez du 
horretaz hitz egiten.
 Edonola ere, feminista naizela diot, 
bai, nola ez naiz bada izango, emakumea 
naiz eta! Zapalduta nago emakume gisa, 
beltz gisa eta pertsona pobre gisa. Egia 
da badaukadala etxe duin bat eta jateko 
adina, baina, azken batean, ez daukat 
kontrolik emakume gisa, beltz gisa eta 
gizaki gisa baldintzatzen nauten gauzen 
gainean.

Eta zein zen pantera Beltzen jarrera femi-
nismoaz?
Pantera Beltzek oso jarrera sendoa 
hartu zuten emakumeen askapen mu-
gimenduaren eta borrokaren alde, eta 
berdin gay askapenaren alde ere. Ema-
kumeen askapenaren alde geunden, 
emakumeok askatasuna izan genezan 
geure patua definitzeko, geure patua 
ez zedin baldintzatuta egon gizon bate-
kin ezkonduta geunden edo ez arabera. 
Emakume askok, gizon batekin ezkondu 
ezean, ez baitzeukaten bizitzeko nahi-
korik, eta, beraz, soziala den auzi hori 
guztiz ekonomikoa da aldi berean.

Beste mugimendu iraultzaile batzuek ez 
bezala, pantera Beltzek garrantzi handia 
eman zioten lumpen proletariotza dela-
koari, “iraultza gidatzeko sektore motiba-
tuena” zirelako, zure hitzetan. Alderdiak 
jende hori heztea eta politizatzea erabaki 
zuen. Nola lortu zenuten “ghettoko amo-
rrua ekintza iraultzailea bihurtzea”?
Hogei urte daramatzat espetxean da-
goen eta espetxetik ateratako jendea-
rekin lanean. Nire iritziz, haiek dute 
potentzialik handiena iraultzaren aban-
goardia izateko. Jakina, masek ere bat 
egin beharko dute uneren batean, baina 
gainerako jende guztia sistemari lotuta 
dago. Lanpostu bat daukate edo nahi 
dute. Beste hauek aldiz ez dute lanpos-
turik nahi, ez dira sistemaren parte, ez 
zaie gustatzen, eta polizia gorroto dute. 
Arriskatu egin dira bizitzan eta, beraz, 
potentzial handiagoa daukate egunero 
lanera doan pertsona batek baino, bere 
telebistarekin eta Disneylandeko opo-
rraldiekin.

 Bestalde, eta Marxek huts egin zuen 
horretan beltzekiko, lumpen proletario-
tza Lurreko zaborra ziren Marxentzat, 
berak langile-klasea baloratzen zuela-
ko. Eta esklabuak ez zituen soilik bel-
tzez osatutako klase berezi gisa ikusi. 
Langile-klase bat osatzen zuten, baina 
soldatarik gabe. Eta, beraz, Marxen de-
finizioari jarraiki, haren garaiko proxe-
neten parekoak lirateke egungo droga
-saltzaileak. Horixe baita AEB beltzean 
daukaguna. Lanpostu bat edukita ere, 
beltz gehienek ez daukate proletario-
tzaren masa handiko kide izateko adi-
na dirurik, eta trapitxeoan ibili beharra 
daukate.

munduko preso kopuru handiena duen 
herrialdea dira AEBak, 2.120.000 preso-
rekin. Nola iritsi zarete egungo egoerara?
Espetxeratuen kopuruan eta espetxeal-

diaren iraupenean izandako gorakada 
fenomeno berri samarra dugu, gaizkile 
errepikariak zigortzeko Bill Clintonek 
1994an onartu zuen lege baten emaitza. 
Lege horren arabera, hirutan zigortua 
izateak biziarteko zigorra zekarren au-
tomatikoki.
 1994-2004 bitartean bikoiztu egin 
zen preso-kopurua. Erdia beltzak, biz-
tanleria osoaren %13 izan arren. Kon-
tua ez da beltzak espetxeratzeko plan 
bat dagoenik: zerbait automatikoa da 
1865az geroztik, sheriff-departamen-
tuak ihes egindako esklaboak harrapa-
tzeko sortu baitziren. Eta ikusten dugu 
hemen denek ateratzen diotela etekina 
sistema horri, eta beltzak beti azpian. 
Thomas Jefferson Independentzia Al-
darrikapenaren egileak ederki azaldu 
zuen ikusmolde hori. Esaten zuen bel-
tzak zuriak baino gutxiago zirela, bai 
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gogoaren bai gorputzaren dohainetan, 
desatsegina zela haien kolorea, eta kira-
tsa zeriela, eta, beraz, gizakien mailara 
iristen ez zirenez, haiek ez ziren giza-
kiak esklabo bihurtzen ari. Horixe izan 
da AEBen oinarria, 1710az geroztik.

Azalduko diguzu zertan datzan espetxe
-konplexu industrial arrazista?
Presoek irabazi handiak sortzen dituzte, 
ez bereziki fabrikatzen dituzten gauzen 
bidez, haiek edo estatuak gastatzen du-
ten dirutzaren bidez baizik. Espetxean 
denetik daukate: telefono-deiak, bideo
-deiak, arropa, janaria… denetik eros 
dezakete, baina kalean baino askoz ga-
restiago. Eta sosik ez daukatenez, ka-
lean inongo etekinik sortuko ez luketen 
preso horiek berek izugarrizko gastua 
eragiten dute. Kaliforniako estatuak, 
adibidez, 70.000 dolar gastatzen ditu 
presoko urtean.
 Egia da preso batzuek musutruk lan 
egiten dutela. Errepideak garbitzeko 
erabiltzen dituzte, lorategiak atontze-
ko, altzariak egiteko… eta ez diete ezer 
ordaintzen, edo oso gutxi. Eta espetxe
-konplexu industriala konplexu militar 
industrialaren pareko zerbait da, baina 
presoekin. Jendeak uste du espetxe pri-
batuei lotuta dagoela gehienbat, baina 
ez, estatuaren jabetzako espetxeei lotu-
ta dago sistema hori. Langile pila batek 
egiten baitu lan bertan. Kalifornian, adi-
bidez, espetxezainek 100.000 dolar ira-
bazten dute urtean. Zuk uste duzu espe-
txe-sistema desagertzea nahiko dutela? 
Eta langile horiek beren sindikatuak 
dituzte espetxezainek beren lanpos-

tua galtzen ez dutela ziurtatzeko. Eta 
zein da daukaten merkantzia nagusia? 
Presoak. Ezinbestekoa da haientzat es-
petxeak betetzen jarraitzea. Jende pila 
bat ari da dirua irabazten espetxeen 
kontura. Preso gehienak, gainera, des-

berdintasun ekonomikoengatik daude 
espetxean, eta beltzak dira espetxera-
tzeko daukaten bazkarik onena, inork 
ez baitu ezer egiten haiengatik, ez bai-
taukate prozesu-kostuak ordaintzeko 
dirurik.

2014an Oakland and the World Enterpri-
ses ekimena jarri zenuen martxan, pre-
so-ohien jabetzako eta haiek zuzendu-
tako irabazi-asmoko negozioak sortzeko 
asmoz. Zertan da proiektua?
Beltzok AEBetan jasaten dugun zapal-
kuntzaren alderdietako bat da espe-
txean egon bazara, handik ateratzean 
ez duzula lanik aurkituko, osaba baten 
dendan-edo ez bada, lana eskuratu bai-
no lehen aurrekari penalak aurkeztu 
behar baitituzu eta enplegu-emaileak ez 
zaitu kontratatuko. Hortaz, lanik gabe 
oso litekeena da berriro egitea delitu-
ren bat, droga saltzen edo legez kan-
poko zerbait egiten, eta espetxean bu-
katzea berriro ere. Egoera hori ikusita, 
eta udaleko ordezkari baten babesare-
kin, lur-zati bat lortu genuen, espetxe-
tik ateratako jendearen eta populazio 
marjinalizatuetako jendearen –hau da, 
beltz pobreen– jabetzako kooperatibak 
sortzeko.
 Ekimena martxan jarri eta hiri-ba-
ratze bat daukagu oraingoz. Eta bara-
tzetik ateratako barazkiekin elikagaien 
bankua antolatu dugu. Horrekin batera, 
etxebizitza eskuragarriak eraiki nahi di-
tugu, eta ekimena beste hiri batzuetan 
errepikatzea nahiko genuke, espetxetik 
ateratako jendeak aukeraren bat izan 
dezan. n

Ezkerreko argazkian, Oakland and the World 
Enterprises ekimena: “Udaleko ordezkari 

baten babesarekin, lur-zati bat lortu genuen, 
espetxetik ateratako jendearen eta populazio 
marjinalizatuetako jendearen –hau da, beltz 

pobreen– jabetzako kooperatibak sortzeko. Hiri 
baratze bat daukagu oraingoz eta baratzetik 

ateratako barazkiekin elikagaien bankua 
antolatu dugu”.

Eskuineko argazkian, Elaine Brown –ezkerretik 
lehena–, ondoan Huey Newton duela,  

Pantera Beltzen sorreretan. 
ArGAZKIA: BETTMANN/cOrBIS

 » “Emakume beltzak dira 
mundu osoko talderik 
pobreena. Eta inork ez 
du hitz egiten horiei 
buruz, AEBetan beren 
seme-alabak zaintzeaz 
arduratzen diren 
emakume pobreei buruz 
hitz egiten ez den bezala”

ARGIA | 2018/06/10 33

AEB | pANtErA BELtzAK | ArrAzAKErIA | FEmINIsmoA NAZIOARTEA



Eskuak estu lotuta eta ahotsak libre, 
erabakitze eskubidearen aldarrikapena-
rekin Donostia, Bilbo eta Gasteiz lotzeko 
erronka hartu du bere gain Gure Esku 
Dagok (GED), inoiz gurean antolatu den 
mobilizazio erraldoienean. 38 herri eta 
hiru hiriburu, 100.000 katebegi gutxie-
nez. Gure Esku Dagok bost urte bete-
tzear dituenean ailegatu da bigarren 
giza katearen proposamena, 2019ko 
hauteskunde zikloa hasi aurretik, Eus-
ko Legebiltzarreko alderdiei hauspoa 
eman eta herritarren hatsa senti deza-
ten. Euskal Herri mailan bidea zabaldu-
ko duen mugarria finkatu nahi dute.
 GED sasoi ederrean heldu da giza ka-
tera, edo, hain zuzen, mobilizazioaren 
prestaketa izan da entrenamendurik 
eraginkorrena. Inpresio hori du Nerea 
Epelde Bilboko eta Deustuko kideak. 
“Mobilizazioak auzoetako lantaldeak 
berpiztu ditu, inoiz baino sendoago 

dauden hamabost talde ditugu martxan. 
Inurri lanak behar du noizean behin iru-
di bat, inflexio puntu bat”.
 Bost urteko jardunean kultura poli-
tikoa aldatzea izan da GEDen ardatze-
tako bat. Saretu dira harreman berriak 
eta gainditu hainbat aurreiritzi. “Ez da 
erraza muga ideologikoak gainditzea”, 
dio Epeldek, “baina aurreko giza katea-
ren aldean orain jendearen mesfidantza 
gutxitu dela sumatu dut. Lehen zipriz-
tinduago zegoen gaia. Nor ote zegoen 
GEDen atzean, galdezka zebiltzan ba-
tzuk”. Euskal herritarren arteko erre-
zeloak urtzen doaz poliki-poliki eta ia 
oharkabean, kaletik desagertzen den 
elurra bezala. 
 “Ardura da, erronka da, beldurra sor-
tzen du, bertigoa, erotuta nabil, ala?”, 
azken hilabeteetan burutik pasa zaiz-
kionak zerrendatu ditu Loren Roca Do-
nostiako GEDeko kideak. Manifestazio 

baten aldean konplexutasun berezia du 
giza kateak. 3.000 boluntariok dimen-
tsio handiko antolakuntza osatzen dute: 
kilometroen arduradunak, autobusen 
antolaketa, izen-emateak, baimenak, 
kamiseta eta zapien salmenta, koordi-
nazioa, irudien grabaketa… ekimena-
ren arrakastak antolakuntza zorrotza 
eskatzen du. “Konbentzituta nago irudi 
bikaina emango dugula”.
 Gasteizen ere igarri dute azken astee-
tan ekinaldia, Lorea Hernandez GEDeko 
kidearen arabera, “aurreko hilabeteetan 
jendea galdu xamar zebilen, ez zekiten 
Korrika antzeko zerbait edo zer genbil-
tzan antolatzen, baina azken asteetan 
nabaritu da aldaketa. Giza kateak jende 
asko hurbildu du gugana, dendara datoz 
zertan lagundu dezaketen galdetzera, 
eta interes handia piztu da”. 
 Erabakitze eskubidearen matazari 
segidan josten zaio estatus politikoa-

