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Ez gara gure baitakoak
Ba al duzu Facebook konturik? Eta Instagram? Orduan ziur Whatsapp-a duzula, ezta?
Galdera horietako baten erantzuna baietz bada, zorionak, zu ere inperioko kide zara.
Munduan badira 1.000 milioi erabiltzaile baino gehiago duten lau sare sozial: Facebook,
Facebook Messenger, Whatsapp eta Instagram. Lauek ugazaba bera dute: Marck
Zuckerberg. Munduko monopolio multinazionalen erregai nagusia mende honetan
ez da lurrazpitik ateratzen, gure burmuinetik baizik: informazioa. Enpresa pribatu
gutxi batzuen esku uzten ari gara gure gustu, poz, iritzi, erosketa, senide eta lagunen
egunerokoa. Irudian: Protesta bat Europar Batasunaren egoitzaren aurrean, Facebookek
dozenaka milioi pertsonaren datu pertsonalak filtratu zituela eta .
Irudia: Avaaz · Testua: Axier Lopez
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Frantzian ñ hizkia duten
izenak jartzea debekatu
dute (Iñaki, Begoña, Zuriñe
edo Beñat, esaterako),
“herrialdearen batasunaren
aurkako erasoa” dela iritzita.
“Frantsesak iaioak dira
oso euskal deiturak
desitxuratzen:
Heguy, Daguerre,
Haramboure...”
@ulaiar

“A zer nazio identitate
ahula, halako
neurriak hartu behar
badituzte mantendu
ahal izateko”
@Garcilaso87

“XXI. mendeko
nazionalismo
faxistoidearen beste
adibide bat. Penagarria
da, Espainian jada arau
den joera horrekin
Frantziak ere bat
egitea”
@rafagonzal1

“Lehenengo eta
bigarren mailako
herritarrak, haren
ama hizkuntza
ofiziala den edo ez
den, horren arabera.
Berdintasunaren
kontzeptu jakobinoa”
@ToniAmengual1

Jon Darpon Jaurlaritzako Osasun sailburuak agerraldia egin du Eusko Legebiltzarrean.

IREKIA

Osakidetzako oposizioetako
iruzurra salatu dutenak, fiskaltzara
Argia

Jon Darpon Eusko Jaurlaritzako
Osasun sailburuak agerraldia egin du
Eusko Legebiltzarrean, Osakidetzako
oposizioetako eskandaluaren harira.
Digestio aparatua, Medikuntza-intentsiboa,
Traumatologia eta Urologia kategorietako
azterketetan espedientea irekiko dela
jakinarazi du.
Darponen hitzetan, erabateko
zorroztasun eta gardentasunez ari dira
dena aurrera eramaten. “Ekainaren
hasieratik gaur arte hainbat bilera
egin ditugu hainbat eragilerekin guztia
argitzeko asmoz”. Gaineratu du, Osakidetza
zuhurtziaz ari dela pausoak ematen eta
guztia konponduko dela. Hautaprobetako
epaimahaian sindikatuen ordezkaritza

egoten dela azaldu du eta tribunalak oso
lan ona egiten duela; “erabateko konfiantza
dut beraiengan”.
Egun berean, Maria Jesus Mujika
Osakidetzako zuzendariak adierazi
du fiskaltzara eramango dituztela
oposizioetako iruzurra salatu duten
hirurak. Marta Macho, Manuel Martinez
eta Roberto Sanchez dira oposaketetako
iruzurra salatu duten hiru norbanakoak.
Oposaketetan filtrazioak eman zirela
egiaztatzeko helburuarekin fiskaltzara zein
Arartekora jo zuten, baina arrakastarik
ez zuen izan saiakerak. Hala, azterketako
epaimahaiko zenbait kiderengana jotzea
erabaki zuten, hauek azterketako galdera
eta argibideak luzatzen ote zizkieten
probatzeko. Osakidetzak “iruzur saiakera”
egotzi die jokaera horregatik.

“Lor daiteke gizarte parekide bat. Horrek ez du esan
nahi denok gauza igualak egin behar ditugunik”
TERESA DEL VALLE, ANTROPOLOGOA

Eusko Ikaskuntza saria jaso du, antropologian ikuspegi feminista txertatzen egindako lanagatik. “Tradizionalki aldaketa feministak emakumeen esku egon dira. Horregatik, niretzat oso garrantzitsua da orain aliantzak
eta konplizitateak ehuntzea gizonekin. Baina adi egon behar da beti: aldaketak jarraitu egin behar du. Izan ere,
lor daiteke gizarte parekide bat. Horrek ez du esan nahi denok gauza igualak egin behar ditugunik. Aniztasuna
nola kudeatzen den: hor dago gakoa. Desberdintasunak ez du izan behar desberdinkeria”. BERRIA (2018-07-17)
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FAUNA PUBLIKOA

“Ohorea da niretzat
gaur hemen egotea,
edozein futbolariren
ametsa betetzen: Real
Madrilek fitxatzea”
Alvaro Odriozola,
Realeko jokalari ohia

Nik ez dut bigarren
talderik
Gorka Bereziartua Mitxelena
@boligorria

Ez da nire asmoa 22 urteko gazte baten ametsa zapuztea,
denok izan baitugu noizbait burua ilusioz, espektatibaz eta
proiektuz beteta. Gero pasatzen dira urteak eta, Hertzainak
taldeak kantatzen zuen bezala, behin dena nahi zenuen
hori, zure buruarekin konformatzen hasten zara –auskalo
Odriozolaren kasua hori izango ote den, agian hegala libre aurkituko du Florentinoren taldean–. Baina mesedez,
ez esan Real Madrilen jokatzea dela edozein futbolariren
ametsa. Onenetako batzuk –Maradona, Cruyff, nik zer dakit, Lopez Ufarte– merengea dastatu gabekoak dira eta ez
dute haren faltarik sumatu ostikolarien olinpoan sartzeko.
Oraindik orain, erretiroa hartzean esan du Odriozolaren
aldean beste estilo bat erakutsi duen Xabi Prietok: “Nire
ametsa ez zen futbolaria izatea, Realean jokatzea zen”.
Beste garai bateko adierazpena dirudi, kluba sozietate anonimo bihurtu aurrekoa –gaur egun kosta egiten zait inori
fideltasun erabatekorik eskatzea berea ez den enpresarekin–.
Fitxaketak erakusten duen klima da larriena ordea: tratuan Madrili ateratako sosak azpimarratzen aritu da Gipuzkoako buletin ia-ofiziala –erabili den erretorika konpara
daiteke parlamentari baskongadoek gastatzen dutenarekin, tarteka Moncloari ateratzen omen dizkioten bentajak
saltzen hasten direnean–. Chamartingoen gauzak egiteko
modua txalotu du Aperribayk, norbait Zubietatik Lezamara
aldatzen denean zorrozten duen miztoa gordeta.
Gipuzkoarren Barçazaletasuna apaldu nahian “nik ez dut
bigarren talderik” kanpaina bultzatu zuen Realeko zuzendaritza honek. Real Madrilekin antzeko zerbait egiten duenean sinetsiko diot Debako arma-saltzaileari. n
ARGIA | 2018/07/29
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EKONOMIAREN TALAIAN

Israelek Apartheida gainditu du

Tapiaren datu zoroak
AHTrentzat
Juan Mari Arregi

Axier Lopez
@axierL

Sadikoa, mendekuzalea, hiltzailea… Nahi
beste adjektibo atxiki dakioke palestinarrak azpiratzeko Israelek urtez urte perfekzionatu duen estatu-politikari. Harrigarria
ere aipa genezake. Areago joatea ezinezkoa
dirudienean, Israelek katea gehiago estutzeko duen gaitasunagatik. Sentsazio hori
barreiatu da pasa den astean. Gazako herritarren aurkako enegarren sarraskiaren
zauriak bizirik daudela –1.900 hildako eta
10.000 zauritu inguru–, Israelgo Parlamentuak onartu duen lege berriak harrotu ditu
hautsak. Israel juduentzat, eta juduentzat
bakarrik, osatutako estatua dela lege bilakatu dute. Aldeko 62 bozka, kontrako 55
eta 2 abstentziorekin. Hala, juduei esklusibitatean onartu die autodeterminazio
eskubidea, koloniak egiteari “balio nazionala” eman eta sustatu eta garatu behar
den politika dela dio eta arabiera hizkuntzari ofizialtasuna kendu diote, besteak
beste. Estatuaren muinetik at utzi dituzte
kristauak, drusoak, beduinoak eta, bereziki, Israelgo herritarren %21 diren palestinarrak. “Sionismoaren historian garai
erabakigarria”, adierazi du lehen ministro
Benjamin Netanyahuk.
Legearekiko kritiko azaldu direnen artean, asko dira Israel “Apardheida” dela
salatu dutenak. Ohiko makulua da gobernu sionista definitzeko Hegoafrikako gobernu zuriak, 1948tik 1990era, herritar
beltzen aurka ezarritako erregimen sozio
-politikoari erreferentzia egitea. Hor sortu
8

zen Apartheid hitza, afrikaansez “arrazaren araberako bereizketa”. Apartheidaren
amaieran zeresan handia izan zuen nazioarteko boikot deialdi arrakastatsua ere,
Israeli Boikot kanpainaren ispilu izan da.
Askotarikoak dira bi erregimenen arteko paralelismoak, baina agerikoa da sionismoak gainditu duela Hegoafrikako
supremazisten langa. Noam Chomsky hizkuntzalari eta aktibistak Israel eta Hegoafrikako egoerak oinarrian zertan diren pareko azpimarratu du: “1958an AEBetako
enbaxadoreari ondorengoa adierazi zion
Apartheidaren Gobernuak: ‘Estatu paria
bilakatzen ari gara, Nazio Batuetan asko
eta asko gure kontra bozkatzen ari dira.
Isolatzen ari gara. Baina horrek ez du axola,
inporta duen boto bakarra zuena delako.
Zuen babesa dugun heinean, ez du ardura zer egiten duten munduko gainerako
herrialdeek’”. Eta ez zen oker. Ondorengo
urteetan Apartheida handitu eta garatu
zuten, beste 30 urtez. “AEBetako plutokraziaren jarrera aldarazi gabe, Hegoafrikan
edo Timorren gertatu bezala, ia ezinezkoa
izango da palestinarren egoera aldatzea”.
Israelen indarkeriari Apartheid deitzea sionismoari opari egitea dela dio
Chomskyk, “bien artean funtsezko ezberdintasun bat dagoelako: Hegoafrikako gobernu arrazistak populazio beltza
behar zuen, bere lan-indarra herrialdearen %85 zen. eta Israelek, aldiz, palestinarrak ez ditu behar, herrialdetik
kanpora nahi ditu edo, gehien jota, espetxean”. Izena duen guztia omen denez,
has gaitezen bada Israelgo Gobernuaren
politika demofobiko eta arrazistei izen
eta abizen egokiak jartzen.

Lakuako Gobernuak, bere kontseilari Arantza Tapiaren bidez, jarraitzen
du tematuta Euskal Y-a erakitzeko,
Europako Kontuen Auzitegiak bere
bideragarritasuna oso zalantzan jarri duen arren, esanez “mosaiko ez
eraginkorra” eta “iruzur ekonomikoa” dela. Ajuriaeneakoek jarraitu
nahi dute zorakeria faraonikoarekin,
kontuan izan gabe haren xahutze
ekonomiko publikoa, ez politikoki ez
herritarren artean sekula eztabaidatu gabea gainera.
Bere tesiak mantentzeko kalkulu
“akatsak” errepikatzen dituzte kostu
ekonomikoen edo bidaiarien inguruan. Ahaztu zaie esatea Supersur
autobide garestiaren bidaiari aurreikuspena ere puztu egin zutela;
halaxe ikusten dugu orain kasik trafikorik gabe. Ez die inporta herritarreneganako engainu horrek. Zertara dator orain Tapia, esanez AHTk
zortzi milioi bidaiari izango dituela,
Adif-ek 4,9 milioi aurreikusten dituenean? Europako Kontu Auzitegiak beharrezko ikusten dituen bederatzi milioietatik oso urrun daude.
Nondik ateratzen du Euskal Y-aren
egiazko kostua kilometro bakoitzeko
27,4 milioi euro izango direla, aditu
independenteek 40 milioi izan litezkeela diotenean?
Herritarrei adarra jotzen ari direla
dirudi, kostu ekonomikoa euren poltsikotik ordainduko baita. Hori bai,
zementu enpresak eta konstruktorak oso pozik daude, euren negozioarekin segi dezaketelako. Eta obrak
amaitzen direnean (inoiz amaituko al
dira?), Urkullu, Tapia eta gainerakoak
auskalo non egongo diren eta zeinek
eskatuko dizkien erantzukizunak euren kalkulu “akatsengatik”. Lotsagarria! Herri mobilizazio handi batek
baino ez du hau geldituko, Lemoizko
munstro nuklearra geldiarazi zuena
bezalakoa. Zorakeria gelditu behar
baita, odoluste ekonomiko publikoak
ez dezan segi.
2018/07/29 | ARGIA
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BERTA CÁCERES
Hondurasen, sikarioek
tiroz hil eta bi urtera
irabazi du borroka Berta
Cáceres ekintzaileak:
Holandako Garapenerako
Bankuak eta Filandiako
Industria Elkarlanerako
Funtsak bertan behera
utzi dute Gualcarque
ibaian eraikitzekoak ziren
zentral elektrikoa. Horien
kontrako borrokan hil
zuten Cáceres.

Espainiako Polizia Nazional batek Kataluniako foto-kazetari bat jipoitu du
BARTZELONA. Espainiako Polizia Nazional batek Kataluniako Jordi Borràs foto-kazetaria jipoitu du: Borràs El
mon egunkariko foto-kazetaria da eta hainbat lan argitaratu du, besteak beste unionisten eta ultraeskuindarren arteko lotura frogatuz. ARGIAko kolaboratzailea ere bada. Erasotzaileak, “Viva España” eta “Viva Franco”
oihukatu ostean, aurpegian kolpeak jo zizkion eta sudurra puskatu. Polizia Nazionalaren Buruzagitzak espediente informatibo bat ireki dio agenteari, baina ez dago atxilotze agindurik eta lanean jarraitzen du.

Beste hiru erraustegi
proiektu bertan behera
Zero Zabor
@zero_zabor

Epaileek Belfasteko erraustegi proiektua bertan behera utzi zutela argitaratu genuen aurreko astekarian. Ordutik, beste hiru egitasmo jausi dira: Mexikon, Argentinan eta Australian.

Buenos Aires

Mexiko Hiria

Sidney

Epaileak Buenos Airesko Udalari debekatu dio
hondakinak erre ahal
izatea. Udalak ezkutuan
bozkatu zuen errausketa baimentzeko legea
eta orain auzitegiak
agindu dio halakorik
ebaztekotan eztabaida
eta bozketa publikoz
egin behar duela.

Manuel Lopez Obrador
eta Morenak Mexikoko
hauteskundeetan lortutako garaipena iritsi da
hiriburura ere. Hautetsi
berriek argi adierazi
dute aurreko legealdiaren amaieran modu
irregularrean onartutako erraustegi proiektua
atzera botako dutela.

Sydney ondoan eraiki
nahi zuten erraustegi
erraldoiaren planak
blokeatuta geratu dira,
Plangintza Batzorde
Independenteak “segurtasun falta” atzeman
duelako haren kutsadurak gizakiengan eta ingurumenean eragingo
lituzkeen kalteetan.
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LANGILE
BORROKA

100
sorosle baino gehiago
ari dira hondartza
gipuzkoarretan lan
egiten udaran. Udalek
azpikontratatzen
duten zerbitzu bat
da, sorosle guztiak
aldi batekoak dira
eta hilean 1.000
euro baino gutxiago
kobratzen dute.
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egunez greba egingo
dute, prekarietatea
salatzeko: uztailaren
29, 30 eta 31n.

EUSKAL HERRIA DA
Uztailaren 28an
Frantziako Tourra
Senpere eta Ezpeleta
artean jokatuko dela
aprobetxatuz, munduaren
aurrean Euskal Herria
badela erakusteko
aukera baliatuko dute.
Elkarretaratzea deitu dute
Larresoron, “You are in the
Basque Country” lelopean.

ZINEMALDIA
Telmo Esnalen Dantza
filma Donostiako
Zinemaldiko Sail
Ofizialean emango dute;
ez da lehiatuko, proiekzio
berezi gisa eskainiko dute.
Koldo Almandozen Oreina
berriz, Zuzendari Berriak
sailean lehiatuko da.
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NET HURBIL ARRAZISMOA | ITALIA | AMERIKAKO ESTATU BATUAK | HISTORIA

Trump eta Salvini,
inperioaren beste
estrategia bizirauteko

Pello Zubiria Kamino
@pellozubiria

Matteo Salvini denbora laburrean Italiako jaun eta jabe egin da aurretik
Donald Trumpi AEBetan garaipena eman zion formula berdintsua erabiliz:
herritarren arazo guztien errudun bihurtu etorkinak eta oro har atzerritarrak.
Baina zer datza gorroto eta arrazismo horien arrakastaren oinarrian?
Ziurrenik, diosku Ugo Bardik, zerikusia daukate munduko botere jokora
berriro nazio-estatuak itzuli izanak eta Amerikako Estatu Batuen inperioaren
etengabeko gainbeherak.
Ugo Bardi (Florentzia, 1952) ARGIAko
irakurleak ezaguna duke gogoan baldin
badu “Peak Civilisation: Zerk hondoratu
gaitzake Erromatar Inperioa bezala?” titulua zeraman 2015eko LARRUN hura.
Bardi, kimikako irakaslea Florentziako
unibertsitatean, aditua da sistemen dinamikan, klimaren zientzian eta energia
berriztagarrietan. Plazaratu berri duen
The Seneca Cliff [Senekaren amildegia]
liburuan deskribatzen du nola inperioek,
handitu eta indartzeko urte luzeak behar
dituzten bezala, hondoa jotzea oso denbora laburrean egiten duten.
Bardik bere The Cassandra’s legacy’
[Kasandraren testamentua] blogean
idatzi berri du Italiak azken hauteskundeen ostean egin duen aldaketa handiaz: “Trumpek Italia bereganatu du kolpe azkarrean: Matteo Salvini eta eskuin
italiarraren gorakada“. Hauteskundeak
M5eko grilliniek irabazi arren, Italian
benetan nagusi Salvini barne ministroa
eta bere Liga ultra-eskuindarra baitira
gaur.
Italiako politikagintza irauli duen Salvinik arrakasta lortu du, Donald Trumpi
kopiatuz, herritarren malurren errudunei aurpegia jarriz: etorkinak, atzerritarrak eta ijitoak –nahiz eta hauek Italiako populazioaren %2 baizik ez izan–.
Trumpek bezala Salvinik frogatu dute
zenbat eta bortitzago, bihotz gabeago
eta arrazistago mintzatu, orduan eta
gehiago maite dituela publikoak.
“Egon behar du arrazoiren bat –dio
Bardik kezkatuta– Italian arrazismoak
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eta gorrotoak horrela eztanda egiteko.
Ziurrenik zerikusia dauka nazio-estatuak berriro munduko botere-jokoetan
sartu izanak eta inperio iparramerikarraren gainbeherak”.
II. Mundu Gerra ostean Mendebal Europak onartu zuen AEBetako Inperioaren agente izatea, haren kontrolpean,
armada europar propio bat gabe, denbora luzez ez moneta eta ez egitura politiko propiorik gabe, AEBei konkurrentzia egingo zien benetako inperio oso
izateari uko eginda. Baina mende erdiz
eraginkortasunez funtzionatu ostean,
Europar Batasuna ahulduta dago gaur
krisi ekonomikoagatik eta ezin da jakin Britainia Handia galtzea gaindituko
duen ere.
Orain berriro indartzen ari dira estatu
zaharrak, ez Europan bakarrik. Amerikako Estatu Batuetan Donald Trumpek
bere gain hartu du AEBak diren inperioa
berriro nazio-estatu bilakatzeko helburua. “Eta honek gauza asko aldatzen
ditu, ez denak onerako”.
Kontu da –beti Bardiren iritzian– inperioak ez direla arrazistak izaten eta
ez direla garbiketa etnikora dedikatzen.
Ez zaie komeni, inperioek beren baitan
osagai oso heterogeneoak menderatzen
baitituzte, indarrez kontrolatu beharrekoak, armada indartsuz alegia. Horregatik dira inperioak hain garesti, aparatu
militar handi eta kario bat eduki behar
dutelako.
Gehiegizko gastu militarrak izan ohi
dira inperioen kolapsoaren arrazoi ohi-

koenak. Antzinateko Erromari hala gertatu zitzaion eta berdin Sobietar Batasunari. Hala ari zaie gertatzen oraintxe
AEBei ere: ezingo dute luzaz biziraun
bera indartsu egin zuten energia eta baliabide merkeak ez bazaizkio iristen.
Aldiz, inperioen aldean nazio-estatuak izaki nahiko homogeneoak dira
hizkuntzari eta etniari dagokionez, zati
txikiagoetan banatzeko aukera gutxiagorekin. Indar militarrari dagokionez,
aski izan dezakete gutxiengo etniko edo
ideologikoak ito edo suntsitzeko gai den
milizia batekin, horregatik dira inperioak baino merkeagoak eta erresistenteagoak.
Ez da erraza herritarrei ulertaraztea
gaurko krisi ekonomikoaren oinarrian
baliabideen agortzea eta ekosistemaren aldaketaren kosteak daudela. Alferrik da Salvini edo Trumpi populista
edo arrazista deitzea: beren metodoarekin emaitza bikainak lortzen dituzte
eta luze gabe ikusiko dira lider gehiago
haien bide bera urratzen, Europa garbiketa etnikoetara eta gerrara hurbilduz.

