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Goi mailako arraunaz kanpoko hiru egitasmo bildu ditugu erreportajean: 35 urtetik
gorako 30 emakume batu dira Orion arraunean ikasteko; beteranoen Zarauzko taldeak
hainbat txapelketa irabazi ditu eta Teink trofeoan hainbat batelek zeharkaldia egiten dute
euskal kostaldean. Egiguren Argazkiak
sakonean
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Argia komunikazio proiektua Argia jendearen bultzadarekin ateratzen dugu aurrera. mila esker denoi.
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Arrazakeriaren aurkako golak
Futbolaren aurpegirik distiratsu eta era berean lokaztuena erakutsi ohi digute
hedabideek. Zirkua negozio. Asko dira, baina, futbolak herriarena izan behar duela
aldarrikatzen duten zaleak, eta balore batzuk sustatzeko erreminta ona dela pentsatzen
dutenak. Bilbon, Arrazakeriaren Aurkako III. Futbol Txapelketa egin dute asteburuan,
abuztuaren 17tik Santutxuko Karmelan lo egiten ari diren pertsona desplazatuei
elkartasuna adierazteko. Hirugarren edizio honetan, 35 taldek parte hartu dute.
Txapelketa jokatu bitartean reggae musika entzun da Santutxuko kantxan, Pantx
kolektiboaren eskutik.
Argazkia: Ekaitz Zilarmendi · Testua: Jon Torner
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“Bilboko 1052.
udaltzainak gelditu
egin nau. Euskaraz
aritzeko eskatu eta
bere jarrera aldatu
egin da! ‘Bi hizkuntzak
dira ofizialak eta ni
bietako batean ari
naiz’. Administrazioak
euskaraz atendi nazan
nahi dudala esan diot
(...) bi isun jarri omen
dizkit: zirkulazioari
lotua eta agenteekiko
errespetu faltagatik!”
@azarramendi

“Baina zer nahi duzue
udaltzain ona ala
euskalduna? Ea ikasten
duzuen behingoz”
@Sindikal_ero

“Noiztik jartzen
da isuna nazio
bateko hizkuntza
ofizial batean hitz
egiteagatik? Noiztik?”
@luken_etxabe

“Psikologia sozialerako
erradiografia polita
herritarren kontrako
umiliazio hauen
atzean: nola sentitzen
den boteretsua
menpean duenaren
hizkuntza ezagutzen
ez duenean”
Iñigo Aranbarri (Berrian)

Roundup pozoi dosi handiak
gosaritako hainbat zerealetan
Argia

Glifosato arrastoak aurkitu ditu hainbat
zerealetan ingurugiroaren gaineko ikerketa
eta aktibismo talde batek, AEBetan egindako
azterketa batean. Environmental Working
Group-ek gosaritarako produktuen artean
aurkitu daitezkeen zerealen artetik
45 ikertu ditu, denak ere herbizidak
darabiltzaten zelaietatik eratorriak. Iragan
abuztuaren 15ean jakitera eman zuenez,
ikertutako produktuetatik 43tan aurkitu
dute glifosatoa, horietatik 31tan oso maila
altuan. Gosaritarako zerealak haurrei
zuzendurik saltzen diren heinean, txikienek
minbizia pairatzeko arriskua areagotu
dezakete.
Datuok glisofatoaren segurtasuna
eztabaidagai den momentuan kaleratu

dira. Erregulatzaile estatubatuarrek
herbizidak ziurrenik minbizirik eragiten
ez duela defendatzen duten bitartean,
Munduko Osasun Erakundeak minbizi
eragilea izan litekeela dio. Azken erakunde
honen Ikerketaren Nazioarteko Zentroak
glifosatoa kantzerigeno posible deklaratu
zuen 2015ean.
Monsantok garatu zuen glifosatoa orain 40
urte, eta munduko herbizidarik ezagunena
bilakatu zen. Datu ofizialen arabera,
2011tik hona 250 milioi libra glifosato
fumigatzen dira urtero AEBetan. Herbizida
honen kontzentrazio maila altuena garian,
garagarrean eta oloan aurkitu daiteke.
Ikerketaren bitartez frogatu ahal izan
dutenaren arabera, olo ekologikoarekin
landutako 16 produktutik 5ek ere
glifosatoa zeukaten.

“Ez gara subjektu pasiboak, borroka egiten
dakiten emakume helduak baizik”
sexu langileen otras sindikatua

Otras sindikatua legezkotzat jo ostean, Espainiako Gobernuak sindikatuaren estatutuak inpugnatzeko izapideak hasi ditu. Sexu langileen hitzetan, “baliteke Gobernuan posizio erosoa daukaten zenbaitentzat (feminismo zuri, heterosexual eta burgesaren maskarapean) astakeria izatea pobretutako eta
estigmatizatutako sektore batentzat lan eskubideak eskatzea. Guretzat, ordea, justua da. Sexu langileok instituzioen onarpen eta errespetu guztia merezi dugu, gure lana gustuko izan ala ez”. 2018-08-31
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Fauna publikoa

“Eusquera (sic) batua
asmakizun hutsa da”
Jaime Ignacio del Burgo, historialaria
(Diario de Navarra)

#INVENT
Gorka Bereziartua Mitxelena
@boligorria

Gurpila ere asmakizuna da eta Jaime Ignacio del Burgok
2015era arte eduki zuen kotxe ofizialak ez zuen zirkulatuko
hura gabe. Asmakizunek ezaugarri hori baitute: benetakoak
bihurtzen direla, hain zuzen ere asmatuak diren momentuan. Horrenbestez, beraz, baliogabetu dugu factotum navarristak euskara batuaren kontra abuztuaren hondarrean
tribunaratu duen argudio nagusia.
(“Bai zutabe erraza aste honetakoa”, esan diot nire buruari aharrausi egin ondoren; eta maketatzaileari deitu diot
galdetzeko ea goiko paragrafo honen azpian geratu den
zuriunean sartzeko moduko publizitaterik ba ote dagoen.
Esan dit ezetz. Kaka. Irakurlea entretenitzeko beste zerbaiten bila hasi behar izan dut).
Asmakizunez ari garenez, del Burgoren doktore-tesian
aipatzen da 1549ko dokumentu bat, zeinean Nafarroako
Gorteek onartzen duten sosa jartzea Karlos V. Gaztelako
erregearen gerrak pagatzeko, “en defensión de la fe y bien
común de la (adi honi) spanidad”. Gorri-separatistei golak
sartzeko gogoz zelairatu berri zen del Burgok esaldi horretatik tiraka ondorioztatu zuen nafarrek aspaldidanik maite
zutela Espainiako monarkia eta hark ordezkatzen zuen
“komunitate espiritual eta politikoa”. Duela 50 urte baino
gehiago, erregimenak txalo jo zion: navarrismoaren hasiera
zen, eskuin hegaletik filigranak egiten.
Beharrik Santi Leoné historialaria zegoela VAR-arekin:
2005ean del Burgoren tanto hura baliogabetu zuen, jatorrizko dokumentuan “spanidad” ordez “christiandad” jartzen duela demostratuz –pikutara Nafarroa foral eta espainiarraren justifikazio ustez historikoetako bat–.
Del Burgoren hura, ordea, ez zen asmakizuna bakarrik.
Faltsua zen. Eta faltsua izatea puskaz okerragoa da asmatua
izatea baino. n
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ekonomiaren talaian

Lan prekarietatea,
hiltzailea
Juan Mari Arregi

Turismoaren beste balantzea
	Urko Apaolaza Avila
@urkoapaolaza
Argazkia: eusko jaurlaritza / Irekia

Apartamentu turistikoetako egonaldiek
%27 egin dute gora Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aurtengo uztailean, iazkoarekin
konparatuta. Eustatek egindako azken
“turismo-balantzearen” arabera, orotara
355.930 sarrera erregistratu dira lurraldeotako hotel, ostatu eta landa-etxeetan.
Gurera etortzen diren turisten diru-ekarpenen berri ere badugu Eusko Jaurlaritzaren Ibiltour ikerketari esker: pertsonako
eta eguneko 104 euro.
“Kalitatezko” turismo ereduaz hitz egiten da maiz, baina hori neurtzeko gaualdi
kopuruak eta sosak edukitzen dira kontuan. Balantzean ez dira beste adierazle
batzuk sartzen, turistifikazioaren ondorioz gertatzen direnak: espazio publikoa
kontsumorako mugatzea, higiezinen espekulazioa, lan-prekarietatea... LABek salatu berri du Donostiako autobus turistikoko langileen egoera jasangaitza dela.
Eta ingurumena zer? Zein da turismo
masiboaren aztarna ekologikoa? Alternativas Económicas aldizkariak azaldu
digunez, NBEren arabera turismoa da
munduan isurtzen diren negutegi-efektuko gasen %12,5aren erantzule. Bocaray paradisuko irlara sartzea debekatu
egin du Filipinetako Gobernuak, hango itsas bazterrak kutsatuta daudelako
8

urtero bi milioi turista jasotzeagatik;
Bartzelonara iristen diren kruzeroen
fuel-oilak eragindako kalteaz ere ohartarazi digute... Noiz arte ikusiko ditugu
Algorri edo Sakonetako flyschak osorik?
Badaude masa turismoari aurre egin
dioten lurraldeak. Korsikan, adibidez,
pentsaezina litzateke Scandolako natur
erreserban Guggenheim bat planteatzea
edo Bonifaciu hirira sartzeko metro pasantea eraikitzea. Korsikar abertzaletasunean txertaturik dago natur ondarearen defentsa –FLNC-k askotan eraso
zituen higiezinekin negozioa egin nahi
zuten atzerritarren ondasunak–; horri
esker iraun du beren kostaldeak hormigoizko marrazoen mehatxutik salbu.
Inork esan dezake hortik datorkiela korsikarrei atzerapen ekonomikoa. Aldiz, beraiek diote frantziar gobernuak baztertu
egin dituela eta horregatik eskatzen dute
eskumen gehiago, “batez ere fiskalitatean,
tresna giltzarria higiezinen espekulazioari
aurre egiteko”, azaldu du Gilles Simeoni Pè
a Corsica-ko buruzagiak Garan.
Bitxia da, hemen badugu zerga-ahalmena, baina espekulazioari aurre egin
ordez, desarautze neoliberalena defendatzen duen apartamentu turistikoen
Aparture patronala saritzen dugu, Gipuzkoako Aldundiak egin bezala, “turismo ereduan berrikuntzari eskaintzen
dion balioagatik”. Ez, Portiglioloko hondartzak ez du zerikusirik gure Kontxa
saturatuarekin.