Gure Esku dagok bost urteko zikloa 
borobilduko du Gipuzkoa, Bizkaia 
eta Araba lotuz, gutxienez 100.000 
lagun behar dituen giza katearekin, 
erabakitze eskubidea izan dadin 
Euskal Herriko etorkizunaren 
ardatza. 

iñaki Larrañaga 
@inakiLarra 
ArGAZKIAK: DANI BLANcO

Donostia-Bilbo-gasteiz giza katea

irabazteko etorri dira
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ren hari-muturra. Estatu independen-
tea izateko aukera, alegia. Baina GEDek 
erabakiaren esanahi zabalean ulertzen 
du, gizarte politika mailan. Hainbat al-
darrikapen lotzen dituen haria dela dio-
te, bogan dauden bi diskurtsorekin bat 
eginda: feminismoaren baitako “norbe-
ra bere gorputzaren jabe”, eta pentsio 
sistema bertan kudeatzearen aldekoa. 
Hartu emana izan da elkarte hauekin 
eta bi aldarrikapenen olatua giza katean 
presente egongo da. Hezkuntza sistema, 
hizkuntza eskubideak, lan baldintzak… 
auzi hauetan dabiltzanen topaleku ere 
izan nahi du giza kateak. Hori ikusaraz-
teko, bost euroren truke banatuko diren 
zapi zuriak askotariko mezuz margotze-
ko gonbidapena luzatu du GEDek.  
 Iruñean, Gazteluko plazan, kate bikoi-
tza irudikatu zuten maiatzaren 19an: 
Nafarroako kateen armarria eta giza 
katea. Oraingoan nafarrei Zarautz eta 

Arabako lautada betetzea egokitu zaie, 
2014an haienean gipuzkoar eta arabar 
katebegiei tokia egin eta gero. Bilboko 
Nerea Epeldek ez du autobusen joan-e-
torria erraldoia izango den zalantzarik. 
“Seguru jende piloa mugitzen dela giza 
kate honetarako, baita Nafarroatik ere. 
Bilbotarrok hirian bertan dauzkagu ki-
lometroak...”, irribarre bihurria ager-
tu zaio Epelderi ezpainetan, “eskerrak, 
kostatzen zaigu Bilbotik ateratzea eta”.
 2014ko kateak hiriburu bakarra iga-
ro zuen: Iruñea. Giza katea nondik pasa 
hor indartu zen GED, eta oraingoan Bil-
bo, Gasteiz eta Donostiako sugarrak 
hauspotu nahi dituzte. “Bilbo plaza 
zailena da. Gakoa izango da ekainaren 
10aren bultzada mantentzea. Gerora 
begira oinarri sendoagoa eraikiko du”. 
Gasteizen ere ekainaren 10ak piztu du 
ilusioa, “itxura ona eman behar dugu”, 
eta ezagun zaio hitz egiteko abiadan, 

“oso lanpetuta gabiltza”. Aiztogile edo 
“Kutxi” kalea jai erraldoi bihurtuko den 
egunean jendea katerako ordenatzeaz 
arduratuko da Lorea Hernandez.

Legebiltzarrari bultzada
Gure Esku Dagok hasieratik argi izan 
du fokua non jarri: “Herritarrak gara 
protagonistak”. Baina ekainaren 10ean 
nor bultzatu behar den ere garden era-
kusten du katearen helmugak. Eusko 
Legebiltzarraren atarian osatuko da 
201,9 kilometroa, azkena hain zuzen, 
autogobernu ponentzia eztabaidatu eta 
idazten ari den erakundean. Abagune 
egokia dute, beraz, erabakitze eskubi-
dea erdigunean kokatzeko.
 “Gasteizko Legebiltzarreko lehen hiru 
alderdiek erabakitze eskubidearen al-
deko diskurtsoa dute. %75 baino gehia-
go dira”, esana du Angel Oiarbide GEDen 
bozeramaileak, nahiz eta eguneroko po-

2014an egindako giza katearen irudi bat Iruñean, 
Alde Zaharreko sarreretako batean.
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litikan apenas hezurmamitu den gehi-
keta hori. “Hurbiletik segitzen ari gara 
ponentzia. Gure ordezkarien adostasu-
na ezinbestean herri honen nahiaren 
araberakoa izan behar da”. Maiatzaren 
24an EAJ eta EH Bilduk bat egin zuten 
estatutu berriaren hitzaurrean erabaki-
tze eskubidea aitortzerako orduan; El-
karrekin Podemosek azken unean atze-
ra egin zuen.
 Eusko Ikaskuntzak eta Eusko Lege-
biltzarrak lankidetza hitzarmena sinatu 
dute autogobernua elkarrekin berritze-
ko. Horren baitan, giza katearen bezpe-
ran, 600 lagun elkartuko dira Gasteiz, 
Donostia eta Bilbon herritarren ekarpe-
nak jaso eta adostasunerako aukerak eta 
joerak bilatzeko. Prozesu parte hartzai-
le horren sintesia Eusko Ikaskuntzari 
dagokio, gerora Legebiltzarrak estatutu 
proposamenean txertatzeko. 2019ko 
negurako aurreikusia dute azken fasea: 
galdeketa ahalduntzailea, Espainiako 
Gorteen onarpena eta erreferendum 
behin betikoa. Maiatzaren 27an, Ger-
nikan, 200 hautetsik erabakitzeko es-
kubidearen alde sinatutako manifestua 
ezagutu zen. Hegoaldeko hiriburuetako 
lau alkateek bat egin zuten harekin. 

Hegoaldeko haizeak
2018ko testuinguru politikoa ez da sa-
murra, egin duten analisiak jasotzen 
duenez: “Bidegurutze batean gaude: 
hegoaldetik datozen haize atzerakoiak 

ditugu alde batean, eta demokrazian 
oinarritutako ziklo berri bat bestean”. 
155 artikuluaren mamuak estali du zaz-
pi hilabetez Katalunia, eta bide batez 
euskal autogobernuak kikildu. Katean 
keinu bat egingo diete Kataluniako pre-
so politikoei, 122garrena elkartasun ki-
lometroa izango da, Indautxun, eta zapi 
horiak salduko dituzte ANC eta Omnium 
Culturalen elkartasun diru kutxarako. 
Ez da ahazteko kontua, Gure Esku Da-
gok antolatu zituela, ez beste inork, Ka-
taluniako erreferendumaren aldeko bi 
manifestazio jendetsuenak Bilboko Au-
tonomia kalean. 
 Espainian abiadura hartu duen bir-
zentralizazio korrontearen aurrean 
egonean egoteak egungo autogobernu 
mugatua arriskuan jarri duenean, Gure 
Esku Dagok ekainaren 10eko giza ka-
tearen garrantzia seinalatu du: “Balio 
behar du adierazteko herri hau ez da-
goela prest atzera egiteko bere asmo 
eta helburuetan”. Zorionez edo zori-
txarrez, mehatxua sentitzea mobiliza-
zioaren lagungarri izaten da maiz, eta 
horregatik ere erantzun zabala espe-
ro dute antolatzaileek. Zifra hutsetan 
esanda: 2014ko katea baino %70 luzea-
goa da igandekoa.
 Espainia eta Kataluniako gorabehe-
rek demokraziaren alde egingo duten 
peskizan, itxaropenez ikusten dute 
ETAren zikloaren itxiera, beste bat za-
baltzeko grinez. “Azken hamarkadetan 

bizitako testuinguru konplexuaren os-
tean, aurrera egiteko tresna bat gehiago 
da erabakitzeko eskubidea. Epe luzera-
ko bizikidetza bermatzeko gako garran-
tzitsu bat”. 
 Gure Esku Dagok egindako spotak 
aintzat hartzen du ahoz aho dabilen 
“hoztasuna”, mobilizazioa etsipena-
ren antidoto edo aringarria izan liteke. 
Gauzak horrela, iragarpen bideoan zu-
zenean bota dute gezia bihotzera. Al-
dageletan jota ahituta diruditen ema-
kume errugby jokalariak, eta kapitaina 
animoak eman nahian: “Zer gertatzen 
zaigu? Noiz bilakatu gara garen talde 
kaskar hau? Nondik gatozen ahaztu du-
gula ematen du. Zertarako balio du kon-
trarioari gure akatsak aurpegiratzeak 
taldea ez bagara? Taldea ez bagara alfe-
rrik ari gara. Talde bat gara, ala etxera 
joan behar dugu? Ez daukazue irabaz-
teko gogorik?”. Behin coaching ariketa 
amaituta, mundua irabaztera ateratzen 
dira neskak.

2.019 arrazoi Herri Ituna errazteko
Giza katea borobilduko duen dokumen-
tua, Herri Ituna, labetik ateratzeko ata-
rian da, erabakitze eskubidea 2.019 arra-
zoiz jazten duen txostena. Azken urtea 
lanketa hori egiten eman dute. “Zergatik 
Erabaki?” galderaren bueltan hiriburue-
tan mahai inguruak eta eskualdeetan 
saio parte hartzaileak egin dituzte. Web-
gunean eskuragarri duten dinamizazio 

GIZA KATEA  
EKAINAK 10

Egitaraua
10:00

Parte-hartzaileak iristen hasiko dira
11:30

Giza katea muntatu eta animazioa hasiko da
12:00-12:30

Giza katea eta ekitaldi nagusia
12:30-13:00

BUKAERA. Amaierako seinalea
Jai giroa Bilbon, Donostian eta gasteizen

+100.000 pertsona

1.200 autobus

3.000 boluntario

2.019 arrazoi
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gida mardula landu dute horretarako, 
eta internetez ekarpenak jaso dituzte. 
2.000 bat lagunek parte hartu dute, sek-
torez sektore bilduta: ongizatea, kultura, 
herritartasuna eta lurra.
 Giza katea egin eta astebetera txoste-
na erakundeen esku utziko dute: Eusko 
Jaurlaritzan, Nafarroako Gobernuan eta 
Euskal Elkargoan. Helburua da doku-
mentu horrek Herri Ituna ahalbidetzea, 
“Euskal Herriko eragileen artean herri 
gisa erabakitzeko behar diren konplizi-
tateak eta adostasunak jostea helburu 
duen Erabakitzeko Eskubidearen Alde-
ko Herri Ituna”, GEDen 2018ko plangin-
tzaren arabera. 2019an gogoeta faseari 
ekingo dio herri dinamikak, bost urteen 
balorazioa egin eta etorkizunerako pau-
soak eta helburuak finkatzeko.