2.000 urte pasata, Trajano eta Hadriano

AEBetako azken hauteskundeen bezperatan, 2016ko azaroan publikatutako “Zein enperadore litzateke Donald
Trump?” analisian, Bardi saiatu zen
Erromako inperioko enperadoreekin
erkatzen Hillary Clinton eta Donald
Trump. I. eta II. mendeetan Erromako
inperioak nozitzen zituen gaur AEBek
dauzkaten arazoetako asko: gero eta ba2018/07/29 | ARGIA
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Matteo Salvini AEBetaraino joan zen 2016an
artean hautagaia zen Donald Trumpekin instant
labur batean bederen topo egitera, politikari
italiarrak Twitterreko bere kontutik zabaldutako
argazkiak jaso zuenez. Geroztik, Trumpi
garaipena eman zion oso antzeko formula erabili
zuen Salvini komunista ohiak ultra-eskuineko
Legaren kanpainan. M5 alderdiak baino boto
gutxiago lortu arren, Barne Ministeriotik
egindako lanarekin Salvini bihurtu da Italiako
liderrik arrakastatsuena geroztik.

liabide urriagoak, gehiegizko kosteak,
zabalegi hedatutako armadak eta abar.
Enperadoreek dilema honi egin behar
zioten aurre: edo jokabide erasokorrean
jarraitu inperioa areago zabaltzeko, edo
eremua murriztu eta defenditu ordura
arte inperioak lortutakoa?
Enperadore gehienek zuhur jokatu
zuten, konkista berriei tentu handiz ekinez. Baina batzuk handinahiak ziren.
Trajano (53 -117) kanpaina militar zail
batean abiatu zen Daziako urre meategiak kontrolatzeko. Arrakasta militarra
lortu zuen, baina ordainetan inperioaren finantzak hondatuz.
Hadriano (76 -138) etorri zen ondoren, espantsionismoa moztu zuen, defenda gaitzak ziren eremuak abandonatu zituen eta Erromaren aspaldiko
etsaiekin bake itunak sinatzen hasi zen.
Hadrianoren izena darama Britainia

Handian erromatarrek eraikitako harresiak , Ipar aldeko herrien erasoetatik babesteko. Hadrianori jakintsu fama
eman zio, baina harresiak eraikitzeko
estrategiak epe luzera inperioa kiebrara
eramaten lagundu zuen.
Bardiren analisian, Hillary Clintonek
eduki zezakeen Trajano enperadorearen antza, honek inperioa zabaltzeko
abiatu baitzuen ahalegin militar zail bat,
azkenean inperioarentzako kaltegarri
gertatuko zena. Trumpi, aldiz, hartzen
zion Hadrianoren traza; Trajanoren oinordetza hartuta, Hadrianok justu kontrako norabidetik jo zuen: lurraldea
zabaltzeko gerra guztiak gelditu eta inperioa bere mugen barruan gotortu.
Geroztik, agintea harturik, Trumpek
bere analisia berretsi dio Bardiri: Trump
jokatzen ari da duela 2.000 urte Hadrianok egin zuen moduan, nahiz eta alde-

raketak asaldatuko duen Marguerite
Yourcenarren miresle bat baino gehiago.
Gerra berrietan ez sartzeaz gain, Trump
nabarmen ari da AEBak sistema ekonomiko globalizatutik baztertu nahian.
Trumpek desegin nahi du 90eko hamarkadan neokontserbadoreek abiarazitako
plan handia, Sobietar Batasuna hondoratuta AEBak bihurtzeko munduko inperio
bakar.
Neocon jendearen plana primeran joan
zen... lokatzetan sartu arte: garestiegia zen.
Bushengandik hasita Obamarainoko Trajanoen ostean, Hadriano-Trumpen txanda
da. “Inperio guztiak igarotzen dira hazkunde eta gainbeherazko ziklo berdinetik: horra Seneka amildegiaren legerik gogorrena. Hadrianok berak, hain jakintsua omen
zenak, ezin izan zuen salbatu Erromako
inperioa. Gehienez ere, lortu zuen bizirik
atxikitzea denbora apur bat gehiagoz”. n

50 urtez elkarrekin
ARGIA | 2018/07/29
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«Lehen arte-ikasgaia
duzu: ikusleak egin
behar du margoa»
Xabier Egaña

Margoaren azpiak eta gainak
Arabako lautadan, Gasteiz, bere baitan hainbat kontzeju biltzen dituen hiria.
Horietan bat da Forondako Andetxa. 2010ean hasi eta iaz artean,
bertako Done Mikel eliza margotu zuen Xabier Egaña margolariak.
Bertara ekarri gaitu, ikusi ditugu margo ikusgarrien gainak,
margo ikusgarrien azpiak erakutsi dizkigu artistak.

Testua: Miel A. Elustondo
Argazkiak: Zaldi Ero
Nola egiten zaio aurre hormatzarrak margotzeko prozesuari?
Prozesua… Xabier Alvarez Eulaterekin hasi nintzen ni. Erriberrin ezagutu nuen, 18ren bat urte nituela. 1962,
eman dezagun. Atera kontuak, arte edo
margolaritza libururik ikusi gabeak ginen garai hartan. Etxean janari-denda
bateko egutegia, gurasoen logelako gurutzea, eta zenbait argazki. Horraino
heltzen zen gure iruditeria guztia. Erriberrin ikasten ari ginela, sendagai baten
erabilera-orri bat aurkitu nuen –tarte
zuriak ere bazituen–, eta paper tximur
hartan marrazki batzuk egin eta Eulateri erakutsi nizkion. Interesgarria iritzi
zion, eta Picassoren liburu zenbait utzi
zizkidan. Orduantxe zabaldu zitzaidan
12

lehen aldiz zerua, edo artea, esentzian:
askatasuna, deformazioa, ez antzak…
Orduantxe hasi zen, niretzat, errealitatea bizitzari buruz hitz egiteko aitzakia
izaten. Eta errealitatea da mingotsa, da
ederra, da gogorra, da adeitsua, eta da…
den bezalakoa.

Eta horixe ageri da eliza honetako hormetan?
Nola edo hala, bai. Hor dituzu paterak,
adibidez. Oso gogoan nituen paterak.
Hala ere, oraingoak ez bezalakoak dira
nik margotutakoak. Oraingoak plastikozkoak dira, eta nik margotutakoak,
aldiz, egurrezkoak, garai hartakoak. Kanariar Uharteetako itsasertzaren kontra jotzen zuten, txikitzen ziren, eta

ezpalekin batera, patera haietan zetozenen askoren hilotzak agertzen ziren
ur ertzean.
Nire barruan josita zegoen irudi hori,
hainbat eta hainbat marrazki eginak nituen, eta eliza honetako hormetara ekarri nuen gaia. Ikusten ez ditugun munduak dira, edo ikusten ditugunak baina
ikusi nahi ez ditugunak. Eliza honetako
hormetan, paterekin batera, giza irudi bat margotu nuen. Ez dakit zer ari
den, begira dagoen, ikusten ari den edo
ezer sentitzen ari den. Ez dakigu nondik
datorren, ez nora doan. Alegia, ez dago
irakurketa ofizialik. Nik irudi bat jarri
nahi izan nuen, hilotz anabasa hari eta
giza hondakin haiei begira. Beheraxeago, mutiko horixe…
2018/07/29 | ARGIA

Xabier Egaña Albizu
Areeta, 1943

Xabier Alvarez de Eulateren eskutik hasi zen oinez
artearen bidean. Lucio Muñozek Arantzazuko
(Gipuzkoa) santutegian egindako erretaula ikusi eta
lotu zen horma-irudiak margotzen. Margoak ditu
eginak Arantzazun, Zarauzko San Pelaio elizan eta
frantziskotarren kaperan, Iñurritzako pilotalekuan,
Arrigorriagako igerilekuan, Sopelako San Pedro plazan
edo Leioako Lauro Ikastolan... Erbestean, Puerto Ricoko
elizetan eta Alemaniako Mühlen eta Münster hirietan.
Bestalde, euskarazko hainbat liburutan ageri dira bere
lanak. Ilustratuak ditu, besteak beste, Lewis Carrollen
Alizia herrialde harrigarrian, Bitoriano Gandiagaren Uda
batez Madrilen eta Gabon dut Anuntzio, Cervantesen
Patxi Ezkiagaren On Kixote Mantxako antologia,
Zamorako abadeen Apaizak ere torturatuak… Eta beti,
giza irudia du margolan guztien gai nagusia.
ARGIA | 2018/07/29
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Danborra jotzen ari da.
Irakurria duzu Latorrizko danborra?

Gunter Grassen nobela. Bai.
Hortxe duzu latorrizko danborraria.
Nazismoa salatu nahi du, ez hitz egitea erabaki du, danborra jotzea besterik. Hau txikitzen du, hura puskatzen…
Bera margotzeko gogoa nuen, pateren
tragediari ezetz esateko nahia, ez dela
posible, injustizia hutsa dela. Danborrariaren aurrez aurre, beste giza irudi bat
jarri nuen, oihuka hura ere: [Edvard]
Munchen Garrasia. Munchek, ordea, ez
du garrasi egiten mundua gaizki dabilelako, bera gaizki dagoelako baizik: margolaria da, krisi handi batean sartuta
dago, eta hortik haren orroa. Parez pare
jarri ditut biak: bata gizarte injustizien
kontra garrasika; bestea, bere baitako
ondoeza kanporatu nahi duela.

Ezker horman ageri da gai hori, beste
hainbat elementurekin batera. Eskuin
horman, beste hainbat osagai. Elementu
zentrala, berriz, erdiko horman, Jesu Kristo gurutziltzatua da.
Begira, egun batean, aldamioan gora
igota margotzen ari nintzela, gizonezko bat sartu zen elizara. Istripua izana
zuen, nonbait, eta baldar zetorren. Igeltseroarekin hizketan hasi zen, eta pixka
batera, aldamiotik jaitsi nintzen, zer ote
zen. [Juan Ignazio] Lasagabaster zen,
Gasteizko Santa Maria Katedrala fundazioko zuzendaria. Poz eman zidan.
Eta ordu arte egindakoa ikusi eta laster
esan zuen: “Honek eliza izan behar du”.
Nik ez nuen sekula horrelakorik pentsatu. Hainbat zirriborro eginak nituen,
marrazki mordo bat, baina eliza izan
behar zuen, ez zuen, ez nekien. “Eliza
izan behar du”. Horrek, mugak ezarri
zizkion nire lanari, ez estuak ere, baina
lana zedarritu zuen.
Eliza, baina ez nolanahikoa.
Bai, bada. Zer esan nahi du “eliza” izan
behar duela? Zer da “eliza”? XVI. mendean egin zuten Andetxako eliza hau,
eta bi mende geroago eraberritu. Bertan
ezkondu dira hemengo herritarrak, egin
dituzte hiletak, bataioak… Eliza topagune izan da herri txikietan. Kontatu izan
didate, haurretan hainbat jolas eta bihurrikeria egin izan zituztela eliza honetan
bertan. Gauza asko. Margotzen hasi nintzenean, Kristo margotu nuen lehenengo. Tamainagatik, eta margoagatik.
14

Ez gaiagatik?
Gaiari buruz ez nuen dudarik. Banekien.
Gurutziltzatzea nahi nuen, gurutzetik
jaitsiera, piztuera… Kristau sinesteen
nahaste-borraste bat. Kristo hila da, Aita
Jainkoak galtzarbeetatik eutsi dio, eta
lagunek eskailera bat jarri dute, Kristo
jaisten laguntzeko. Zirriborroak eginak
nituen, margotzera igo… eta ez zuela
funtzionatzen konturatu nintzen. Besterik behar nuela, gogoan neuzkan elementuen arteko erlazioak gorabeherak
zituela. Problemak sortu ahala, solu-

zioak bilatzen jardun behar izan dut…
Lanean hasi eta konturatu nintzen hiru
ordu baino gehiago irauteko gauza ez
nintzela. Nekagarria zitzaidan. Modu
trinkoan lan egiteko ohitura dut. Hasi
eta segi, hormaren kontra borrokan.

Zer da “hormaren kontra borrokan”?
Horixe! Jendeak ulertzen ez duena,
horma zuri baten kontra borroka egin
behar duzula, horma hori noiz isilik dagoela, noiz garrasika, eta horma horrekin elkarrizketan jardun behar duzula,

2018/07/29 | ARGIA
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Intuizioa
“Goiz oso bat eman nuen zaldi
baten ipurdia margotzen. Etsita
nengoen. Ez aurrera ez atzera.
Pablo etorri zen, parrokoa, eta
gauza bera, gauzak ez zuela
itxurarik, kaka zaharra zela. Nik,
neure buruari orduan: ‘Hobe dut
bertan utzi, hau ez baitoa inora!’.
Biharamunean etorri, eta bost
minutuan egina nuen ipurdi hura.
Aurreko goizean ezin, hurrengoan
berehala. Eta nola da posible?
Neuk besterik ez dakit, baina neuk
ere ez dakit! Intuizioa”.

XXI. mendeko
eliza

“Eliza hau XVIII. mendean
eraberritu zuten, ezin genuen
gertari hori aldatu, ez ukitu ere,
baina XXI. mendea margotzea
erabaki nuen hasieratik. Ez dut
elizan ezer hautsi beharrik izan,
oraingo mendea erantsi diot,
besterik ez. Neure buruarekin
zintzo jokatu nahi izan dut,
oraingo garaiarekin leial izan.
Jendeari ez zaiola gustatzen?
Batzuek esan didate hasieran ez
zitzaiela batere gustatu eta orain,
aldiz, guztiz liluratuta daudela”.
tamaina, margo edo konposizioari buruz. Goizeko bederatziak aldera lanean
hasi, eta eguerdi arte egiten nuen lan.
Arratsaldean, berriz, etortzeko ohitura
nuen, neuk bakarrik, baina ez margotzera, begiratzera baizik. Hartzen nuen aulki bat, jartzen nintzen elizaren erdian
eta margotutakoari begiratzen hasten
nintzen. Besterik gabe, begiratzen. Jendeari esaten nion: “Begiratzen egotea
ez da nolanahiko lana. Gela ilun batera
sartu eta kandela bat piztea duzu: distraituta baldin bazaude, ilunpe hutsa da,
ARGIA | 2018/07/29

baina erne baldin bazaude, kandelaren
argi izpi horrek zer edo zer hautematen
uzten dizu, zer edo zer ikusten. [Hunkiturik ari da]. Inork ere ez daki zer den
“zer edo zer” hori, baina bada “zer edo
zer”. Eta horrexen bila etortzen nintzen
hona arratsaldeetan.

Eta aurkitzen zenuen erran delako “zer
edo zer” hori?
Lehentxeago edo geroxeago, beti ikusten nuen “zer edo zer”. Eta ez dakit zer
zen ere: batean, bateko margoa; bes-

tean, besteko giza irudiaren tamaina.
Mundu bat sortzen da zeure barruan,
hurrengo goizean zeurekin batera hormara dakarzuna. Eta egindakoari ukituak egingo dizkiozu, edo aurrera joko
duzu, besterik gabe. Esate baterako, badut lagun bat, Jesus Mari Goñi matematikaria, goizean goiz Iruñean trena hartu
eta Gasteizera etortzen zitzaidana. Trenetik jaitsi, bizikleta hartu eta Andetxara etortzen zen, niri laguntzera. Behin,
irudi baten buruarekin ari nintzen. Jesus Marik margoak-eta ekartzen zizki15
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dan, hura niri laguntzen beti. Eguerdian,
bazkaltzera joan eta esan zidan: “Badakizu zenbat aldiz margotu duzun delako
buru hori?”, eta nik: “Behin”. Eta berak:
“Ez, 25 aldiz!”. “Kontatu egin ote dituzu,
bada?”, “Bai!”. Ez zen txantxetan ari, egia
zen. Izan ere, hormak zimurrak ditu,
itzalak egiten ditu, une jakin batean gustuko duzun margoa, hurrengoan ez zaizu gustatzen.

Batean gustatzen zaizu, hurrengoan ez,
baina margotua duzu.
Kasu hartan, goiz osoa eman nuen buru
txar bat margotzen, harik eta “Oraintxe
bai!” esan nuen arte. Baina “Oraintxe
bai!” esatea da zailena, ez baitago inolako neurririk, eta zirriborroak ez baitu
ezertarako balio. Nire zirriborroetan
buru bat ageri zen, edo ehun buru, baina ez dago zirriborroetara begira buru
bat kopiatzen jarduterik. Barruan duzun buru horixe aterarazi behar duzu,
eta hortxe dator borroka, eta hortxe
hasten da hormatzarra zuri agintzen,
zure lana gidatzen, bidea zuzentzen…
Eta eginda dagoenean, ez atzera begiratu. Horixe da okerrena. Pentsatu ere ez
atzera egitea.
Zer esan nahi duzu?
Esate baterako, eman dezagun tailerrean nagoela, margotzen. Nekatu naiz
eta utzi diot lanari. Kaleko jantzi naiz,
banoa, eta atzera begiratzea bururatu
zait: zast! Ikusi dut zer edo zer. Arraioa!
Hartu pintzela eta banoa, ikusi dudan
xehetasun hura kontuz-kontuz ukitzera… eta orduantxe zer edo zer erortzen
zait, edo zikintzen ditut kaleko arropak,
edo... Atzera begiratzeak zer edo zer
aurkitzera jartzen zaitu. Izan liteke halabeharrez gertatzea ere, baina kontua

Azken hitza:
Inkultuak
“Gure buruak arteaz jantziak
baditugu, hainbestean moldatuko
gara margolanei begira. Hala ere,
begiek ikusten dutena baino harago
jo behar da beti, sinbologiara,
eta, zoritxarrez, horretan guztiz
inkultuak gara”.

da behin eta berriz eta askotan gertatzen dela. Eliza honetan ere hainbat aldiz gertatu zait.

Hormatzar margotu ederrok ikusi arren,
ikusleok ezin ulertu obrak bere baitan
gordetzen duen mundua, haren esanahia.
Horixe da arazoa. Hainbat eta hainbat
elementu ageri dira eliza honetako hormetan. Ikusleek zenbait elementu bai,
ezagutuko dituzte, baina beste asko ez.
Jendeak azalpenak behar ditu eta, horretarako, liburuxka argitaratu dugu
Jesus Mari Goñik eta biok, testuz eta argazkiz, ikusleek uler dezaten. Esate baterako, horma guztietan beti ageri dira
bertikala eta horizontala. Margolariak
marra horiek intsinuatu egin behar
ditu eta ikusleak, aldiz –eta horixe da
zailena–, marra haiek ikusteko ahalegina egin behar du. Ahalegina egin. Horixe duzu lehen arte ikasgaia: ikusleak
egin behar du margoa. Alegia, arbolak
daudela ikusi ez ezik, zergatik dauden
arbola horiek hor galdetu behar dio

bere buruari, zergatik dituzten tonu jakinak, zergatik…

Klabeak dira hormatzar margotuotan barna ibiltzeko, bistan dagoena ulertzeko.
Klabe bat, oso inportantea, eta ikusleari
dagokiona, esango dizut. Krisalida bat
margotua dut hormetarik batean. Jakina denez, krisalidak tximeleta bat du
barruan. Tximeleta hori pupatik indarrez ateratzen saiatzen bazara, hil egingo zaizu. Krisalidak bere buruz hautsi
behar du zetazko pupa. Andetxako eliza honetara datorren ikuslea ere krisalida bat da, tximeleta gordea du bere
barruan. Pupatik irteten den ez den,
ikuslearen gorabehera da. Nik, aztarnak eman dizkiot, bideari jarraiki dakion. Norberak egin behar du bide hori,
nahi duen eta ahal duen neurrian. Eta ez
da erraza, artea ikustea ez baita lantegi
erraza; baina ezta irakurtzea ere, edo
zinema ikustea. Ikustea lortuz gero, berriz, tximeleta egingo da ikuslea ere, zer
bat politagoa, ederragoa, tximeletagoa.
Dena delakoagoa.
Bestela ikusiko du mundua.
Platonek dioenez, haitzulo baten barrualdeari begira bizi gara. Itzalak ikusten ditugu han, eta uste dugu horixe
dela errealitatea. Halako batean, ordea,
itzuli, haitzulotik kanpoaldera begiratu,
eta bestelakoa da errealitatea. Horrelaxe Andetxako elizan, eta artean, oro har:
zein da artistak ikusten duen errealitatea, eta ikusleak ikusi beharko lukeena?
Hori oso prozesu gaitza da, arreta jartzea, jakin-mina izatea, galderak egitea
esan nahi baitu. Eta munduak ez du horretarako abagunerik ematen, korrika
eta presaka bizitzera behartzen gaitu,
distrakziotik distrakziora. n

Benetako
antzinako ogia
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IRITZIAK

Sahara a feira

U

rtero, uztailaren lehen astean,
nire amama eta aititek Barakaldotik Galiziarako bidaia egiten
dute, euren jaioterrian, Boiron, udapasa
egiteko. Lehenengo afaria beti berdina
da: olagarroa a feira eran. Barakaldon
A nosa terra tabernaren aurrean bizi
dira, galegoa euskara baino maizago
entzuten den auzo batean. Hala ere,
olagarroa Boirorako edota ospakizun
oso berezietarako erreserbatzen dute.
Erritual bat da.
Amak aitite pulpo a feria jaten ari
dela ateratako argazkia bidali zidan
egun berean, olagarroaren jatorriari
buruzko erreportaje bat ikusi nuen telebistan. Ba al dakizue nondik datorren
jatetxeetan eskaintzen duten olagarro
gehiena? Mendebaldeko Saharatik eta
Mauritaniatik.
Ez nau harritzen supermerkatuetan
saltzen duten olagarroa Hegoaldeko
herrietatik inportatzen dugula jakiteak,
baina erreportajean Ourenseko azoka
oso ospetsu batera jotzen dute eta
saltzaileek argi uzten dute aspaldi ez
dutela tokiko olagarrorik saltzen. Europan produktu preziatu horren eskaera
izugarri hazi da azken urteotan. Galizia
oraindik ere erreferentzia da, baina
egun inportatutako animaliak jasotzea,
prozesatzea, poteratzea eta atzerrira
esportatzea da bere zeregina. Ba al daki
nire aititek argazkian irrikaz dastatzen
ari den janari hori bere auzoko Eroskin
erosiko lukeena bezain arrotza dela?
Dokumentala Mendebaldeko Saharan
egina da, horrek esan nahi du Marokok lurralde okupatuetan legez kanpo
egiten duen espoliazioa elikatzen ari
garela. Dakhlaneko kalak Marokoko
kostaldeko aberatsenak dira: esportatutako arrainaren %84 arrantzatzen
dute, Nazio Batuen Elikadura eta Nekazaritza Erakundearen arabera. BitarARGIA | 2018/07/29

June Fernández
KAZETARIA
@marikazetari

Dakhlaneko kalak Marokoko
kostaldeko aberatsenak dira:
esportatutako arrainaren
%84 arrantzatzen dute,
Nazio Batuen Elikadura eta
Nekazaritza Erakundearen
arabera. Bitartean,
kanpamentu sahararretan
bizi baldintzak larriak dira.
Ez dute ur-horniketarik eta
euren kostaldean arrantza
egitea debekatuta dute

tean, kanpamentu sahararretan bizi
baldintzak larriak dira. Ez dute ur-horniketarik eta euren kostaldean arrantza
egitea debekatuta dute. Erreportajean,
kazetariak hori kontatzen ari direla,
Marokoko polizia agertzen da eta aireportura itzultzera behartzen dituzte;
deportatuak izango dira bidegabekeria
horren berri emateagatik.
Bi ondorio barrundatzen ditut: 1.
Israelekin bezala, Marokoko produktuei boikota egiten saiatu behar dut.
2. Sasoiko produktuak jatea kolonialismoaren aurkako erresistentzia
forma da. Kontsumo kultura honek
gustuko duguna edozein momentuan
eta edozein lekutan lortzera ohitzen
gaitu. Mangoak, papaiak, marakuiak.
Ba al zenekien kinoa modan jartzearen
ondorioz, produktu horren prezioa igo
dela eta Andeetako biztanle askok ezin
dutela euren oinarrizko elikagaia ordaindu? Elikadura burujabetzaren alde
eguneroko keinu ugari egin ditzakegu.
Nik aurten bete dudan asmo ona, sasoiz
kanpo tomaterik ez erostea eta kontsumo taldeko otzaran jaso arte itxarotea
izan da. Merezi izan du.
Nire amama neska txikia zen bere
herrixkako itsasertzean olagarro bat
topatu zuen egun ahaztezin hartan. Korrika joan zen saskian kargatzera, bere
amari sorpresa emateko irrikan. Auzoko gizon bat ziria sartzen saiatu zen,
garro pare bat lapurtzeko asmoarekin:
“Bigun egon dadin, kapatu behar duzu,
barruko garroak moztuz”. Nire amamak ez zuen sinetsi eta irmo erantzun
zion: “Alde egin edo oihuka hasiko naiz”.
Amamaren pasadizo kutunena da hori.
Erreportajea abisu triste batekin
bukatu da: Sahara eta Mauritaniako
olagarroak ere agortzen ari dira. Laster
animali mitologiko hauek arrain-haztegietan jaio eta biziko dira. n
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Erpina ia-ia eskura