Ez da normala uda betean, pasa den
abuztuan, Hego Euskal Herrian lan
“istripuz” zazpi pertsona hiltzea:
arrantzale bat, bi kamioilari, eraikuntzako langile bat, beste bat traktoreak harrapatuta, kargarako plataforma batek zapaldutako Michelingo
langilea eta Correos-ekoa. Laneko
errealitate hiltzaileak hor jarraitzen
du.
Zergatik gertatu dira heriotza horiek? Prekarietateak laneko ezbeharren kopurua eta osasuneko kalteen
areagotzea ekarri ditu, baina egia
da ezin zaiola erru guztia horri
bota. Enpresek segurtasun eta osasun arauak hausteak ere badu zerikusirik beharginek euren lanpostuetan jasaten duten egoerarekin,
eta langileek eta enpresa batzordeek ere badute ardurarik, askotan ez dutelako exigitzen behar den
tokian laneko segurtasun neurriak
bete daitezela. Edozein modutan,
behin-behinekotasunak, azpikontratazioak, aparte sartzen diren orduek, hots uda garaian areagotzen
den lan prekarietateak, hiltzen du.
Eta ikusi dugunez, abuztuan gertaturikoak hori baieztatu baino ez du
egin.
Hori guztia egungo sistema neoliberalak –hau da, kapitalistak,
hizkera modernoago batez esanda– sustaturiko politika ekonomiko-laboralaren parte da. Sistema
hori jaun eta jabe da Europako gizartean, baita Euskal Herriko lurraldeetan eta Iruñea eta Gasteizko
gobernuetan ere; herritarroi eragiten digu, iparreko zein hegoko izan.
Sozialagoa, justuagoa eta humanoagoa den beste sistema bat ezartzeak
lan munduko egoera hobetzea ekarri beharko luke ezinbestean. Badugu erantzukizun pertsonal bat
hori lortzeko bidean, eta gizartea
eraldatzea bilatzen duten politikari
guztiek ere bai.
2018/09/09 | ARGIA

panorama

myanmar genozida
Rohingyen aurkako
genozidioa egotzi dio
Nazio Batuen Erakundeak
Myanmarko armadari.
Behar militarrek ezin
dituzte justifikatu
espetxeratzeak, torturak,
bortxaketak, sexu
esklabotza eta jazarpena
bezalako delituak, NBEren
txostenaren arabera.

FARO AGENTZIA

UPNko kideak, 1936an hildako lehen errekete frankistaren omenaldian
leitza. Abuztuaren 25ean Nafarroa eta Gipuzkoaren arteko mugan dagoen Urton (Leitza), Joaquin
Muruzabal omendu zuten, “1936ko gurutzadan” –hitz horiekin deskribatu zuten Gerra Zibila deialdian– hil zen lehenbiziko paramilitar karlista. Ekitaldian ziren UPNko zenbait kide, tartean Silvestre
Zubitur Leitzako zinegotzia. Omenaldian, besteak beste, hildako soldadu frankistaren omenezko monumentua berriz jarri zuten.

Gizon batek emaztea
hil du Uharten
Argia

Aurten indarkeria matxistak Euskal Herrian hil duen bosgarren emakumea
izan da Uhartekoa. Senarrak emandako jipoiaren ondorioz, handik bi egunera hil da Iruñeko ospitalean.

Hasieratik susmoa

Mobilizazioak

478

Emakumea ospitalera eraman zutenean,
gizonaren bertsioak
akatsak zituela ikusita, senarra behin-beninean eta bermerik
gabe espetxeratzeko
agindua eman zuen
epaileak, martxan zen
ikerketaren arabera
hiltzailea izan zitekeelakoan.

Espainiako Gobernuak
indarkeria matxista
izan zela baieztatu
ostean, Nafarroako
Gobernuak adierazi du
indarkeria hau “erauzteko” konpromiso
“irmoa” duela. Hilketa
gaitzesteko, Uharteko
Udalak eta mugimendu feministak mobilizazioak deitu zituzten.

Aurtengo urtarrila eta uztaila artean
748 emakumek
salatu dute Nafarroako komisarietan
indarkeria matxista
pairatu izana. Egoitza
judizialean jasotako
salaketei gehituz gero,
eguneko lau salaketa
baino gehiago lirateke
Nafarroan.
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Bidean diren
migratzaileentzako
Irungo aterpean
sartzea ukatu zieten 5
emakume (horietako
bat haurdun) eta haur
bati. Aterpea lortzeko
aukera bakarra Bilbora
itzultzea zutela esan
zien Gurutze Gorriak.
Ondorioz, kalean egin
behar izan zuten lo.

60

migratzailerentzako
lekua duen egoitza
egokitu dute Irunen.

kasu ikastola kexu
20 irakasle gehiago behar
dituztela-eta, Paueko
ikuskaritzan protesta
eginez hasi du ikasturtea
Seaskak. Inspektoreak
adierazi du aurten ez
diela baliabide gehiago
emango, baina prest
agertu da Hezkuntza
Departamenduak
Seaskarekin
duen hitzarmena
birnegoziatzeko.

presoen hurbilketa
Euskal Herrira hurbilduko
dituzte Kepa Arronategi
larri gaixo dagoen presoa
eta Altsasuko beste bi
gazte (Aratz Urrizola eta
Adur Ramirez de Alda).
Gerturatzeak egongo
direla esan du Marlaskak;
ez du gehiago zehaztu.
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net hurbil Klima aldaketa | ezberdintasun sozialak

Beroaldi globalak badu
klase sozialen berri:
txiroak kiskali estreina

Pello Zubiria Kamino
@pellozubiria

2018ko uda beroarekin ipar hemisferio osoak hurbilagotik ezagutu du
klimaren aldaketa. Tifoien edo uholdeen zalapartarik gabe, haiek bezain
suntsitzaile gerta daitezke beroaldi handiak. Beste gauza gehienetan bezala,
ordea, beroaren erasoa ez dute berdin nozituko hotza eskuratu dezaketenek
eta freskatzeko modurik ez dutenek. Aire egokitua behar duten hirietan,
gero eta hiritarragoa den gizadiaren barruan, jende eta auzo txiro eta
bakartuenak dira galdaran legez egosteko arriskuan.
2018. urtea markatuta geratuko da historiako orain arteko beroenen artean.
Termometroek errekorrak hautsi dituzte denetan uztail eta abuztuan. Urtzen
ari diren glaziarren, sututako oihan nordikoen eta Australiako errepideetan bezala eguzkiak urtutako asfaltoaren irudi
txundigarrietatik harago, The Guardian
egunkariak kronika eta analisi sorta eskaini die beroaldien ugaritzeak munduko hirietan dagoenekoz eragin dituzten
ondorioei.
“Ura irakiteko erdi bidean: hiria 50 ºC
-tan”, idatzi dute Jonathan Watts eta Elle
Huntek. Imajinatu zer bizimodu eduki
behar duen hiri batek tenperatura horretan. Kaleak bezala parkeak hutsik,
inor ez da ausartzen irtetera eguzkia
gora denean, arratsean hasten dira herritarrak agertzen, bero egin arren ilunak pittin bat baretutakoan...
Eskoletako patioak isilik, ikasleak barruan zerraturik, ordurik beroenetan
debekatuta dago kanpoan lanean aritzea. “Ageri diren jende bakarrak dira
aire giroturik ez daukatenak, sargoriari
ihes egin ezin diotenak: txiroak, etxerik
gabeak, paper bako langileak. Gizartea
banatuta dago freskura daukatenen eta
ez daukatenen artean”.
Oraindik asko ez dela 50ºC-ak anomaliatzat hartzen ziren arren, gero eta
sarriago ari gara ikusten munduan. Aurtengo udaberrian bertan Pakistango
Nawabshahn bizi diren milioitik gora
jendeei tokatu zaie bizitzea munduak
gaur arte gogoan duen apirilik beroena:
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termometroak 50,2ºC-tara iritsi dira.
Bi urte lehenago Indiako Phalodi hirian
harrapatu zituzten 51ºC.
Pertsiar Golkoko anitz hiritan ohitzen
ari dira galdara giro horretara. Irakeko Basrako 2,1 milioi biztanleek badakite zer den termometroek 53,9ºC
markatzea. Omango kostan Quriyaten
uda honetako gau batez sargoria ez zen
42,6ºC-tik jaitsi, munduan inoiz neurtu
den gutxieneko altuena. Mekan, urtero bi milioi erromesek bisitatzen duten
hiri santuan, 51,3ºC harrapatu zituzten 2012an eta luze baino lehen ikusiko
dute marka nola hausten den. Mundu
aberatsean, Kaliforniako Palm Beach eta
Chinon ia-ia iritsi ziren.
50ºC-tako kopuru hori urak irakiten
duen tenperaturaren erdia baino zerbait gehiago da: bizimodu txukun baten
muga ere bada. Tenperatura horretan
gizakiari zelulak egosten hasten zaizkio,
odola loditzen, biriken inguruko giharrak estutzen, burua oxigenoz betetzen.
Pertsonari toxikoa zaio bere gorputza
ohiko tenperatura baino hamar gradutan eduki beharra. Inguru lehorretan
izerditzeak lagunduko dio estresa baretzen, baina beroari hezetasuna gehitutakoan babes hori ere falta du.
Zientzialariak ari dira ohartarazten
aurtengoa bezalako muturreko beroaldiak gero eta ohikoagoak izanen direla
India, Pakistan, Asia ekialde eta Txinako
eremu askotan. Are gehiago, 2100. urterako munduko biztanleen erdiak urtean
gutxienez 20 egunez bizi beharko omen

du muturreko tenperatura itogarrien
pean baita negutegi eragineko gasen
isurketa modurik baikorrenean mugatzea lortuta ere. Pentsa CO2 isurketak
aski mugatzen ez badira...
Kontua da normaltasun berriaren ondorioak ez dituztela mundutar guztiek
berdin nozituko: bai herrialde txiroenei
eta baita herrialde bakoitzaren barruko behartsuenei askoz latzagoa izango
zaie. Gaur bertan ere beroak ondo bereizten ditu klase sozialak.

Hiriak labe erraldoi bihurturik

The Guardian-ek beroaldiari eskainitako seriearen barruan, egunkariaren
sei korrespontsalen artean idatzi dute
“Beroa, berdintasunik ezaren hurrengo
gatazka”. Honela hasten da: “Uztailean
bero kolpea nagusitu zenean Kanadako
Qebecen, aste bakar batean 90 pertsonatik gora hilez, eguzki goriak argitara
atera zituen gordinki aberatsen eta txiroen arteko ezberdintasunak”.
Izan ere, Montreal hirian eroso bizi
diren jendeak aire egokituz freskatutako bulego eta etxebizitzetan babesten
ziren bitartean, etxerik gabekoek senperrenak egin behar zituzten beroaren
hatzaparrei ihes egiteko. 54 herritar hil
ditu uda honetako beroak Montrealen
eta osasun zerbitzuek zehaztu ez duten
arren horietatik zenbat ziren etxerik gabeak, bai jakin da hildako gehienek 50
urte baino gehiago zituztela, bakarrik
bizi zirela eta aurretik zekartzatela osasun arazo fisiko edo mentalak. Sargoria2018/09/09 | ARGIA
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Xinhua agentziak banatutako argazkian,
herritarrak saiatzen dira beren buruak freskatzen
Bagdad hiriko erdigunean agintariek ipinitako
iturrietako batean. Antzeko irudiak errepikatu
dira 2018ko udan munduko hiri askotan, baita
ipar aberatseko batzuetan ere. 2100. urterako
gutxienez gizadiaren erdiak nozitu beharko ditu
urtean 20 egun muturreko tenperaturekin.

ren biktimetatik bakar batek ez zeukan
aire egokiturik.
Klase ezberdintasuna eta beroarekiko
zaurgarritasuna antzeko moduan gurutzatzen dira munduko edozein parajetan.
AEBetan langile etorkinek beroagatik
hiltzeko hiru bider aukera gehiago dituzte hiritartasunaren jabe direnek baino.
Eta Indian, non 30 urte barru 24 hiritan
espero den udako batez besteko tenperatura 35ºC-takoa izatea, txabolategietako
biztanleak dira babesik gabeenak.
Planeta osoa ari da hiritartzen abiadura bizian –Munduko Osasun Erakundeak dio lurreko biztanleen %60
hirietan biziko dela 2030ean– eta hiriak arinago iristen dira tenperatura hilgarri horietara jendea sakabanatuago
bizi den eskualdeak eta herriak baino.
Gainera, hiria zenbat eta biztanlez trinkoago, orduan eta beroago.