HERRI GALDEKETAK

2018/06/17: Igeldo
2018/11/18: Donostia eta Irun 

“Bulebarretik hasi eta Kontxa, Antiguo, Añor-
ga, jendez bete-bete eginda”. Loren Roca Donos-
tiako Gure Esku Dagoko kideak irudikatzen du 
ekainaren 10eko argazkia. “Alderdi Ederren herri 
mugimendu batek kontzertuak antolatu ditu, 
hori berria da, muga mentalak apurtzen ari gara 
apurka apurka. Ondo ateratzen bada nabarituko 
da galdeketan”. Azaroaren 18an Donostiako auzo 
guztietara hauteslekuak eramateko azpiegitu-
rak prest daukate, 30 hautesleku gune inguru, 
besteak beste. Mahaietan auzoko jende esan-
guratsua egon dadin ahaleginak egiten ari dira, 
horrek lagunduko duelakoan.
 Galdera ez dute oraindik zehaztu, lanketan 
dabiltza. Orain arteko saioetan bi joera edo gal-
dera mota sumatu dituzte: burujabetasunaz eta 
antolaketa politiko zehatzaz, esaterako, estatu 

independenteaz galdetzea. “Jendea mugiaraztea 
da helburua eta honen araberako galdera osatu 
beharko dugu denak eroso senti daitezen”. 
 Pedagogia kontua da batez ere, loteslea ez 
den heinean. “Edo ahalduntzen gara eta sinesten 
dugu erabaki dezakegula, edo ez daukagu zeregi-
nik”. Besapean 10.000 donostiarren sinadurak di-
tuztela eman dute urratsa, txindurri lana eginda, 
“egun euritsuetan mahaian sinadura bila ibiltzea 
ez da erraza!”.
 Irunen ere azaroaren 18an egingo dute galde-
keta, alegia, Gipuzkoako herri handienean eta 
Euskal Herriko seigarren udalerri populatuenean. 
Antolatzaile taldea, Hartu Hitza, 2017an eratu 
zuten, sentikortasun eta jatorri desberdineta-
tik zetozen pertsonak bilduta, Gure Esku Dagok 
abiatutako dinamika jarraituz Euskal Herriaren 
estatus politikoari buruzko galdeketa antolatze-
ko 3.800 sinaduratik gora bildu dituzte.

www.booktegi.eus
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189.204 boto

%22,81ko parte hartzea
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Herriak: 2 
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2018 (orain arteko datuak)
Herriak: 23 
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parte-hartzea: 13.937 (%14,63)
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ANGEL OIARBIDE, GuRE ESKu DAGOKO BOZERAMAILEA

“HERRITARREN ERABAKITZEKO ARRAZOIAK  
ERABAKIGuNEETARA ERAMATEA JARRI DuGu HELBuRu”

Zer sentsazio dituzue ekainaren 10eko 
giza katearen atarian?
Ilusio handia. Behartu gaitu pertsona be-
zala ardurak hartzera. Inoiz baino plata-
forma gehiago daude martxan Araban, 
Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan. Oso 
ondo doa, Gure Esku Dago erronka han-
dietarako jaio zen, arriskatzeko. Katean 
azaleratuko dira gainera azken hilabe-
teetako mobilizazio erraldoiak: martxoa-
ren 8koak, Altsasukoak, pentsionistak… 
horien guztien aldarrien oinarriak lotzen 
dituena erabakitze eskubidea delako. 
Mobilizazioek erakutsi dute momentua 
dela borrokarako, altxatzeko eta elkarre-
kin egiteko. Galtzearen sintonia ere bada-
go orain. Hegoaldetik datorren haizeak 
daukaguna ere kendu nahi digu. Horren 
aurrean etorkizuna dugu irabazteko, di-
seinatzeko eta eraikitzeko. 

Giza Katea Eusko Legebiltzar atarirai-
no daramazue oraingoan. Zergatik?
Herritarren erabakitzeko arrazoiak era-
bakiguneetara eramatea jarri dugu helbu-
ru. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan badago 
eztabaida instituzionala, Nafarroan eta 
Iparraldean erritmo diferenteak darama-
tzate, Gasteizen indarra jartzeko deia han-
dik etorri zaigu. Orain legebiltzar horretan 
mugarri bat mugitzeko dugun gaitasunak 
Euskal Herri mailako eragina izango du. 
Herritar Ituna eramango dugu Gasteizera, 
baita Iruñea eta Iparraldeko Elkargora ere. 
Baldintzak sortu nahi ditugu Herri Ituna 
eman dadin. 

Bost urteko ibilbidea betetzear zarete, 
zein da Gure Esku dagoren balorazioa? 
Oso gustura gaude. Gure Esku Dago herri 
dinamikak ekarpena egin dio gizarteari. 
GED gabe, zein egoeratan geundeke? Ha-
sieran aipatu genuen, GED ez zela lelo bat, 
jarrera bat baizik. Ikusle izatetik protago-
nista bihurtzera. Ez da fede kontua, pau-
soak eman behar dira eta eragiteko au-
kera sentitu. Horretan ari gara. Lehen giza 
katea aurkeztu genuenean 123 kilometro 
antolatu genituen. 50.000 lagun behar ge-
nituen, hori zen gizartearen tenperatura. 

Erronka hori gainditu genuen eta bi ideia 
barneratu genituen: sentsibilitate politiko 
ezberdinetako jendeak elkarrekin pau-
soak emateko gaitasuna eta elkarrekin lan 
eginda eragiteko aukera zenbaterainokoa 
zen. Giza kate arrakastatsu harekin eske-
mak apurtzen hasi ginen. 

Galdeketak izan dira antolatu dituzuen 
ekintza nabarmenenak. 
Bigarren urtean ehuntzeko, adosteko eta 
erabakitzeko fasea zabaldu genuen. Gal-
deketak egitean jarri genuen amaieran in-
darra: 203 herri, 900.000 biztanle, 190.000 
lagunen parte hartzea, herritarren %22,81. 
Azaroan Donostiak eta Irunek ere bozka-
tuko dute. 

Emaitzen aurrean askok diote par-
te-hartzea txikia dela. Zer esango ze-
nieke?
Askotan estatistiketan gelditu da galde-
keten ildoa, galdeketa prozesuaren abe-
rastasunaren %99 galtzen da horretan. 
Instituzioen bozketekin alderatzen gai-
tuzte, ohorea da hori, guk ez ditugulako 

haien giza baliabideak, ezta milioi euroak 
ere. Eta instituzioenetan zenbatek parte 
hartzen du? %60k Gasteizen, lehenda-
karia eta lau urteko politika aldatzeko 
aukera izanda. Gustatuko litzaiguke as-
koz ere jende gehiagok parte hartzea, 
baina fase honi ezin zaio eskatu lotesleak 
liratekeen hauteskundeak bezalako par-
te-hartzea. Hori erabiltzen dute esateko 
ez dagoela interesik, gezurra da. Norbai-
tek uste badu Eskozia gai dela instituzio 
gabe horrelako zerbait egiteko, oso oker 
dago. Zer suposatzen du galdeketa egi-
teak? Haserretzeko gaia zena orain arra-
zionaltasunera eramatea. Hau fase bat 
da. Orain badakigu nola egiten den, nola 
antolatu behar den. 

Kataluniako Jordi Cuixart, omnium 
Culturaleko burua, aldamenean izan 
zenuten iaz Bilboko mosaikoan. orain 
espetxean da. Zer gogoeta egiten 
duzu?
Katalanek erakutsi dute determinazioz 

eta modu baketsuan, demokratikoki egin 
dutela bidea. Halere espetxeratuak izan 
dira, herritarrei hitza emateagatik. Hori da 
Espainiako Estatuan dagoen jarrera. Bi tre-
nen arteko talka eman da. Iraganekoa eta 
etorkizunekoa. Talka ez da amaitu. Uste 
duenak iraganekoak irabazi duela oker 
dabil. Min handia eragiten ari da, hori bai, 
baina oraindik ez da partida bukatu. Ez da 
ehun metroko saioa, maratoia baizik. 

2019rako ziklo amaiera iragarri duzue.
Urte horretan ziklo elektorala hasiko da. 
Adostasuna eta elkarlana hauspotzeko 
hauteskunde garaia beste muturrean da-
goen egoera da. Eredua borobildu behar 
genuen ordurako. Momentua heltzean 
bost urteen balorazioa egingo dugu eta 
ziklo berrian Gure Esku Dagok egin de-
zakeen ekarpenari buruz hausnartu. Era-
bakitzeko jaio ginen, erabaki arteraino-
ko ibilbidea dugunik ez dugu zalantzan 
jartzen. Etorkizuneko erronkei nola aurre 
egin hausnartu behar dugu. Datorren urte 
hasieran batzar bat egingo dugu horreta-
rako. n
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Emakumeak, bideo-jokoak eta zehaztasuna
Urrian Battlefield gerrako bideo-joko 
sortaren bosgarren zatia aterako da eta 
berriki bertsio berriaren trailerra ja-
rri dute ikusgai. II. Mundu Gerran giro-
tutako jokoan, emakumeak ageri dira 
frontean borrokan eta horrek hainbat 
jokalariren haserrea piztu du, zehazta-
sun historikoa aitzakia. Bada, gutxi izan  
arren (trailerrean bezala), emakume 

batzuk frontean ere aritu ziren. Gainera, 
nahiz eta girotze historikoari errepara-
tu, Battlefield jokoetan erritmo biziari 
lehentasuna eman izan zaio eta, adibi-
dez, armak garai hartakoak baino askoz 
azkarragoak dira jokoan. Baina emaku-
meak ikusteak esperientzia zapuzten 
dieten jokalari haiei horrek, itxuraz, ez 
die errealismorik kentzen. n

New York, 1851. Elizabeth Smith Miller 
emakumeen eskubideen aldeko ekin-
tzaileak bere ustez arrazionalagoa zen 
janzkera erabiltzen hasi zen: orkatiletan 
edo belaunetan biltzen ziren galtza za-
balak eta gainetik soineko eta gona labu-
rra. Amelia Bloomer ekintzailea berehala 
hasi zen horrela janzten eta joera The Lily 
emakumeentzako aldizkarian bultzatzen. 
Horregatik, galtza horiei bloomers esan zi-
tzaien handik aurrera. Baina Bloomerrek 
berak moda hori 1859an baztertu zuen, 
merinakea asmatu ondoren, haren beha-
rrik ez omen zegoelako.
 Ordurako belozipedoa asmatuta zegoen, 
baina tramankulu garestia eta gidatzen 
zaila zen. Belle Époque hasieran, 1870eko 
hamarkadan, bizikleten gurpilen tamaina 
berdindu zen, pedalak erantsi zizkioten 
eta prezioek behera egin zuten. Emakume 
batzuk ere animatu ziren horretan; leku 
batetik bestera askatasunez eta azkar joa-
teko aukera zuten bat-batean.
 Mehatxu berri hari aurre egiteko, 
medikuek berehala nabarmendu zuten 
bizikletan ibiltzea oso kaltegarria zela 
emakumeentzat: antzutasuna eta ner-
bioetako arazoak eragiten omen zizkien. 
Eta neurri batean egia zen emakumeei, 
kortse estu eta soineko astun haiekin, 
bizikletan ibiltzeak ez ziela mesederik 
egiten. Arazoa jantzietan zegoenez eta 
ez bizikletan, bloomers galtzak erabil-
tzen hasita konpondu zuten.