B

ost mailako eskaileraren erpinera
ailegatzea da euskarak egun duen
erronka, maila horiek honakoak
izanik: neutralizatzea, liluratzea, konbentzitzea, erakartzea eta aktibatzea.
Gure hizkuntzaren aurkako erasoak
neutralizatzeko, ika-mika gatazkatsuetatik euskara atera eta arrazoibide ireki
eta berrietara egin da jauzi, gure lurralde batzuetan. Euskararekin mesfidati
eta kontra zeuden sektore ugari indargabetzera iritsi da, aldeko kontakizun
berriak (errelatoa, diskurtsoa) zuhurtziaz eta burutsuki hedatuz. Estrategia
horren eraginez, euskara inposatzen
dela motako aurreiritziak eta bestelako
uste errotu batzuk lurrunduz joan dira
pixkanaka. Hizkuntzen ekologiak hizkuntza guztien defentsa legitimatu du,
alde batetik, eta, bestetik, euskararen
irudi inklusiboa aldi berean bultzatuz,
gure hizkuntza herritar guztiona dela
–ez soilik abertzaleena– pentsatzera
igaro da nagusiki.
Hala ere, bada oraindik neutralizazioarekin jarraitu beharra, bai euskararen aldeko neurriak kritikatzen direlako bai aldarri xelebre batzuk (euskara
ez da Nafarroako hizkuntza, adibidez)
entzuten direlako.
Maila bat gorago daude liluratu eta
konbentzitu beharrekoak: euskararen

Iñaki Martínez de Luna
SOZIOLOGOA
@imartinezdeluna

Euskalduntze masiboaren
ondorioz hizkuntzaren
komunitatea gero eta
sendoagoa –izango–
da, baldin eta euskaraz
dakitenak aktibatzen
badira
inguruan duda-mudan dauden erdaldunak zein euskaldun epelak. Lilurak
sentimendutan eta konbentzimenduak arrazoitan izaten dute oinarri
eta, hortaz, usteak ez ezik norberaren
bizipenak ere garrantzi handikoak dira.
Ataza mota horretako ekimen paradigmatikoa Korrika da, baina, aisialdikoak

GUZTION LIBURUAK,
BIDEOAK, AUDIOAK...
GUZTIONTZAT
HARPIDETU
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izan edo kutsu hezitzaileko saioak izan
(eusLiderrak, adibidez), gero eta ugariagoak dira helburu horiekin bultzatutako ekintzak.
Zenbat eta arrazoi/sentimendu mota
gehiago metatu, hainbat eta handiagoak gizakien lilura eta konbentzimendua: euskara lanerako lagungarria
eta, gainera, nire azukre-koskorraren
hizkuntza! Ongi errotutako konbentzimenduak erraztuko du gizarte sektore
berriak euskarara erakartzea: konbentzimenduaren poderioz euskaldundu
da gaueskoletan helduen kopuru koxkorra, eta eskoletan gurasoen konbentzimenduz etxetik erdaldun petoak
ziren ume andana.
Euskalduntze masiboaren ondorioz hizkuntzaren komunitatea gero
eta sendoagoa –izango– da, baldin eta
euskaraz dakitenak aktibatzen badira.
Aspalditxo honetan ekimen mota ugari
zuzendu da azken maila horretara: Kuadrillategi, Berbalagun, Euskarabentura,
Euskaraldia...
Eskaileraren erpina ia-ia eskura
dugu, baina ez lurralde guztietan eta
lurralde bereko sektore sozial orotan.
Hauxe da gakoa, mailez igotzen jarraituko badugu: egoera jakinen premiak
eta mailakako ekimen estrategikoak
ongi egokitzea. n
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Mendia

A
Koldo Aldalur
KAZETARIA

rgazkian dudan itxura nuen ARGIAk estreinakoz aukera eskaini zidanean. Tarte bat
noizean behin aldizkarian. Baldintza bakarra: ahal izatera kirolarekin zerikusia izan zezala
idatzitakoak.
Ez zait beti erraza egiten. Hainbat kirolek –diru
asko mugitzen duten horiek batik bat– mamirik
gabeko eztabaida ugari sortzen dute. Zarata hutsa.
Atzean dauden interesetan sakontzean otzantzen
dira argudioak, azaleko bihurtzen, eta gai hauei
jarri izan zaien berotasuna erlatibizatu egiten da.
Baina batzuetan kirol munduak, eta kirolariek
batik bat, magiaz betetako uneak eskaintzen
dizkigute. Azal gutxi eta mami gozoko hitzak eta
ekintzak. Balekoak.
Alberto Zeraini buruzko hitzaldia Zumaiko
Flysch Trailaren egitarauaren barruan. Sebastian
Alvaro, Juanjo San Sebastian, Josu Bereziartua,
Joxe Ramon Agirre Marron, Johnatan Garcia eta
beste mendizale beterano batzuk mendiak eman
eta mendiak kendu diena ahotan hartuta ari dira.
Kendu, askori, besteak beste, hatzak eta behatzak. Eta, nola ez, han goian geratu diren lagunak.
Eman ere, asko.
Bizitzaz eta bizitakoaz ari dira.
Mendiak, heriotza eta bizitza kontu bera direla
erakutsi diola dio batek, naturaltasunez, gehiegi dramatizatu gabe, hartu beharrekoak biak
ere; zortzi mila metrotik gora, kezka nagusitzen
hasten denean, beheko kanpalekuetan ez bezala,

jainkoak eta jainkosak, auskalo nondik, azaltzen
direla dio besteak –ez dakit, beldurraz ez ote ari
diren ari iruditzen zait nire motzean, baina, akaso, erlijio ezberdinei izan beharreko errespetuaz
ari dira… jakin ezazu hauekin!–; une oro, azkena
izan daitekeelako edo, erne eta zoli bizi beharra
dagoela gogoratu du beste norbaitek. Eguraldi
gaiztoak beharturik, denda barruan egunak –eta
gauak– eman behar izaten direnean irten ezinik,
detaile txikienak duen garrantziak, bizitzari –eta
beraz heriotzari– aurpegira so egiteko zenbat
laguntzen duen... Maisu zahar jakintsuak esaten omen zuen elementu gutxirekin unibertsoa
–bizitzaren ulermena, alegia– osatzen dakienak
hutsunean begiratzen asmatuko duela.
Mendi magalean jarrita tontorra hain urruti,
ezinezko, ikusita, gure txikitasunaren kontzientziaren jabe garenean, hauts kosmikoa bederen
bagarela ohartu zenekoa kontatu du beteranoenak. Isiltasunak hitz egiten omen du.
Esperientziak zentzuaren olioaz igurtzitako hitz
bakoitzak neurozientzialari adituena ikaratuko
lukeen txispazoa sortzen du nire burmuinean.
Itzurungo hondartzan harrapatu gaitu ilargiak.
Hitzaldia aspaldi bukatu da, baina berriketarako
gaiak eta lagunartean egoteko gogoa, ez.
Heriotzari buruz hitz egiteari utzi eta garrantzitsuagoak diren kontuak atera dira. Nepal
Bailaran SOS Himalaya Elkartekoek erietxe bat
altxatzeko diru laguntza behar omen dute. n

Fribolitatea, mesedez

M
Leire Narbaiza
Arizmendi
IRAKASLEA
@txargain
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undua drama hutsa da. Badirudi gizateriak autosuntsiketaren bidea hartu duela,
eta ezer gutxi dagoela horren kontra egiteko. Agian horregatik, idazten ditugun artikulu
eta iritzi guztiak serio eta tristeak dira. Goibeltasun geruza batek blaitzen ditu guztiak, eta ezkortasunez betetzen zaigu burua.
Hein batean normala ere bada, gure egoera
halakoa izanda. Baina ez genuke umore pixka bat
gehiago erabili beharko? Ironia nonahi txertatu
beharko genuke, baina ez bakarrik satira politiko
-soziala egiteko.
Era berean, antzeko zerbait ere gertatzen da
kultura arloan. Mursegok Eusnob kantan ondo

definitu zituen intelektualak: denak gauza serioak egiten, kontu inportanteak, kultura gai
serioa eta garrantzitsua delako.
Nik, ostera, barrea ere behar dut. Horregatik
aldarrikatzen dut ganberrotasuna, gangarrarena
egitea, zoroen moduan algaraka jarduteko, barruko penak libratzeko.
Fribolitatea ere eskatzen dut. Apur bat, sikiera,
aipatu dudan mundu terrible honi aurre egin
ahal izateko, asaskatzeko. Noizean behin hauxe
egitea beharrezkoa dut: burua erantzi; fribolitatean murgildu; eta atzera ere, egurastutakoan,
burua jarri eta jantzi, aurrera egin ahal izateko.
Euskaraz, jakina. Mesedez. n
19

IRITZIAK HEZIKETA | IRAKASKUNTZA

Gure askatasun preziatu hori

H

eziketa libreari buruz eskaintzen
ditudan ikastaroetan, askatasunarekin harreman gatazkatsua
dugula frogatu ahal izaten dut. Kontzeptuak sortzen duen lilura egiten zait
bereziki azpimarratzekoa, libre izatetik
zein urrun gauden garbi erakusten
duelako. Izan ere, miretsiko ote genuke
askatasuna, benetan gure errealitatearen parte balitz? Ez, bistan denez. Ez
litzateke utopia, geure baizik. Bizitzeko gure politikaren ardatza, munduan
egoteko gure modu naturala. Hortik oso
urrun gaude, eta askatasuna idealizatu egin dugu, nola ez. Sakon sakonean
gauza ona dela sentitzen dugun arren,
ez dakigulako zehazki zer den.
Jende askok, oraindik, nahi dugun
guztia egitearekin identifikatzen du
aske izatea, dena posible den paradisu
moduko errealitate batekin, mugarik
eta ondoriorik onartzen ez duen lurraldearen irudiarekin. Askatasunaren nire
bertsioa ez da hain espektakularra, eta
eskasa irudituko zaie, segur, mugagabetasunaren kimerarekin amets egiten
duten horiei. Prozedura xumean datza,
errealitate –beti mugatu– batek eskaintzen duen aukera mordotik hautu
kontzientea egitean, behar eta desioekiko koherentzia ahalik eta handienean,
mugak zein eta non diren ongi hautemanik, aukera egitean galtzen eta irabazten dugunaren jakitun, “bestea”-ren
bariablea ere aintzat hartuta, noski.
Kontu ez deusa eman dezakeen
arren, nork bere bizitza propioa eraikitzeko adreilua dago erabaki horietako
bakoitzean. Baliatzen ditugun neurrian
bilakatzen baikara geure bizitzaren
“autore”, geure “autori”-tate, geure
buruaren jabeago eta gidariago. Eta horregatik, askatasunaren konkistan egin
ahal dugun keinua tikia baina biziki
esanguratsua da.
Askatasuna muga eta ondorioaren
existentziarekin bateragarria ez dela
20
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Askatasuna muga
eta ondorioaren
existentziarekin bateragarria
ez dela pentsatzea zinez
kaltegarria da, ustez
erabatekoa beharko lukeen
askatasun hori ez delako
noski sekula iristen, eta gure
errealitatean gatibu sentitu
beharraren nolabaiteko
kondena ezartzen baitzaigu,
ezinbestean

pentsatzea zinez kaltegarria da, ustez
erabatekoa beharko lukeen askatasun
hori ez delako noski sekula iristen,
eta gure errealitatean gatibu senti-

tu beharraren nolabaiteko kondena
ezartzen baitzaigu, ezinbestean. Egia
da errealitate hertsiegian bizi garela,
eta gure ekintzengatik pairatu beharreko ondorioek gero eta zigorraren
antz handiagoa dutela. Eta ulergarria
da, horregatik, bi kontzeptu horiek negatibotasun kutsua izatea guretzat, eta
haurrei mugak ez jartzeko heldu askok
darabilten arrazoi nagusia izatea. Ulergarria da, baina ez sanoa.
Askatasunari buruzko uste ustel hori
dago haurrak askatasunean heztea zer
den –eta zer ez– ongi ulertzeko heldu
askok duten arazoaren oinarrian, baita
mugarekiko oro har dugun harreman
disfuntzionala ere. Izan ere, geure
izatea ukatzen dutenak dira askatasunaren kontrako muga garbi bakarrak.
Gu geu izatea eragozten digutenak,
gure nortasuna modelatzeko helburuarekin ezartzen zaizkigunak. Horiexek dira gure errealitatean gainditu
beharrekoak. Ausardiaz, adorez, baita
batzuetan, zergatik ez, transgresioz
eta arauaren kontra joanik ere, jakina.
Gainerakoek, gure mundua zedarritzen
duten koordenada-mapa gisakoa osatzen dute, ongi bizitzeko behar beharrezkoak direnak.
Gizateriaren erronka nagusi guztiak
bezala, haurtzaroa zaintzeko beste kultura batean jokatzen da askatasunaren
hau ere. Paradigma direktiboa errotik
erauzi behar dugu, gorago aipatu muga
instruktiboak dituelako tresna nagusi,
eta duintasunaren kontrakoa den manipulazioan –agerikoa edo kamuflatua–
oinarritzen delako. Haurrak ere gai
dira, eta eskubidea dute, askatasunez
beren bizitza hautatzeko eta egiteko.
Errespeta dezagun adinaren arabera
tipiagoa ala handiagoa izanen zaien
beren erabakimen librearen esparrua. Baina ez ditzagun mugak ahantz.
Horretan datza askatasunaren printzipioa. n
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Juan Sebastian Elkanoren Mundu Biraren V. Mendeurrena

Zer dugu ospatzeko?
Zer dute ezkutatzeko?
Testua: Axier Lopez · @axierL
Ilustrazioak: Xabier Sagasta
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Sarean bilaketa azkar bat egin eta hitz loriatsuak baino ez ditugu aurkituko
Juan Sebastian Elkanoren inguruan. Munduari buelta ematen lehena izan
zela azpimarratzen dute guztiek. Elcano idatziz gero, globalizazioa eta
merkataritza bide berriak irekitzen “orduko espainiarrek” munduari egindako
ekarpena gogoraraziko digute. Euskaraz bilatuta, aldiz, jatetxe, txakolin eta
turismorako dei artean, euskaldunok itsasoan munduko onenak ginela
goresteko fetitxe bat agertuko zaigu. Baina, batean zein bestean, joera
orokorra da: iturria zenbat eta gertuago botere ekonomiko edo politikotik,
orduan eta handiagoak dira Espainiako Inperio odoltsuaren eraikuntzaren
zerbitzura aritutako getariarraren aldeko alabantzak, baita haren izena
lau haizetara zabaltzeko deiak ere. Mundu Biraren V. Mendeurrenaren
makineriak prest du Elkano marka. Baina historia ez denez sekula neutroa,
kazetaritzaren antzera, zer gordetzen dute, zer saltzeko?
Getariako udaletxe aurreko plazatxoa.
Asteazkena, 08:20. Lau katu kalean. Parean dudan estatuari argazkia egiten
dion bigarren pertsonarengana hurbildu eta: “Barkatu, ba al dakizu hori
zein den?”. “No idea, but I like the photo”,
dinosta Donostiatik Juan Sebastian Elkanoren jaioterrira heldu den turista
australiarrak. Euskal Herrian ezer gutxi
dakigu Elkanoren inguruan, zer eskatuko diogu bada gu bisitatzera datorrenari?. Ezezagutza hori oso orokortua dagoela dio Nikanor Lertxundi (EH Bildu)
alkateak: “Ezjakintasun handia dago,
estereotipo galantak daude, Getarian
zein hemendik kanpo. Elkano ezaguna
da munduari buelta emateagatik, baina
hori da dakigun ia gauza bakarra”. Eta,
egiari zor, hori ere ezbaian dago. Zenbait historialariren ustez, Magallanesek
1519an abiatu eta 1522an Elkanok burutu zuen munduaren bira ez zen historian egindako lehena izan. 100 urte
lehenago, 1421 eta 1423 bitartean, Txinako Zhu di enperadoaren itsas-espedizioko kideak izan ei ziren munduaren
biribiltasuna frogatzen lehenak.
Domina zein paparretan jarri baino, gauza bat ziurra da: hemendik eta
2022ra bitartean, Elkanori buruz inoiz
ez bezala entzun, irakurri eta ikusiko
dugu. Mundu biraren bosgarren mendeurrenari begira diskurtsoak, produktuak eta ekimenak prestatzen hasi dira
Espainiako eta bertako erakundeen
bultzadaz. Elkano marka etxean eta
munduan barrena zabaltzera doaz, bakoitzaren egungo interes politiko, ekonomiko eta mundua ulertzeko era propiotik abiatuta.
22

“Elcanoren espedizioa Espainiako
Armadaren aparteko balentria
izan zen”
Espainiako Erregearen hitzak dira, Elkanoren V. Mendeurrenari babesa adierazteko urtarrilean Madrilgo Zarzuelan
egin zuten ekitaldian esandakoak. Espainiar nazionalismoari beti baliagarri
gertatu zaion pertsonaia da Elkano, baita diktadura frankistari ere. Orduko Espainiako Inperioaren handitasuna iradokitzen duen elementu ororekin egiten
duten gisan. Ikuspegi horretatik bakarrik uler daiteke, Espainiako Gobernuak
Elkanoren V. Mendeurrena antolatzeko ardura Defentsa Ministeriori eman
izana, kultura sailarekin batera. Sustatzen hasi diren Elcano markaren helburu politikoak oso argi azaldu zituen
Odon Elorza diputatu donostiarrak bere
blogean 2017ko azaroan: “Espainiako
herrien historia komunaren pasarte garrantzitsu hau hauspotu behar dugu.
Oso komenigarria da gogoraraztea euskal herritarrak izan zirela punta-puntako protagonistak, Espainiako Koroak
sustatutako enpresa kolektibo horretan
eta, oro har, Espainiako Erresumaren
itsas-kanpainetan (militarrak)”.
Espainiako Gobernuak “aparteko interes publiko” izendatu du mendeurrena eta pizgarri eta hoberi fiskalak eskaini dizkie –%90era artekoak– mundu
birari buruzko ekintzak antolatu edo
hedatuko dituzten elkarte eta enpresei. Elkanoren balentriak mundura saltzeko lehen proiektuetako bat martxan
da jada: 25 milioi euroko aurrekontua
duen Sin límites filma, The Hobbit eta
Game of Thrones superprodukzioetan

aritutako profesionalekin, Simon West
ingelesaren zuzendaritzapean. Miguel
Menéndez de Zubillaga filmaren ekoizle
bilbotarraren hitzetan, “Elkano da Espainiako konkistatzailerik garbiena, ez
baitu alde negatiborik. Ez zuen ezer txarrik egin, aurkitzaile bat izan zen, heroi
outsider bat da, Blas de Lezo eta Don Pelayoren parekoa. Ez dugu lan historikorik egingo, abentura eta akziozko filma
izango da”.
Paraleloki, Andaluzian eta Euskal Autonomia Erkidegoan mendeurrenari
heltzeko ekimen propioak sortu dituzte.