Hiriek eguzkiaren beroa xurgatu, beren barnetik beroa sortu eta inguruan
irradiatzen dute. Asfaltoak, adreiluak,
hormigoiak eta teilatu ilunen belakiak
ura legez biltzen dute beroa egunez,
gauez inguruan barreiatzeko. Aire egokituak bizimodua konpontzen die hura
ordaintzeko adina sos badaukatenei,
baina ordainetan kaleak are gehiago berotzen dituzte hura pagatzeko ez daukatenen kalterako.
Hiri bakoitzean beroaldiak bere kalteak ez ditu berdintasunez oparitzen,
auzo aberats eta pobreak ezberdin
baitaude hornituak. Zuhaitz eta landarez, hasteko. Arbola baten itzalak eragiten du tenperatura hamar edo hogei
gradutaraino freskatzea. Eta hirietan
jende txiroenak eta giza talde baztertuenak bizi dira landareen berdetik
urrunen.

Aire egokiturik gabe ezin pentsatuzkoak dira XXI. mendeko hiriak, oreka
energetikoari erreparatu gabe eraikitako etxe-orratzez diseinatuak. Egun gorri
daukate aire egokiturik ez daukatenek,
edukita ordaindu ezin dutenek, gaizki
isolatutako presondegi edo ospitaleetan
pilatuek, kalean bizi edo lan egitera derrigortuek...
Nola moldatu? Klase diferentziek
ez daukate datozen urtetan arintzeko
itxurarik eta oker diseinatutako hiriak
birmoldatzeko ez dirudi ez dirurik eta
ez gogorik dagoenik. Teknologia berriz
gainezka heldu den XXI. mendean, paradoxikoki, agintariek soluzio zaharretara
jo beharra daukate eguzkiak herritarrak kiskali edo egostea nahi ez badute:
gauez ixten diren parke, piszina, liburutegi eta beste eraikin publikoak zabalik
utzi, ura banatu auzoz auzo... n

50 urtez elkarrekin
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«Emakumeen
esku-pilotan,
30 urtetan egin ez dena
hiru urtetan egin da»
Patri Espinar

Pareta guztien gainetik
Ikusi al duzue Pilota girls (Sra. Polaroiska, 2012) film laburra? Ondo baino hobeto
laburbiltzen du Patri Espinarrek pilotaren munduan egindako bidea: dena
oztopo, dena traba. Azken urteotan jaso du, ordea, urte luzetako ahaleginaren
aitortza: munduko bi txapel eta herrikideen beroa.
Testua: Danele Sarriugarte Mochales
Argazkiak: Dani Blanco
Pilotaria, kirolaria… zertzat duzu zure
burua?
Azken boladan jende askok esaten dit
pilotari, baina nik kirolaritzat dut nire
burua, beti ibili naizelako kirol munduan. Konpetitu dut futbolean eta pilotan (pala eta eskua), baina ibiltzen naiz
mendian, piraguan, eskian… Kirol asko
egiten dut.
Noiz eta zerekin hasi zinen?
Hasi nintzen 6 urterekin areto-futbolean, Usansolon, mutilekin. Egin nuen
ere saiakera bat pilotarekin, 8 urte inguru nituela, baina probatu eta berehala
utzi nuen. Jarraitu nuen areto-futbolean
mutilekin, eta gero 9-10 urterekin hasi
nintzen berriro esku-pilotan, eta biak
tartekatu. 14-15 urterekin futbolean
12

hasi nintzen neska nagusiagoekin eta
17rekin esku-pilota utzi nuen.

Hala nahi zenuelako?
Ez, sekulako penarekin utzi nuen. Niri
gehien gustatzen zaidan kirola esku-pilota da eta zen. Utzi nuen ezin nuelako
segitu. Mutilekin ibiltzen nintzen, eta
kadeteak arte primeran ibili nintzen,
baina kadeteetan hasi nintzen sekulako aldea nabaritzen eta jubeniletan ja
jasangaitza zen. Nola ez zen egiten ezer
neskentzat eta neska bakarra nintzen
garai horretan… Kristoren penarekin
utzi nuen, eta jarraitu nuen futbolean.
Zergatik duzu hain gustuko pilota?
Jokoak berak ematen didana gustatzen
zait. Pilota astintzeak gozamen handia

Patri Espinar Damian
Usansolo, 1985

Kirolaria. Hura du pasio eta bizibide.
Gaur egun esku-pilotan dabil, baina
lehenago futbolean eta palan ere
lehiatu da. Iaz, Kolonbian, one wall
pilota jokoaren munduko txapelketa
irabazi zuen banakakoan eta
binakakoan (Amaia Araiztegirekin
batera). Aurten, berriz, Galdakaoko
II. Berdintasun Saria jaso du, kirolaren
arloan berdintasunaren alde
egindako lanagatik.

ematen dit, eta gainera balio dit askatzeko nire barruko tentsio eta amorru
guztiak. Pila bat gustatzen zait jokoan
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bertan nola lortzen den tantoa, nola irabazten diren partidak, pila bat lotzen
nau: aurkariak desplazatu behar dituzu,
urrun bidali, eta gero hutsune bat sortu
han tantoa bukatzeko. Tanto bakoitza
erronka bat da, partida bakoitza erronka bat da, oso ezberdin jokatzen dituzu
partida eta tanto bakoitza, noren kontra
jokatzen duzun, nola zauden… Horrek
lotzen nau.

Noiz hasi zinen berriro pilotan?
17 urterekin eskua utzi eta 19-20 urterekin palarekin hasi nintzen. 6-7 urtez
ibili nintzen palan.

Aukera handiagoa dago emakumeak palan ibiltzeko?
Bai. Eskuz ibiltzen ginen neskok utzi
behar izaten genuen lehenago edo beranduago, ez zegoelako lehiaketarik
neskentzako, eta mutilekin ari bazara iristen da momentu bat ezin duzuna konpetitu, ezinean ibiltzen zara. Eta
bideratzen zaituzte palara, palan badaudelako lehiaketak bai trinketean bai
frontoian. Azkenengo hiru urtetan, ordea, eskuz ibili naiz.
Egoera aldatu da?
Azkenengo hiru urteetan izugarri aldatu
da, harrigarria da, eta da pertsona batek eta federazio batek hartu zutelako
ardura hori, emakumeen esku-pilota
bultzatzeko ardura. Hasi ziren Bizkaian
bultzatzen, Bizkaiko Federazioa eta Iker
Amarika, Emakume Master Cup-eko
antolatzailea, eta Larrabetzun emakume esku-pilotarien klub bat sortu zen,
lehenengoa, txokoan. Hor hasi zen dena.
Iker Amarikak Emakume Master Cup
sortu zuenetik eta telebistan ateratzen
hasi ginenetik, boom bat izan da. Hiru
urtetan egin da 30 urtetan egin ez duguna, historian emakumeen esku-pilotaren alde egin ez dena. 120 pilotaritik
gora dabiltza, gero eta gehiago datoz,
gero eta neska gehiago daude eskola-adinean, eta horrela jarraitzen badugu
sekulakoa izango da. Hiru urtetan aurrerapauso pila eman dira.

Kirolean aritu ez ezik, kirolarekin loturiko
ikasketak egin zenituen: soin hezkuntza
ikasi duzu. Zer eman dizu horrek kirolari
moduan?
Kirol psikologiak pila bat ekarri zidan.
Gazteagoa nintzenean, burua ez neukan
hain egonkortua, ez nituen oso ondo
14

kontrolatzen nire amorruak eta nire barruko gauza asko, ez nuen ondo kanalizatzen energia hori guztia, eta kirol
psikologiaren bitartez ikasi nuen hori
dena beste era batera bideratzen edo
transformatzen, eta are gehiago, kontrol mental handiagoa edukitzen. Niri
horrek asko lagundu dit kirol munduan.
Gaur egun amorru handia sartzen zaidanean edo ez nabilenean ondo jokatzen, saiatzen naiz horri buelta ematen
eta aldatzen, eta hori ikasi dut esperientziarekin, baina baita ere kirol psikologiako teknikekin.

Noiz eutsi behar izan diozu buruari hotz?
Iaz Kolonbian egon nintzen one wall
munduko txapelketan. Niretzat jokamolde berria zen, ni ez naiz ibiltzen horretan, eta munduko txapelketara joan
baino lehen Valentzian egon nintzen
bertako eta Euskadiko selekzioekin,
eta hor erakutsi zidaten nola jokatzen
den Europan eta Amerikan, zeren guk

euskal erara jokatzen genuen eta oso
ezberdina da. Valentzian egurra eman
zidaten toki guztietatik, partida guztiak
galdu nituen, eta aldiz, munduko txapelketara joan nintzenean, lesioak eta oso
momentu zailak pasatu ostean, presio
guztia kendu nuen. Iritsi eta berehala,
lehen partidan, orkatila bihurritu nuen,
baina berdin zitzaidan, segitu nuen, tantoz tanto, jokoz joko. Valentzian egurra
eman zidatenei irabazi nien: nire ustez,
haiek buruz ahulago zeuden, nahiz eta
teknika aldetik hobeak izan eta kirola
hobeto ezagutu. Argi dut irabazi nuela
ez teknikagatik baizik eta buruagatik.
Aldiro tanto bakoitza ahalik eta hobekien egitera eta dena ematera joaten
nintzen, eta horrek ekartzen dizu irabaztea.