 Orduan, Frantziako irakasleei esko-
lara bloomersak jantzita joatea debe-
katu zieten, Londresen Emma Eades-i 
harriak botatzen zizkioten bizikletan 
irteten zenean, Lady Haberton-i ez zio-
ten kafetegietan sartzen uzten bizikleta 
kanpoan utzi eta zerbait edateko asmoz 
hurbiltzen zenean...
 Jarrera horiek nabarmen aldatu ziren 
mendea amaitu baino lehen. 1894an An-
nie “Londonderry” Kopchovsky ez zen 
txirrindularia, ezta emakumeen esku-
bideen aldeko ekintzailea ere. Baina bi 
gizonezko entzun omen zituen esaten 
emakumeentzat ezinezkoa zela bizikle-
tan munduari bira ematea, eta desafioa 
eduki zuen. Bostonetik irten eta 15 hi-
labetera itzuli zen abiapuntura, emaku-
meen eskubideen bultzatzaile eraginko-
rrenetakoa bihurtuta.  1891ko uztailean 
Chicago Tribune egunkariko zutabe ba-
tek hala zioen: “Lehen uste nuen emaku-
me batek egin zezakeen gauzarik okerre-
na erretzea zela, baina iritzia aldatu dut. 
Inoiz ikusi dudan gauzarik okerrena da 
emakume bat bizikletan ibiltzen”. Anniek 
munduari bira eman ondoren, ordea, ha-
laxe deskribatu zuen balentria The New 
York World-ek: “ Emakume batek inoiz 
egin duen bidaiarik harrigarriena”. 
 Hurrengo urtean, 1896an, Maria E. 
Ward-ek Bicycling for Ladies gida prak-
tikoa argitaratu zuen. Bizikletan ibil-
tzen, aukera egokiena erosten eta ma-

txurak konpontzen irakasten zuen gida 
hark eta, hala, handik aurrera emakume 
txirrindulariek ez zuten gizonezkoen 
beharrik izango. Urte berean Susan 
B. Anthony sufragista ezagunak garbi 
adierazi zuen bizikletaz zuen iritzia: 
“Munduan beste ezerk baino gehiago 
egin du emakumeak emantzipatzeko”. n

Nagore irazustabarrena 
uranga 
@irazustabarrena

EMANtzIpAzIorA BiziKletAn

Elliman igurtziak egiteko ukenduaren 1897ko 
iragarkia, emakume txirrindulariekiko jarrera urte 
gutxitan nola aldatu zen erakusten duena. 

 EA / DIcE

ThE GrAPhIc
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Eguraldiaren kontuak amaitu dira; ura, 
ura eta ura. Zertaz hitz egin igogailuan 
edo autobusaren geltokian? Ez dago no-
bedaderik eta beste zerbaiti tiraka hasi 
behar kontu kontari. Eguraldi txarra 
omen den honen abantaila, pentsatu 
egin behar... Lokatza bueltatu da lurra-
ren inguruan aritzen garenon egunero-
kora, Eskalapoin-aroa! Eskalapoi edo 
kalotxa, kloska, traskoa, txokoloa edo 
zur-oskia. 
 Eskalapoiak ez ditut ezagutu etxean, 
baina bere izena belarrian dut, gure-
tzat eskalaproiak dira, bere aipamena 
ohikoa genuen adierazle. Sekula ez dut 
jakin izan zein zurarekin egiten ziren 

zurezko oski horiek. Bi baldintza eska-
tuko nizkioke nik horretarako zurari: 
arina izatea eta lantzen erraza, biguina 
alegia. Eskalapoingileak garai batean 
basoan bertan, zuhaitza bota eta bertan 
egiten omen zuten lehen lanketa, zura 
berde-berde hezea eta gordina, izer-
ditan zelarik. Gero bukatuko zituzten 
etxeko lantokian. 
 Juan Garmendia Larrañagak 2007an 
idatzi zuen Luzaideko azken eskalapoi-
gilea ezagutu zuela eta aipamen horre-
kin batera lau zura aipatzen ditu: in-
txaurra (Juglans regia), urkia (Betula 
pubescens), haltza (Alnus glutinosa) eta 
gaztaina (Castanea sativa). Zenbaitek 
pagoa (Fagus sylvatica), makala (Popu-
lus nigra) eta zumeak (Salix spp.) ere 
aipatzen dituzte. 

 Oinetako horietan soilik galtzerdie-
kin edo almantarrekin edo mantarrekin 
edo txapinekin bildutako oinak sartzen 
zirenez, egokitzeko eta estutzeko baina 
era berean zuraren kontra minik ez har-
tzeko, iratzea (Pteridium aquilinum) edo 
artaburuaren zurikina (Zea mays) edo 
belar ondua sartzen zen. Ibilera goza-
tzeaz gain, oina berotu ere egingo zuten 
horiek...
 Ura urari deika. Urak dakarren loka-
tzetarako oinetakoak egiteko eta bere 
erabilera gozatzeko darabilzkigun lan-
dare gehienak urzaleak dira. Batzuk 
amorratuak: urkia, haltza, iratzea, ma-
kala eta zumeak.
 Uretan gabiltza, gaitzerdi elurretara-
ko galarretak edo bularretak behar ez 
ditugun bitartean! n

Jakoba Errekondo 
jakoba@bizibaratzea.eus

Urak dakarren lokatzetarako oinetakoak egiteko eta bere erabilera gozatzeko erabiltzen ziren landare gehienak urzaleak dira.  
Batzuk amorratuak: urkia, haltza, iratzea, makala eta zumeak.

eskalapoin-aroa
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Ezohiko itxura hartu zuen maiatzaren 
15ean Nafarroako Parlamentuko he-
mizikloak: Mundubatek, Mugarik Gabe 
Nafarroak eta IPESek antolatuta, II. Eli-
kadura Burujabetzaren Parlamentua 
egin zuten bertan. Nekazari eta ekoizle 
txikiek, Udaletako zinegotziek, INTIA 
Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien 
Teknologien eta Azpiegituren Institu-
tuko ordezkariek nahiz kontsumo talde 
eta hainbat kolektibotako kideek bete 
zituzten parlamentuko eserlekuak egun 
horretan, parlamentariekin batera. 

Bi urteko prozesuaren emaitza
Iaz hasi ziren elkarteak Nafarroan zehar, 
merindadez merindade, elikadura buru-
jabetzaren gaineko saioak egiten. Gober-
nantza lokal eta eraldatzailea elikadura 
burujabetza eta genero berdintasun ga-
koekin izenburupean, zonalde bakoitze-
ko ekoizle, udaletxe, elkarte, garapen 
agentzia eta bestelako eragileekin elkar-
tu ziren bertako errealitateen gainean 
hausnartzeko. 
 Segituan ohartu ziren, merindade bate-
tik bestera mugituta ere, antzeko arazoak 
zituztela. “Merindade guztietako egoerek 
partekatzen dituzte gauza asko, esatera-
ko, nekazari txikia desagertzen ari dela 
bizirauteko geroz eta zailtasun gehiago 
dituelako”. Urteetan bultzatu diren neka-
zaritza politikek eta merkatuaren joerek 
zerikusi zuzena dute egoera horrekin, 
Gotzone Sestorain prozesuko eta parla-
mentuko partaide eta ekoizlearen ustez.

Elikadura osasuntsua, herrien 
biziraupena eta justizia soziala
Merindade guztietako diagnostikoen 
aurkezpena egin eta gero, Nafarroa-
ko Gobernuari zuzenean hainbat neu-
rri har ditzala eskatzeko erabili zuten 
partaideek Elikadura Burujabetzaren 
II. Parlamentua. Zer neurri? Lurra az-
piegitura erraldoietatik eta espekula-
ziotik babestea, elikadura burujabe-
tzaren gaineko formazioa bultzatzea, 
tokiko elikadura publikoak lantzen ja-
rraitzea, indartzea eta koordinatzea, 
nekazaritzako eta abeltzantzako lege 
higieniko-sanitarioak ekoizle eta eral-
datzaile txikien profilera egokitzea eta 
salmenta zuzenaren legea garatzea eta 
gazteak nekazaritzan sartu ahal iza-
teko baldintzak malgutzea, besteren 
artean. 
 Azken batean, nekazaritza eta abel-
tzaintza politikak euren eredura ego-
kitzea izan da parte-hartzaileen eskari 
nagusia. “Nafarroan badira tokiak hus-
ten ari direnak, eta belaunaldien arteko 
erreleboa emateko nahitaezkoak dira 
horrelako politikak lehenbailehen mar-
txan jartzea”, dio Sestorainek. Behe Na-
farroako merindadeko ordezkaria ere 
izan zuten bertan: Euskal Herriko La-
borantza Ganbarako kide batek azken 
urteetan Ipar Euskal Herrian martxan 
jarri dituzten proiektuak eta egin du-
ten bidea azaldu zuen parlamentuan. 
Hegoaldeko lurraldean bide hori hasi 
besterik ez da egin… n

elikadura 
burujabetza 
nafarroako 
Parlamentura

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann 
ArGAZKIA: MUNDUBAT

EUSKAL hErrIKO AGENDA

www.bizibaratzea.eus

Ekainak 16: Hendaia
Zero Pestizida animazioa. Ongi etorri 

nire baratze naturalera ekinbidearen bai-
tan. Larretxean (Armatonde karrika 6).

Ekainak 16: Hendaia
Sagardo Eguna.

Ekainak 16: Leitza
Larreen Eguna. 9:00etan plazatik abiatu-
ta, Telleri baserrira bisita eta Mukarrain-
go larreak ezagutuko dituzte. 13:30ean 

bazkaria egingo dute Komietan.

Ekainak 16: Bilbo
XV. Azoka. Idiazabalgo Artzain Gaztaren 

Bilboko Hiribilduko Lehiaketa.

Ekainak 16: Zigoitia
Pasta fresko eta ekologikoa prestatzeko 
ikastaroa, Padura Baratzan. Izena emate-

ko deitu: 690843240 / 615764865

Ekainak 16: Deba
Marearteko zabalgunea, Flyscheko bizitza 

eta koloreak ezagutzen bisita gidatua. 
10:30etan Sakonetako Errota Berri lande-

txetik hasita. 10 urtetik gorako pertso-
nentzat, 3 orduko ibilbidea da. Erreserba 

egiteko: geoparkea.eus
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Era guztietako salgaiak aukeran: ikus-entzunezkoak, mahai-jolasak, argitalpenak,  
laminak eta mapak, gorputzarentzakoak, bitxiak, eskulangintza, jantziak... 

Ekainaren 14an, 10:00etan, ArgiA Jendearentzat musutruk jarriko ditugu:

sAlDu eDO erOsi AzOKAn: sartu argia.eus/azoka helbidean, eta klikatu “saldu” atala. Bost 
minutuan jar dezakegu edozer salgai Interneten, euskal herritar denen eskura.

ArgiA JenDeArentzAt MusutruK: ArGIAko kideei zerbait eman nahi badiegu 
ere, badugu aukera. ostegunero 10:00etan da txupinazoa: ArGIA Jendeak musutruk hartu 
ditzakegun gaiak publiko egiten diren unea.

www.argia.eus/azoka ·  @argiaAzoka

Bederatzi dadoak bota, irudiak begiratu eta 
“Bazen behin ...” esaldiarekin hasten den is-
torioa asmatu ezazu. Irudi guztiak aipatu 
beharko dituzu, beraz, zure imajinazioa as-
katu ezazu! Hori da arau bakarra: Irudi guz-
tiak erabiltzea.
 Gozatuz hizkuntzak lantzeko primerakoa: 
Irudimenaz gain, hizkuntzak ere lantzeko 
aukera ematen du, jokalariek aukeratu bai-
tezakete zein hizkuntzetan ari.
•	 Adina: Hitz egiten dakiten ume txikienetatik 

aiton-amona helduenek jokatzeko egokia.
•	 Neurriak: Non-nahira eramateko kaxa txiki 

batean bilduta datoz: 8 x 7,5 cm.

istOriOAK sOrtzeKO 
DADOAK

29
gai  

musutruk

83
salgai

10 euro

Bizi Baratzea lamina 5 eta 6
Mattinek eta Asiskok kartoi gogorrean eginiko lamina originalak. Neurriak: 35 x 50 zm.