“Elkanok ordezkatzen du
euskaldunok izan ginena
eta egun garena”

‘Mundu bira 500: Elkano Fundazioa’
iazko uztailean sortu zuten, eta ordutik lanean ari da. Ondorengoek osatzen
dute patronatua: Eusko Jaurlaritzako
Industria sailburu Arantxa Tapia, Kultu-
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Elkanoren marrazki edo erretraturik ez da gugana
heldu. Beraz, beste pertsonaia historiko askorekin
bezala, bakoitzaren interesen arabera gorpuzten
da Elkano. 2016ko maiatzean Getariako
Balentziaga museoan gisa horretan irudikatu
zuten. Errenazimenduari lotutako estetika erabili
zuten, Shakespeare izan zitekeena, jakinduria
eta kezka unibertsalekin lotzeko asmoz. Irudian:
Markel Olano, Iñigo Urkullu eta Nika Lertxundi
“Munduari lehen bira - Elkano 500” ekitaldi
instituzionalean.
ARGAZKIA: IREKIA - EUSKO JAURLARITZA

ra sailburu Bingen Zupiria, Gipuzkoako
Ahaldun Nagusi Markel Olano eta Gipuzkoako Kultura eta Turismo saileko
buru Denis Itxaso, Urola Kostako Mankomunitateko lehendakari Igor Iturain,
Getariako Aitor Urresti (EAJ) eta Floren
Iribar (EH Bildu) zinegotziak eta Nikanor Lertxundi alkatea. Fundazioak langile bakarra du momentuz, zuzendari
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lanetan ari den Ion Irurzun, aurretik
Gipuzkoa Berritzen egitasmoan aritua.
Irurzunen hitzetan, fundazioak orain
dela 500 urteko sakoneko kontuei jarriko die azpimarra. Adibidez, “orduan itsasontzien %90 hemen egiten zirela edota
euskal marinelek mundu zabalean izan
duten izen ona; euskaldunok itsas-kulturarekin dugun harremana landu eta
zabaldu nahi dugu eta Elkanorena hito
bat da, marka bat”. Ikerketa sustatzea,
Elkanoz gehiago jakitea, lehen zeregin
handietako bat izango dutela dio, “aurreiritzirik gabe”. Horretarako, fundazioaren aurkezpenean adierazi zutenez,
“kultura, turismoa, industria, merkataritza eta hezkuntza arloen sustapena izango du xede eta ardatz, Getariako marinelak egindako balentria balioan jarriz”.
Fundazioak bere egin duen ikuspegi historiko eta diskurtsoaren egile eta
dibulgatzaile nagusietako bat Xabier
Alberdi historialari zarauztarra da. Do-

nostiako Ontzi Museoko zuzendari zientifikoa eta Pasaiako Albaola Faktoriako ikerketa burua da. Albaola ezagun
egin da azken urteotan itsas-kulturan
eta horren bueltako garapen teknologikoan euskaldunok munduan izan dugun
aparteko garrantziaz egindako dibulgazio lanarengatik. Juan Sebastian Elkano ere diskurtso horretan txertatu dute
Alberdik eta Mundu Bira Fundazioak
orduko euskal gizonen itsas-balentrien
ikur gisara aurkeztuz. 2017ko uztailean
Deiari eskainitako elkarrizketan hala
definitzen zuen Elkano: “Estratega handi bat, aparteko enpresari gisa ikusten
dut, ADEGIko presidente baten antzera. Abentura sena duen ekintza gizon
bat. Arrakasta nola edo hala lortzeko
zer egin behar den pentsatu eta esango
duen Jose Luis Korta bat. Ez gara jabetzen Elkanok egin zuenaren tamainaz
eta gainera euskaldunok ez dakigu gure
burua saltzen”. Mundu biraren mendeurrenaren garrantziaz galdetuta, ondorengoa zioen Alberdik Diario Vascon
2016an: “Nazio garatuek badute prestigiatze politika bat. Herri batek atzerrian
negozioak egin nahi baditu, ez da gauza
bera herri prestigiotsua izatea ala herri
ezezaguna izatea”. Alberdik azaldutako apustu horren erakusgarri, Albaolak
Elkanoren Victoria ontziaren erreplika
egiteko enkargua jaso du, Gipuzkoako
Aldundiak eta Pasaiako eta Getariako
Udalen bermearekin.
Baina kontakizun epiko horretan Elkanok badu “berezitasun bat”. Gauza bat
da euskaldunek itsasoz lurralde urrunetara heltzeko garatu zuten gaitasuna
eta industria goratzea, arrazoia izanik
Kantauriko baleak ia desagerrarazi arte
akabatu zituztelako. Baina oso bestelakoa da euskaldunon enbaxadore bilakatu nahi izatea kulturak eta herriak
odolusten inoiz izan zen Inperiorik eraginkorrenetako baten langile leiala.
Marketinak nekez estaliko ditu horren kontraesanak. Adibidez, hala zioen
otsailean Aitzol Azurtza euskal diasporako kideak Berrian: “Euskal herritarrentzat Elkano heroi abenturazale
ausartaren eredua izan daiteke, baina
diasporan bizi garenok ezin dugu Elkano eredutzat hartu, espainiar konkistatzaile itxura duelako”. Euskal Diasporaren Eguna ospatzeko Eusko Jaurlaritzak
irailaren 8a –Elkano eta gainontzeko
itsasgizonak Sevillara iritsi zireneko
data– hautatu izanaz kexu zen.
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Elkanoren “balentriak”
Juan Sebastian Elkanoren bizitzaz dagoen informazioa oso urria da. Bere testamentua da iturri nagusietako bat, baina hutsune asko dago. Noiz jaio zen ere
ez dago argi. 1487 inguruan sortu zen,
Katalina Portu eta Domingo Sebastian
Elkano getariarren bederatzi seme-alabetako bat izan zena. Mediterraneo
eta Atlantikoko merkataritzan aberastutako itsas-gizona zen aita, herriko
dirudun handienetako bat. Amerikako
konkista eta genozidioaren hasierako
urte horietan irekitako negozioei segida
eman zionetako bat izan zen Juan Sebastian elkanotarren familian.
200 upeleko itsasontzi baten armadorea zen. Hainbat espedizio militarretan
parte hartu zuen Gaztelako erresumaren eta kristautasunaren interesen alde.
Armekin eta gupidarik gabe borrokatu ziren pertsona boteretsuekin aritu
zen getariarra. Horietako bat Francisco
Jiménez de Cisneros Espainiako Inperio
katolikoaren babesle porrokatua izan
zen. Ezaguna da, besteak beste, arabiar
24

guztiak kristauarazi egin behar zirela
defendatu eta Nafarroaren burujabetasunaren aurkako erasoak babestu zituelako, besteak beste. Cisneros, Inkisizioaren buru zela, Ipar Afrika konkistatzeari
ekin zion eta Oran, Bugia eta Tripoliko
sarraskietan parte hartu zuen Elkanok
haren zerbitzura. Oran hiriaren konkistan 4.000 pertsona hil zituzten, beste
iturri batzuek 10.000ra igotzen dute
kopurua. Errege katolikoen agintari militar nabarmenena izan zen Gonzalez
Fernandez de Cordoba kapitainarekin
ere ibili zen Elkano, Napoli konkistatzeko borrokan eta inguru hartako beste
kanpaina militar batzuetan.
Zorrak pilatzen ere abila izan ia zen
Elkano. Merkatari savoiarrei ala bankari genoarrei –ez dago argi nori– dirua
eskatu zien. Zorra kitatu ezinik, itsasontzia eman zien ordainetan. Horregatik
Getariatik ihes egin behar izan zuen,
Gaztelako erresuman delitu larria baitzen atzerritarrei itsasontzia saltzea.
Sasira jo eta Sevillara heldu zen.

Sevillako Kontratazio Etxean zeuden
euskaldunei esker –batzuek senideren
bat aipatzen dute–, bera ezagun bilakatuko zuen espediziora batu zen. Elkanorentzat aukera paregabea zen gainera,
Magallanesen espedizioaren bidaiarientzat hitzartutako onuretako bat baitzen
aurretik egindako delituak barkatzea.
Espeziak urrearen pareko ziren garai
hartan, nola edo hala Espezien Uharteetarako bidea osatzea zen helburu nagusia. Eta hala, 1519ko abuztuaren 10ean,
abiatu ziren bost itsasontzitan nazionalitate askotako 234 gizon (horietako
bat esklabu malaysiarra). Elkano Concepción ontziko maisu jarri zuten. Hiru
urteko bidaian gertatutakoaz, Antonio
Pigafetta italiarrak eta Francisco Albo
gaztelarrak idatzitako egunerokoei esker dakigu gehienbat.
Nekez irudika dezakegu zer den garai hartako teknologiarekin, itsasbide
zehatzik gabe, horrelako bidaia luze bat
burutzea. Gorriak eta bi pasatu zituzten:
gosea, egarria, gaixotasunak, erasoak,
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matxinadak, enbatak… Baina haiek ere,
garai hartako konkistatzaileen antzera,
gorriak pasarazi zizkieten bidean aurkitutakoei, pertsonak basapizti ala merkantzia gisa harturik.
Kroniketan jaso zutenez, hilketak eta
bahiketak usu gertatu ziren bidaian. Argentina hegoaldeko tehueltxeekin hartu-emana izan zuten lehen europarrak
izan ziren. Patagon izena jarri eta “basati itxura” hartuta, otoitz egiten irakatsi
nahi izan zieten, baita bi gatibu ereman
ere Erregeari oparitzeko. Marianetako
Guam irlan, Lapurren Uhartea deitu zuten horretan, 50 etxe eta kanoa erre eta
zazpi lagun hil zituzten. Kronikak dioenez, “hangoek ez zituztenez geziak ezagutzen, erraz akabatu zituzten”. Filipinetako Cebun, Gaztelako Erregeari men
ez egiteagatik, Bulaia herria suntsitu
zuten. Handik gutxira Magallanes hil zuten, inguru hartako indigenen aurkako
eraso batean. Bruneitik pasatzean, asko
hil eta 19 bruneitar esklabu eraman zituzten. Tartean, agintari postuan, Magallanes ordezkatu zuen Juan López de
Carvalhok “beretzat” hartu zituen hiru
emakume. Bost itsasontzietatik bakarra
geratu zenenean, Elkano zen espeziaz
goraino beteta zegoen Nao Victoriaren
nagusi. Berarekin batera, 43 europar
eta bateko eta besteko 13 bahitu zeuden. Cabo Verdera heltzean, Elkanok
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1852. urteko erretratua.

esklaboak erosi zituen itsasontziaren
konponketetan laguntzeko.
Eta hala, hamaika pasarte lazgarriren ostean, 1522ko irailaren 6an heldu
ziren Sanlucar de Barramedara. Hiru
urte lehenago abiatutako 234 gizonetatik 18 baino ez ziren itzuli – lau euskal
herritarrak ziren–. Tira, hori da historia
ofizialak dioena, baina errealitatea da
21 pertsona itzuli zirela. Elkanok bidean

gatibu ekarritako hiru indigena ere bizirik heldu baitziren. Nonbait bahitutako
hiru “indiar basati”. Historia eurozentristak izen, jatorri eta aurpegirik gabe
utzitakoak.
Elkanok, ospeaz gain, onura ekonomikoa ere atera nahi zuen bidaiatik. Ondorengoa eskatu zion Carlos V.a enperadoreari: Gaztelako Armadaren beste
espedizio batean kapitain izatea, Moluketan kolonizatutako lurretan gotorleku
bat berari ematea eta Santiago Ordena
militar eta erlijiosoaren zaldun izendatzea. Ez zuen horietatik ezer lortu.
Urtean bostehun dukateko pentsioa eta
bere armarrian primus circumdedisti me
esaldia –egun Getariako sarreran irakur daitekeena– jartzeko baimena eman
zion Gaztelako Erregeak.
Berriz itsasoratu aurretik, Indonesiako Molukak norenak ziren erabakitzeko portugaldarrekin izandako negoziaketetan parte hartu zuen Elkanok,
Cristobal Colonen seme Hernandorekin
batera Espainiaren interesak defendatuz. Ez zuten akordiorik lortu. 1525ean
berriz abiatu zen Moluketara, bigarren
kapitain gisa. Bidean hil zen Elkano. Kapitainek eta ofizialek marinelek baino
hobeto jateko eskumena zutenez, haragi
hobea zuten arrain tropikalek kutsatu
zioten ziguatera gaitzak hil zuen. Itsasora bota zuten gorpua.
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Klase politiko osoak erosi du
bertsio akritikoa
Gerratik eta konkistatik urrunarazitako
Elkanoren bertsio idiliko hori bere egin
dute erakunde publikoek, EH Bildutik
PPra arteko babesarekin. 2015ean Eusko Legebiltzarrak aho batez onartu zuen
EAEko erakunde publikoek mendeurrenari garrantzi estrategikoa ematea
eta Euskal Herria mundura zabaltzeko
Elkanoren figura baliatzea. Onartutako
testuan, zein alderdien hitzartzeetan, ez
da Elkanok Espainiako Inperioaren zerbitzura egindakoari buruzko aipu kritiko bat bera ere agertzen. EAJ, PSE-EE,
EH Bildu, PP eta UPyDk bat egin zuten.
73 bozka, 73 alde. Parekorik ez duen
kontsentsu politikoa gaur egunean ere
hainbeste ika-mika eragiten duen garai
ilun horien inguruan.
“Mezu ofizialari darion eurozentrismoaz” kritiko mintzo da Miguel Jimenez
Getariako historialaria. “Beti aipatzen
dute zer nabigatzaile onak ziren eta zer
gaitasun handiak zituzten. Baina gizon
zuri europarrak ez diren guztiak, masa
indigena eta emakumeak adibidez, bigarren mailako bilakatzen dituzte kasurik
onenetan, eta anonimo kasu gehienetan.
Lehen eta orain”.
Idoia Arrieta historialari getariarrari lotsagarri egiten zaio orain 500 urte
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Lau urtean behin “Elkanoren lehorreratzea”
antzezten dute getariarrek, orain 500 urte
San Lucar de Barramedan ustez gertatutakoa
oinarri hartuta. Herriko seme kuttunaren goratze
kolektiboa da, bidaiaren sufrimendu, epikotasun
eta ondorengo Gaztelako Inperioaren aitortzan
arreta jarriz. Folkloretik gehiago du irakurketa
historiko edo hausnarketa kontzientetik baino.
Getarian oso errotuta dagoen itsas-kulturaren
ikur da Elkano, eta beraz, oro har, getariarrentzat
ohore handia da tripulazioko kide gisa aritzea.
Antzezle nagusiak zozketaz hautatzen dira
herritarren artean, baina protagonista nagusiak,
18 marinelen papera–gatibu ekarritako
hiru indigenak ez dira agertzen–
emakumeek ezin dute egin,
“pertsonaia historikoen generoari” eusteko.
Abuztuaren 7an izango da aurtengo edizioa.
ARGAZKIA: 2014, IREKIA - EUSKO JAURLARITZA.

egindakoa justifikatzeko orduko testuingurua ezberdina zela argudiatzen dutenean. “Gaur egun ere testuingurua existitzen dela ahazten zaie, gerrak nonahi
daude eta denok ez gara gerrazaleak,
denok ez goaz munduko beste puntara
jendea hiltzera boteredunen interes ekonomiko eta politikoen mesedetan. Gerra
Zibila ere justifikatuko dugu? Itsasontzian hainbat emakumezko sexu-esklabo
izateko bahitu izana ere ulertu beharko dugu? Non dago muga?”. Jimenezen

ustez, orduan egindakoak bakarrik har
daitezke normaltzat mentalitate konkistatzaile baten arabera, “orduko eskema mental berdina errepikatzen ari dira
orain, Elkanok eta enparauek globalizazioa eta garapena ekartzen lagundu zutela diote. Galdeiezu, esaterako, Patagoniako jatorrizko herriei Mendebaldeak
eroandako garapenaz”.

Elkano ez da Agirre,
Cortes edo Pizarro

Gerra eta bortxatik aparteko kontakizuna sortzeko Elkanoren bidaiaren helburuak merkataritzarekin lotu dituzte. Baina hori zalantzan ipintzen duten
datu esanguratsuak daude. Batetik, bidaia egiteko eraman zuten ekipamendua. “Magallanesek eramandakoa eta
Hernan Cortesek –konkistatzaile genozida izan zela inork ezbaian jartzen
ez duen bat aipatzearren– erabilitakoa
paretsuak ziren”, dio Arrietak. Berpasa dezagun Magallanes eta Elkanoren
bost itsasontzietan kargatutakoa, horren datu zehatzak baitaude. Bi urtetarako elikagaiak eta itsas-tresneriaz
gain, “indigenak limurtzeko” labanak,
ispiluak, guraizeak, orraziak, zapiak eta
lepokoak. Eta amarru horiek funtzionatzen ez dutenerako: 110 artilleria pieza,
kanoiak, falkoiak, bonbardak, sutautsa,
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50 eskopeta, 60 balezta, 1000 lantza,
360 dozena saieta, 95 dozena dardo,
eta gerrarako beste hainbat tresna
eta arma.
Bestetik, Amerikako kolonietako
merkataritza monopolioa kontrolatzeko eratu zuten Errege Katolikoek
Indietako Kontratazio Etxea, eta haren bitartez lotu zuten Elkanoren
espedizioa. Helburu zehatza ezarri
zien itsas-gizonei: bidean aurkitutako
“landare, animalia eta gizaki berriak”
ekartzea.
Eta azkenik, Carlos V. Erregeak Magallanesekin adostutako kontratuaren ezaugarriak, kapitulazioak, oso
esanguratsuak dira. Hala dio, bidaian
“konkistatutako lurren gobernadore eta ‘adelantado’ izango dira espedizioko buruak”. Ohiko sari bat da
orduko kanpaina militarretan. “Lurralde berriak erregearen menpe jartzeari kolonizazioa deitzen zaio. Elkanoren espedizioaren helburua ez
zen merkataritza bakarrik, argi eta
garbi”, dio Idoia Arrietak.

Historia, prêt-à-porter

1992an, Cristobal Colonen bidaiaren
bosgarren mendeurrenean, Espainiako
Gobernuak “Amerikako Aurkikuntza”
ospatu zuen, eta ez Amerikako Konkista. Ez da kasualitatea. Iragana norberaren interes politiko, ekonomiko, etiko
edota estetikoen mesedetara nola erabili azaltzen duen adibide gordina da.
Mendeurrena mundu ikuskera zehatz
bat haizatzeko baliatu zuten, baita, ondoren argi geratu zenez, diru publikoa
esku pribatuetara pasatzeko negozio
borobila egiteko ere.
Idoia Arrietak bizirik dagoen barne ikuspegi gisa ulertzen du historia,

2008an Gari Berasaluze getariarrak idatzi eta
Dani Fanok ilustraturikoa da Elkanoz euskaraz
dagoen liburu bakarra. Bere bizitza, ibilera eta
espedizioei buruz dauden informazio iturri
apurrak erabiliz, oso biografia gomendagarria da
gaira hurbiltzen hasi nahi duenarentzat.

eta horregatik “etorkizunari begirako
proiektu bat dutenak, beti saiatuko dira
iraganaren ikuspegia haren arabera
moldatzen”. Baina asmoa ospea edo etekina lortzea bada, boteretik gertuko ildo
nagusia ezinbestean jarraitu beharko
dutela dio. Horregatik, bere esanetan,
Elkano batzuentzat garrantzitsua izan-

go da “kontinenteen arteko harremana” sendotu edo “merkataritza
sareak” sortu omen zituelako, baina
“nik ikusten dudana da suntsipena,
konkista eta bortxaketa. Mundu berri hobe bat irudikatu nahi badugu,
niretzat Elkano ez da erreferentea”.
Historiografia nagusiak inperioen,
estatuen eta aberastasun metaketaren inguruan ardaztu dira. Euskaldunok ere ez dugu gure historia
idatzi. Urte luzez beste inperio eta
estatu batzuen menpe egotearen ondorioetako bat da. Bertoko lurrak
eta jendeak ustiatu dituzten agintariek gutaz idatzitakoak izan dira
gure ispilu. Azken urteotan, baina,
gure historia berridazteko osatzeko
saiakerak ugaltzen ari dira, eta horietako batzuk, bestelako ikuspegietatik lantzen ari dira, historia ofizialak
ahanzturara zigortutakoak berreskuratuz. Elkanoren inguruan ardazten ari diren mezu nagusiak, ordea,
izan bertsio espainiar supremazista
ala euskaldun heroikoan, ez dirudite
bide horretatik joko dutenik.
Kontua ez da orain 500 urte batzuek
egindakoaren errua gure gain hartzea
2018an. Ez da damu kontua. Galdera da
iraganean gertatutakoa zertarako baliatu orain. Hori baita askorentzat historiaren funtzio nagusia: etorkizun justu,
inklusibo eta solidarioa eraikitzeko heldulekua, norberaz ikasteko eta hobetzeko ispilua. Bide horretan ez bada inor
baztertu nahi, ezinbestean, ariketa dekoloniala presente egon beharko litzateke. Historia ofizialaren pariak erdira
ekarriz, emakumeak, jatorrizko herriak
eta “Mundu Berriaren Aurkikuntza”ren
kalteak gaur egunera arte sufritu dituztenei ahotsa emanez. n
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Plazeretik
euskarari errazago
eusten zaio
Zazpi egun. Hamazazpi gazte. Bost begirale. Hamaika bizipen. Elkarren
arteko lotura euskara. Horrela topatu ditugu Zestoako Sastarrain
baserri-eskolan UEMAk udalerri euskaldunetako gazteentzat antolatutako
Salto! udalekuetan parte hartutako lagunak.

Itsaso Zubiria Etxeberria
@itsasozubiria
ARGAZKIAK: DANI BLANCO

Astebeteko udalekuak antolatzen dituen
lehen urtea da UEMArena, estreinaldia;
eta dagoeneko gazteak etxera itzuli badira ere, guk azken egunetan harrapatu
ditugu Zestoan. 15 eta 18 urte bitarteko
hamasei gazte euren kabuz gosaldu ondorengo jolasa erabaki eta antolatzen
utzi ditugu baserri-eskolako gela batean,
eta gurekin bildu ditugu Jokin Uranga
UEMAko hezkuntza arloko arduradun
eta udalekuetako koordinatzailea, Aizpea Aristi begiralea eta Irati Mendizabal,
14 urteko gazte oiartzuarra.
“Salto!-ren helburua euskaraz bizi diren gazteek inertziatik kontzientziarako
saltoa ematea eta horrekin efektu biderkatzailea sortzea” dela azaldu zuen
udalerri euskaldunen elkarteak udako
programaren aurkezpenean, eta “aisialdiarekin eta euskal kulturarekin lotutako egitarau erakargarriarekin, gazteak
gaiaren inguruan sentsibilizatuta, ahalduntze kolektiborako urratsa eman nahi
da udaleku hauekin”. Baina bete al dira
benetan helburuak? Galdera hori egin
die kazetariak hiru lagunei, eta hirurak,
bakoitzak bere esparrutik begiratuta,
gustura azaldu dira. “Ez ditugu formazio udaleku batzuk antolatu nahi izan.
Horretarako badago ikasturtean zehar
programazio oso bat prestatuta, eta ez
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ditugu ‘aspertu’ nahi izan hitzaldiekin
edo tailer serioekin. Uste dugu gozamenetik eta plazeretik, zeharka bada ere,
gauza asko barneratzen direla. Udaleku
hauen helburua udalerri euskaldunetako gazteak elkar ezagutu, euren egunerokotasuna partekatu eta beste herrietan ere euskaraz bizi direla ikustea izan
da; eta hemendik bueltan bakoitzak
bere herrian hizkuntzaren eusle papera
jokatzea. Azken batean irla txiki batzuk
gara”, adierazi digu Jokin Urangak.
“Zazpi egunetan talde-giro zoragarria
izan dugu bai gazteen eta bai begiraleon
artean. Jolasen eta ekintzen bidez aritu
gara aipatu duzun kontzientziazioa lantzen. Euskal musika eta kulturari lotutako eguna izan genuen atzo, adibidez,
eta algara artean entzun eta ezagutu
genituen hainbat euskal talde. Gazteei
hitz bat eman eta hitz horri lotuta ahalik eta abesti gehien biltzea izan zen
jolasetako bat. Gustura aritu ziren, eta
balio izan zigun ikusteko zenbat kanta
dakizkigun, zein gai diren euskal musikagintzan agertzen direnak, eta abar”,
kontatu digu Aizpea Aristik.
Irati Mendizabal gazteak ere “oso balorazio positiboa” egin du: “Oñati, Oiartzun, Bermeo, Otxandio eta Igorreko
hamazazpi lagun elkartu gara eta izuga-

rrizko harremana egin dugu elkarrekin.
Denetarik egin dugu, errekan ibili, mendira edo hondartzara joan, ginkanak,
gaubelak... oso esperientzia polita izan
da, errepikatzeko modukoa”.
Espero baino talde txikiagoa bildu da,
eta antolatzaileek onartu dute “kosta
egin dela” gazteak erakartzea. “Alde batetik adina dago. Agian gaztexeagoak
gerturatzea errazagoa izaten da 15-18
urte bitartekoak erakartzea baino”, aitortu du koordinatzaileak. “Eta bestetik
dago zuk bertso- edo kirol-udaleku batzuk antolatzen badituzu errazagoa izan
daitekeela, gazte horiek astero zerbaitek biltzen baititu, zerbait zehatzagoa
egiteko jendea batzea errazagoa izan
liteke. Gure kasuan, zabalagoa da udalekua bera, eskaintza orokorragoa izan
du, eta lehen urtea izanik, gainera, gazteek ez dute aurreko erreferentziarik”,
jarraitu du. Baina talde txikiaren “alde
onak” azpimarratu nahi izan dituzte hirurek, denen artean harreman estuagoa egiteko neurriko taldea izan baita.
Urangaren hitzak: “Ni joan-etorrian ibili
naiz, ez naiz begiraleak bezala egunean
24 orduz gazteekin egon. Kanpotik ikusi
ahal izan dut harremanen garapena, eta
ederra izan da bai gazteen eta bai begiraleen artean sortu den saltsa”.
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IRATI MENDIZABAL
GAZTEAREN BIZIPENAK

Begiraleen formazioa
Asteburu bateko prestakuntza-saioa
jaso dute aurretik begiraleek. Hasteko,
UEMA zer den ezagutu, bere ibilbidea
zein den, zer helbururekin lan egiten
duen eta abar landu dute; eta segidan
udalekua bera prestatzeko baliatu dute
asteburua. Dena dela ere, begirale
gehienak udalerri euskaldunetakoak
dira, eta aurretik ezagun zuten elkartea.
Gainera, pare bat lehengo urtean Orion
UEMAk berak antolatutako Gazte Topaketetan ere aritu ziren lanean, eta beraz,
bazuten funtzionamenduaren berri.