Zer da one wall?
Pilota joko bat da. Irlandatik dator, eta
oso hedatua dago Europan eta Ameriketan. Ez du zerikusirik euskal pilotarekin,
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izan zen hil ala biziko zerbait, orain ala
inoiz ez, eta bete-betean aprobetxatu
nahi nuen. Oso aukera gutxi eduki dut
esku-pilotan jokatzeko, eta ni oso plaza
emakumea naiz, gustatzen zait jendearen aurrean jokatzea, gustatzen zait erakustea. Agian ez zidaten berriro deituko,
eta pentsatu nuen: orain demostratu
behar dut orain arte demostratu ezin
izan dudana. Eta hori egin nuen.

marisol ramirez / foku

dena da ezberdina: instalazioak, pilota bera, tantoak egiteko modua, kolpea
egiteko era, hankak jartzeko era, eskuaren mugimendua, espazioa nola hartzen
den…

Kolonbiakoa izan al zenuen lehen munduko txapelketa?
Esku-pilotakoa bai, palakoa ez. Palan
Txilen egon nintzen 2005ean. Pilotari
batentzat handia da munduko txapelketa, handiena, Joko Olinpikoetan oraindik
ez baita euskal pilota sartzen kirol ofizial bezala. 2005eko esperientzia itzela
izan zen, kirolari batek bizi nahi duen
gauzarik ederrena. Horra, baina, Espainiako selekzioarekin joan ginen lau pilotari euskaldun.
Euskal selekziokoek duela bi urte deitu zidaten lehenengo aldiz eta iaz deitu
zidaten munduko txapelketara joateko.
Ez nuen espero. Gainera, egon nintzen
kirola uztekotan bizkarreko lesioarengatik eta aukera hori eman zidatenean
ARGIA | 2018/09/09

Bizkarreko lesioa aipatu duzu.
Bai, hor daukat oraindik. Lehenengo
kolpe handia izan zen 20-21 urterekin,
lehenengo hernia diskala atera zitzaidan eta oso une gogorrak pasa nituen.
Dena dator motor istripu batetik, motor batek eman zidan kolpe bat, txikitu
zidan oina, eta antza denez bizkarreko
lesioa sortu zitzaidan. Eta duela bi urte
eman zidan krak handi bat eskalatzen
ari nintzela. Banekien hor zerbait oso
larria neukala. Gaur egun egunero lokartzen zaizkit eskuak, egoten naiz bertigoekin, zorabioekin… Oso gogorra da
emakume kirolari bezala, ez gaitu-eta
inork ezagutzen, joatea aseguru-etxera,
zeren horregatik daukagu asegurua, eta
proba bat bera ere egin ez izana. Hor
ematen dizu gogoa negar egiteko, kirola uzteko: zertan ari naiz ni hemen
dena ematen pilotarengatik, gero lesio
bat dut, ordaintzen dut nire asegurua
eta ez didate egiten ezta proba bat ere!
Azkenean familia medikuak egin zidan
erresonantzia, pila bat eskertzen diot,
eta emaitzak ikusi zituenean harrituta geratu zen, erresonantzia hori omen
zen gizon zahar batena, ez gazte batena. Bederatzi orno nituen lesionatuak.
6-7 hilabetez ibili nintzen kirol-zentro
pribatu batean, dirutza ordaintzen, bizkarra indartzen eta tonua hartzen, eta
badirudi buelta eman niola, eta momentuz segitzen dut pilotan, baina beti kontrolatu behar dut nire gorputza eta zer
egiten dudan.
Emakume kirolarien egoerari begiratuta,
zeintzuk dira premia larrienak?
Hainbat gauza ezberdindu behar dira.
Alde batetik taldeko kirolak daude: futbola, saskibaloia, eskubaloia… Kirol horiek egituratuta daude, entrenatzaileak
dituzte, klubeko arduradunak, klubak,
urte osoko txapelketak… Esku-pilotaren
kasuan, berriz, eskola kirola bai, baina
kirol federatua oraindik ez dago ondo
egituratua. Ari gara pausoz pauso, eta

nik faltan botatzen dut egitura hori: entrenatzaile bat, prestatzaile fisiko bat,
entrenatzeko ordutegiak, astean hiru
entrenamendu, fisikoak eta teknikoak…
Hori ez daukagu emakumeen esku-pilotan, eta nik hori nahi dut, nahi dut entrenatu astean hiru aldiz, entrenatzaile
batekin, prestatzaile batekin, eta konpetitu astebururo, probintzian, Euskadin,
eta Euskaditik kanpo. Hori falta da. Esan
genezake esku-pilota dela kirol minoritario bat eta kristoren aldea dago kirol
minoritarioen eta kirol nagusien artean.
Kirol nagusietan, hala ere, alde handia
dago emakumeen eta gizonen artean:
baliabide ekonomikoetan, materialetan, komunikabideetan duen oihartzunean…

Zer neurri hartu beharko lirateke horren
aurrean?
Azken urteetan egin diren politikak:
oihartzun gehiago eman komunikabideetan, nesken klubak sortu eta egituratu... Eta harrobitik hasi, umetatik. Lan
ona egiten ari dira. Hogei urte hauetan pila bat aldatu da dena, eta nik uste
dut segi beharreko bidea hau dela. Eta,
gero, instituzioek babesa eman behar
diote emakumeen kirolari. Gaur egun
dena ari dira erregulatzen, adibidez
diru-laguntzak jasotzeko emakumeen
kirola bultzatu behar da, eta horrelako politikak oso lagungarriak dira neskentzat, bestela jarraituko genuke beti
bezala. Bide onetik goaz, nahiz eta oso
poliki joan.
EMAK taldeko kidea zara. Zer da EMAK?
Nola sortu zen?
EMAK sortu zen 2011-2012 urteen inguruan. Diagnostiko bat egin zuen Donostiako Udaleko Berdintasun Sailak,
erakusteko nola zegoen emakumeen kirola Donostian, arlo guztietan: eskola
kirolean, aisialdikoan, federatuan eta
goi-mailakoan. Nik parte hartu nuen kirolari moduan. Avento kirol aholkularitzako kide Ainhoa Azurmendi ibili zen
dinamizatzaile lanetan, eta pentsatu genuen talde bat sortzea eta segitzea emakumeen kirola bultzatzen. Elkartu ginen bospasei emakume, kirolariak zein
ez, eta hasi ginen jarduerak antolatzen:
mendi-irteerak, piraguismo-irteerak,
zine-forumak… Gaur egun martxan jarraitzen dugu, baina beste estrategia
batekin: hitz egiten dugu kirol federazioekin, federazio horiek emakumeen
15
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Azken hitza: Urrea bai, dirurik ez
Munduko txapelketa irabazteak gauza handia dirudi, eta bada, baina, agurtu aurretik,
gauzak bere neurrira ekarri nahi izan ditu Espinarrek: “Ez dut inongo diru-laguntzarik
jaso txapelketa irabazteagatik, beste nazioek, ordea, ematen dituzte. Bestalde, ez
didate Basque Team-eko beka eman. Kirol klub bat sortu nuen emakumeen euskal
pilota eta mendizaletasuna bultzatzeko: ez didate diru-laguntzarik eman horretarako,
ez eta nire kirol merituengatik ere. Guztira lau diru-laguntza eskatu ditut (kluba
hauspotzeko eta niretzako, one wall-en jokatzen segitu ahal izateko) eta ezetz esan
didate guztietan. Hau da gure errealitatea”.

kirola sustatu dezaten nork bere aldetik. Adibidez, horrela sortu dira Emakumea surflari eta Emakumea piraguista proiektuak, eta kristoren arrakasta
izan dute. Emakumea surflari-n ehun
eta piko emakume ari dira surfa egiten,
piraguan ere beste pila bat…

Pilota Girls izeneko film laburrean agertzen zara. Kontatuko didazu zer den Pilota Girls?
Sra. Polaroiska taldeak egin zuen, Bilboko bi emakume dira: Maria Ibarretxe
eta Alaitz Arenzana, bi artista puska.
2012an deitu zidaten, bideo bat egin
nahi zuten, eta emakume pilotari bat
izatea protagonista, zeren egin zuten
pilotari buruzko lan handi bat Museo Etnografikorako eta konturatu ziren ez zegoela emakume pilotaririk, eta orduan
lagun baten bitartez jarri ziren harremanetan nirekin.

Zer agertzen da bertan?
Bost minutuko labur bat da, eta bideoklip formatua du. Ematen du parcour
egiten ari garela, eta ez pilotan jolasten,
zeren ez dugu frontoian jolasten, gizona ez da protagonista… Protagonista da
neska bat,eta frontoian aritu beharrean
Bilboko hirian dabil, Kale Nagusian, banketxeetan, dendetan, autobusetan… Bideoak estereotipoak apurtu nahi ditu
eta mezua hauxe da: gauza guztien gainetik pilotan jolasten dut, gustuko dudalako, eta muga guztien gainetik eta traba
guztien gainetik jolasten dut. Eta hori da
emakume pilotari bezala nik bizi izan
dudana nire bizitza osoan pilota munduan, dena da muga. Nik nahi dut pilotan
jolastu, ez didate babesik ematen etxean,
berdin dit; neska bakarra naiz, berdin
dit; ez dago nesken lehiaketarik, berdin
dit: nik nahi dut pilotan jolastu. Eta segituko dut pilotan jolasten. n
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iritziak

Intentsitatea, tentsioa
eta erresistentzia

E

lektrikari talde bat bildu eta zenbait
tresna eta material eman ostean
hauxe esan zieten: zirkuitu sinple
bat osatzeko beharrezko material guztia daukazue aurrean. Hasi eta berehala
konturatu ziren kablea motzegia zela
eta ez zegoela zirkuitua itxi ahal izateko
adina. Gehienek amore eman zuten, ziria sartu zietela sinetsita. Gutxi batzuek
baino ez zuten lortu zirkuitua burutzea,
falta zen kablearen ordez bihurkinaren punta erabilita. Zergatik? “Ezin da”
sinestetik, “nola egin dezaket” pentsatzera igaro zirelako, eta orduantxe hasi
zirelako tresneriaren artean eroalea
zen zerbaiten bila.
Bizitzan bezalaxe, politikan gauza
askok ezinezkoak dirudite egiten diren
arte. Urriaren 1eko Kataluniako erreferenduma horren lekuko. Zailtasun guztien gainetik egin, egin zen. Herritarrek
bere esku eta gorputzen menpe zegoen
guztia egin zuten boza ematea posible
izan zedin. Ondoren, egun gorabeheratsuen ostean, mandatu demokratiko
horri men egin eta urriaren 27an Kataluniako Errepublika aldarrikatu zuen
Puigdemont presidenteak.
Urtebete igaroko da laster orduko
hartatik, eta data biek ala biek garrantzia politiko berezia izango dute. Esango nuke, bereziki, urriaren batekoak.
Horren jakitun, arreta Kataluniatik
aldentzeko eta oso lotsa gutxirekin,
Pedro Sanchezek Emmanuel Macron
Frantziako presidentearekin batera
ekitaldia antolatu du “ETAren bukaera”
irudikatzeko. Ikusteko dago Kataluniatik zer antolatzen den eta nola janzten
den urtemuga esanguraz.
Proces-a ezaugarritu duen zerbait
egon bada, nire ustez, alboko pentsamendua izan da. Hasieran kontatutako
elektrikarien alegoria erabiltzen da zer
den azaltzeko. Alboko pentsamendua
deritzona pentsatzeko era da, sormenarekin lotura handia duena. Txiki-
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Estitxu Garai Artetxe
EHU-ko irakaslea
@egarai