Bilboko Kafe Antzokian bazkaria
Bi lagunentzako bazkaria.
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Zer moduzko esperientzia izan da ArGiAn 
praktikak egitea?
Oso ona. Asko ikasi dugu kazetaritza 
munduaz, batez ere modu independen-
te bateko eredutik. Nahiz eta goizean 
goiz Lasartera joan egunero, ez da inon-
dik inora rutina bilakatu. Egunero-e-
gunero hainbat gauza egin ditugulako, 
izan albisteak, elkarrizketak edo erre-
portajeak. Gaiak ere oso anitzak izan 
dira eta horrek gure zaletasunen berri 
izateko balio digu. Gainera, unibertsita-
teko lagunak izanda, esperientzia hobea 
izan da. 

Zergatik aukeratu zenuten ArGiA?
Bioi idatzizko euskal prentsa gustatzen 
zaigu, eta gaur egun arlo horretako es-
kaintza oso mugatua da (Berria, ARGIA, 
eta tokikoak). Horrez gain, ARGIAren 
filosofiarekin bat egiten dugu txikitik 
eragiten duela dioenean. Horren parte 
izan nahi genuen, periferiako kazetari-
tzan arituz, eta bazterreko gaiak erdigu-
nera ekarriz. 

Zer jaso duzue praktikaldian?
Egunerokotasunari adi egoten ikasi 
dugu. Gainera, taldean lan egiteko beste 

modu ikasi dugu, gure aurreko prak-
tikaldiekin zerikusirik ez duena. Izan 
ere, ARGIAn lankide bakoitzaren errit-
moa errespetatu egiten da, eta lana ere 
horren arabera banatzen da. Lasai lan 
egiteko aukera dago, kazetaritzaz goza-
tuz. Kazetari moduan, gainera, albiste 
motzak eta erreportajeak lantzen ikasi 
dugu. Fakultatean maiz faltan botatzen 
dugun arloa, ikasketa prozesua oso teo-
rikoa baita. Bestalde, ARGIAtik ekipo 
moduan jaso dugun onena bakoitza-
ren laguntasuna izan da. Oso gertuko 
pertsonek osatzen dute ARGIA, bai ka-
zetariak baita administrazioko langi-
leak ere, eta horrek giro paregabean lan 
egitea ahalbidetzen du. Oso eskertuta 
gaude. 

Kaleko kazetaritza egitea ere tokatu zai-
zue. martxoak 8, Bizitza da Handiena... 
Zer moduzkoa izan da?
Kazetaritzaren alde emozionantea ka-
lean egotea den arren, oso nekagarria 
ere bada. Hala ere, gustuko gaiak izan 
direnez, feminismoa eta borroka soziala 
kasu, buru belarri sartu gara. Bi espe-
rientziotan asko ikasi dugu baita, zuze-
neko jarraipenak egin behar zirelako 

sare sozialetarako, eta adrenalina puntu 
hori ere eskertzen da noizean behin. 

Lortzen al dute ArGiAkoek praktikaldian 
daudenak taldeko kide sentiaraztea? 
Bai, noski! Hilabete hasieran bodegara 
egin genuen txangoa adibide argia da. 
Lana ez baita soilik Lasarteko erredak-
zioan egiten dena, baizik hortik sortu-
tako harremanek ere asteburuetarako 
balio dutela erakutsi digute. Oso jato-
rrak dira eta lehen unetik etxean bezala 
sentiarazten dizute. Zer esanik ez, nor-
baiten urteak direnean eta erredakzioa 
pastaz betetzen denean. 

Kazetaritzarekin jarraitzeko eta kazeta-
ritzan sinesteko gogorik geratzen al zai-
zue?
ARGIAk kontratatzen bagaitu, bai! kar
-kar-kar. Bestela, beste eskaintza ba-
tzuk entzuteko prest gaude, praktikal-
dia amaitu ostean langabezian geratu 
baikara. Egoera ikusita, edozer lani hel-
tzeko arazorik ez genuke izango, baina 
kazetari moduan aritzeko grina ere ez 
zaigu falta. ARGIAk berpiztu digu izaera 
hori, fakultateko lau urtetan ez baitugu 
halakorik sentitu. n

itsaso Zubiria Etxeberria 
@itsasozubiria 
ArGAZKIA: DANI BLANcO

Agur eta ohore Miren Osa  
eta Maddi txintxurreta

AGENDA
Garaipen txikien bidez Euskal 
Herria burujabe mintegia
•	 Manu robles Arangiz Institutuak 

antolatuta, ekainaren 21ean (osteguna) 
eta 22an (ostirala) egingo da Gasteizko 
Letren fakultatean, 9:30etatik 
14:00etara. Alternatiben artean 
azalduko dira katakrak, Alternatiben 
Herria, koop57, olatukoop, ArGIA eta 
rEAs.

Ekonomia sozial eta solidarioko 
erakundeen kudeaketa: 
printzipioetatik errealitatera 
ikastaroa
•	 uEuk antolatuta, ekainaren 26an 

(asteartea) eta 27an (asteazkena) 
izango da Iruñean, Ezpeleta Jauregian, 
9:00etatik 17:00etara. tartean, 
esperientzia hauek azalduko dira: 
Goiener, Laboral kutxa, Elhuyar, talaios, 
ArGIA, Lakari, Ikastolen Elkartea... 
Matrikulazioa zabalik dago  
www.ueu.eus helbidean.
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ErakuslEiho-hirian,
distira  
propioari EustEn 

Kezka berberak bildu ditu Bilboko herri 
mugimenduko hainbat sektore Piztu Bil-
bo, Itzali MTV eragilearen baitan: EAEko 
erakundeek herritarron bizi esparrua es-
kaparate gisa erabiltzeko daukaten joera, 
eta horrek hirian eragiten duen aldaketa 
bortitza. ‘Basque Country-Euskadi’ mar-
karekin Euskal Herriari enpresa izae-
ra ematen ari direla azpimarratu dute 
eragileko partaideek, eta salatu dute 
“merkataritza-jarduera kultur ekintzen 
gainetik” jartzen dela. Horren adierazle 
bezala identifikatu dituzte turismoaren 
gorakada eta honekin hertsiki lotuta, ins-
tituzioek erakarritako makro-jaialdi eta 
ikuskizunak: BBK Live, Red Bull Cliff Di-
ving jauzi lehiaketa, Europako Errugbi 
finalak, UEFAren 2020ko Eurokopa edo 
MTV European Music Awards bera. Az-
ken jaialdi honek kultura globalizatu eta 
kontsumistaren adierazgarri gisa dau-
kan karga sinboliko nabarmena kontu-
tan hartuta, berau aprobetxatzea erabaki 
dute “herri identitatea ezabatzera bide-
ratutako hiri eredua salatzeko”. Salaketa 
hutsa egitetik harago, ordea, bestelako 
hiri eredu bati balioa eman nahi diote. 
 Musikariak saritzean datzan MTV 
EMA 2018 jaialdia azaroaren 4an egin-
go da Barakaldoko BECen, eta pribatua 
denez gero, gonbidapena dutenak bes-
terik ezingo dira bertan egon. Aurreko 

egunean, azaroaren 3an, jaialdiarekin 
batera antolatu ohi den kontzertua egin-
go da San Mames futbol zelaian. Honako 
jaialdi hau ez da pribatua izango, bai-
na sarrera ordaindu beharko du zelaira 
sartu nahi duenak. Bilboko Udalak eta 
Bizkaiko Foru Aldundiak diru publikotik 
3 milioi euro bideratu dituztela azpima-
rratu du Ibañezek, pribatua den ekital-
di bat ordaintzeko, “elitista” eta “baz-
tertzailea” deritzon diru publikoaren 
erabilera desegokia bistaratuz. Gainera, 
“kantitate hori ekitaldiaren publizitate 
gastuei soilik” dagokiela salatu du. Azal-
du duenaren arabera, 3 milioi euro ho-
rien baitan ez dira sartzen aurrekontua 
nabarmen igoko duten beste hainbat 
gastu: BEC eta San Mames alokatzeak, 
edota bilduko den jendetzaren segur-
tasuna bermatzeko beharrezkoak di-
ren anbulantzia eta suhiltzaileak lanean 
edukitzeak, aurrekontua puztu egingo 
dutela azaldu digu. “Udalak 44 milioiko 
diru itzulera eragingo duela dio, baina 
hori ikusteko dago” dio mesfidati, agin-
tariek diru-iturria ikusten duen tokian 
zuloa ikusten duenaren eran.

Jolas-parkea hiri eredu 
neoliberalaren metafora gisa
Nabari zaio Ibañezi, azalpenak ematera-
koan, iaioa dela bere irakasle ogibidean. 

Instituzioetatik bultzatzen ari diren hi-
ri-eredua azaltzeko, jolas-parke bat ja-
rri du adibide gisa: parkeak jendea era-
kartzen duen atrakzio nagusi bat izaten 
du beti, baina urteekin modaz pasatzen 
joan ohi da; eta jendeak parkera joateari 
utzi ez diezaion, atrakzio berri eta li-
luragarriago bat eraikitzera behartuta 
ikusten dute beren burua parkearen ja-
beek. Atrakzio berria martxan jartzean 
jende uholdeak berriz parkera joateari 
ekiten dio, eta horrek inguruetan hotel 
gehiago eraikitzera eta trafiko-arazoak 
saihesteko azpiegituretan inbertitzera 
eramaten ditu arduradunak. Eta horrela 
etengabe, ondoko hirian bezeroek gus-
tukoagoa duten jolas-parke erakarga-
rriago bat eraiki arte. 
 Jolas-parkearen metafora erabilita, 
“modelo ekonomiko batekiko depen-
dentzia sortzen duen” hiri-ereduaren 
dinamika argi azaldu du Ibañezek. Hi-
ria bera jolas-parke moduan ulertuta, 
erraz kokatu dezakegu MTV EMA edo 
beste edozein makroekitaldi atrakzio 
nagusiaren tokian, baita honen eraginak 
argiago identifikatu ere. Jolas-parkeak 
modan egoteari utzi ez diezaion, atrak-
zioak eta azpiegitura bera eguneratzera 
derrigortuta dagoen parkeko nagusia 
bezalaxe, hiri-eredu neoliberala bultza-
tzen dutenak ere behartuta daude ka-

Amaia Lekunberri Ansola 
@alekunberriansola

Apirilaren 26an Bilboko Etxebarrieta Anaien plazan egindako 
prentsaurrekoan aurkeztu zuen bere burua piztu Bilbo, Itzali MtV 
plataformak. Hilabeteko tartearekin hitzartu garenerako, ostera, plataformak 
eragile izaera bereganatu duenez, aurrerakoan bere dinamika eramango 
duela nabarmendu du bertako kide den peio Ibañezek. kolektibo ugaritako 
errepresentazioa duen taldea izanik, esan daiteke helburu berberarekin 
elkarlanean aritzeari neurria hartu diotela.
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leak, azpiegiturak eta espazioak atondu-
ta edukitzera, horrek dakarren hiriaren 
eraldaketa bortitzarekin. Hori gutxi ez 
balitz, eragileak adierazi duen moduan, 
eredu hau kontsumoan, prekarietatean 
eta herritarren zenbait sektoreren baz-
terketan oinarritzen da. 
 Piztu Bilbok balantzan jarri ditu apus-
tu honek eragiten dituen kalteak, eta 
onurak baino askoz gehiago direla uste 
du. Hori bai, “kalteak oso geldo ematen 
direnez, denboraren igaroarekin bila-
katzen dira agerikoagoak” azaldu du 
Ibañezek. Gentrifikazio prozesuak, pisu 
turistikoen areagotzea, alokairuen ga-
restitzea edota lan prekarioak zerren-
datu ditu, besteak beste, inpaktu negati-
bo horren ondorio bezala.