UEMAren hezkuntza proiektua

Udaleku hauen oinarrian hezkuntza
proiektu oso bat dago. Herritarren kontzientziazioa eta sentsibilizazioa da
UEMAren ildo nagusietako bat azken
urteotan. Horren baitan, euskararen ar-

Argazkian, gazteak Zestoako
Sastarrain baserri eskolan.

nasguneei buruzko hezkuntza proiektua
sortu zuen duela bi urte, eta azken ikasturteetan UEMAko herrietako ikastetxe guztietan aritu dira lanean elkarteko
teknikariak, Haur Hezkuntzako, DBHko
eta Batxilergoko ikasleekin. Ikasleen artean hizkuntza ekologiaren diskurtsoa
zabaltzea eta arnasguneen garrantzia
nabarmentzea da proiektuaren xedea,
gazteei euskararen normalizazio prozesuan duten garrantzia ikusarazteaz gain.
Proiektua bere osotasunean garatzeko, eta hezkuntza arautuaren mugak
gainditu nahian ekin zioten iragan urtean Salto! proiektuari. Asteburu bateko
Salto! Gazte Topaketak antolatu zituen
2017an Orion UEMAk. Eta aurten beste
pauso bat eman du: hiru egun haietan

“Udalekuetara joateko gogoa geneukan, eta eskolan eman ziguten Salto!
-ren berri. Aukera polita iruditu zitzaigun, eta ez naiz batere damutzen. Oso
ondo pasa dugu eta harreman estuak
eginda goaz etxera.
Irunen bizitakoa naiz, ez naiz betidanik Oiartzunen bizi izan. Aldaketa handia nabaritu nuen herri batetik
bestera hizkuntzari dagokionez. Leku
batean inguru guztiarekin gaztelaniaz
egitetik, denekin euskaraz hitz egitera pasa nintzen. Oraindik ere Irunera
bueltatu eta lagunen batekin euskaraz hitz egiten badut badago bateren
bat esaten didanik, ‘zergatik ari zarete
euskaraz?’. Baina Oiartzunen ere ez
dute dakiten guztiek hitz egiten, eta
uste dut hori euskararen kontra egitea
dela. Gure hizkuntza da, eta inportantea da dakigunok hitz egitea”.

landutako eduki guztia modu lasaiagoan lantzeko eta gazte gehiagorengana heltzeko, asteburu bateko egonaldia
beharrean aste osoko udalekua prestatzea erabaki dute.
Datorren urteari begira formatu bereko zerbait antolatuko den oraindik
garbi ez badago ere, asteburu bat edo
pare bateko egonaldiak aurreikusten
ditu UEMAk, gazte hauek elkarrekin harremantzen eta ahalduntzen jarrai dezaten. n
BABESLEA: LEZOKO UNIBERTSITATEKO UDALA

Adi! Irailetik aurrera
LEZOn
EUSKARALDIA
ARGIA | 2018/07/29
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OROIMEN HISTORIKOA

ERORIEN HARANA

FRANKISMOA
DESERAIKITZEKO LANAK
Hamarkada luzez errukirik gabe herritarrak erreprimitu zituen Francisco
Franco diktadorearen hezurrak Erorien Haranetik ateratzeko eztabaidak,
agerian utzi du faxistak ez zirela marmolezko lauza azpian lurperatuta geratu.

Urko Apaolaza Avila
@urkoapaolaza

Espainiako Gobernu aldaketarekin, Pedro Sánchezen exekutiboa lanean jarri
zen ahalik eta azkarren Francoren gorpuzkinak Erorien Haranetik atera eta
tokiari beste izaera bat emateko, Kongresuaren gehiengoak hala eskatu baitzuen 2017an. Horretarako, diktadore
faxista baten oinordekoekin negoziatu
du Estatuak, baita Eliza Katolikoko arduradunekin ere.
30

Bidean traba legal ugari aurkitu du
ordea, tenplua kudeatzen duen komunitate beneditarra gotortu egin da eta haren familiak ere ez du “baimena” eman.
Duela aste batzuk Iruñeko administrazioarekiko auzien 2. epaitegiak agindu
zuen José Sanjurjo jeneral faxistaren
gorpuzkinak itzuli zitzatela hiri hartako
Erorien Monumentura; Iruñeko Udalak handik atera zituen 2016an –Emi-

lio Mola jeneralaren eta beste hainbat
frankisten hezurrekin batera– baina familiak helegitea jarri ondoren etorri da
epaia. Kasu horrek itzal gehiago ekarri
zion Francoren deshobiratze asmoari.
1940an errepublikar esklaboen lan eta
odolez eraikitzen hasia, 1958an amaitu
zuten Madrilgo Cuelgamuros natur gunean El Valle de los Caídos (Erorien Harana) monumentu multzoa. Hainbatek
2018/07/29 | ARGIA

baliatu zuten
abagunea diktaduraren eta langileen baldintza
penagarrien abaroan dirua egiteko, tartean Felix Huarte enpresari nafarrak –
Huarte y Cía-ren jabea zena, egun OHL
konpainia barruan–.
Pedro Muguruza elgoibartarrak diseinatua –erregimenaren arkitekto
kuttuna izan zen eta Falangeko buru,
besteak beste–, Francoren proiektu pertsonal hura bere gorpuzkinak jasotzeko ez ezik, erregimen eta ideia faxistak
gurtzeko toki ere bihurtu zen segituan.
Hala, talde ultrakatoliko eta neofaxisten
bilgune da, diktadoreari mezak eskaintzen dizkiote eta loreak jarri bere hilobian egunero.
Baina Erorien Haranean gutxienez
33.000 lagunen hezurrak ere badaude –
teorian 1936ko gerrako “bi bandoetan”
hildakoak jasotzeko egin zen– egoera
oso kaskarrean. Hilotz horietako asko
senideen baimenik gabe eta askoren
ezezagutzaz eraman zituzten hara. Kaperako kolunbarioan, nahasita dauden
hezur zati mordoak atzeman dituzte eta
zenbait kasutan femurrak eta tibiak hezetasunak irekitako zirrikituetatik erortzen dira.
Galtzaileak umiliatu eta faxismoa goraipatzen den eraikin horrek urtean
2,5 milioi euroko gastua dauka, eta zati
handiena diru publikotik datorkio. Halakorik zaila izango litzateke ulertzea
Alemanian edo Argentinan.
“Segi esaten faxistak lau friki nostalgiko direla...”, zioen Jonathan Martínez
kazetariak txio batean. Jordi Borràs El
Món-eko fotokazetari eta ARGIAren kolaARGIA | 2018/07/29

»» Gerraosteko arpilatzeetan
oinarrituriko botere
ekonomikoa desmuntatu
behar da. Eraldaketa
sozial eta ekonomikorik
gabe nekez lortuko dugu
iraganeko frankismoko
loturetatik askatzea
boratzaile katalanak jasandako erasoaz
ari zen. Pertsona bat –gero jakin zen polizia zela– Viva Franco! oihukatuz kolpeka oldartu zitzaion odoletan utzi arte.
Diktadore bati bibaka jendea egurtzen eta haren aurpegia daramaten afixak Madrilgo bazter guztietan paratzen
dituen eskuin muturra uste baino antolatuago dago, Francisco Franco fundazioa eta antzeko erakundeen babesa
dauka, boterearena.

Frankismoa nunca máis

Lerro hauek idazten ari gara uztailaren 18an. Egun horretan, bederatzi galiziar auzitegira deituta zeuden –epaiketa
atzeratu egin da azkenean– Francoren
A Coruñako etxea sinbolikoki okupatzeagatik. Gerra garaian espoliatutako
ondasun publikoa galiziar herriari itzultzea eskatzen dute. Beste hemeretzi lagun ere salatu ditu Francisco Franco
fundazioak, Meirásko pazo ezagunean
egindako ekintzagatik: 13 urte arteko
kartzela zigorra eskatzen du.
“Ba al dago Alemanian Hitler fundaziorik? Ez. Badago Portugalen Salazar

fundaziorik? Ez. Eta Italian Mussolini
fundaziorik? Ezta ere jaun-andreak, baina Espainian Franco fundazioa dago eta
faxismoaren apologia egiten du”. Horrelaxe mintzatu zen Ana Miranda Paz
BNGko europarlamentaria Bruselako
pleno aretoan. “Fundazio horrek hemeretzi lagun salatu ditu gorroto delituagatik. Mundua alderantziz. Sánchez
presidenteak aukera historikoa dauka
fundazioa ilegalizatzeko. Frankismoa
nunca máis”.
Baina 40 urteko diktaduraren loturak
ez dira hain erraz haustekoak. Ez gurutze bat kenduz, ez hezur batzuk tokiz aldatuz, ezta elkarte bat legez kanpo utziaz
ere. Iragan frankistak jarraitzen du espainiar sistemaren erroetan –zer izan
zen Trantsizioa bestela?– eta tick ugari
antzeman daitezke hargatik: uztailaren
18aren ingurumarian, baita ere, Iruñeko
hainbat lagun telefono bidez galdekatu
ditu poliziak, duela 40 urteko Sanferminetako gertaerak eta German Rodriguezen hilketa “Estatu krimena” izan zirela
jartzen zuen pankarta batzuen karira.
Espainiako Konstituzioa bozkatu gabe
zegoen eta erregimen zaharreko kolore
berak zituzten indar armatuek Iruñeko
zezen-plazan sartu zirenean.
Frankismoa ideologikoki deseraiki
behar da, neokontserbadurismoaren
edo liberalismoaren mozorroa kendu
behar zaio, eta gerraosteko arpilatzeetan oinarrituriko botere ekonomikoa
desmuntatu. Eraldaketa sozial eta ekonomikorik gabe nekez lortuko dugu iragan horretatik askatzea.
Baina Erorien Harana bezalako ikur
bati bestelako esanahia ematea pauso
sinboliko garrantzitsua da, egin beharreko urratsa. 1975ean Franco hil zenean milaka lagun izan ziren bere hilobiaren aurretik pasatakoak, Haien
artean bazegoen ANVko gudari zahar
bat. Ez zen Madrileraino joan bizitza
izorratu zion diktadoreari azken agurra
egitera, baizik eta marmolezko lauza
ondo itxita zegoela ziurtatzera. n
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Brigada Moreak
Ondarroako jaiak
busti ditu olatu moreak
Udarekin batera heldu dira auzo, herri eta hirietako jaiak. Sarri, urtean zehar
mantendutako erritmo eta errutinetatik ihes egiteko abagune bezala
hauteman ohi diren arren, festak ez dira ez ihesbide ezta jendartetik at
dauden bake gune. Jaietan ere jendarteko gatazkak eta desparekotasunak
islatzen direnez, askotan ez dira izaten denontzat plazer eta poz iturri.

Amaia Lekunberri Ansola
@alekunberriansola
IRUDIA: OTSEMEAK

Miren Guilló ikerlari feministak Festak,
genero-harremanak eta feminismoa lanean azaltzen duenez, “subertsioz eta
plazerez ehundutako harremanak eta
gorputzak gara festetan. Baina festa,
negarra begitik daraman tenpesta izateaz gain, min eta negarrerako parada
ere bada”. Izan ere, plazera eta aldarte
ona ez den ezerk tokirik ez duen irlak
izatetik oso urrun, jaiak jendartearen
isla gordina dira: bertan birproduzitzen
dira, besteak beste, sozietatearen nortasuna, ideologia eta balioak, baita botere
harremanak ere. Azken aspektu hori,
jaietan “dena libre” denaren aitzakiaz,
biziagotu egiten da maiz. Eta eraso sexistak dira horren ondorio nabarmenetako bat.
Errealitate honen aurrean, asko dira
jai parekideen aldeko lanketan murgilduta dabiltzanak. Lanketa horretan
estrategia erabilienak eraso sexistei
aurre egiteko protokoloak dira akaso,
baina bada azken urteetan Euskal Herriko hainbat txokotara hedatu den beste
tresna bat: Brigada Moreak.
Brigada Moreek mugimendu feministak aldarrikatzen duen autodefen32

tsa feminista jarrera dute oinarritzat.
Lasarte-Oria, Ermua, Villabona-Amasa,
Laudio, Pasai Antxo, Zaldibar, Antzuola,
Irura, Durango eta Ondarroa zerrendatu ditzakegu, besteak beste, Brigada
Moreak martxan jarri dituzten herrien
artean. Kasuan kasuko herriaren errealitatera egokitu ohi direnez, funtzionamendu ezberdinak izaten dituzte: jai
giroan aktibo egoten dira batzuk, gerta daitekeen edozein erasoren aurrean
erne; beste batzuk, adibidez, emakumeei* etxera itzultzeko babesa eskaintzen diete. Tresna honen funtzionamenduaren gainean ideia bat egitea xede,
Ondarroako esperientziaz jardun gara
bertako mugimendu feministako kide
diren Alaitz Monasterio eta Naroa Argoitiarekin.

Ondarroan “Billurrak guaz jai!”

Aurreko urteetan jai parekideen alde
egindako lanketarekin jarraitu eta
urrats bat gehiago emateko helburuarekin sortu ziren iaz Brigada Moreak
Ondarroan. Dinamika Udaleko Berdintasun Sailak eta Etxelila emakumeen
etxeak bultzatu zuten hasiera batean,

baina Emaginen gidaritzapean indarkeria matxistaren gaineko formazioa
jaso ostean, era autonomoan funtzionatzen hasi zen aurrerago Brigada Moreen
talde motorra bilakatuko zena. Lehen
urratsa nolako Brigada Moreak nahi zituzten zehaztea izan zen, eta lan hori
egiteko beste herrietako esperientziak
ardatz hartu zituztela adierazi dute Monasterio eta Argoitiak. Ostean, herriko
jai nagusiak diren Andra Marietara begira beraien esku-hartzea planifikatzeari bide eman zioten.
Eraso sexisten aurrean erantzutea,
erasoon gaineko informazioa ematea
zein erasoen aurrean erasotuari babesa
eta arreta eskaintzea zehaztu zituzten
brigada kideen eginkizun bezala. “Erreferente izan nahi genuen, erasorik emanez gero erasotuek nora jo izan zezaten, epaituak izateko beldur barik” diote
Argoitia eta Monasteriok. Erreferentzia
hori lortzera bidean, brigada kideak
identifikatzea erraztu asmoz, zapi more
bat jantzita eramatea erabaki zuten. “Billurrak guaz jai!” lemapean kalera ateratzeko eguna heldu zenerako, 80 pertsona ingururi banatua zioten zapi morea.
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zapia ez zela eta berau janzteak zer eskatzen zuen azaltzeko aukera luzatzen
zuela gehitu. “Onerako zein txarrerako, eztabaida herriratu genuen eta kontzientziazioari bide eman genion”, bat
datoz biak.
Esperientziaren balorazio positiboa
egiten dute. Prozesu osoan zehar “beraien buruen zaintza” erdigunean jarri
izanak esperientzia polita eragin zuelakoan daude. “Jaiak beste toki batetik
bizi izanaren sentsazioa” eragin zion
esperientziak Argoitiari, “biktima edo
erasotuaren roletik emakume aktibo
rola izatera pasa eta gauzak aldatzen
aritzearen sentipena” azpimarratuz.
Gainera, prozesuaren bitartez herriko
emakume askok elkar ezagutu dutela
eta saretu egin direla ziurtatu dute. “Eta
horrek beste indar bat ematen dizu”, aitortu du Monasteriok.

Aurrera begirako planteamendua

Zapia hainbeste jendek eraman arren,
funtzioei dagokienez ezberdinak ziren
bi talde eratu zituzten. Batetik, hamar
bat emakumez osatutako talde motorra
zegoen, formazioa jaso zutenez erasoen
aurrean esku hartzeko “lanketa minimo
bat” zeukatenak. Bestetik “gaiaren gainean kontzientzia” zeukaten herritarrak
zeuden. Denak ere eman zitekeen edozein erasoren aurrean erne egon arren,
erabakimena talde motorrak zeukala
azaldu dute bi kideek.
Erasoen aurrean erantzuteko ardura
hartzeaz gain, Andra Mari jaien argazki errealago bat egiteko xedez, jaietan
ematen ziren erasoen gaineko erregistroa ere burutu zuten. Horretarako,
emandako erasoekin erregistro orriak
betetzeaz gain, salaketak egiteko buzoi
eta posta elektroniko helbide bat jarri
zituzten emakumeen eskura. Salatzeko
unean konfidentzialtasuna eta anonimotasuna bermatzea bilatu zuten baliabide hauekin, erasotuak zama isilpean
eramateko daukan joerarekin apurtu
asmoz.
Bestetik, jaietan ematen diren eraso sexisten gaia sozializatu eta herriari
ARGIA | 2018/07/29

»» Jai esparruan
emakumeak* aske
sentitzeko espazioen
eraikuntzan eraso
sexistak oztopo nagusiak
direla ohartarazi nahi
izan zuten Ondarroan
ondorengo mezua helaraztea ere bilatu
zutela azpimarratu dute: “denok nahi
dugu ondo pasatu, pentsa dezagun nola
lortu”. Jai esparruan emakumeak aske
sentitzeko espazioen eraikuntzan eraso
sexistak oztopo nagusiak direla ohartarazi nahi izan zuten, eta lortu zutelakoan daude. “Jendeak jakin-mina agertu
zuen, Brigada Moreak zer ziren eta zein
funtzio betetzen zuten jakin nahi zuten”,
diote. “Hasieran, jai parekideak aldarrikatzeko zapia zelakoan, askok jantzi
egin nahi zuten”, azaldu du Argoitiak,
eta horrek aldarrikapen hutsa egiteko

Brigada More gisa jardun bitartean herrian sortzen ziren zenbait erresistentziaz ohartu ziren, diskurtso matxista legitimatzen duten zurrumurru matxistak
kasu. Hala bada, aurreko hilabeteetan
zurrumurruen kontrako lanketan aritu
dira, hauek identifikatu eta desarmatzen asmatzeko. Ikasitakoa praktikara
eraman beharrean ikusi dira oraintsu,
herrian eman den bortxaketaren kontura zurrumurru pila sortu baitira. Zurrumurruak daukaten indarra eta eragiten
duten kaltea gertutik ikusi duten honetan, “erasotzailea geroz eta gertukoagoa
izan, kuestionamenduak orduan eta indartsuagoak” direla azpimarratu dute.
Herrian jazotako azken erasoari lehentasuna guztia eman diote, eta
gauzak horrela, jaietan Brigada Moreak
egingo dituzten ez dute erabaki oraindik. Edozelan ere, erasoaren aurrean
erantzuten eta erasotuari babesa helarazten dihardute, biak ere Brigada
Moreen eginkizunak. Aurtengo Andra
Marietan brigadak antolatu edo ez, autodefentsa feministak kaleak hartuko
dituela usaindu daiteke Argoitiaren hitzetan: “Gertakari honekin mugimendu
feminista bezala artikulatzen hasi gara
herrian”. n
* ’Emakume’ izendapenak genero sistema bitarraz
gaindiko gorputz eta identitate askotarikoak barne hartzeko orduan mugak jartzen dituen arren,
artikulu honetan aniztasun hori barne hartzeko
erabili da.
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“PREKARITATEA
INPOSATU
NAHI DUTE
GOBERNANTZA
MODU GISA”
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Ernaik Oraina Borrokatzeko
Koordenadak, Euskal Herria
zerumuga berri baterantz liburuxka
kaleratu du. Lur Albizu Etxetxipia
(Artazu, Nafarroa, 1993) eta Asier
Zamorano Arri (Algorta, Bizkaia,
1993) batu ditugu. Liburuxka
“inkonformismo garrasia” dela diote,
Euskal Herrian Bizi dinamikaren
markoa izan asmo duena. Pare bat
urterako lanketa gisa ikusten dute.
Lander Arbelaitz Mitxelena
@larbelaitz
ARGAZKIAK: DANI BLANCO

Amaiera aldera diozue: “Gure bizitza hitz
batekin definitu beharko bagenu, prekarietatea litzateke aukera egokiena, bizitza esparru guztiak zeharkatzen dituen
elementu zentrala da”. Hainbesterako
al da?
L. Albizu: Hori txostenaren laburpenetako bat da: bizi prekarietatearen ideia.
Prekarietatea lanari lotuta bakarrik
ulertzen dugu askotan, baina gure bizitzaren alde guztiak zeharkatzen ditu.
Gure bizi proiektua garatzeko ditugun
zailtasunak ere badira prekarietatea.
A. Zamorano: Helduleku eza edo ezegonkortasunaren ideiarekin lotzen
dugu. Aisiaren eremuan, harremanetan,
emantzipazioan eta abarretan ezintasuna dugu bizi proiektu bat irudikatzeko,
horrekin lotu nahi dugu.

Hasieran aztertzen dituzue “Kapitalaren
Europa”, politika neoliberalak, Espainiako
Estatuaren jarrerak eta “eusko labela duten politika atzerakoiak”. Indartsu ikusten duzue eredu politiko hegemonikoa?
A. Zamorano: Bai. Kapitalismoaren
munstro erraldoia dugu aurrean, neoliberalismoaren fase basatian. Estatu
batzuk inoiz baino ahulagoak eta otzanagoak dira elite ekonomiko eta finantzarioarekiko. Hala ere, uste dugu bide
propioak eraiki daitezkeela txikitik
planteatuta, lokaletik. Tokiko eredua
garatu behar dugu herrigintza ikuspegitik. Abaniko zabala irekitzen du
honek alternatibak eraikiz munstroari
aurre egiteko. Herri egitasmoa edo herri proiektua eraiki behar dugu. Bidea
ARGIA | 2018/07/29

oso zaila eta iluna izango da, baina gure
ustez itxaropentsua ere bai, aukera askorekin.