Bazirudien edozein
atakatik ateratzeko
konbentzimendua zutela
eta Errepublikak aurrera
egin zezan ere estrategia
eta aukera ezberdinak
aurreikusita izango zituztela.
Ez da horrela izan, ordea.
Espainiaren errepresioak
stand by utzi du kontua.
Eta horrek irudikatzen
duena da gaur-gaurkoz
errepublikaren egikaritze
materiala ezinezkoa dela.
Independentismoarentzat
ezin kaltegarriagoa

tatik hezten gaituzte modu logiko eta
arrazionalean pentsatzeko, eta, hartara,
arazo baten aurrean soluzio bertsuak
otutzen zaizkigu guztioi, aurrez ikusi
eta ikasitakoaren arabera. Alboko pentsamendua, ordea, ohi ez diren bide
alternatiboak baliatzean datza. Kataluniako ontzia portu honetara ekarri duena horixe izan da: unean uneko arazoei
espero bako soluzio sortzaileak ematea.
Bazirudien edozein atakatik ateratzeko konbentzimendua zutela eta Errepublikak aurrera egin zezan ere estrategia
eta aukera ezberdinak aurreikusita izango zituztela. Ez da horrela izan, ordea.
Espainiaren errepresioak stand by utzi
du kontua. Eta horrek irudikatzen duena
da gaur-gaurkoz errepublikaren egikaritze materiala ezinezkoa dela. Independentismoarentzat ezin kaltegarriagoa.
Halaber, Estatuko aparatuetatik eta
alderdi unionistetatik ahal den guztia
egiten ari dira herria errepresioaren
kontrako erantzunean kateatzeko. Talde
ultraeskuindarren inpunitatea indarkeria xaxatzeko ahalegina baino ez da. Lazo
horien aferari horrenbesteko oihartzuna
ematea horren adierazle da. Eroso mugitzen dira eremu horretan. Horregatik
funtsezkoa da aldarrikapenak eta ahaleginak errepublikara bideratzea. Hori da
preso eta erbesteratuta daudenen alde
lan egiteko modurik onena. Bestela errepublikarenak egin du.
Udazkenean intentsitatea berreskuratuko delakoan nago. Bistakoa da
alderdi politikoak logika autonomistatik eta euren arteko botere lehiatik ateratzea oso zaila dela, baina primarioen
jokaldiak mugiarazi ditzake. Posible
dela sinesten jarraitzea da aurrera egiteko modu bakarra. Katalunian badago
sinesten duen jendea. Orain euren unea
da. Inperioari aurre egiteko anperio
asko behar baitira. Zaharrak alde batera utzi gabe, elektrikari berriak behar
ditu Kataluniak. n
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iritziak boterea

Gorputzen jabetza…

G

orputzen jabetza. Aukera bakarra
dela sinetsi eta errepikatzen dugun bitartean, hor hasi eta bukatuko da pertsona eta kolektibo moduan,
merkatuen zein estatuen kontrol nagusia. Eremu horretan, gauza asko gertatzen dira, besteren artean, generoaren/
sexualitatearen/sexuaren menderatzea,
sistematizazioa, sentimenduen pribatizazioa, bizitzen estandarizazioa…
Iruditzen zait jabetzaren sentsazioaren mesedetan zentzumen gehienak
nagusiki amatatuak ditugula, eta bertan
jardun dira nagusiki gure arteko erlazio
hertsiak, baita inguruarekin sortutako
bestelako eraikuntza gehienak ere. Jabetzaren desioak gorputzetan ditu bere
errorik bortitzenak. Bestearen edo batzuen jabe izateak (lagunak, ondorengoak, maitaleak, herritarrak...) boterea
eta erabilpena dakar, boterearen bazka
bihurtuz eta bere mantentzea elikatuz.
Gorputzekin batera ekintzak, sentimenduak eta inguruak (lurraldeak, bizitokiak, espazioak...) daude, eta horiek ere
sartzen dira ukan aditzaren zakuan.
Merkatuek, estatuek... homogeneizazioa beren boterearen eta kontrolaren
mesedetan erabiltzen dute, minbizi
baten antzera zabalduz. Sinplifikazio
masibo eta bortitz horrek banatu egiten
gaitu, ez gaitu elkartzen uzten, krista-

Nora Barroso
EHU-ko irakaslea
@axala_n

Merkatuek, estatuek...
homogeneizazioa beren
boterearen eta kontrolaren
mesedetan erabiltzen
dute, minbizi baten antzera
zabalduz. Sinplifikazio
masibo eta bortitz horrek
banatu egiten gaitu
lezko kutxatan sartuta, sortutako kategoria itxitik kanpo dagoenaren beldur.
Baina gorputzak zein lurraldeak beren
artean ez dira berdinak; aniztasunean
bizi den horrexetan dago bizitzaren

GUZTION LIBURUAK,
BIDEOAK, AUDIOAK...
GUZTIONTZAT
HARPIDETU
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jarioa. Konplexutasunak, etengabe
kanpoan uzten gaituen horren aurrean,
ikuspegi holistikoa erakusten digu.
Agian, fikziozko muga horiek etengabe zeharkatuko bagenitu, aurreiritzi
eraikia baino benetan zer gertatzen
den biziko genuke. Modu horizontalago
batean erlazionatzeko egunerokotasunak ematen dizkigun espazioak erabili
ditzakegu, edo horiei ateak irekitzeko
eremu berriak sortu, pribatua dena kolektibo bilakatuz. Gune horietan ideiak,
ametsak, jakintzak, gogoetak zabaldu
ditzakegu, alaitasunak eta sufrimenduak partekatu, momentuan daukagun
botereari uko egin eta gogoeta/ekintza/sentimenduak konpartitu etengabeko eraikuntzak eta deseraikuntzak
bizitzeko. Izan ere, gorputza/pentsamendua/ekintzak norberarenak al dira
bakarrik ala, bakoitzaren iragazkitik
pasa ondoren ez ote zara, modu batean
edo bestean, zugan eragina izan duenaren nahasketa? Horrenbestez, merkatuei eta estatuei utziko al diegu bizitzen
gidari izaten?
Erlazionatzeko moduaren arabera
eraikitzen dugu gure ingurua. Gorputzen jabetzan oinarrituz gero, gure ingurua jabetzaren mundua izango da. Adi,
zentzumenak zorroztu, gurean dago
katebegi eraldatzaileetako bat eta. n
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Ezetzaren ertzak

U
Inma Errea
Itzultzailea
eta idazlea
@inmaerrea

ztailak 6. Iruñeko festak hastear. Kale-hamarretakoak nonahi. Banku publikoz hornitutako kantoi batean, mutil gazte batzuk
mintzo ozenean. Ezetzaz ari dira. Baten galdea:
ezetza al da baietz ez esatea?
Argia da kezka: jakitea nola jokatu hastear
diren festetan. Galduta, edo salduta, sexu-grina
estreinatu berriaren eta portaera egokien arteko
zalantzetan. Nerabe-kalakan, haien parera andre
heldua, ni, iritsi arte –esku gorria paparrean,
nahitaezko osagarri sanferminetako uniformean–.
Isilune behartua. Eta gero, ni haiengandik
urrunduta, nerabeak solas animatuan berriro,
hamarretakoa egin bitartean.
Ez dakit haiek ondoriorik atera zuten, baina
duda baten hazia ernarazi zuten nigan: ongi ari
gara?
Uztailaren 6az geroztik, maiz pentsatu dut
egun hartakoaz. Eraso sexisten inguruko albisteek eta protestek dudak eta galderak ekartzen
baitizkidate beti: ongi ari ote garen, eta nola egin
ahal dugun hobeki.
Eraso sexisten errealitate kezkagarriaren aurrean, ideia artegagarri bat: ezetzaren kanpaina
egokia da, baina ez du gainditzen genero-rolak
banatzeko eremu tradizionala. Ez du kuestionatzen gizonen iniziatiba sexu-harremanetan, ez
eta emakumeen betebeharra ere gizonen bultzadei aurre egiteko.

Eraso sexistak biziki arbuiatzen dituztenetako
askok tinko jarraitzen baitute sinesten gizonen
sexu-desira kontrolagaitza dela. Sistema osoak
tai gabe berresten du uste hori –aisiako edukiak
lekuko: kantak, filmak, publizitatea...–. Eta sinesmen hori kolokan ez jartzeak ezetzaren betebeharra inposatzen digu emakumeoi. Kasurik
hoberenean, baietz ala ezetz esan behar dugu,
argi eta ñabardurarik gabe, zertan eta sexuan,
non ñabardurak berezkoak baitira.
Ezetz esateko eskubidea guztiona da. Eskubide
hori, ordea, betebehar bihurtzen da emakumeen
kasuan, sexuaz edo maitasunaz ari garenean. Gizonetan ez: emakumeen errekerimenduei ezetza
emateak ez du arazo handirik sortzen gizartean –ez gatazkarik, ez bortxarik...–. Eta gizonen
zelaian, ezetzaren eskubideak munta gutxiago du
beste eskubide indartsuago bat dutelako isilean
aitortua, haien desira kontrolagaitz eta ukaezin
hori baliatzekoa.
Betiko zokoan jokatzen ez jarraitzeko, ezetzaren esparrutik harago jo behar dugu. Hainbat
uste eta baldintza jarri behar ditugu agerian eta
kolokan: gizonei emakumeak erasotzeko baimena ematen dieten usteak, eta emakumeoi geure
burua gizonengandik defendatzeko beharra
ezartzen diguten baldintzak. Lehenik eta behin,
halakoei babesa ematen dieten isiltasuna eta inkomunikazioa hautsita. n

Beatus

I
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rriñoa ezpainetara datorkit gure udako komentarista zenbaiten lumatik Iparralde honetan,
barkatu Lapurdi-Nafarroa Beherea-Zuberoako lurraldeon, azken urteotan gertatzen den
bilakaera instituzional ekumenikoa jorratzen
dutelarik: J. R . Etxegarai presidenteak eramaten
duen Euskal Elkargoa, independentziara berehala
heltzen ikusten dukete. Beste aldetik, abertzaleek
zentro-eskuineko buruzagien ontziaz baliatzea
irudikatzen dute, beraien helburuak lortzeko bide
politikoa erabiliz, orain ETA erakunde ohiak, inplosatu eta armak entregatuak dituela. Euskal nazioari ez zaio alabaina bere ametsa kendu behar:
zer litzateke Üskal Herria adrenalinarik gabe?