Bestelako Bilbo posible da
Bilbotarren bizia Udaleko politiken oi-
narrian ez dela jartzen iruditzen zaio 
Piztu Bilbori, eta sendo uste dute es-
kaintza kulturala diseinatzean herrita-
rrak kontutan hartu beharko liratekela. 
Hiriko auzo gehienetan eragile kultural 
mordoa egonik, Ibañezek deritzo es-
kaintza kulturalak hauek kontuan izan 
beharko lituzkeela, eta horretarako 
moduak badaudela ziurtatu du, adibi-
dez galdeketak egitea edo prozesu par-
te-hartzaileak martxan jartzea. Momen-

tuz, baina, herritarren bizitza Udaleko 
oinarrian egotetik oso urruti dago bere 
ustez, datu honek adierazten duenez: 
auzoetako jaiei 1.500 euro besterik ez 
dizkie ematen, eta MTVren ekitaldian 
milioiak gastatzen ditu. Bilbo mailan 
eragitea asmo dutenez, baina, eralda-
keta ematea posiblea dela deritzo eta 
positibo agertu da Ibañez.

 Piztu Bilbo, Itzali MTVko kideen hel-
buru nagusia Bilbo jakin baten kontra 
egitea baino gehiago, beste Bilbo baten 
alde egitea da. Martxoaren 8ko Greba 
Feministak edo pentsiodunen alda-
rriek hirian izandako oihartzuna kon-
tutan hartu ezkero, baikorrak izateko 
arrazoiak badaudela uste du Ibañezek: 
“Nahiz eta ez izan era oso zuzenean”, 
iruditzen zaio agerian geratu dela bes-
telako Bilbo baten alde dagoen jendea 
egon badagoela . 
 Eragileak ziurtatu du hirian bertan 
existitzen direla errealak eta potenteak 
diren alternatibak , eta balioa eman 
nahi diote horiek kontuan hartzen di-
tuen Bilbo anitzari. Makroekitaldietako 
foku itsugarrietatik ihesi, distira pro-
pioa duen Bilbo. “Itzali dezagun saldu 
nahi diguten hiri-erakustoki honen ar-
gia. Dirdira propioa duen hiri biziare-
kin distira egin nahi dugu, hiri bat non 
argazkietan agertzeko manikiak ordez, 
geure egunerokotasunaren protago-
nistak izan gaitezkeen. Piztu dezagun 
Bilbo auzoetatik, feminismotik, gaztee-
tatik, zaharrenak ahaztu gabe; piztu 
dezagun Bilbo euskaratik eta espazio 
autogestionatuetatik. Piztu dezagun 
Bilbo!”, aldarri egin dute hiriko hainbat 
txokotan aurkitu daitezkeen eskuorrien 
bidez. n

 » Udalak auzoetako jaiei  
1.500 euro besterik  
ez dizkie ematen,  
eta MTVren ekitaldian 
milioiak gastatzen ditu

 » Peio Ibañez: 
“Kalteak oso geldo 
ematen direnez, 
denboraren igaroarekin 
bilakatzen dira 
agerikoagoak”

Bilbao BBK Live musika jaialdia,  
Bilboko Udalak Kutxabanken laguntzarekin 

urtero egiten duen jaialdia. 
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Netflix, HBo eta Amazon prime Video bezalako plataforma digitalak orain 
hilabete batzuk iritsi ziren Euskal Herrira. telesail mordoa ikusteko aukera, 
nahi dugun orduan,  mundu guztiaren eskura eta edozein adinetako 
pertsonek erraz maneiatzeko moduko edukiekin –ziur zure gurasoak ere 
engantxatu direla eta ehunka mezu jasotzen dituzula haien zalantzekin–. 
Baina pantaila txikiko ekoizpen zaparrada honek badu mugarik? Netflix 
“txurro-denda” moduko bat bilakatu al da? telesail gehiegi estreinatzen dira?

BAI. Gehiegi daude.
Peak TV. Hori da azken urteetan telebis-
taren arloan eta AEBetan hedatzen ari 
den hitza. “Telesailen burbuila” bezala 
definitu daitekeen termino horrek adie-
razi nahi du iristear dagoela ekoizpen 
hauen gailurra. Pantaila txikian produk-
tu gehiegi dagoela adierazteko espre-
sioa da: kontrolik gabe estreinatzen dira 
eta askotan kalitate maila zalantzaga-
rria da. Urtero banatzen diren Emmy 
sariek adibidez –urteko telesail onenen 
sariak– ezinezkoa dute urteko estreinal-
di garrantzitsu guztiak nabarmentzen. 
 FX katearen arduraduna den John 
Landgrafe-k sortu zuen Peak TV kon-
tzeptua eta duela hiru urtez geroztik 
ekoizpen kopuruaren inguruko txos-
ten batzuk argitaratzen ditu. 2017an 
adibidez, 500 telesailen zifra ukitzera 
heldu ziren. Gailurra, Peak TV deituri-
koa, 2019an iritsiko dela dio.  “Tsunami” 

horren erantzule nagusiak aipaturiko 
streaming plataformak dira batik bat. 
Landgrafek argitaraturiko beste txosten 
batean irakur daiteke Yahoo, Hulu, Ama-
zon, Netflix, Crackle edo YouTube Red 
plataformek bi urtetan bikoiztu egin di-
tuztela beraien ekoizpenak, Netflix-en 
olatuaren eraginez batez ere. 
 Honek, beste hainbat enpresa tek-
nologikotan gertatu den bezala, tele-
sailen merkatua monopolio egoerara 
eramateko arriskua ekar lezake eta ez 
dakit nik ez ote den gure kaltetan izan-
go istorio berberak labe beretik irtetea. 
Adibide garbiena –berriro ere– Netflix: 
lehen, urtean bost ekoizpen berri es-
treinatzen bazituen, hiruzpalau kalitate 
handikoak izaten ziren; gaur egun “bi 
astetik behin telesail/denboraldi be-
rri bat” filosofiarekin, telesailak baino, 
txurroak egiten dituen plataforma dela 
dirudi.  Ekoizpen bikainak estreinatzen 

ditu bai, baina kaskarren multzoa han-
ditzen doa.

EZ. Gehiegi ikusi nahi ditugu. 
Kultura zinematografikoa, orokorrean, 
ezin besarkatuzko zerbait iruditzen 
zait, eta telesailena beste hainbeste, 
jakina. Telesail asko estreinatzen da? 
Bai. Gehiegi? Ez! Literatura edo zine-
ma bezalako arloetan gutxitan –edo 
inoiz ez– planteatu den galdera izanik, 
pantaila txikiaren kasuan arazoa ez da 
gehiegi daudela, guztiak ikusi nahi di-
tugula baizik. 
 Hau da, zalantzarik gabe, azken urteo-
tako fenomeno kultural aipagarrieneta-
ko bat, gune kulturalean espazio ge-
roz eta garrantzitsuagoa betetzen hasi 
baitira. Baina kopuruarekin eta hauek 
irensteko abiadurarekin itsutzen hasi 
garela uste dut. Kuadrillan ala lagun ar-
tean adibidez, Game Of Thrones telesai-

 Gaizka izagirre 
 @Gaizka_izagirre

Pantaila txikiaren burbuila

Telesail  
gehiegi dago?
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laren azken atala etengabe aipatzen ari 
badira, eta zuk ekoizpen hori ikusten 
ez baduzu, elkarrizketa horietatik kan-
po geratzeko arriskua duzu. Stranger 
Things-en bigarren denboraldia bihar 
goizeko 9:00tan estreinatzen bada, “ea 
nork ikusten duen lehenago” lasterketa 
amaigabean murgilduko zara. Hemen 
loratzen da, nire ustez, polemika honen 
gakoa: irakurketarekin gertatzen den 
bezala, alderdi atsegingarria ez galtzea 
ezinbestekoa izan beharko litzatekeela. 
Alegia, ikusten duzuna ikusten duzula, 
gustura izan dadila, nahi duzulako, eta 
ez ondokoak hala egin duelako, sare 
sozialek bultzatu zaituztelako ala aipa-
turiko plataforma hauen algoritmoek 
burmuina xurgatu dizutelako. Eskain-
tza hainbeste zabaldu da, egungo es-
treinaldi mordoa igerian dabilela duela 
10-15 urteko telesailekin batera. Ondo-
rioz, ikusle askok uko egin diote boron-

datez aukeratzeari eta “zer ikusi” erra-
mintak edota “gomendio” aplikazioak 
erabiltzen hasi direla beraien ordez 
erabakiak hartzeko. Izar kopuruaren 
arabera edo Interneteko “adituaren” 
gustuen arabera beraien ordez aukera-
tze horrek frustraziora eraman dezake 
eta “telesail gehiegi egiten dira” esaldia 
errepikatzera. 
 Nire iritzia, beraz, argia da: ez dago te-
lesail gehiegi, liburu, film edo txokolate 
tableta gehiegi ez dagoen bezala. Era-
bateko ezagutza seriezale bat lortzeko 
nahiak eta elkarrizketetatik kanpo ez 
geratzeko beharrak gugan gabezia faltsu 
bat sortu duela iruditzen zait. Ikus-en-
tzunezko hauetako asko “behartuta ba-
geunde bezala” irensten ditugu. Hurren-
goan “ez daukat denborarik hainbeste 
telesail ikusteko” esaten dizutenean, “ez 
zuk, ezta beste inork ere” erantzun eta 
aurrera! n

 » Fenomenoak badauka 
izena: Peak TV.  
Telesail gehiegi ekoizten 
dela dio kontzeptu horrek 
eta 2019an gailurrera 
iritsiko dela produkzioa

 » Baina problema zer da, 
gehiegi ekoizten dela ala 
publikoaren zati geroz eta 
handiago batek dena ikusi 
nahi duela?
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Askotan esan izan dugu perla edo bitxi baten 
aurrean aurkitzen garela liburu bat komenta-
tzerakoan; honetan ere gauza bera esaten ekin 
behar diogu. Izan ere, Mem Fox idazle aus-
traliarraren eta Helen Oxenbury ilustratzaile 
ingelesaren artean egindako obra hau bitxike-
ria bat da. Obra sinple eta sakona, bere mezu 
ustez azalekoan ideia sakonak transmititzen 
dituen obra ederra.
 Fox ez da hain ezaguna gure artean; Oxen-
bury, aldiz, nahiko ezaguna da nahiz eta eus-
karaz 2013an argitaratutako Hartza ehizatze-
ra goaz izan bere lanik ezagunena. Hala ere, 
bata nahiz bestea erreferenteak dira nazioar-
teko haur literaturan, eta orain beren obraz 
gozatzeko parada dugu.
 Hamar hatz ttipi eta hamar behatz ttipi 
irakurle berriei edo oraindik irakurtzen ez da-
kitenei ere erakusteko moduko lan goxoa dugu. 
Liburuak egitura errepikakorra du:  “Behin ba-
tean bazen haurtxo bat hemendik urrun sortu 
zena. Eta beste haurtxo bat hurrengo egunean 
bertan sortu zena. Eta haurtxo horiek biek, ger-
tatu ohi den moduan, hamar hatz ttipi zituzten 
eskuetan eta hamar behatz ttipi oinetan…”; 
irudietan bi haur, bata beltzarana, bestea ile 
gorriduna, ikus ditzakegu; ezberdinak baina 
era berean antzekoak. Eta joko hori errepika-
tzen da beste hiru aldiz, arraza ezberdinetako 
haurrak azalduz, eta gehituz. Bi haur berri aur-
kezten diren bakoitzean lehengoak ere ageri 
direlako hau koadrila handia, ezberdinak baina 
aldi berean berdinak (denek dituzte hamar 
hatz txiki eta beste hamar behatz txiki).