“Azken mendeetan beren gurasoak baino okerrago bizitzera kondenatu nahi
gaituzten lehen belaunaldia gara” edo
“aurpegira barre” egiten ari zaizkizuela
diozue. Halere, kosta egiten al da gazteria
kalera ateratzea?
L. Albizu: Alde batetik, paradigma aldaketa bizitzea tokatu zaigu. Gezur handi
batean hezi gaituzte. Prekarietatea ez da
orain etorri, baina gauza asko klak egiten hasi dira. Neoliberalismoaren fase
honetan apenas dago heldulekurik. Eta
gazteak kalera ateratzeaz asko hitz egiten da, heldu askok diote ez dituztela
kalean gazteak ikusten, nahiz eta ikusten dituztenean ez duten ezer esaten.
Gazteriari lotutako klixe hori beti hor
da, hori apurtu behar dugu ez baita egia
eta etsipenerako joera eragin dezakeelako. Demografikoki ere begiratu behar
da, egun askoz gutxiago baikara gazteak kopurutan. Beste gauza bat da zein
klabetan ateratzen garen kalera. Azken
aldiko mobilizazioak oso gazteak izaten ari dira, antolakuntzak barne. Mugimendu feministaren deialdiak adibidez
oso gazteak dira.
Zer gertatzen da jendea masiboki ez kalera ateratzeko?
A. Zamorano: Batetik, analizatu behar
da neoliberalismoak bultzatua gazteok
pairatu dugun indibidualismo prozesu
izugarria. Egun ez dago gazte sare bat,
subjektu bat egituratuta, mugimendu
feminista egon daitekeen gisan. Urteetan landu dute eta orain fruituak era
masibo batean ematen ari da. Gazteen
esparruan ez daukagu halako lanketarik
egina. Gure erronketako bat hortik doa.
Bestetik, garaiak aldatzen doaz, testuingurua eta joerak aldatzen doaz, eta ikasi
behar dugu moldeak, diskurtsoak eta
praktikak garaiari egokitzen gazteria
kalera ateratzeko.
Krisia diozue politika neoliberalak aplikatzeko iruzurra dela. Pribatizazioak egiten
ari direnekin kritiko zarete. Nola defendatu esparruok? Osasuna, hezkuntza edo
etxebizitzaren esparruetan Ernaik egindako ekimen batzuk aipatzerik bai?
A. Zamorano: Egia esan, autokritika
egitea garrantzitsua da. Nire ustez, azken urteetan ez diogu egoera gordin

honi heldu eskatzen zuen indar eta iniziatibarekin. Hezkuntzaren esparruan
gauza gutxi egin dugu azken aldian. Aldi
berean, etxebizitzaren esparruan egin
diren esperientzia interesgarri ugari
etortzen zaizkit burura, maila lokalekoak gehienak, Gasteizen eta Donostian,
ez dutenak horrenbesteko oihartzunik
izan. Eta enplegu politikei batez ere bestelako espazioetatik lan eginez erantzun
diegu, talde prekarioekin lan eginez eta
beste. Orain hasi gara diskurtso egituratuagoa jendarteratzen.

Nola bizi duzue borroka feministaren
sendotzea?
L. Albizu: Ernai sortzeko ZukGua prozesuan oinarriez eztabaidatu genuen
2013an, eta gure arteko borroka gehiago edo gutxiagorekin, erabaki genuen
independentzia, sozialismoa eta feminismoa izango zirela helburu estrategikoak. Argi islatzen du horrek zer nola aldatu den gauza, zein lehentasun ematen
zaion borroka feministari egun. Urrats
feministak egiten ari gara barne mailan. Borroka feministaren eragina oso
handia da, eta esango nuke identitate
militantean aldaketa handia ekarri duela, batez ere emakumeontzat, identitate
feministatik lotzen baikara borrokara
emakume asko.
Eguneroko prekarietateak, parte-hartze
politikorako denbora faltak eta bestek
beldurrak eragiten dituela irakurri dizuet.
Nondik ikusten duzue bidea?
A. Zamorano: Zaila da. Argi eduki behar
dugu eguneroko praktikan dagoela gakoa, ez dago kristoren jendetza mugituko duen dinamika magikorik. Eremu
ugaritako gazte sektoreak aktibatzea da
asmoa, eremu lokalean gazteon problematika hurbilenetatik eutsiz gaiei. Gure
txikitasunetik, Euskal Herrian Bizi dinamika honek herri eta gazte sektoreetan
akuilu izan nahi du. Harreman sarea zabaltzen joan nahi dugu gazte problematika erdigunean jartzeko, ziurgabetasun
egoera honetan mahai gainean ziurtasunak jartzeko. Horietako bat da hemen
gazteriak baduela gaitasuna gauzak beste modu batean kudeatzeko eta ahots
propioa izateko.
L. Albizu: Kolektibotasuna azpimarratuko nuke. Sarerik ez den lekuetan nola
eraiki hauek? Nola egin aurre fragmentazioari? Indibidualizaziorako joerak
min handia egin digu.
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Eskola elitearen zerbitzura dagoela diozue. Zertan islatzen da hori?
L. Albizu: Fabrika formako eskola horietan sistema kapitalistaren zerbitzura
egongo den ikasleria produzitzea bilatzen da. Unibertsitatean, azken urteetan
eman diren erreformekin gauza bera:
Boloniako prozesuarekin ikasketen merkantilizazioa bultzatu zuten, tasak igo,
unibertsitatea elitearentzat egin geroz
eta gehiago, masterrak ia derrigorrezko
egin... Lan merkatura zuzendutako prozesua da hezkuntza. Erreformei lotuta,
LOMCEk ikasleen espainolizazioan sakontzen du, gure curriculuma ez da hemen erabakitzen, errebalidek geroz eta
jende gehiago kanporatzen dute. Lanbide heziketan ere erreformak egiten ari
dira, esku lan merkea sortzeko.

Zuen hitzetan eusko labela jarri dioten
iruzurra da Heziberri 2020 plana.
A. Zamorano: Nahiz eta hitzak aldatu,
gauza beraren inguruan ari dira. Beren
politiketan ikusten da. Hezkuntzari lotuta komunitatearen tradizioa oso errotua dago hemen, eta hezkuntza komunitateak planteatzen dituen beharren
aurrean, LOMCEren kopia den Heziberri
aurkeztuz eta lau hitz aldatuta erantzun
diote EAEn agintariek. Ez da hori gure
herriak duen beharra, kontrakoa baizik. Herri honek hausnarketa sakonagoa
behar du gure hezkuntzaren inguruan,
orain arte daukaguna eraldatzen jarraitzeko. Bide luzea egin dugu, ikastolena
adibidez. Egun, publiko eta pribatuaren
inguruan dagoen eztabaidan sakondu
behar dela uste dugu, eta ez kontrakoa
egin. Guztiz errefusatzen dugu Heziberri eta aldarrikatzen dugu ikasleak kalera atera behar direla plan hauen aurka.
Azken urteetan hartutako erabaki politikoen ondorioz, gazteen egoera larria
dela salatzen duzue: soldata baxuagoak,
langabezia tasa altuagoak, enplegua lortzeko zailtasunak... nora doa hau?
L. Albizu: Ez dakigu nora doan. Enpleguari lotuta, pobrezia tasetan mugitzen
gara gazteok eta gainera krisiaren belaunaldia gara. Ez dugu ezagutu krisiaren aurreko egoera. Ez diot garai hartara itzuli behar dugula, baizik eta ez
ditugula ezagutu lanarekin lotutako eskubideak, lan erreformen seme-alabak
garela. Joerak bera izaten jarraituko du,
baina horri borrokarako beste modu
batzuk eskaini behar dizkiogu. Askotan
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saldu nahi digute grebek eta mobilizazioek ez dutela ezertarako balio, baina
azken hilabeteetan ikusi ditugu langileen garaipen batzuk. Horrekin jarraitu
behar dugu. Sindikatuekin atxikimendu
txikia duen belaunaldikoa gara, eta erreformei aurre egitea da gure erronka.
A. Zamorano: Prekarietatea besterik
gabe datorren zerbait bezala lotu izan
da, baina pixkana fasea luzatzen doa.
“Bizpahiru urteko kontratu prekarioa
eta gero lan finkoa izango duzu ziur”.
Gezur hori saldu izan digute. Hori luzatzen doa. Egun bost, sei, zortzi, hamar urte arte prekarioa zara. Pixkana

irudikatzen doa eliteen politika egiteko modua zein izango den: prekarizazioa inposatu nahi dute gobernantza
moduan. “Nola gobernatuko ditugu herriak? Prekarietatearen bidez”. Lan baldintzak kaskartu eta helduleku gutxiago
irudikatu jendearentzat. Egoera ez bada
aldatzen, gure bizitzetan prekarietate
kronifikatua sartu nahi dute.
L. Albizu: Mentalki ere normalizatua
izatera heldu daiteke. Lagun arteko elkarrizketetan lana izatea, nahiz eta soldata miserable batekin izan, ia pribilegio gisa ulertzen da. Hor txoke handia
dago belaunaldien artean.
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Kalitatezko enplegua sustatu beharrean,
formazio kontratu prekarioetara bideratzen dira diru-partidak diozuenez.
Langileen Autodefentsa sareetan parte
hartzen ari zarete. Zer balorazio egiten
duzue?
A. Zamorano: Glovo eta halako enpresa
batzuk agertu izana, gobernantza formaren parte da. Lan oso prekarioak dira.
Gainera esango dizute zuk zure bizitza
gobernatzeko modua dela eta, ez da batere horrela. Prekarizazio hori muturrera eramateko gezurrezko lanak dira, eta
gainera autonomo zara, zuk ordaindu
behar duzu gizarte segurantza eta beste.
Horrelako lanek deitu dute arreta, muturrekoak direlako. Prekarietatean aurkako taldeetan Ernaiko kideok aktiboki
parte hartzen dugu, prekarietatearen
aurka borrokatzea estrategikoa delako.
Ez delako enpleguarekin lotutako gauza
bat bakarrik, gure bizitzak zeharkatzen
ditu. Espazio horiek sortzea, gazte langileen arteko babes mekanismoak sortzea, ezinbestekoa da kontuan hartuta
gaur egun ez dugula bermerik esateko
ez dela errepikatuko alboko lantokian.
Zure arazo indibiduala kolektibizatzeko
balio dute, baita subjektua berrosatzen
jarraitzeko ere.

Hego Euskal Herriko bataz besteko soldata gordina 14 pagako 1.926 euro da, 25
urtetik behera, ordea, bataz beste 14 pagako 895 euro da. Gazte asko pobreziaren mugatik behera dira. Hala ere, zuek
uste, pobre gisa ikusten dutela bere burua egoera horretan dauden milaka eta
milaka gaztek?
L. Albizu: Ez. Zure burua pobre gisa
ikustea beste prozesu bat da eta ez naiz
azaltzeko gai. 895 euroko soldata ez
dugu pobre gisa hartzen. Nire amak eta
aitak hori pobre baten soldata dela ulertzen dute, baina guk ez. Iruditzen zaigu
1.000 eurotik gertu dagoela, bizi gaitezARGIA | 2018/07/29

keela. Soldata duinak izan ditzaketenei
pribilegiatu deitzeko joera dago, hor borrokatzeko asko daukagu.

Emakumeen soldatak gizonezkoenak
baino %29 txikiagoak dira Nafarroan,
EAEn %24. Bada errua emakumeei botatzen dienik.
L. Albizu: Pobreziaren aurpegi garrantzitsua emakumeona da. Guri lotzen
zaizkigun enpleguak askoz prekarioagoak dira, lan erreproduktiboekin lotuta daude, lan desprestigiatuekin. Legezko proposamenetan zerbait egin behar
da soldata arrakala mozteko.

Europa Iparraldeko gazteak 20 urterekin
emantzipatzen dira bataz beste, Europan
26 urterekin, Hego Euskal Herrian 30 urterekin. Nola konpondu hau?
L. Albizu: Zirkulu biziatua da. 885 euroko soldatarekin nola lortu etengabe
igotzen ari den alokairua eta gastuak
ordaintzea? Euskal Herriko hiriburuetan espekulazio horrek ez du mugarik,
ia ezinezko egiten da gurasoenetik ateratzea. Horri gehitu ikastaldia luzatzen
ari dela, prozesua askoz luzeagoa dela
eta lan batzuetan masterra eskatzen dizutela. Dena berandutzen eta garestitzen doa, eta horrela emantzipatzea oso
zaila da.
EAE eta Nafarroako Etxebizitza Legeak
Madrilek atzera bota ditu. Ez al zaizue iruditzen pedagogia independentistarako
erregaia direla halako gertaerak, eta ez
garela gehiegi lantzen ari?
L. Albizu: Nafarroako egoeraz hitz
egingo dut. Bertan behera utzita dago
Etxebizitza Legea beste 17rekin batera.
Neurri batzuk uzkurrak dira, baina aldi
berean honek dio bankuei etxe hutsak
desjabetu ahal zaizkiela. Jakinik azken
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urteetan etxegabetzeen kontura sentsibilizazioa zabaldu dela, nola egin tekla
hori jotzeko burujabetza prozesuan?
Pedagogia independentistako beharrezkoa da, gainera, beste hamaika legerekin ere lotzea. Gainditu gabeko asignatura da azken urteetan, askoz gehiago
egin genezake. Askotan oso objektiboak
diren elementuekin lotzen dugu, baina
nik uste elementu subjektibo piloa falta zaizkigula. Pizgarri izan daitezkeen
kontuak.

Liburuxkan agintean “erregimen ustela”
dagoela aipatzen duzue pare bat aldiz.
EAJk duen botere instituzionala kontutan
hartuta, erregimenaren parte hartzen
duzue?
A. Zamorano: Bai, guztiz. Eliteek erabaki eta planifikatzen dutena eskala guztietan aplikatzen digute, Bruselatik hasi,
estatuetatik igaro eta bertako agintarietaraino. EAJ horren adierazle nagusia
da, EAEn bederen. Bere politikak sare
klientelarra elikatu eta etekinak irabazteko bideratuta daude bakarrik: etxebizitza, enplegua, hezkuntza... Ustelen
erregimena diogunean, horri egiten diogu erreferentzia. Gutxi batzuen mesedetan egiten diren politikak, gehiengoaren
kaltetan.
Horrek talkarik egiten al du EAJri eskua
luzatzeko EH Bilduren estrategiarekin?
A. Zamorano: Argi dugu prozesu politiko orokorra oso korapilatsua eta
kontraesanez betea dela. Prozesua azkartzeko palanka izan daitezkeen pauso batzuk EAJrekin egitea txokantea
izan daiteke aipatu ditugun elementu
batzuekin. Hala ere, nire ustez hemen
planteatzen ditugun kontu gehienak borroka sozialen bidez lortuko dira, eta
gazteak kalera ateraz. Hor ez da EAJ-EH
Bildu logika edo dena delakoa sartzen.
Gurea gazteria kalera ateratzeko proposamena da, bere bizitza indibidualaren
aurrean koordenada batzuk mahai gainean jartzeko. Bide horretan kontraesan eta topeak ikusiko ditugu. Gakoa
da nola asmatu tekla egokiekin, herri
mugimendutik presionatzeko eta prozesuak askoz termino aurrerakoi, lokal
eta sendoagoetan aurrera egin dezan
bultzatzeko. EAJk erabaki batzuk hartzen baditu, har ditzala baldintzatuta
dagoelako.
L. Albizu: Nafarroan, adibidez, Geroa
Bain EAJ dago, baina nola egin baldin38

tzatzeko? Batzuetan lortzen da eta besteetan ez. Urteetan egon dira kontraesan
batzuk, adibidez, AHT edo Aroztegiaren
gaiarekin. EAJk aurrera jo du. Nola baldintzatu EAJk ez hori egitea? Kontua da
akordioa hor dagoela, eta agian ez dela
hain argia EAJrekiko, Geroa Bai duelako
izena, baina hor daude.

»» Asier Zamorano:
“EAJren politikak sare
klientelarra elikatu eta
etekinak irabazteko
bideratuta daude
bakarrik”
»» Lur Albizu:
“Borroka feministaren
eragina oso handia da,
identitate feministatik
lotzen gara borrokara
emakume asko ”

A. Zamorano: Adibide bat jartzearren,
erraustegiaren aurkako borrokan helburua da erraustegia ez eraikitzea. Borroka oso esplizitua. Baina herri mugimenduaren eta guk eskaintzen dugun
gazte mugimenduaren lana ezin da hori
interpelatzera mugatu. Lortu behar
dugu politika instituzionalean beste erremediorik ez izatea erabaki hori
hartzea baino. Batzuetan erotzen baikara herri mugimenduek instituzioak
baldintzatu behar dituztela, herri mugimendu eta instituzioen arteko dialektikan sartzen gara. Ezin da hori bakarrik izan. Herri mugimenduek prozesu
propioa egin behar dute eta azkenean
instituzioetatik beste erremediorik ez
izatea guk nahi ditugun politika batzuk
hartzeko.

Non ikusten dituzue bide-lagunak?
L. Albizu: Mobilizazio zikloaz hainbeste hitz egiteak klixe bat dirudi, baina
hainbat protesta gizartea ezkerrera era-

maten ari dira. Greba feminista, pentsiodunak edo Altsasuko gazteen aldeko
olatua gizartea politizatzen ari direla
iruditzen zait, aldarrikapen oso indartsuekin. Gazte sektoreok eta eragileok
horra joan behar dugu.
A. Zamorano: Azken hilabeteetan protestetan problematika propio eta zehatzetatik aktibatu da jendea. Hori garrantzitsua da. Gazte izateagatik badugu
problematika berezitu bat, horretan asmatu behar dugu, gazteria sare horiek
aktibatu eta kalera ateratzeko. Sektore
ezberdinetan aliantzak egitea ere estrategikoa da herri proiektua irudikatzeko.
Gazteok saiatu gara keinuak egiten beste borrokei.

Ernaik parte hartu zuen Bizitza Da Handiena ekimenean. Zein balorazio egiten
duzue?
L. Albizu: Bizitza Da Handiena bezalako ekimenetan sareak sortzea balioan
jarri behar da, eragileen artean ematen
diren konfluentzia espazioak oso garrantzitsuak dira. Horrez gain, borroka
molde berrien esparruan ekarpen garrantzitsua iruditzen zait. Aurten bloke
bat okupatu da, iaz Gipuzkoa Zutikek
manifestazio bat egin zuen erraustegira
zuriz jantzita, aurrekoan kanpaldia. Berritasuna ematen dio. Ikusten da beste
ibilbide bat dagoela borroka sozialen
loturak sortzera bideratua.

Jarrai duela 40 urte sortu zela landuko
duzue. Zein da asmoa?
A. Zamorano: Ziklo oso luzea bizi izan
dugu eta faktore ezberdinek ikustarazten digute egoera aldatzen ari dela.
Bada garaia etorkizuna beste modu batez proiektatzeko. Duela 40 urte gazte batzuek hartu zuten konpromisoa
ikusirik, gaur egungo belaunaldiok ere
herri honen askapen prozesuan parte
hartu behar dugu. Baliatuz 2019an 40
urte beteko direla Jarrai sortu zela, antolakuntza eta borrokara batzen diren
belaunaldi berrien beharra azpimarratu nahi dugu, askapen prozesua muturrera eramateko, baldintzak ere aldatu
baitira. Elementu ugari batzen duen dinamika izango da: borroken errepasoa
egingo dugu, liburu bat aterako dugu
eta Gazte Topagunearekin datorren urteko apirilean aurrera begira jartzeko
anbizioa dugu. Milaka gazte, belaunaldi
berriak, konprometitzeko eta borrokara batzeko. n
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TOKIO BONBA ATOMIKOAREN ITZALEAN
Nagore Irazustabarrena
Uranga
@irazustabarrena

Hiroshima, 1945eko abuztuaren 6a.
AEBetako armadak bonba atomikoa
jaurti zuen Japoniako hirian. Handik
hiru egunera beste bonba bat bota zuten Nagasakin. Harry S. Truman AEBetako presidenteak gaitzerdia erabili zuen
erasoa justifikatzeko: gerraren amaiera bizkortuko zuen erasoak eta, hala,
Hiroshiman eta Nagasakin hildakoen
truke, askoz bizitza gehiago salbatuko
ziren. Baina aitzaki horien eta bonba
atomikoen onddo erraldoien itzalean,
inoizko bonbardaketarik hilgarriena
lausotuta geratu zen.
Tokion gertatu zen hilabete batzuk
lehenago, 1945eko martxoaren 9aren
eta 10aren arteko goizaldean. AEBetako
334 B-29 hegazkinek 1.665 tona bonba
su-eragile bota zituzten. Fosforo zuriz
eta napalmez osatutako bonba horiek
erasotzaileek aurreikusitako triskantza
eragin zuten; lurrikarei aurre egiteko,
Japoniako eraikuntza material tradizional nagusiak egurra eta papera baitira.
41 kilometro koadro erraustu zituzten,
260.000 etxe baino gehiago birrindu
eta gutxienez, 105.400 pertsona hil –
Hiroshiman eta Nagasakin, hurrenez
hurren, 80.000 eta 74.000 pertsona hil
zituzten bonbek erasoaren unean, gerora erradiazioak askoz biktima gehiago
eragin arren–. Eta aditu gehienen ustez,
benetako biktima kopurua askoz han-

Tokio 1945eko martxoko aire erasoaren ondoren. Bonbek 41 kilometro koadro suntsitu zituzten eta
100.000 pertsonatik gora hil. Horrenbestez, historiako bonbardaketarik hilgarriena izan zen. JAPAN TIMES

diagoa izan zen, bi aldeei interesatzen
baitzitzaien zenbakiak txikitzea: estatubatuarrek eragindako sarraskia minimizatu nahi zuten eta japoniarrek ez zuten
beren ahuldadea onartu nahi.
Robert S. McNamara zen orduan
AEBetako defentsa ministroa eta, beraz, Tokioko bonbardaketaren erantzule intelektuala. Hil baino lehen, barkamena eskatu zuen erasoarengatik,
baina oraindik ere egindakoa justifikatzen ahalegindu zen, “in order to do good
you have to sometimes engage in evil”
esaldi ezagunarekin; ongia egiteko batzuetan gaizki jokatu behar dela, alegia.
Curtis LeMay jeneralak, erasoaren erantzule materialak, askoz garbiago hitz
egin zuen: “Galdu izan bagenu, ni gerrako kriminala nintzateke”.
Hortaz, Tokioko sarraskiak bertan
behera uzten du hilabete batzuk geroa-

go Trumanek erabilitako justifikazioa,
are gehiago kontuan hartuta Nagasakiko erasoaren bezperan eta biharamunean, abuztuaren 8an eta 10ean berriro
ere Tokio bonbardatu zutela.
Asia Ekialdean aditu den Mark Seldenek dioenez, Japonia errendizioaren
bidea jorratzen ari zen bonba atomikoa
baino lehen ere eta, horretarako, Sobietar Batasunaren bitartekaritza bilatzen zuen. AEBek, ordea, ez zuten sobietarrek Ozeano Barean eskua sartzerik
nahi eta nagusiki horrek bultzatu omen
zituen arma atomikoak erabiltzera eta
bide hori ixtera.
Gainera Seldenek aurrekaritzat ditu
Japoniaren aurkako eraso atomiko eta
ez-atomikoak: "Gerra egiteko modu
oso estatubatuarraren hasiera izan zen
hura: zibilak bonbardatzea eta, gero,
ukatzea". n

Ogia, nekazaritza baino zaharragoa

ALEXIS PANTOS
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14.400 urteko ogia aurkitu du Jordaniako Shubayqa 1 aztarnategian Amaia
Arranz Otaegi euskal ikerlaria buru
duen Kopenhageko Unibertsitateko talde batek. Horrek esan nahi du Neolitoan
–duela 10.000 urte– nekazaritza asmatu
baino 4.000 urte lehenago gizakiek ogia
prestatu eta jaten zutela. Proceedings
of the National Academic Science aldiz-

karian azaldu dutenez, zereal basatiak
erabili zituzten pita moduko opil laua
egiteko.
Ikerlariek harriduraz hartu dute aurkikuntza, baina nabarmendu dute opil
horiek ziurrenik salbuespena izango
zirela gizaki horien dietan, eta nekazaritza ezinbestekoa izan zela gerora ogia
oinarrizko elikagai bihurtzeko. n
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EZKIA