Beatus moduan gaude beraz Euskal Elkargoak zer egingo duen begira. Egia da antolakuntza horren buruzagiek euskaldunak, baina
gehiago naski abertzaleak, piztiak bailiran,
ileak nora eskuak hara ferekatzeko ohitura berria dutela. Boterean geratzeko, hauen premia
daukate. Burkideek ere boterea dute desiratzen, nahiz eta gaurkoan, Euskal Herria izeneko
puzzlearen pieza bat soilik duten mugiarazten.
Xedea orokorragoa da, datorren mendekoa
berdin, beti balizko etorkizunekoa, euskal errepublikarena hots.
Parioak libro: baietz Eguberrirako Iparraldea aske? n
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Azken bainua

A

zken bainua hartu genuen Kantaurin. Ez diogu sekulan gure buruari aitortzen azkena dela, ongi
dakigun arren; egun luze eta goxoak
izanen direla oraino, uda ez dela bukatu, udazken hasieran ere itzultzen ahalko garela uretan murgiltzera, halaxe
diogu; alta, badakigu azkena dela, gero
lanak, sartzeak, kezkek, haurren gorabeherek irentsiko gaituztela. Orduan,
azken hori besteak bezalakoa, besteen
arteko bainua baizik ez da kasik.
Alabaina, ongi pasa genuen aste
zenbaitez, argi da. Euskal Herrian, bai,
baina nehongo hondartzetan, nehongoak izatearen grazia duten kostaldeko herri zenbaitetan. Horrela, nonahi,
nornahi izateko luxuaz gozatu dugu,
aitor dezagun. Erraten dut nornahi,
erran nezakeen bezala munduko hiritar, ororen buru nonbaitekoa izateak
arrangurak baizik ez baitakartza,
mundutartasunean dena ongi balioa
bezala. Azken finean, borrokatzen
dugun hori bera dastatzea, bekatu
mortala bezain atsegina zen. Goxoa
zen. Bai, zinez, preziagarria, bake hori,
utzikeria hori, futismo puntua ondokoaz, biharamunean eginen denaz,
loeria gaitz hori. Hori dateke munduko
hiritar izatea, ez euskal herritar hots.
Dirua badeino gastatzea, norberaren
xilkoaren periferiatik hara dena beti
urrunago haizatzea, gertakariei begirada alfertua luzatzea. Denek bezala,
betaurreko beltzak goizetik arrats
soinean, gertakariei behatu genien
smartphonetako pantailetatik, bide
beretik, parekoarekin baino sareetan
direnekin partekatuz gurea. Ukoa erraza da azken finean, samurra, eztia. Ez
diot deus apokaliptikorik kausitu.
Distantzia horretatik, guziak du
kolore ezberdina, dena da ezdeus. Benallaren sekretuek kuriositatea piztu
ziguten telesail mindulinek bezainbat,
Macronek Frantzia futbol txapeldun
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izateaz hiru egunez baizik ez gozatzeak
irri zinikoa eragin zigun, pobreziaren
kontrako plana berantagoko uzteak
doi-doia nardatu gintuen, elkartasun
delitua sortu duen Estatuak Europako
beste lurraldeei iheslariak errezibitzea
eskatzea ez zitzaigun hain txokantea
iruditu. Sentsov heriotz seguruaren
atariko zonbia izateaz ez genuen ia
deus jakin. Doi-doia jabetu gara Iparraldean ahots zenbaitzuk, anonimoak
nahiz asumituak, altxatzen hasi direla
proiektu abertzalearen gabezien salatzeko, urteetan goaitatzen den eta
noizbait heltzekoa den diskurtsoaren
beha egoteaz asperturik ala Euskal Elkargoa ametsetako lukainka baizik ez
dela oharturik. Hain zuzen ere, zaila da
alderdi abertzaleen faltan biharamunak diseinatzea, udako dorpetik dudak
ukan ditzakegu hauen kapazitateaz,
hauen legitimitateaz urteetako bide
bihurritik landa: gaurko egunean ez da
aski –gustu txarrekoa agian– lau haizetara espantatzea Iparraldeak ekarpen
eta aitzinamendu gaitzak egin dituela,
egiak begiak hertzen dituelarik. Dena
den, gaur euskal gaiaren monopolioa
Etxegaraik du, zertarako higatu?
Ur gazitan trenpan nintzela, berriro
egunerokora itzuli beharraz oroitu nintzen, gogoeta eta ekintzatan zinpurtu
beharko zela beste ikasturte batez,
hiruzpalau asteko axolagabekeriaren
ordaina zela. Edo alderantziz, beharbada? Tupustean, itsasoari bizkarra
ematen niola, uhin erraldoiak bereganatu ninduen. Amaren sabelaren zorion
amniotikoa eskaintzea baino hezaldiaren moldean, zafraldi batean eraman
ninduen, itzulipurdika, itsas zolaren
kontra lehertu, zangoz gora inarrosi
eta behar bezala mustupilkatu ondoan,
bota ninduen ur gehira. Eta hor utzi
ninduen, munduaren itzulia baino, bere
buruaren itzulia egin duen bidaiari zimurdikatuaren moldean. n
2018/09/09 | ARGIA
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MUGA
GORPUTZEAN
DAGO ORAIN

BIOMETRIA
ETA KONTROLA
EUROPAR
BATASUNEAN
Hatz-marken, aurpegieraren,
informazio genetikoaren eta datu
pertsonalen kontrol integraturako
sistema sortzeko asmoa daukate
EBko agintariek.
Errefuxiatu eta etorkinentzat
pentsatuta badago ere,
Europako herritar guztiak
har litzake sistema horrek.
Nora Miralles / La Directa
@NoraMMC

Itzulpena: Maria Colera
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eskubideak kontrol soziala | zaintza masiboa | arrazismoa | migrazioa

Zeure gorputza zeure pasaporte bihurtzen duen guztia da biometria. Edo,
2016an onartutako Datuen Babeserako
Europako Araudi Orokorraren definizioaren arabera, identifikazio bakar eta
fidagarri bat lortzeko pertsona baten
ezaugarri fisiko, fisiologiko nahiz jokamoldeari buruzkoak prozesatzetik sortutako datu pertsonalek osatzen dute
informazio biometrikoa.
Munduan zehar gehien erabiltzen
diren ezaugarriak –eta Europako erakunde publikoek gehien erabiltzen dituztenak– hatz-markak, aurpegien
errekonozimendua eta DNA dira. Beste
sistema batzuek eskuen forma, behatzetako eta eskumuturretako zainak edo
pertsonen jokamolde-eredua aztertzen
dituzte; beste batzuek ahotsa, irisa edo
erretina, idazkera edota gorputzaren
usainaren konposaketa kimikoa hartzen
dituzte oinarritzat.
Herrialde edo kontinente batean sartzen diren pertsonen nortasuna modurik fidagarrienean egiaztatzeko sistema
biometrikoak erabiltzeko joera mundu
osora zabaldu da 2001eko irailaren 11z
geroztik. Aireportuak eta mugak azpiegitura kritikoak bihurtu dira eta “mehatxu okerrenen” sarbidea dira diskurtso
ofizialaren arabera, beraz, baita imajinario kolektiboan ere. Egungo migrazio
-krisiaren ondorioz eta bereziki 2013tik
aurrera –errefuxiatuen eta asilo-eskatzaileen kopuruaren igoera dela eta–
biometria funtsezko elementua izan da
Europa gotorlekua gisa ezagutzen duguna hedatzeko garaian, eta lehentasun
teknologiko, ekonomiko eta legislatiboa
bihurtu da, bai EBko herrialdeetan bai
nazioartean.
Gobernu, enpresa eta are GKEak ere
Europan sartzen, handik irteten edo
Europa barruan ibiltzen diren pertsona guztien gorputz-ezaugarrietan oinarritutako ahalik informazio gehiena
eskuratzeko bitarteko teknikoak hedatzen ari dira sistematikoki, zaintzaeta segurtasun-kontuetarako nagusiki.
Horretantxe datza kontrol biometrikoa, hain zuzen ere. EBk 2020an 218
milioi etorkin eta asilo-eskatzaileren
informazio biometrikoa jasoko duela kalkulatzen da, eta kopuru horren
barruan beste kontinente batzuetatik
etorritako bidaiarien datuak daude,
EBko bostehun milioi herritarrei buruzko geroz eta informazio gehiagorekin batera.
24

»» 2013tik aurrera,
errefuxiatuen eta
asilo-eskatzaileen
kopurua igo dela eta,
biometria funtsezko
elementua izan da
‘Europa gotorlekua’
hedatzeko
»» Informazio horiek
okerreko eskuetan
bukatuz gero,
oinarrizko eskubideen
aurkako tresna
arriskutsu bihur daitezke
datu-baseak

Arrazari eta generoari lotutako
aurreiritziak
Datu biografikoek ez bezala, datu biometrikoek jendea arrazaren eta generoaren arabera sailkatzea zailtzen dutela aldarrikatzen badute ere, datuok
eskuratzeko garaian aurreiritziek eragina izan dezakete. Teknologia biometrikoari buruzko ikerketek erakusten

dutenez, sistema hauen errore-portzentaia batere txikia ez izateaz gain, indartu egiten dute etnia, arraza, genero eta
klase sozialari lotutako berdintasun eza.
“Sistema biometrikoak Mendebaldean
diseinatzen dira, gizon zuriek nagusiki. Ez dute modu berean funtzionatzen
pertsona guztiekin eta akats gehiago
egin ohi dituzte pertsona arrazializatuak identifikatzeko garaian, esate baterako”, dio Chris Jones Statewatch-eko
eta European Digital Rights-eko ikerlari
eta aktibistak.
Bestalde, zenbait ikerlanek adierazten dutenez –Nichole A. Fournier-ek eta
Ann H. Ross-ek 2015ean American Journal of Physical Anthropology aldizkarian
argitaratutakoak, adibidez–, hatz-marken bidez pertsonen sexua eta jatorri
geografikoa jakitea dago, eta datuak jasotzeko egun garatzen ari diren beste
teknika berri batzuek ere datuok jakiteko aukera emango omen dute.
Generoari dagokionez, nortasuna
egiaztatzeko eta hura zehazteko obsesioak (aireportuetan gehienbat) gorputz, jokamolde eta nortasun jakin batzuen normalizazio behartua indartzen
du, trans aktibistek, bereziki AEBetan,
behin eta berriro salatu duten moduan.