 Irudiak, azalekoan ikus daiteken 
moduan, argiak dira, islatu nahi dutenak argi 
eta garbi erakusten dituztenak; eta kasu bakan 
batzuetan izan ezik, atzealdea zuria dute-
nak, ikuslearen arreta ez dadin desbideratu. 
Egia da eskimala edo basamortuko haurrak 
islatzean iglu bat edo jaima bat ere agertzen 
direla… agian ezberdintasun horretan haurren 
berdintasun ideia are gehiago indartzeko.

Horixe da liburu honen ideia 
nagusia. Liburu honen inda-

rra aldiz, ideia horretan 
eta egileek lortu duten 

goxotasunean dago… 
haur protagonisten 
irribarreetan eta 
amaieran argi eta 
garbi erakusten zai-
gun goxotasunean. n

kuLturkrItIkA

Dibertsitatearen  
aldeko mezua

» LIBuruA

Hamar hatz ttipi eta  
hamar behatz ttipi

mEm FoX

Ilustrazioak:  
helen Oxenbury. 

Itzulpena: Eva Linazasoro. 
Pamiela-Kalandraka, 2018. 

40 orrialde. 
haurrentzat

Mem Fox idazlea 
(Australia, 1946). 

Xabier Etxaniz Erle
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Andoni Fernandez Azkaraik izugarrizko lana 
egin du 1977tik 1989ra bitartean Bizkaian 
punkaren bueltan izan ziren talde ezezagunak 
gogora ekartzen. Diskorik argitara eman ez 
zuten 60 talde aukeratu eta horien protago-
nistei elkarrizketa zabal eta entretenigarriak 
egiteaz gain, itzalean gelditu diren maketak 
berreskuratu eta digitalizatu ditu; edozeinek 
deskarga ditzake mierdadebizkaia.bandcamp.
com webgunean.
 Barakaldok pisu handia hartzen du bil-
duman, punkaren loraldi garrantzitsua izan 
zuelako: zuzeneko bortitza zuen Corrupción; 
The Clash gogora ekartzen zuen 091; pop eta 
punk-etik zuen Isidoro y su Colección de Puer-
tas Plegables (Yo Soy Julio Cesarren hazia); 
umorea eta punka uztartzen Pleonakis Plek-
tos; hardcorearen aitzindari 
Mierda Radiaktiva; Miserables 
destroyerra; odol berria ekarri 
zuen Komando Batikano; eta 
berpiztutako Audiencia Nacio-
nal, besteak beste. Gurutzetatik 
Trapu Zaharrak klasifikaezina; 
Basauritik P.Ko Putreak eskema 
apurtzaile; Escombro aintzin-
daria (Portugalete); Bahia de 
Kotxinos (Santurtzi) gogoanga-
rria; eta herri bereko Artrosis 
eta V. Asamblea. Baita Sestaoko 
Nazkatutak ere, 77ko punka. 
 Bilbo handiak ere zeresana 
du: Kike Turmixek sortutako 
N-634; Ortopedia Ocular neska 

talde aitzindaria; Medanos de Singapur punk
-pop-eroa; rock-and-rolla, punka eta afterpun-
ka batzen Primitivos gogoangarria; MCDren 
aurrekari Gazte Hilak; trikitixa eta panderoa-
rekin eskandaloa sortu zuen Tarratada neska 
bikotea; Karne de Kotolengoren ska-punka; Su 
Santidad-en punk primitiboa; Hau Nazka-ren 
hardcore-punka; Sarraski hardcore laukotea; 
eta Elizaren kontrako Estropicio, besteak beste.
 Eskualde gehienak daude ordezkatuta: Du-
rangaldeko Skakeo-ren 77ko punka; Miseria-
ren ska; Poliputos zaratatsua; Estupidofacien-
te lotsagabea, eta Amonal punkya. Erandioko 

Pispulutos punkya; Kiskillas 
Farrangosas punk-rockeroa; 
Descendencia Dudosa punk 
konbatiboa; Deskonzierto punk 
melodikoa; eta Pus de Rata.
 Baita ere Ermuako Banko 
de Esperma punk-hardco-
rea eta Anarkitarrak punkya. 
Urdabaiko Zurrapak punk eta 
rock-and-rolla; Gernikako Xe 
Osti punk-ska; Fosa Comun 
siniestroa; Mundakako Salida 
de Emergencia; Nueva Religion 
talde misto getxoztarra; eta 
kostaldetik Etsaiak-en aurre-
kari Askatu, zein Ondarroako 
Kriston Atxurre. n

kuLturkrItIkA

Ahots gabekoen 
garrantzia

» dIskoA

Mierda de Bizkaia 
y sus grupos 
maqueteros  
1977-1989

DDt/EDIcIoNEs  
sIN gLutEN

iker Barandiaran
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Bihotza tarratatzen dizuten kantuak 
dira. Apaingarririk gabe, espero ez du-
zunean, nota batek nonbaiten harra-
mazka egiten dizu eta begiak malko
-putzu bihurtzen zaizkizu, baina ondo 
zaude, oso ondo, irri txikiarekin eta oilo
-larrutan. Ateratzerakoan jendeak zera-
man aurpegia ikusi besterik ez zegoen, 
edo kantu eta kantu artean egin zen isil-
tasuna. Silvia Perez Cruzen kantua emo-
zio luizi bat da. Bi orduko emanaldi eder 
bat eskaini zuen Donostiako Kursaa-
lean. Hirugarrenez ekarri zuen harizko 
boskotea hirira, eta goraino bete zen 
eraikineko areto nagusia. Biolin jotzai-
learekin azaldu zen aurrena, Cinco faro-
las-ekin iluntzea irekitzera, eta, taldea 
osatuta, Tonada de luna llena jo zuten 
ondotik. Pribilegiatuak aurreneko ila-
retakook, agertokian mugitzeko duen 
modu berezko horren lekuko zuzen izan 
ginelako.

 Japondik bueltan ziren, eta, gezurra 
badirudi ere, jendetzaren aurrean ha-
rrituta agertu ziren. Tripetatik kanta-
tu zuen Perez Cruzek, doinu arinagoak 
ere berdin. Ai, ai, ai gozoa, adibidez, 
Cerca de tu casa pelikulako neskatoak 
komunean dantzatzen duen eszenari 
idatzitakoa. “Shakiraren bat sartu nahi 
zuten, baina garestiegia ateratzen zen, 
eta, azkenean, hauxe egin nuen. Gero 
zer eta kantu onenaren Goya saria eman 
zioten”. No hay tanto pan ere erreskata-
tu zuten aipatu filmetik, etxegabetzeen 
aurkako aldarria. Musikariak, bikainak, 
konplizitate handiz lotu ziren elkarren-
gana eta sekulako jokoa atera zieten ins-
trumentuei; biolin biek (Elena Rey eta 
Carlos Montofor), biolontxeloak (Joan 
Antoni Pich), kontrabaxuak (Miguel An-
gel Cordero) eta biolak (Anna Aldoma). 
Berak ere esan zuen, apal esan ere: “Ze 
talde puska garen”. Solte aritu zen ager-
tokian; orain ilea lotu, orain askatu, za-
patak erantzi, berriz jantzi.
 Harramazkarena Ana Maria Moi-
xen Mañana poemarekin gertatu zen, 

Montoforrek ere abestu zuena; Pere 
Quarteten Corrandes d’exili-rekin ere 
harramazka, frankismoaren atzaparre-
tatik bortxaz ihes egin zutenei eskainia. 
Alaiago, Asa branca dantzagarria ekarri 
zuen Brasildik, “han non penak ere alai-
tasunez kantatzen dituzten”. Leonard 
Cohenen Hallelujah-ren bertsio eder bat 
ere bai. Eta azken diskoari izena ematen 
dion Vestida de nit ekarri zuen bisak, zo-
ragarria, haren gurasoek duela 30 urte 
idatzi zutena, Calella de Palafrugell sor-
terriko paisaia kantuz dakarrena.
 Ezustekoa eman zuen kantu “komer-
tzialen” pupurri batekin, zeina barrez 
eta txaloz hartu zuen jendeak. A cape-
lla kantatu zituen Pequeño vals vienes 
eta Cucurrucucu Paloma, bere erreper-
torioan klasikoak jada. Eta musikariak 
oholtzaren puntan zutik, agertokia argi 
gorriz blaitu eta Gallo rojo, gallo negro 
borobilak itxi zuen emanaldia, publi-
koari parekorik ez duen artista baten 
aho zaporea utzita, bihotza tarratatu bai 
baina puskatu gabe berori indar bihur-
tzen duena. n

Bihotza 
tarratatu

SILVIA PEREZ cRuZEN KONTZERTuA
Maiatzaren 22an, Donostiako Kursaalean.

 itziar ugarte irizar 
 @itzugarte
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Erraza

Zaila

Bertso-zopa

Gurutzegrama

Sudokua

Ebazpenak

Ezker-eskuin:
1. Bata bestearen gainean jartzen diren gauzen 
multzoa. Etxebizitza. 2. Aza-barietate. 3. 
Sindikatu abertzalea. Behi sakratuen estatua. 4. 
Argazkian. Singularreko bigarren pertsonaren 
izenordaina, lagunartean. 5. Telebista. 
Teilatuaren piezak. 6. Aezkoakoa. Neka, una. 

7. Atsekabe. 8. Indar gutxiko. Hareazko 
muinoa.
Goitik behera:
1. Palotak hartzen duen mortero 
kopurua. 2. Zuberoako mendia. 3. Ogia 
egosteko tresna. Atzizki txikigarria. 
4. Aluminioaren ikurra. Geriza. 5. Lau 
..., lauoinka. 6. Erne. Gadolinioaren 
ikurra. 7. … Cruz, politikari amerikarra. 
Kolore hori (Bizkaian). 8. Keinu. 9. 
Eraikuntza-obra. Esker-eskuin:

 1. Pila, Etxe, 2. Azalore, 3. 
Lab, India, 4. Oreina, Hi, 5. TB, 
Teilak, 6. Aetza, Aki, 7. Xangrin, 
8. Ahul, Duna. 
 Goitik behera:
 1. Palotara, 2. Izarbe, 3. Labe, 
Txu, 4. Al, Itzal, 5. Oinean, 
6. Ernai, Gd, 7. Ted, Laru, 8. 
Ihakin, 9. Eraikina.

Erraza

Zaila

Omenaldi izango omen da
ta andoaindarrak ______

ni Jokinekin gogoratuaz
ume _______ noa kasi

guretzat bera txapeldun bat zan
nahiz gutxitan _______

puntu erantzuten bera imitatzen
sarri asko _______ hasi

baina gauz batzuk berezko dira
____diranak ikasi.