Lasaigarri
Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus
ARGAZKIA: WIPIKEDIA COMMONS

Lehen pasean soilik ikusten genituen,
baina egun bizikide gero eta ugariagoak
ditugun uso-tortoilen urruka eta urruma artean ari naiz. Belarrietako jolasa
ezkien (Tilia spp.) azken loreen usainak
janzten du. Ekaitzean, trumoi artean.
Urtea gainbehera abiatu den seinale,
eguna laburtzen ari da: ale honen datarako daborduko 46 minutu ilundua da.
Egunik laburrenak dakartza gogora
sasoi beroen honek, eta ordurako biltegia hornitu behar. Bilketa eta jasotze
garaia da. Gure etxean nabarmena da.
Lagun flandriar bat etorri zaigu, eta erabat harrituta hor aritu da belar txorta bildu berriak miatzen: mendazuria,
mendaurdina, inuntzia, peldoa, batana,
ahamenta, astamenda, aizpatana, kukuso-belarra, ardi-bedarra, baxaranatzea,
basa-menda edo mendaza (Mentha x
rotundifolia), txortaloa (Mentha pulegium), berbena-belarra, berdana, berdan-belarra, izusta, ihitzi-belarra, irontzi-belarra edo inuntzi-belarra (Verbena
officinalis) eta pasmo-belarra, izugeslia
edo amorru-belarra (Anagallis arven-

Ezki lorea jasotzeko ahalik eta ilunena den tokia erabili. Sare edo gaza baten gainean xabal-xabal eginda
jarri eta lehortutakoan ondo itxitako ontzian jaso, urrinari ahalik eta luzeena euts diezaion.

sis). Belazeak lehortzen diren hurrengoan larranbiloa, larmina, lili-bitxia edo
kamamila (Matricaria chamomilla) bildu beharko dugu. Udazkenera arteko
lana izango da: bildu, lehortu eta jaso.
Ez gara aritu zaharrak lagun batentzako ezkia, ezkua, astigarratzea edo
zariaren (Tilia spp.) loreak biltzen. Udaren hasiera dakar ezkiaren loreak, eta
gure lagun horrentzat ez da usain hobea
duen lorerik. Zuhaitz handiak dira ezkiak, eta, basoan bezala, kale eta parkeetako ezkidiek urrutira hedatzen dute
bere urrina. Egun bero eta lehorretan
urrin-laino horretan biltzen dira, ire-

ki berritan. Ahal den azkarrena ondo
lehortu eta jaso behar da. Horretarako ahalik eta ilunena den tokia erabili.
Sare edo gaza baten gainean xabal-xabal eginda jarri eta lehortutakoan ondo
itxitako ontzian jaso, urrinari ahalik eta
luzeena euts diezaion.
Lasaigarria da ezkia; nerbioak lasaitzen eta arnas aparatuko gaixotasunak
arintzen ditu. Lasaigarria da, baita ere,
belarrak eta uztak etxeratuta izatea. Ospatzeko, dasta ezazu ezkiaren lorearekin egiten den perfumeren bat; ez zara
damutuko, eta udaren hasieran izango
zara egunero. n

info@basherrisarea.eus · www.basherrisarea.eus
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SANTA KATALINA

Naturak eta
historiak bat
egiten duten
lorategi
botanikoa
Garazi Zabaleta
@tirikitrann
ARGAZKIA: SANTA KATALINA LORATEGIA

Añanako Kuadrillan, Iruña Oka udalerriko Tresponde herrian (Araba) dago Santa Katalinako Lorategi Botaniko ikusgarria, Badaia mendizerran kokatua. XIII.
mendean eraikitako monasterio zaharraren hondakinetatik lorategia sortzea
erabaki zuten 1999an udalerriko ordezkariek, inguruak hiru mikroklimetako espezieak izateko aukera ematen
zuela ikusita: mediterranear, atlantiar
eta mistokoak. “Berezia da lorategia,
historiak eta naturak bat egiten baitute
hemen: konbentua da gunearen bihotza”, azaldu du Blanca Ezpeleta lorategi
botanikoko teknikariak.

Bertako nahiz munduko mila
espezietik gora

Ihar frantsesa eta artea dira nagusi tokiko landareen artean lorategi botanikoan, ipurua, ezpela eta beste hainbatekin batera. Tokikoez gain, dena den,
kanpotik ekarritako landare espezie
ugari ere topatuko ditu bisitariak Santa
Katalinan. “Australiara joan gabe hango
zenbait landare ezagutzeko aukera dago
hemen, berdin Afrikakoak, Argentinako kaktusak…”. Helburua, teknikariaren
arabera, natura jendearengana hurbiltzea da azken batean. Hiru ibilbidetan
banatuta dituzte landareak: bertakoak,
ekialdeko landareak eta Australiako
zuhaitzak, eta uretako espezieak.
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XIII. mendean Iruña Okako familia boteretsuenak
eraiki zuen Santa Katalinako dorretxea.
Argazkian, eraikinaren arrastoak.

Bisitariek historian murgiltzeko aukera ere izanen dute gune natural honetan.
XIII. mendean Iruña Okako familia boteretsuenak eraiki zuen Santa Katalinako
dorretxea, gerora monje agustindarrek
monasterioa eraikitzean mantendu zutena. Lehen gerrate karlistan monasterioa erre eta suntsitu bazuten ere, egun
oraindik mantentzen dira eraikinaren
arrastoak.

Bisitak, tailerrak nahiz ikuskizunak

Eskoletako haurrak eta jubilatuak
dira Santa Katalinako bisitari ohikoenak, Ezpeletaren arabera. Inguruan
dauden bi espetxeetatik bergizarteratze programak antolatu eta lorategira bisitak egiten dituzte presoek
formazioa jaso eta lorezaintza lanak
egiteko.
Bestelako ekimenak ere antolatzen
dituzte lorategi botanikoan: sendabelar tailerrak, xaboiak, argizariak, perfumeak eta kremak egiteko tailerrak,
tximeletak ezagutzeko tailerrak… Izarrak ikusteko gune pribilegiatua izanda,
gauez teleskopioarekin obserbazioak
antolatu ohi dituzte Santa Katalinan. Eta
kontzertuak eta antzerkiak ere ez dira
falta urtean zehar. “Guztia naturaren,
landareen eta animalien garrantziaren
inguruan jendea sentsibilizatzeko”, dio
teknikariak. n

www.bizibaratzea.eus

EUSKAL HERRIKO AGENDA
Uztailak 26: Bermeo
Itsas bataioa ekimena. Arrantzaleen Museora bisita eta Hegaluze ontzian irteera.
Izena emateko: deitu 946 881 171 edo
idatzi arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus.

Uztailak 26: Martzilla
AHTren aurkako bizikleta martxa. Irteera
10:00etan emango zaio Martzillako gaztelutik. Lehen etapa Tafallan bukatuko
da 19:00etan. Martxa uztailaren 29ra arte
izango da, eta Altsasun bukatuko da.
Egunez eguneko egitarau osoa: noaltavahtgelditu.blogspot.com blogean.

Uztailak 26: Astigarraga
Garaiko barazki eta eskulangintza azoka,
sagardo dastaketa eta idi dema.

Uztailak 26: Bakedano
Urederraren iturburura irteera gidatua.
10:00etan Bakedanoko parkingean.

Uztailak 27: Sara
Ekoizle eta eskulan egileen azoka.
16:30ean plazan.

Uztailak 27: Donostia
Ilargi eklipse osoa. Behaketa astronomiko publikoa. 21:00etan Urgulleko Natur
Txokoan.
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NOLA SALDU ZURE GAUZAK 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 izanez gero,
badugu aukera. Ostegunero 10:00etan izaten da txupinazoa: ARGIA Jendeak musutruk hartu
ditzakegun gaiak publiko egiten diren unea.

www.argia.eus/azoka · @argiaAzoka

87

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

salgai

AZALA GOXATZEKO
EGUZKI-LOREZ
EGINIKOAK
Maghú-rentzat Orbayu etxeak artisau eran
eginikoak dira.
Gorputzeko olioa egiteko erabili dira
eguzki-lorearen sustraia beratzen izan duen
almendra gozoen olioa, ilena eta artemisia.
Lozioa egiteko erabili dira eguzki-lorearen
sustraia beratzen izan duen almendra gozoen olioa, arrosa hidrolatoa, laranja lorearen hidrolatoa, ilena, izpilikua eta artemisia.
Krema egiteko, eguzki-lorearen sustraiarekin beratutako almendra olioa erabili da.

Gorputz olioa
(50 ml)

Lozioa
(200 ml)

Krema
(200 ml)

25 euro

23 euro

19 euro

Uztailaren 26an, 10:00etan...
ARGIA Jendearentzat musutruk jarriko ditugu argia.eus/azoka webgunean.
Ez da zozketa, azkarren ibiltzen denak eramango ditu!
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34

gai
musutruk

Bizi Baratzea lamina 17 eta 18

Bilboko Kafe Antzokian bazkaria

Mattinek eta Joseba Larratxek eginiko lamina originalak. Neurriak: 35 x 50 zm.

Bi lagunentzako otordua.
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ARGIAkoa egiteko
emandako arrazoia:
informazioa
“ Euskarazko
Euskal Herriko ikuspegitik,

”

askatzailea eta kritikoa
Roberto Tornero Maguregi
(Erandio).

mailako informazio
“ Lehen
kontrastatu eta

”

euskalduna

Joxe Luix Segurola Kerexeta
(Azpeiti).

Gaurkotasuna
ulertzeko Gakoak
Itsaso Zubiria Etxeberria
@itsasozubiria

Pil-pilean dauden gaiak azaltzeko eta
ulertzeko modu asko daude. Moduak
adina hedabide. Eta guk geurea kontatuko dizugu. Geuretzat errealitatea
entenditzeko era. Dena artikulu, irudi,
erreportaje, iritzi edo elkarrizketa formatuan, lasaitasunez irakurtzeko.
“Aktualitatearen Gakoak” deitzen diogu azken hiru urteotan, lehen “Urtekaria” bezala ezagutzen genuen formulari
bigarren buelta bat emanda. Horrela, urteko albisteen bilduma izan beharrean,
gaurkotasuneko gaiak sakonean jorratuta eskaintzeko aukera dugu. Iaz sei
hilabeteko tartean bi liburuxka jaso zenituela ohartuko zinen, irakurle, argitalpenaren data aldatzeko erabakia hartu
baitzuen ARGIAko lan-taldeak. Negutik
udarako saltoa. Zergatia, urtaro hotzeko
denboretan jendea bestela ere nahikoa
berotuta ibiltzen dela bizitzen antolaketarekin, lana dela, eskolak direla... Eta
eguraldi goxoen garaia helduta, berriz,
irakurtzeko tarte gehixeago izan ohi da.
Gainera, astekariak abuztuko lau aste
libre uzten dituelarik, ARGIA jendeari
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gurekin jarraitzeko beste motibo bat
emateko aukera dugu.
Zein dira, ordea, aktualitateko gako
garrantzitsutzat jo diren gaiak? Hasteko,
azalera ekarri du Xabier Sagasta gasteiztarrak (Joseba Larratxe artistak altu
utzitako mailari eutsiz) zoritxarrez herriko festetan ere azaleratzen den indarkeria matxista. Eta orrialdeak pasa ahala
aurkituko ditugu Kataluniako prozesua,
Gasteizko Gaztetxearen 30. urteurrena,
txosna-guneari lotutako jai eredua, euskaldunok itsasoarekin izan dugun lotura, Turismoa, Euskal Elkargoa...
Hori guztia eta gehiago, sei ataletan
banatuta. Ikusi ahalko duzu “Bost begirada 2018ari” atala, astekarian argitaratutako urteko bost argazkirekin; ETAren
amaieraren inguruko analisia; erredakzio-taldeko lagunen edo kolaboratzaileen eskutik kronikak –espresuki argitalpen honetarako eginak–; AHTaren
inguruko infografia; Beatriz Egizabal
ipuin kontalariari aldizkarirako egindako elkarrizketa; eta “Joerak” deitutakoa,
gaurkotasunari begiratuta datozen hilabeteetarako aurreikuspenak eginez.
Beraz, irakurle, baduzu zer irakurri.
Gozatu uda eta irailean jarraituko dugu
ARGIAren barrenak kontatzen. n

Hilabetez astekaririk ez
ARGIAren
abuztuko martxaz
ARGIA Jende estimatua, abuztuan indarrak hartzen arituko gara, txandaka.
Uztailaren 29ko data daraman zenbaki hauxe da opor aurretik jasoko duzun
azken astekaria. Jasoko duzun hurrengoak, berriz, irailaren 2ko data eramango du.
Argia.eus webgunean elikatu ahalko
duzu eguneroko jakin mina, abuztuaren
13ko astean salbu, webgunean ere opor
astea egingo baitugu.
Beraz, hara, sobre batean etxean jasoko duzun Aktualitatearen Gakoak
irakurtzeko denbora badugu!
ARGIAren Azokan, uztailaren 26a
izango da opor aurreko azken “Osteguna, Azoka Eguna” (ezkerreko orrialdean beheko aldean ageri diren horiek)
. Beraz, ARGIA Jendeak musutruk hartu ditzakegun hurrengo nobedadeak
irailaren 6an goizeko 10:00etan jarriko ditugu, bizkorren dabilenarentzat.
Abuztuaren 6tik 24ra ez dugu Azokako
produkturik bidaliko (Inor ez da ilegala kamiseta, jolasak, liburuak...). Beraz,
Azokako produktuak lehenago jasotzea
behar duenak, abuztuaren 6a baino
lehen erosi!
43

KULTURA

MUSIKA | HONDARRIBIA

PSILOCYBE ELKARTEAK 25 URTE

Mende laurdena,
abiapuntu gisa
Aurten 25 urte dira Hondarribiko musikari gazte multzoa batu eta Psilocybe
elkartea sortu zutela. Amute auzoan lortu zituzten entsegu lokaletan izerdia
botata trebatu dira Dut, Beti Mugan, Sorotan Bele, Lif eta beste dozenaka
talde gogoangarri. 2008tik, kontzertu aretoa eta grabaketa estudioa ere
baditu Psilocybenea izendatutako eraikinak. Bertan entseatzen duten
taldeetako kideek kudeatzen dute. Urtebetetzearen aitzakian, bisita egin eta
haietako birekin elkartu gara: Ortzi Alonso eta Mikel Tiferekin. Atzera begira
jarri ditugu, baina urteurrena eta etorriko direnak ahaztu gabe.

Lander Arretxea Bereziartua
@larretxea
ARGAZKIAK: DANI BLANCO

Udak zaildu egiten du agendak koordinatzea. Oporraldia dela, herriko festak
direla… Beti bada zerbait. Hala ere lortu
dugu, azkenean, astearte bero eta lainotsu batez, hitzordua lotzea. Kotxe bakarrean elkartu eta han joan gara biak,
argazkilaria eta kazetaria, Hondarribiko Amute auzora. Parez pare aparkatu
dugu. Hortxe dago, gure begien aurrean,
Psilocybenea. Kanpotik ere deigarria da
Amute auzoko eraikina: hormen kolore
beltza, leiho borobilduen zuria, eta sarreran, orain gutxi jarri duten neoizko
‘P’ arrosa. XX. mende hasieran eskola
izan zena, Bidasoaldeko musikazaleen
erreferentziazko gune bihurtua.
Ate nagusia gurutzatu dugunerako
Ortzi Alonso dugu zain. Bateria jotzen
du Marmoka taldean. Sortzaileetako bat
izan ez bazen ere, gertutik ezagutu zituen Psilocyberen lehen urteak. 1993an
sortu zen, Hondarribiko rock musika
taldeen elkarte gisa. Bilatzen jakinez
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gero, Jaizkibelen aurki daitekeen mongiaren omenez jarri zioten izena. Entsegu lokalak lortzeko borrokatzeaz gain,
Sainduako gaztetxean kontzertuak antolatzen zituen elkarteak, eta horren
bitartez ezagutu zuen Alonsok. “Kontzertuetan bateria jotzen zutenei erreparatzen nien, eta han piztu zitzaidan
haiek bezalakoa izateko gogoa”. 1997an
egin zen, definitiboki, elkarteko kide:
lagun taldea elkartu eta kide zaharragoengana joan ziren lokalak erabil zitzaketen galdetzera. Baiezkoa izan zen
erantzuna. Giltzak utzi zizkieten, eta
han bertan egin zuten lehen entsegua.

Horma bete talde

Garagardo bana atera digu Alonsok, eta
hura eskuan dugula eraman gaitu Psilocybek duela hogeita bost urtetatik kudeatu dituen entsegu lokaletara. Beharrezko material guztiarekin hornitutako
hiru gela dituzte gaur egun. Denera he-

mezortzi taldek erabiltzen dituzte, txandatan banatuta. Pasabide batek lotzen
ditu hiru gelak. Bertako horma zurietan
Psilocybe etxetzat izan duten talde guztien izenak daude idatzita, Judas Arrieta
artistak egindako lanari esker. Martxan
daude batzuk: Marmoka, Velozet, The
Arritmic’s, Elektropatxaranga, Sacco,
Deskode… Beste izen askok ordea, garai
haiek bizi zituztenek ahaztuko ez duten
iragana gogorarazten dute: Pinbol, Sorotan Bele, Lif, Blood Seekers, Beti Mugan,
Dut… Azken hori da, Dut, Psilocybe zapaldu duten talde guztien artean Alonso
gehien kitzikatu duena. “Lurra dardarka
jartzen zuten, baita hormak ere. Ondoko
lokalean bazinen, ezinezkoa zen haiekin
batera entseatzea”.
Hormako izenei begira ari garela iritsi
da Mikel Tife, Velozet taldeko abeslaria.
Alonso baino urte batzuk gazteagoa da,
eta beranduago sartu zen Psilocyben. Lif
taldean jotzen zuten haren lehengusuek,
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eta haiek zeinen ondo pasatzen zuten
ikusteak piztu zion musika talde bat izateko grina. “Lifen entsegu batean izan
nintzen lehenengoz hemen, eta gogoratzen dut egun horretan hartu nuela nire
lehenengo garagardoa”. 2002an, OCT
taldea sortu zuen lagun batzuekin, eta
orduan egin zen elkarteko kide. Alonsok
eta biek nostalgia puntu batekin gogoratzen dute garai hori: edaria erosi eta beste talde baten entseguak ikustera joaten
ziren; edo entsegurik izan gabe ere lokaletara joaten ziren beste edonorekin
elkartu eta musika sortzeko. Orain halakoak ezohikoagoak direla dio Alonsok.
“Pena da: orain denok gara, orokorrean,
indibidualistagoak. Baina ez hemen bakarrik, baita gizartean ere. Bizilaguna
ere gero eta gutxiago agurtzen dugu”.

2008ko mugarria: apustua handira

Entsegu lokalak atzean utzi, eta eraikinaren beste aldera itzuli gara. Han daude
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Mikel Tife eta Ortzi Alonso
Psilocybe elkarteko kideak.

25. URTEURRENEKO
PROGRAMA
Uztailak 29: Eilen Jewell, Itxas Etxea
auditorioan.
Abuztuak 4: Moon Djs, Olazabal parkean.
Abuztuak 11: Kid Es3 eta AnderGround DJ, Olazabal parkean.
Abuztuak 24: Acto Messie, Selektah
Stepi, Mighty Diamonds eta Charlat
58 Feat MataH, Gernikako Arbolan.
Abuztuak 25: Afamada Orquestina, herri bazkaria; Marmoka, Velozet,
Capsula, Belako eta Disco Bambino,
Gernikako Arbolan.

taberna, bulegoa, estudioa eta 200 lagun
har ditzakeen arrosa koloreko aretoa.
Ez da txikiegia, ez handiegia. “Neurrikoa” dio Tifek, nahikoa handia kontzertu
jendetsu bat antolatzeko, eta nahikoa
txikia publikoa gain-gainean sentitzeko.
Aulki bana hartuta, bertan eseri gara elkartearentzat mugarria izan zen beste
garai bati begira jartzeko. 1999an Saindua gaztetxean kontzertuak antolatzeko
baimena galdu zuten, eta zenbait urtez,
Hondarribian ez zen kontzertuak antolatzeko espaziorik izan. Hori ikusita, eta
entsegu-gelen eraikinaren beste zatia
hutsik geratu zela jakinda, Udalari proposamena egitea erabaki zuen elkarteak.
Bertatik sortu zen eraikin guztia elkartearen esku utzi zuen proiektua, eta orduan hasi ziren gaur egun Psilocybenea
denari forma ematen.
2008an inauguratu zuten gaur egun
bere horretan mantentzen den eraikina. Geroztik zientoka talde igaro dira
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Psilocybeneako aretotik: bertakoak zein nazioartekoak. Helmet
estatubatuarrek emand a ko ko n t z e r t u a d a
Alonsok gehien gogoratzen duena. Tiferi aldiz,
Bob Log III orkestra-gizonak eskainitakoa datorkio gogora. Hainbat
bazkiderentzat teknikari lanak egiten ikasteko
plaza izan da aretoa, eta
grabaketa estudioari
ere zukua atera diote.
Tiferen aurreko taldea
zen Luz de Putas-ek,
adibidez, bertan grabatu zuen euren diskoetako bat.
Baina aukera berriekin batera, ardura
berriak ere etorri zitzaizkion elkarteari, antolatzeko modua goitik
behera aldatzeraino.
“Entsegu lokalak kudeatzea erraza da, baina barra, aretoa, estudioa…
askoz ere lan gehiago da
hori”. Ardurak banatu eta lan-taldeak
osatu zituzten, eta hala jarraitzen dute
hamar urte geroago ere. Musika talde
bakoitzak urtean 120 euroko kuota ordaintzen du, eta gastu oinarrizkoenei
aurre egiten diete horrela. Badira, baita
ere, gaur egun talderik ez duten arren
bazkide badiren kideak, proiektua laguntzen jarraitu nahi dutelako.

Erreleboaren premia

Aretotik bertatik mugitu gabe jarraitu
dugu solasaldia. Galdetu gabe aipatu
digute: Psilocybeko beteranoen artean
asko errepikatzen den gaia da erreleboa. Edo, bestela esanda, errelebo falta.
Jende asko igaro da bertatik, eta urte
askoan luzatuz gero, erre dezakeen lana
dela aitortu du Tifek. Ziklikoa dela uste
du, hala ere. “Orain, hogeita bosgarren
urteurrenaren harira, adibidez, indarberrituta eta gogoz gaude, eta talde berriak batu zaizkigu gainera”. Sumatu du
publikoa gero eta zaharragoa dela, baina programatzen den musika motari
egozten dio hori. Jatorriz rock musika
taldeen elkarte gisa sortu zen Psilocybe,
baina hogeita bost urteotan beste hainbat tankeratako musika taldeak igaro
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nuke. Ez ditut taldeak
ezagutzen”.
Alonso ez dator guztiz
bat. Rocka bera nahikoa
anitza izan daitekeela uste du, eta aretoak
berak baduela musika
mota jakin horrekin
oso lotuta dagoen izaera propioa, salbuespenak salbuespen, mantentzen dena. Hala ere,
are gehiago ireki nahi
luke elkartea, “energia
berria” behar baitute
proiektuak bidea egiten
jarrai dezan. Ondo ezagutzen ez duen arren,
Gernikako Astran horretarako egiten ari diren prozesua eredugarria iruditzen zaio.