Bumeran-efektua Europako
herritarrentzat

Nahiz eta kontrol biometrikorako
aplikazio nagusiak batez ere Europaz
kanpoko etorkinei eta pertsona arrazializatuei zuzenduta egon, sarbide interoperagarria hedatzeko planak daude,
Prüm sistemaren bidez dagoeneko europar herritarren informazio biografiko
eta biometrikoa daukaten EBko datu
-baseak ere erabili ahal izateko. Ibilgailuen matrikulak, DNA, hatz-markak eta
bidaiarien erregistroko (PNR) datuak
jasotzen ditu Prüm sistemak. Transnational Institute-k salatzen duenez, PNRk
“susmopean jartzen ditu hegaldi bateko
bidaiari guztiak, automatikoki eta aurretik inolako arrazoirik egon gabe”.
Era berean, zaila da ez ikaratzea sistema interoperagarri horiek jasoko
dituzten datuen dimentsioarekin eta
edukiarekin eta, bereziki, emango zaien
erabilerarekin. Ildo horretan, Datuak
Babesteko Ikuskatzaile Europarrak
ohartarazten duenez, “informazio horiek okerreko eskuetan bukatuz gero,
oinarrizko eskubideen aurkako tresna
arriskutsu bihur daitezke datu-baseak”.
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“Eskuin
muturrak
218 milioi
pertsonaren
datu
biometrikoak
eskuratu
litzake”
Chris Jones (Essex, 1985)
Erresuma Batuko eta Europar
Batasuneko politika publikoei,
migrazioei, militarismoari eta
segurtasunari buruzko ikerlaria da
eta Statewatch-eko kidea
2010az geroztik. Irabazi asmorik
gabeko erakunde horrek ikerketa
kritikoa egiten du Europako
barne-arazoen, eskubide eta
askatasun zibilen, pribatutasunaren
eta justiziaren inguruan.
EBko segurtasun-konplexu
industrialaren gorakada txostena
argitaratu berri du.
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Zertan datza kontrol biometrikoa eta
nola justifikatzen dute?
Kontrol biometrikoaren bidez, pertsona
baten ezaugarri ustez bakan bat neurtzen dute haren nortasuna egiaztatzeko,
eta informazio hori datu-base batean
gordetzen da edo adibide edo lagin batekin alderatzen da kointzidentziarik
ba ote dagoen ikusteko. Ezaugarri biometrikoa izan daiteke hatz-marka bat,
aurpegiaren irudi bat, esku-ahurraren
aztarna bat, pertsona baten ibilera, zainen eredua... Astero-astero ezaugarri
berriak agertzen ari dira. Eta halakoen
erabilera asko hedatu da azken urteotan. Telefono mugikorrek eta ordenagailu eramangarriek, adibidez, segurtasun-sistema biometrikoak dauzkate
eta enpresa eta erakunde militarrek ere
halakoak erabiltzen dituzte beren bulego eta eraikinetako sartu-irtenak kontrolatzeko. Eskala handiko adibideak,

datu-base handiak, ordea, gobernuek
inplementatzen dituzte, egungoa bezalako testuinguru politikoan bereziki, terrorismoa eta migrazioa bezalako
“mehatxuak” erabiltzen baitituzte kontrol biometrikoa are gehiago zabaltzeko
aitzakia gisa.

Noiz eta nola pasa ziren sistema biometrikoak migrazioa kontrolatzeko eta
asiloa kudeatzeko tresna gisa erabiltzetik krimenaren eta terrorismoaren aurka borrokatzeko erabiltzera? Teknologia
biometrikoak nola bihurtu dira segurtasun-auzi?
Europako erakunde eta gobernuek urteak daramatzate sistema biometrikoak
poliziarentzako informazio-iturri bihurtzeko ahaleginetan. Schengen eremuko
bisak kudeatzen dituen datu-basearen
kasuan –Visa Information System (VIS)–
, 2008an erabaki zuten poliziak erabi25
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li ahal izatea, nahiz eta erabakia 2013
amaiera arte ez gauzatu.
Asilo-eskubidea eskatzen dutenen
hatz-markak gordetzen dituen Eurodac
sistemaren kasuak zalaparta handiagoa
piztu zuen, 2012an haren araudia aldatzea erabaki baitzuten, baldintza jakin
batzuetan poliziak datu-base hori erabiltzeko aukera izan zezan, nahiz eta hasiera batean asilo-eskaerak kudeatzea
izan haren xede bakarra. Datu-base horretan, gainera, etorkin “irregularren”
datuak jaso nahi dituzte. Bi kasuetan
ere, neurri horiek datuen babesari buruzko oinarrizko printzipio bat urratzen
dute: informazioari ematen zaion erabilera mugatuaren printzipioa. Jatorrian
zeukatenaz bestelako erabilera ahalbidetzen duen erreformaren aurretik
zeuden datuok datu-base horietan eta
ez ziren jaso orain eman nahi zaien xederako. Gainera, poliziak datuok eskuratu ahal izate horrek susmoa pizten du
bisa- edo asilo-eskatzaileen inguruan,
pertsona horiek delituak egiteko joera
handiagoa daukatela iradokitzen baitu.
Joera hori bazegoen lehendik ere, baina orain bizkortu egin da sistema berriak agertzearekin batera eta egungoak
eta etorkizunean egongo diren sistema
guztiak interkonektatzearen ondorioz.

Europar Batzordeak dio beste herrialde
batzuetako pertsonen kontrol biometrikoa funtsezkoa dela Europan terrorismoaren aurka borrokatzeko. Baina Europan egindako eraso asko eta asko EBko
nazionalitatea daukaten pertsonek egin
dituzte. Zer diozu hortaz?
Tira, Europar Batzordeak ez du inoiz argudio bereziki sakonik aurkeztu bere
ekimenak justifikatzeko. “Migrazio-fluxuen” eta terrorismoaren aurkako borrokaren kudeaketa modu guztiz arduragabe eta naturalizatuan nahastu du
eta nahasten du. Ematen du Batzordeak
halako lotura logiko bat ikusten duela
migrazioaren eta terrorismoaren artean,
edo hori da aurkeztu nahi duten irudia.

Aplikatuko diren sistema eta datu-base berriek (EES, ECRIS, ETIAS) zer-nolako
eragina izango dute pertsona arrazializatuengan?
Sistema horiek guztiak beste herrialde
batzuetako pertsonekin erabiltzen dira
oraingoz, eta, beraz, argi dago pertsona
arrazializatu ugariren datuak jasotzen
dituztela. Europaz kanpoko 218 milioi
26

Kontrol biometrikoa
azken urteetan modako
ikur bilakatzen ari da,
atzean masiboki
zelatatzeko sistema
erraldoia eraikitzen ari
diren bitartean.
Irudia Visa txartelaren
iragarki batena da.
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herritarren datuak jasota dauzkatela kalkulatzen da. ECRIS-TCN-ri dagokionez,
herrialde bakoitzeko sistema judizialek
arrazagatik dauzkaten aurreiritziak islatuko ditu ezinbestean. Etorkin irregularrek, atzerritarrek eta pertsona arrazializatuek “zuriek” baino aukera gehiago
dauzkatenez zigortuak izateko edo aurrekariak edukitzeko, aukera gehiago dago,
halaber, haien datuak nazioz gaindi eskuragarri egoteko, aipatutakoak bezalako
sistemetan jasota egotearen ondorioz.
Sartu Irteneko Sistemaren (EES, ingelesez) ezarpena da kezkagarriena seguruenik, maila nazionaleko kontrol-azpiegitura masibo baten mende egongo
baita haren funtzionamendua. Inor EBn
sartu eta baimendutakoa baino denbora
gehiago geldituz gero, agintariak abisatuko ditu sistemak. Pertsona horiek ezin
izango dituztenez automatikoki lokalizatu, errepide-kontrolak jarriko dituzte eta, dakigunez, arrazagatiko kategorizazioak egiteko joera handi samarra
dauka poliziak. Horrenbestez, arrisku
handia dago sistema berri horrek egungo joera areago indartzeko.

Eta aktibista politikoei dagokienez?
Argi dago datu-base horiek erabilgarriak izango direla, nola edo hala, aktibisten edo politikoki “maltzurtzat”
jotako pertsonen aurka. Nolanahi ere,
SIS izeneko datu-base poliziala da sistemarik garrantzitsuena zentzu horretan.
Sistema zabaltzen ari dira, datu gehiago
jasotzeko, DNA esate baterako. SISen
bidez zaintza-alertak sor daitezke, talde
terroristetan sartzen diren pertsonei
buruz adibidez, baina aktibista politikoen joan-etorriak zaintzeko eta kontrolatzeko ere erabili izan dira.
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Zer gerta daiteke datu-base biometriko
horietan jasotako informazioa okerreko
eskuetan eroriz gero, Europan gero eta
indartsuago dagoen eskuin muturraren
eskuetan, adibidez?
Europako datu-baseak elkarren artean
konektatzea eta datu biometrikoen
erregistro bakar bat sortzea oso helburu tentagarria izan daiteke hackerrentzat. Beste kasu batzuetan ikusi dugun
moduan, xantaia masiboa egiteko aukera egon liteke, oso datu pribatuekin.
Eskuin muturra boterera iritsiz gero,
datu horiek guztiak –bisa- eta asilo-eskatzaileenak barne– eskueran izango
dituzte automatikoki. Interoperabili-

tatearen esperimentu honek dakarren
arrisku handienetako bat da pentsatzea
gobernuek eta estatu-erakundeek erantzukizunez jokatzen dutela eta jokatuko
dutela beti eta, datuak modu okerrean
erabiliz gero, kalte-ordainak egongo direla eta dena ondo aterako dela. Europako historiak erakusten digunez, gerta
daiteke gauzak ez izatea horrela eta pertsonen erregistroak xede arriskutsuetarako erabiliak izatea, gobernu arrazista
ankerrek boterea eskuratuz gero.

»» “Arrisku handienetako bat
da pentsatzea gobernuek
eta estatu-erakundeek
erantzukizunez jokatzen
dutela eta jokatuko
dutela beti eta,
dena ongi aterako dela”

Interoperabilitatea zenbateraino da Europako herritar guztien eskubideen aurkako mehatxua?
Europar Batzordeak esaten du, SIS sistema kenduta, datu-bilketa eta interkonexioa «beste herrialde» batzuetako herritarrei zuzentzen zaiela bakarrik. Dena
den, iraingarria da esatea ez dugula zertan kezkatu, beste pertsona batzuen eskubideak kaltetuko dituzten sistemak
direla eta. Kontu hori gorabehera, baina,
dagoeneko Europako herritarrei buruzko informazio asko daukaten base eta
datu-sistema gehiago konektatzeko asmoa daukate, hala nola Prüm sistema
(DNA, hatz-marka eta ibilgailuen matrikulen erregistro partekatua) eta PNR
delakoa (Europatik doazen, Europara
datozen nahi Europa barruko hegaldietako bidaiarien erregistroak). Dagoeneko hasiak dira sistema horiek lotzen.
Mehatxuak hainbat eratakoak dira.
Datuok oso erakargarriak zaizkie hackerrei eta beste gobernu eta botere batzuei, edo datu-base desberdinetatik
datu okerrak jaso daitezke eta oso zaila
da haiek zuzentzea. Dena den, mehatxurik handiena da zaintza masiboko
sistema baten sorrerak ezin duela bateragarria izan ustez gizabanakoen eskubide eta askatasunetan oinarritzen
diren gizarteekin. n
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Lourdes Herrasti:

“Saharako
deshobiratze
prozesuari esker,
hamaika militar
marokoarren
kontrako epaia
abian da”
Euskal Fondoak diruz lagunduta, ekainaren bukaeran Sahara Askean
hainbat deshobiratze egiten ibili da Hegoak, EHUk eta Aranzadik osatutako
lantaldea. Antropologoa, historialaria, irakaslea eta talde horretako partaide
den Lourdes Herrastik testuinguru historikoaz, teknikaz, arazoez, harresiaz,
orainaldiaz eta etorkizunaz hitz egin digu.