Ta zer besterik esan behar diot
ezkerrian dagon _____ (*)

berakin egin nuen bertsotan
_______ jolas ta korri

ze estimazio diodan berai
ezin aitortu _______

hamaika urtekin garaitu nuen
bi ________ gorri-gorri

baina geroztik inoiz aurrerik
ez diot _____ Aitorri.

Merezi dute eta ireki
omenaldiko atea

nola dohaiez betea degun
gure bikote______:

nahiz txapelketan eta _____ plazan
beti _______ joatea

arrazoiketan eta bertsotan
nahi dutena ______

ta Hernaniko bertso eskolan
________ izatea.
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e 
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a 

Osa ezazu Unai Agirrek 2014an Andoainen botatako bertsoa. Laguntza behar izanez gero, 
bertsoari falta zaizkion hitzak zopan bilatu. Doinua: Gure munduko bizimodua.
Gaia: Jokin Sorozabal eta Aitor Mendiluze bertsolariei herriak prestatuko omenaldia.
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Bill Ebbesen 
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Ondarearen defendatzaile sutsu eta sarritan bakarkakoa dugu 
Iñaki Uriarte Palacios arkitektoa (Bartzelona, 1946). Bereziki 
Bilboko Portuko eta itsasadarraren inguruetako ondarea 
sakon ikertu du. Turistei kontatzen zaien bertsio ofizial 
azaleko eta onberaren oso bestelako kontaera kritikoa osatu 
du, azken 24 urteotan, itsasadarrean behera egiten dituen 
ibilbide gidatuetan transmititzen duena.

Bartzelonatik ekarri zenuen ondareare-
kiko kezka?
Aita barakaldarra nuen, Francok he-
mendik egotzitakoa, Bartzelonan ama 
ezagutu zuen, bilbotarra bera, eta ber-
tan jaio nintzen ni. Han arkitektura 
ikasteko aukera izan nuen oso garai 
nahasietan. 1979an, kultura katalanari 
buruzko bilkura batean entzun nuen 
kultura ondarea, arkitektura bereziki, 
herri baten identitate zeinu nagusia 
zela, hizkuntzaz beste, eta horrek kez-
ka handia eragin zidan. Ideia horiekin 
iritsi nintzen Bilbora 1986an eta onda-
rearen arloan zeregin ugari zela iruditu 
zitzaidan, berehala hasi nintzen artikulu 
kritikoak idazten, Europarekiko eta Ka-
taluniarekiko atzerapena sumatu nuen 
orduan, eta aldea ez da laburtu oraindik.

Zer atzerapen sumatu zenuen?
Kulturak ez zuen pisurik gizartean, ikus-
kizunez harago. Arkitektoen kolegioan 
ondarearen inguruko ekitaldiak anto-
latzen hasi nintzen. Gatazka gogorrak 
izan genituen orduan: Plaza Barriko es-
talkia kentzeko borroka, Excelsior ho-
tela ez eraistekoa, bertan Batzar Nagu-

siak egiteko kristalezko eraikina egin 
nahi baitzuten, Gordailu Frankoarena, 
Alondegia… Gogor egin behar zen bai-
na elkargo profesionalak ez ziren busti 
nahi. Orduan hasi nintzen jabetzen udal 
eta foru eremuetan zer nolako kultura 
arduradunak genituen. Orduan bezala, 
egun ere, pertsona kaskarren eskuetan 
gaude.

david sentitu zara maiz, Goliaten au-
rrean?
Bai, hedabideen aldetik arreta gutxi 
jaso dut, ageriko zentsura izan ez de-
nean. Beti bakarrik sentitu naiz, inoiz 
arkitekto batzuek babesa eman didate 
kolegioan baina gutxiengoa izan gara 
beti. Gizartea bera hasi zen gai hauei 
garrantzia ematen, konturatuta hiri me-
tropoli hau, indar figuratibo ikonografi-
ko itzela duena, egunez egun desager-
tzen ari zela.

Kode deontologikoa behar du arkitektu-
rak, erantzukizun soziala du?
Noski, arkitektura arte ederretan so-
zialena da, jendeari etxea ematea bai-
tu helburu, urbanizatzea, bizimodua 

iñaki uriarte. Arkitektoa

Itsasadarreko 
sintesi paisaia

“Ikuspuntu askotatik aztertu daitekeen 
kultura paisaia da itsasadarra, osagai 
ekonomikoak, historikoak, politikoak 
eta artistikoak dituelako. sintesi-pai-
saia da, eta horrek ahalbidetzen du bi-
daia bakoitzean kontaera moldatzea, 
entzule taldeen arabera. Elementu 
guztien nahasketa egiten dut, gai ba-
karrekoa ez izateko, baina kontaeraren 
%60 finkoa da, ezinbestekoa delako. 
Azken 24 urteotan 441 bisita gidatu 
antolatu ditut, horietatik 360 inguru 
itsasadarretik eta besteak lehorretik”.

“Bilbo ez da inoiz bizi izan 
itsasadarrari bizkar emanda”

Jabi Zabala 
@sarean

IñIGO AZKONA
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erraztea. Baina presio ekonomiko eta 
politiko handiak dituzte arkitektoek 
eta, gainera, sentsibilitatea ez da fakul-
tatean irakasten.

Bisitari talde engaiatua bilatzen duzu 
beti. turistak ez zaizkizu interesatzen?
Engaiatuak edo behintzat ikasteko gai-
tasuna duten taldeak eta hedabidee-
takoa ez den diskurtsoa jasotzeko gai 
direnak, argudioekin eta ezagutzatik 
eztabaidatzeko prest daudenak. Beti 
izan ohi dira auzo elkarteak, gizarte 
mugimenduak, lagun taldeak, elkargo 
profesionalak, unibertsitateak, Hunga-
riako gobernuko talde bat edo paisajis-
ta frantziarrak… Turistak, aldiz, olgeta 
huts moduan hartuko du bidaia, argaz-
ki batzuk atera eta ez du sakonduko, ez 
du merezi.

Bilbo itsasadarrari bizkar emanda bizi 
izan denik ukatzen duzu?
Bai, lelokeria da hori, itsasadarrari biz-
kar emana denik. Esaldi topikoak dira, 
norbaiti bururatuko zitzaion lelokeria 
hura, ekarpen intelektuala egiten zuela-
koan, eta besteek errepikatu egin dute. 

Areatza eta Campo Volantin beti itsasa-
darrera begira bizi izan dira eta, ezke-
rraldean, Martzana aldeko etxe handiak 
oso kalitate onekoak dira. Bestalde, por-
tu aldea zena egun aisialdirako erabil-
tzen da, beste leku askotan bezalaxe.

Auzibidera jo duzu maiz ondarearen de-
fentsan. terrazekin izan dituzu azken au-
ziak.
Terraza zer den definitu beharko litza-
teke, maiz tabernaren hedatze autono-
moak izaten dira, argindarra dute, ura, 
harria, kafe makina... Horiek eremu pu-
blikoan ezartzeak gizartean matxinada 
eragin beharko luke. Hiru kasu salatu di-
tut: lehena Erriberako merkatu aurrean 
zegoena, ibar ertzetik hiru metrora, argi 
zegoen ilegala zela baina epaitegian sa-
latu behar izan nuen eta azkenean ken-
du behar izan dute, Ura agentziak esku 

hartu ondoren. Bigarrena Astillero Eus-
kalduna tabernak, itsasadar barruan, 
Olabeagako aintzinako zamatokiaren 
hondakinen gainean egindako taberna 
izan da, uraren gainean, inpunitate osoz, 
Bilboko Udaleko ikuskariek prebarika-
tzen dutelako. Hirugarrena, gizateriaren 
ondarea den Bizkaiko Zubian iaz jarrita-
ko taberna-edukiontzia izan zen. Salatu 
ondoren, Aldundiaren erantzuna lotsa-
garria izan zen. Jendeak jakin behar du 
noren eskuetan gauden. Ostalaritzak bo-
tere handia du, berriki rugby finalarekin 
ikusi denez. Eragin ekonomiko handiak 
aipatzen dira inongo daturik gabe, eta 
nazioarteko ekitaldiak Bilbora etortzea 
ez da Bilboren meritua, ekitaldi horiek 
erosi egiten dira nazioarteko merkatuan.

turistifikazioak nola eragiten du onda-
rean?
Turismoak ondarea hiltzen du, tradizio-
nalaren zentzua galtzen da tipikoa bi-
latzeko. Kanpotarrak irribarre egin eta 
argazkia egin dezan egiten dira gauzak, 
zorion iragankorra bilatzen zaio, eta he-
rriek, horretan, berezko izaera galtzen 
dute. n

“Maiz terrazak tabernaren hedatze autonomoak 
dira, ura, harria, kafe makina... horiek eremu 

publikoan ezartzeak gizartean matxinada  
eragin beharko luke”.

ArGAZKIA: JABI ZABALA
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Rajoy bota ostean, 
Aitor Esteban gudari 
goi-gerlari sentitzen da

Berdez badago  
lebitatu dezakezu 
bizikletaren gainean

Espainiako Kongresuan PSOEren zen-
tsura mozioaren alde bozkatu ondoren, 
“ezker abertzalearen helburu historiko 
bat lortuta dago” EH Bilduren ustez. “Guk 
beti defendatu ditugu independentzia eta 
sozialismoa: bigarrena lortu dugu. Orain, 
independentzia” irakur daiteke koali-
zioak prentsari bidalitako ohar batean. 

Independentzia lortzeko beharrezkoa 
litzatekeen “eszenatoki demokratikoa” 
muntatzen hasteko ez dela asko falta ere 
azaldu dute, baina irailetik aurrera izan 
beharko duela: “Udako festekin-eta oso 
lanpetuta dabiltza eszenatokiak jartzen 
dituztenak eta pixka bat horren arabera”, 
koalizioko iturriek baieztatu dutenez. 

Katuek zazpi bizitza ez baizik eta gehia-
go dauzkatela erakutsi du Felix Guiskas 
funestarrak, euskararen kontra Iruñean 
egindako manifestazioan parte hartu 
zuen felinoak. Baskoiak menderatzen 
saiatu zen bisigodoetako bat izan zen 
lehendabizi, hil eta berpiztu zen Karlo-
magnoren aginpean Iruñea suntsitzeko, 
Eneko Aritzari pipazalak jaurtitzen ziz-
kion hura kaletik zihoanean, parte har-

tu zuen Nafarroa Garaiaren konkistan, 
Abraham Olano ziklistari gurpila zulatu 
zion Miguel Indurainek 1995eko Mundu-
ko Txapelketa irabazi zezan (alferrik)… 
eta horrela, manifestazio euskarafoboko 
pankarta eramateko eskatu zioten arte. 
Pozik agertu da mikrofono aurrean, bai-
na kontziente da hara eta hona bidaia 
luzea duela oraindik egiteke. “Navarnia 
asKatu arte ez dut etsiko”, adierazi du.

“sozialismoaren alde bozkatu dugu, 
orain independentzia bakarrik falta 
da”, adierazi du eH Bilduk

Otegi sozialismoa lortu izana ospatzen, Sanchezek makarrak dauzkala seinalatzen dion bitartean. 

Felix Guiskas (argazkian, txalekoarekin), eskuan 
duela Gokuk oparitu zion makila magikoa.

@NIEvEScIPrES

Manifestazio euskarafoboan zeuden lau 
katuetako bat zortzi bider hil eta berpiztu da
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Osteguna, 
AzOkA Eguna ARGIAn

Ostegun goizero jarriko ditugu eskura  
ARGIA Jendearentzat musutruk diren eskaintzak. Bixi ibili!

Astero Bizi Baratzeako bi lamina eta askoz gehiago: otorduak, asteburu-pasak...

argia.eus/azoka