Ospatzeko,
kontzertuak eta
garagardoa

Entsegu-lokalekin hasi ziren,
baina aspaldian irratia, estudioa eta
kontzertu-aretoa ere baditu elkarteak.

»» Ortzi Alonso:
“Pena da: orain denok gara
indibidualistagoak. Baina
ez hemen bakarrik, baita
gizartean ere”
»» Mikel Tife:
“25. urteurrenaren harira
indarberrituta eta gogoz
gaude, eta talde berriak
batu zaizkigu”

dira bertatik. Etorkizunean ere hala izan
behar lukeela dio: “Trap musika gustuko
duen jendea sartuko balitz, euren tankerako musika programatu ahal izango lukete, baina nik, nahiko banu ere, ezingo

Urte osoa berezia izanda ere, abuztua hautatu
dute urteurrenaren ospakizunetarako. Espero
bezala, kontzertuak izango dira protagonista. Hori bai, elkartearen lana kalera atera nahi dutela-eta, ez dira Psilocybenean izango, Hondarribiko hainbat
txokotan baizik. Alonsok eta Tifek, biek
joko dute euren taldearekin egun handia izango den abuztuaren 25ean. Gernikako Arbola plazan izango dira Marmoka eta Velozet; Capsulak, Belakok eta
Disco Bambinok lagunduta. Garagardo
propioa ere egin dute urteurrenerako,
Bidassoa Basque Brewery ekoizlearekin
elkarlanean. Uztailaren amaieran aurkeztuko dute, eta ordutik aurrera mongiaz eta elkarteaz gain, garagardoa ere
izango da Psilocybe.
Solasaldia amaituta, argazkien txanda
da orain. Posatzea baino errazagoa delakoan, tokia erakusten jarraitu dute, eta
eraman gaituzte backstage-a eta irratia
den gela zirkularrera. Dozenaka talde
eta beste horrenbeste anekdota ezagutu dituzten hormak Psilocyben programatutako kontzertuen kartelez josita
daude, kolore arrosa deigarria estaliz.
Ez legoke gehiagorentzako tokirik, ez
balitz azken urte honetakoak sabaian
jartzen hasi direlako. Hor bai, badago
tokia. Gutxienez, beste 25 urterako. n
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Mikel
Eskauriaza

Ikonoak
eraisteko
daude
Xabier Gantzarain
@gantzarain

Badira azalpen askorik behar ez duten
irudiak, hau da bat. Ikusleari ezaguna
egiten zaion enkuadrea erabiliz ateratako argazkiak ihartutako zuhaitz bat
erakusten du, burdin forjatuzko hesi baten atzean, estilo neoklasikoko eraikin
baten atarian. Argazkiaren erdi-erdian
dago zuhaitza, eta ihes puntuak gure begirada enborraren oinera darama, handik gora egin eta adar hiletatik abailtzeko berriro lurrera, eta buelta berriro
gora, loop hipnotikoan sartu arte.
Gernikako arbola hilda dago.
Ikonoen indarra itzela da, eta haiek
gugan duten eragina gutxiesten badugu
ere, esanez guk badakigula sinboloak direla, eraikiak direla, esanahi itxi batetik
haratago joateko gai garela, ezin diegula
botererik eman, ezin diegula utzi gugan
eragiten, ez dela zuhaitz ihartu bat besterik, kasu honetan, eta abar eta abar,
sinboloak berdin egiten du bere lana.
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DEAD TREE. GERNIKA 2004 (2004)
C Print. 125 x 175 cm

Bere arte lana argazki bidez egiten
duen artista da Mikel Eskauriaza Bareño (Bilbo, 1969ko apirilaren10a).
Argazkigintzan eta paisaia-generoan
aritzen da 90eko hamarkadatik hona.
Argazkigintza erabiltzen du lurraldeko
fenomenoak eta prozesuak behatu, dokumentatu eta interpretatzeko, bai eta
beraien ondorio fisiko, politiko, ekonomiko eta sinbolikoak ere.
Ikuspegi dokumentala hartuagatik, ez
zaio umorea eta ironia falta bere lanetan, irakurketa kritikoak egin zale da.

Hemen ikusten den argazkia adibide
ona da. Bai eta BAPORAK. Euskal ontzidia Indiako ozeanoan lana ere. Izenburuak dioen bezala, Indiako ozeanoan
arrantza egiten duten Euskal Herriko
ontzien argazkiak egin zituen, XIX. mendeko pinturan ohiko bihurtu ziren itsas
erretratuen eskema formala hartuz. Armadoreek eskatzen zituzten koadroak
orduan, zilegitasuna irabazi eta boterea
erakusteko.
Argazkiak egiten ditu, errealitatea
ikusten laguntzeko. n
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Ilunabarrekoa
Igor Estankona

Joxemari Sestorainek euskarari ekarri dio
poeta atipiko bat, Beñat Sarasolak hitzaurrean
gaztigatzen digunez, goi-zeruetako poesiaren
aldean nahiago duena gorputzarekin esan
esan beharreko poesia: “Oihalak zabalik animalia hilen gainean/ lainoa/ ezkutatuz paisaia
non dabilen gorputza/ atzo goiz-hastean ahaztu zenuena”.
Zaila eta bazterreko maitasunen zalea,
Alberto Raposo Pidwell Tavares, (Coimbra,
1948–Lisboa, 1997) eskultorea izan zen,
animatzaile kulturala, arte komisarioa, Antonio Madeira edo Sergio da Costa e Silvaren
editorea, hippya Europan barna, ikasia eta
desikasia. Al Bertok hitzetara ekarri zuena
barru-barrutik bizi izan zuen lehenik, eta
bizitzaren gainean idazteko –gauza ederrak,
gauza zatarrak– forma berriak behar zituen
derrigor: “Oli, txapero ikusezina, alfonbran
luze etzan eta oihuka hasi da: ez, ez sartu niri,
suitzarra nauk eta suitzarroi ez zigutek ipurtzulotik ematen! tira ba! sartzak poliki, poliki…
eta atzealdera jartzen zuen ipurdia, hortzak
karraskatzen zituen esperma egarri den zakur-eme altak bezala”.
Iduri luke Al Bertoren idazkera dela desmasiaren poesia. Dena dela, ez da artifiziala.
Benetakoa da odola, benetakoak izerdia, hazia,
listua. Esan dezagun desmasia dela munduak
poetari sortzen dion enpalagua, errealitatearen ispilua. Al Bertok bitariko sentipen
bat zeukala ematen du batzuetan: absurdua
egiten zaio existentzia, baina absurduan soilik
aurkitzen du zentzua. Artearen bidez konpon48

Antologia
AL BERTO
Susa, 2018

Al Berto poeta portugaldarra
(Alberto Raposo Pidwell.
Coimbra, 1948 - Lisboa, 1997).

tzen du itxuraz kontraesana dena. Eta
izarren arteko gizakiaren bidaia meteorikoa soilik defini daiteke idazkera
agil, konplexu bako eta jator horrekin:
“Gelatina-neoizko harizpiek hartzen
dute katedrala/ gaueko filmaren zeluloidean: hegoen arkitektura/ haizearen
bobedak zaborrezko txoriak”.
Expresso egunkariak jaso zituen bere
hitzak, hil baino hilabete eskas lehenago. “Todos os meus livros tiveram um
carácter de urgência”. Dena azkar, dena
bene-benetan. Antologia honetan hurreratzen denak ez du urmael lasairik
kausituko, oinazera eta plazerera pega-pega eginda dagoen arimak idatzitako berba gordin eta eleganteak baino.
Gustatuko zaizu. Ez zaizu gustatuko.
Desengainurik behintzat ez duzu hartuko egia dioen poeta batengandik. n
2018/07/29 | ARGIA
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Musika Hamabostaldia: nire hautaketa
Montserat Auzmendi del Solar

Abuztuaren 3an hasiko da aurtengo Musika
Hamabostaldiko edizioa. Beraz, egun gutxi
gelditzen zaigu erabakitzeko zein kontzertutara joango garen. Saio asko, estilo ezberdinak
izango ditugu abuztuan zehar, eta arrazoi mila
bata edo bestea aukeratzeko. Horrexegatik lerro hauen bidez, lagungarria izateko asmoarekin, ziklo bakoitzetik kontzertu bat gomendatuko dizuet. Halere, nire gomendioak jarraitu
edo ez jarraitu, gerturatu zaitezte Musika
Hamabostaldira. Ez zarete damutuko.
Kursaal Auditorioko zikloarekin hasteko,
abuztuaren 18an kontzertu zinez erakargarri
bat entzuteko parada izango dugu. Euskadiko
Orkestra Sinfonikoak eta Andra Mari Abesbatzak, Christian Zachariasen batutapean, obra
klasiko eta xarmangarriak,
nahiz eta ilunak izan, eskainiko dizkigute: Joseph
Haydn-en La Passione
49. Sinfonia, alde batetik,
eta Joseph-en anaia zen
Michael Haydnen Requiem
do minorrean, ederra. Honekin batera, Mozart-en
24. Kontzertuarekin osatuko da egitaraua. Ez dut
galduko.
Victoria Eugenia Antzokian izango diren kontzertuen artean, Alexandre
Tharaud pianista frantsesaren errezitaldia aukeratuko nuke. Musikari berezi
ARGIA | 2018/07/29

Musika Hamabostaldiko
79. edizioaren aurkezpena
Donostian.

eta polifazetiko honek (zineman ere pauso
batzuk eman ditu), egitarau bariatu eta interesagarria eskainiko du. Organo zikloan, nahi eta
nahi ez Ataunera hurbildu behar duzue abuztuaren 5ean Alize Mendizabal organo joleak
emango duen kontzertua entzuteko. Ataungo
San Martin elizako organoaren sonoritateak
sorginduko zaituzte, dudarik gabe.
Zaila da Antzinako Musika Ziklotik saio bat
aukeratzea, baina ziur nago abuztuaren 8an
Inégal Ensemble taldearen kontzertua zoragarria izango dela. Beren herrialdeko errepertorio barrokoan adituak diren interprete txekiar
hauek, gutxitan programatzen diren obrak
entzuteko aukera emango digute.
Musika Garaikidean jakin-min handia dut
Luxenburgo-tik datorren
United Instruments of
Lucilin taldea entzuteko.
Musikari pasionatu hauek
mitologia ardatz tematikoa den programa berezi
bat interpretatuko dute.
Eta amaitzeko, berriz
Goierri aldera. Musika
Aitzaki izeneko zikloan
badugu zita bat abuztuaren 29an Ordiziako
plaza nagusian, Goierriko
Bertso Eskolak eskainiko
duen Bertsotan balkoitik
balkoira saioaz disfrutatzeko. Proposamen freskoa! n
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DENBORA-PASAK

Egilea: Ana Zambrano

Puzzlea
Koka ezazu pieza bakoitza dagokion tokian eta
Angel Oiarbidek, Gure Esku Dagoko bozeramaileak,
esandako esaldi bat irakurriko duzu.
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Azkenak

Bete itzazu gelaxkak 1etik 9rako zenbakiak idatziz, zutabe, lerro eta 3x3 koadro
bakoitzean errepikatu gabe.

Koka ezazu erantzun bakoitza bere tokian.
Koloreztatutako laukietan egokitutako
hizkiak batuz bizkaiko bi irla lortuko
dituzu.

1

7

Zaila

7
2

7

Ebazpenak

4

9

9

3

9
1

5

2
8

9

3

8

4

7

1
8
4

A

Lagun

5
9
6

Herio

Kaleak

8

A: Heriotza, Karrikak, Adiskide, Larunbat, Tipulatx.
Azkenak:

protagonista bihurtzera. Ez da fede kontua, pausoak
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B: Agintari, Beharrez, Abilezia, Txantxar, Zainpeko.
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Sudokuak

Zapatu, ebiakoitz

B

Tipularen antzeko landare, exalota
Buruzagi

Beharrean

Trebetasuna

Hortzetako gaitz

Norbaitek zaintzen duena
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Gorka Menendez Baceta. Sendabelarren transmisioan katebegi
Sendabelarrak ezagutu, bildu eta horiekin ukenduak prestatu.
Prozesu osoa bildu du UEUk, berriki Iruñean egindako
ikastaroan. Teknikotik bezainbeste izan du ordea gogoetatik.
Sendabelarrez hitz egiteak, izan ere, herri medikuntzaz eta
medikuntza ofizialaz –eta haien arteko talkez– hitz egitera
baitarama. Galdera batek biltzen du eztabaidaren muina.
Eta hori eraman dute ikastaroaren izenburura.

“Superstizioak badu
azalpen zientifikorik”
Ander Perez
@ander_prz
ARGAZKIAK: JOSU SANTESTEBAN

Etnobotanika,
hautu politikoa

“1986an jaio nintzen Galdakaon. Ingurugiro Zientziak ikasi ostean, ikerketa etnobotanikoan murgildu nintzen:
okupazio eta autogestio mugimenduaren parte izanik, baserritar gizarte
tradizionalak inguruko baliabideekin
bizitzaren arlo gehienak asetzeko zuen
gaitasunak erakarri ninduen. Hala, sendabelarretan eta basoko landare jangarrietan oinarrituta osatu nuen doktore tesia. Baserriz baserri adinduekin
elkarrizketak egitearekin bat, Euskal
Herrian zehar ikastaroak ematen hasi
nintzen. Orain, kapitalismoak baserri
munduan izandako garapena dut ikerketa lerro. Iraultzarako aukerarik ote
dago? Zein norabidetan? Espero dut
hurrengo bi edo hiru urteetan erantzunak izatea”.
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“Zientzia ala superstizioa?”. Horrekin
abiatu zenuten UEUko ikastaroa.
Galdera horrek tranpa du, superstizioa
zientzia delako ere bai, plazeboaz ari
garenean. Herri medikuntzan badira
osagai materialik ez duten erritualak,
osagai sinboliko edo magikoak dituztenak, eta horietan, baina baita gaur egungo medikuntza sisteman ere, plazeboa
existitzen da. Plazeboa, esanahiez, edukirik ez izan arren eragin bat daukana
da. Antropologiak zehaztu du plazebo
baten edukia ez dela kimikoa, baizik eta
kulturala: esanahia da eragiten duena.
Mediku batek pilula bat ematerakoan,
pilulak gure testuinguru kulturalean
duen esanahiak eragin bat du pazientearen testuinguru psikologikoarengan, eta
horrek erantzun fisiologiko bat eragiten
du. Superstizioak, beraz, badu azalpen
zientifiko bat. Egia da gaixotasun askorentzat, edo gehienentzat, plazeboak
soilik ez duela balio. Baina gaur egungo
ospitaletan pailazoak joaten dira umeei
txisteak kontatzera. Hori plazeboa da,
ez baitu inolako konposizio kimikorik.
Kulturala da: pailazo bat ikusteak umea
pozten du.

Sendabelarrek, beraz, bietatik dute, kimikotik eta kulturaletik?
Sendabelarrak farmakoak dira, elementu neutroak. Edozein medikuntza sistematan, dela medikuntza ofiziala, dela
herri medikuntza, dela medikuntza txinatarra, landarea elementu neutrala da.
Kontua da landare hori nola erabiltzen
dugun, bere konposizio kimikoaren arabera, edo bere esanahaiaren arabera.
Batzuetan alderdi batek dauka garrantzi
handiagoa, eta besteetan besteak.

Naturalak dira, inguruan aurki daitezke.
Bai, baina pilula bat ere petrolioarekin
egiten da, eta petrolioa ere naturatik
dator. Landare askok, gainera, hil zaitzakete, janez gero. Beraz, naturala... Niretzat beti dago auzitan natura-gizakia
dikotomia, ez du ekarpenik egiten. Tira,
ongi dago baten batek gauza naturalekin kontu mistiko edo erlijiosoa badauka, baina bestela, ez du beste inolako
ekarpenik.
Gurean, baserri gizartean erabiltzen ziren. Zer testuingurutan?
Nik emandako ikastaroa [XX. mendeko]
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20ko eta 40ko hamarkaden artean jaiotako jendeari egindako elkarrizketetan
oinarritu genuen. Ez zen errepiderik,
ez elektrizitaterik, ez urik. Medikuak ez
ziren etxeetara joaten, ospitalerik ez zegoen, eta dirurik ez zuten merkatuetan
erosteko. Baldintza horietan, sendabelarrak garrantzitsuak ziren, ez zegoelako besterik.

Zer geratzen da medikuntza horretatik?
Testuinguru materiala, baita kultural
eta soziala ere, guztiz aldatu da, eta beraz, aldatu da gaixotasunak ulertzeko
era ere. Zahar askok diotenez, penizilina iritsi zenean utzi zitzaion belar asko
erabiltzeari. Askok esango dute hor
konspirazio bat dagoela, baina argi dago
jendeak funtzionatzen zuelako erabiltzen zuela penizilina. Baina egia da sendabelarren galeran asmo politikoa ere
egon dela: estatua bilakatzen denean
gizartearen osotasuna kudeatzeko egitura, behar du pertsonen bizitza kontrolpean izan. Hala ere, ezin da ukatu
medikuntza modernoak lehen ez zeuden erantzun asko eskaini dizkigula, eta
erantzun hobeak.
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“Medikuntza ofizialak ez daukana
eta herri medikuntzak bai osasunaren
autogestioaren perspektiba da”.

Zein zen sendabelarren erabilera?
XX. mende hasieran behintzat, oso larriak ez ziren gauzetarako erabiltzen
ziren: liseriketa aparatuarekin lotutako
arazoak, azaleko kontuak... Sendabelarrek etxeko botikina osatzen zuten, eta
horrek garrantzia du, gaur egun ere balioko ligukeelako: osasun arazo gehienetarako ez gara joaten ospitaletara,
baina bai farmazietara, gure inguruan
eduki ditzakegun gauza asko erostera:
zauri bat osatzeko zerbait, tripako min
bat, katarro bat...
Zer ikasi lezake medikuntza ofizialak herri medikuntzarengandik?
Medikuntza ofizialak ere erabiltzen ditu
sendabelarrak. Ume nintzenean eukalipto lurruna ematen zidan amak, medikuak aginduta, eta medikuak esan dezake “hartu mantzanilla bat”, edo “hartu
aloe vera”, erredura batentzat. Horregatik dira elementu neutralak. Medikun-

tza ofizialak ez daukana eta herri medikuntzak bai osasunaren autogestioaren
perspektiba da. Herri medikuntzak
bazuen hori, agian besterik ez zelako.
Egun, ordea, egitura batzuek ordezkatu
dute gizarte osoa eta ez dugu kontrolik
gure gorputzetan.

Mesfidantza eta kritika iturri izan ohi dira
medikuntza alternatiboak. Zer dela eta?
Esparru zientifiko-akademikoan ari dira
pausoak ematen, plazeboaren mekanismoak zeintzuk diren ulertu ahal izateko.
Azkenean, zein da plazeboaren arazoa?
Funtzionatzen duela. Kontua da, askotan, sasimedikamentu batzuk aldarrikatzen direla, funtzionatzen ote duten
jakin gabe. Medikuntza alternatiboetan
dagoen arazo handienetako bat da ez
dagoela metodologia argirik erremedio
batek balio duen edo ez zehazteko. Medikuntza ofizialak hori argi adierazten
du, badu metodologia bat, eta bat etorriko gara edo ez, baina argi dago zerbaitek funtzionatzen duen ala ez. Besteetan
ez dago hori, eta hortik mesfidantza.
Azkenean, medikuntza sistema batean,
garrantzitsua da egia erroan egotea. n
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BERANDUEGI
KRONIKA SERIOSA EGITEKO

EH Bilduk Nairo
Quintana fitxatuko
du hurrengo
hauteskundeak
irabazteko
Koalizioak jakitera eman duenez, Nairo Quintana txirrindularia izango da
hurrengo hauteskunde kanpainan EH
Bilduren liderra. Fitxaketa egitean, kontuan hartu dute Quintanaren “irabazteko grina”, baita txirrindularitza-zaleak
harritzeko daukan gaitasuna ere. “Gure
orain arteko hautesleak konbentzitzeaz
gain, Nairorengan hain ohikoak diren
ezustekoekin jende berriarengana iritsi
nahi dugu”, azaldu dute EH Bilduko iturriek. Aurtengo Tourra ikusten ari zirela
hartu dute erabakia: Quintanak ia etapa
guztietan egin dituen ihesaldi kilometri-

koak, Sky taldeari arnasik hartzen utzi
ez dion pedal-kolpea eta poro guztietatik darion karisma nabarmendu dituzte
hautagaiaren fitxaketa iragartzean.

Donostiak 100 puntutik 98 lortu ditu
guztira TripExpert atariaren “Best places to piss in the sea” ranking entzutetsuan. Horrenbestez, Donostia munduko pissy guztien mapan egongo da
aurrerantzean –turismoa pixa egiteko aukeren arabera antolatzen duten
pertsonak dira pissy-ak, foodie-ak janariarekin bezala, baina txorrota luzeagoarekin–. Kontxako hondartza nabarmendu du TripExpertek: Michael
Wang-Fitzpatrick webguneko kideak

Donostiako uretan pixa egiteko esperientziaz honakoa idatzi du: “Ia olaturik ez dago eta Kantauri itsasoa izateko
tenperatura harrigarri epela da. Behin
uretan, Santa Klara uharte zoragarriari begira jaitsi dezakezu bainujantzia:
inguru honi begira, pentsatuko duzu
urre likidoa jariatzen ari zarela”. Kontxan pixa egiteak tradizio luzea duela
ere nabarmendu du, Espainiako Maria
Cristina erreginak Donostiako uretan
hartu zituen arinduak gogora ekarriz.

SAREAN ARRANTZATUA

Artilea xingarrakin,
mesedez

Ateai segituan! Eskerrik

Hondartzan pixa egiteko munduko lekurik
onenetakoa da Donostia, TripExpert
atariaren arabera
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DONOSTIAKULTURA.EUS/SARRERAK

Victoria Eugenia Antzokia: 943 48 18 18
Antzoki Zaharra: 943 48 19 70

DONOSTIA KULTURA
TXARTELAREKIN

3€

ORDU
GAZTEA

Amul been nit ku leegalul

Atera
aldarria
kalera
euskaraz
eta wolofez!

inor
ez
da
ilegala
Erosi ARGIAren Azokan
azoka.argia.eus | azoka@argia.eus | & 943 371 545

Kamiseta
bakoitzeko 2 euro
Mbolo proiektura
bideratuko dira.
Bilboko migratzaileak
martxan jartzen
ari diren garbiketa
kooperatiba da Mbolo.

15 €

Bidalketa gastuak

4€