Ander Leon Nanclares
@andernaiz

Nolatan Sahara?
Carlos Martin Beristain betidanik interesatu da saharar herriaren egoeraz eta
bertako Giza Eskubideen urraketaz. Basamortura bidaia asko egin du eta ahozko elkarrizketa ugari jaso. El oasis de
la memoria (Oroimenaren oasia) liburuan daude bilduta gehienak. Hobi komun batzuen berri izan zuen, kokapen
nahiko zehatzarekin. Tokia askatutako
zonaldean dagoenez, deshobiratzeko
aukera aztertzen hasi zen. Gure taldeak
28

garai hartan jadanik eskarmentua zuen
1936ko Gerrako hobiekin. Carlosek proposamena luzatu eta hara joan ginen
lehenengo aldiz, 2013ko ekainean.

Exekutatutako pertsonen gorpuak aurkitu dituzue. Zer urtetan hil zituzten?
1976ko otsailaren 12an. Oso garrantzitsua da data hori, izan ere, Espainiak
bere tropak otsailaren 27an erretiratu
zituen, hau da, hil zituzten momentuan
espainiarrak ziren, ondorio guztieta-
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“Desagertuen senideek eramaten gaituzte
eskoltatuta hobietara, inork baino hobeto
ezagutzen baitute eremua. Teknikoki, hondarra
kentzea besterik ez dago. Baina gorputzak nahiko
azalean daudenez, askotan ez daude osorik,
haizeak eraman ditu edo animaliaren batek
hondatu. Hala ere, lehortasunak oso egoera
onean mantendu ditu eta metodologia ohikoa
izan da, arkeologikoa”.
Lourdes Herrasti
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rako. 1957tik Sahara Espainiako probintzia zen, hego euskal herritar baten
nortasun agirian lurraldea Gipuzkoa jar
dezakeen bezala, beraienean Mendebaldeko Sahara zegoen idatzita. Hori oso
baliogarria izango da gertaerak auzibidera eramateko momentuan.

Sahara deskolonizatzeko legea 1975eko
azaroaren 20an argitaratu zen Espainiako
BOE aldizkari ofizialean, ez zen giro…
Franco hil zen egun berean, pentsa…
Franco eta frankismoa bera gaixo zeudela aprobetxatuz, Sahara hartzeko mugimenduak hasi ziren: iparraldetik Maroko eta hegoaldetik Mauritania. Garaiko
erregeak, Hassan II.ak, 1975eko urrian
Martxa Berdea abiatu zuen. Ustez zibilez osatutako zutabeak ziren, Saharan
ezartzeko asmoz. Espainiako Estatuaren ahulezia agerian geratu zen eta lurrak inbaditzen hasi ziren. Marokorena
gezurrezko propaganda zen ordea, zibilekin batera ejertzitoa eta polizia sartu
baitziren sahararren lurraldeetan. Sartu
ez ezik, giza eskubideen urraketa larriak
egin zituzten, bahiketak, hilketak, torturak… Toki batzuk ere bonbardatu zituzten, adibidez Tifariti, gu lanean ibili
ginen hiria edo Oum Dreyga, gaur egun
harresian bertan dagoena. Testuinguru
horretan gertatu ziren aipatutako hilketak, espainiarren utzikeriaz baliatuz,
inolako kontrolik gabe.
Hobien kokapen zehatza lekuko batek
eman zizuen, zer historia dago atzean?
Pertsona hori artzaina zen eta umea zela
soldadu marokoarrek atxilotu zuten,
beste batzuekin. Hain gaztea izanik soldadu batek, errukiz edo, bizirik ateratzeko aukera eman zion “Gora Maroko!
Gora Hassan!” oihukatuz gero. Umeak
halaxe egin zuen eta kamioian manta
baten azpian ezkutatu zuen soldaduak.
Bertatik detonazioak entzun zituen eta
bazekien tokia non zen, Amgalan, marokoarrek eraikitako harresitik oso hurbil.
Ume hori gaur egun heldua da eta berak
eraman gintuen gorpuak zeuden tokira.

Aipatu duzun harresia ez da oso ezaguna…
Gizakiak eraikitako historiako bigarren harresirik luzeena da, Txinakoaren
atzetik. 2.700 kilometrotik gora du eta
Sahara okupatua eta Sahara askea bereizteko sortu zuen Marokok, 1980tik
1987ra. Milaka soldaduk zaintzen dute
30

“Gizakiak eraikitako bigarren harresi luzeena –Txinakoaren atzetik– Sahara okupatua eta askea
bereizteko sortu zuen Marokok 1980tik 1987ra: 2.700 kilometrotik gora du”.
ander leon

eta eremu minatua da, gaur egun oraindik jende asko mutilatzen dute lehergailuek. Kaltetuenak haur beduinoak
izaten dira. Horren ondoan egin genuen
guk lehenengo lana. Ez ginen soldadu
marokoarrekin gehiegi fidatzen, horregatik mozorrotuta joan ginen, mauritaniar artzain nomadek janzten dituzten
arropak erabiliz. Sei gorpu aurkitu genituen, haietako bi hamabost urteko mutikoak ziren; identifikatzea oso erraza
izan zen dokumentuen bidez.
Hala ere, laginak atera ostean, bertan hobiratu genituen berriz. Oso gertu, berrehun metrora edo, beste hobi
bat zegoen bi pertsonen gorputzekin.
Espainiar nortasun agiria zeukaten soinean, beraz euren identitatea argia zen.
Laginek eta DNAk ziurtatu zuten bi pertsona horiek dokumentatutako berak
zirela. Orotara zortzi pertsona atera eta
zortziak identifikatuta. Buru-hezurrean
eta gorputzeko hainbat ataletan zeuzkaten zuloengatik demostratu ahal izan
genuen tiroz hil zituztela.

Iheslariak izango ziren akaso?
Aljeriara, Tinduf aldera, okupaziotik ihesean zihoazen beduinoak izango ziren ziurrenik, nomadak. Marokoar
patruila batekin topo egin eta halaxe

amaitu zuten. Bigarren bidaia batean
bi borrokalariren gorpuak ere aurkitu
genituen Fabret Leguian izeneko tokian,
borrokan ibili zirela ondorioztatu ahal
izan dugu beraien inguruan aurkitutako munizio kopuruagatik. Tamalez ezin
izan ditugu identifikatu. Bai ordea beraien ondoan zegoen beste bat: 1976an
hil eta 2013an aurkitu dugu.

Sahara Askea aipatu duzu, zein da oraingo egoera administratiboa?
Sahararrak hiru lurraldetan daude banatuta. Batzuk Tinduf hiriaren alboko
kanpamentuetan daude, errefuxiatuak
dira eta beraien herrialdetik kanpo bizi
dira Aljeriako lurretan. Saharako lurrak
bi zonalde ditu, okupatua, Marokoren
agindupean dagoena, eta Askea, gobernu sahararrak kontrolatua. Tartean
dago lehen aipatu dudan harresia, iparraldetik hegoaldera. Gure lana zonalde
askean egin dugu Tindufetik sartuta.
Jakin badakigu zonalde okupatuan hobi
gehiago daudela baina hor ez dago zer
eginik momentuz.
Antolaketa eta azpiegitura aldetik ez da
erraza izango halako lanak egitea.
Guk AFAPREDESAko (Preso eta Desagerturiko Sahararren Senitartekoen El-
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kartea) kideen bidez egiten dugu lan.
Dokumentazioa beraiek dute eta identifikatzea ere dauzkaten datuak erabiliz egiten da. Beraiek eramaten gaituzte eskoltatuta hobietara, inork baino
hobeto ezagutzen baitute eremu hori.
Teknikoki lan egitea hemen [Euskal
Herrian] baino errazagoa da, hondarra
kentzea baino ez dago. Baina gorputzak
nahiko azalean daudenez, askotan ez
dira osorik egoten, haizeak eraman ditu
edo animaliaren batek hondatu. Hala
ere, lehortasunak hezurrak oso egoera
onean mantendu ditu eta metodologia
ohikoa izan da, arkeologikoa.

Hartutako datuekin zer egiten duzue?
Dokumentatu eta txostenak egiten ditugu. Libre daude eta nahi duenak eskuragarri ditu, gure asmoa informazio hori
ahalik eta gehien zabaltzea baita. Baina
ez hori bakarrik, sahararrek, txostena eskutan, Espainiako Auzitegi Nazionalean
salatu zituzten hilketak, eta Pablo Ruz
epaileak Carlos Martin Beristain eta Pako
Etxeberria deitu zituen deklarazioa hartzeko. Informazio horrekin guztiarekin
eta deshobiratzeei esker, hamaika kargu militar marokoarren kontrako epaia
zabaldu zuen 2015ean eta, gaur egun,
mundu osoan dago pertsona horiek atxilotzeko agindua. Oinarria, espainiar hiritar batzuen kontrako giza eskubideen
urraketa da. Hor dago egia judiziala.
2018ko ekainean itzuli zarete, egoera
bera aurkitu duzue?
Beste hiru hobiren berri izan genuen
eta bueltatzea erabaki genuen. Egoera ezberdina izan da: hobi bakoitzean
pertsona bakarraren gorputza zegoen
eta hirurak emakumeak ziren. Meheiresen aurkitu dugu lehenengoa, haima
batzuetatik oso gertu; kasu horretan ere
artzainek antzeman zuten hobia. 30 urtetik gorako emakumea zen eta ez zuen
apenas objekturik, gandora baten kremailera besterik ez. Bigarrena Amgalan
zegoen, ilea lurrazaletik kanpora zuela,
baina honek ere ez zuen objekturik inguruan. Hirugarrena, 2013an atera genuen hobitik oso gertu zegoen, adineko
emakumea zen eta gauza asko aurkitu
genizkion aldean: zintzilikarioak, lepokoak, abalorio asko, kolonia flaskoa eta
garaiko 1, 5, 25 eta 50 pezetatako Francoren irudidun txanponak. Orotara 690
pezeta. Dirutza zen hori 1976an eta erakusten du ez zela lapurreta izan.
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Oroimena berreskuratzeko formazio
saioak, hareazko ikasgelan
Pako Etxeberria auzitegi-medikua eta
Laura Pego abokatua (irudian zutik) Saharako herritarrak trebatzen aritu dira oroimen historikoaren berreskurapenean.
Etxeberriak arlo praktikoa jorratu du
gehien bat, hau da, deshobiratze prozesua nola egin lehen aztarna aurkitzen
denetik azken txostena idatzi arte. Pegoren lana arlo juridikoari egon da lotuta,
nahiz eta beste esparru batzuk ere garatu
dituen. Alde batetik justizia trantsizionalaren oinarriak azaldu zituen, hau da
balizko trantsizio baten aurrean ezarri
beharreko neurriei buruz eta bestetik,

Itzultzeko asmoa duzue?
Ez bada hobi gehiago aurkitzen, ez, baina AFAPREDESAren esku gaude. Dena
den, azken bidaia honetako beste helburuetako bat hangoak formatzea izan
da. Pako Etxeberriak teknika forentseak
irakatsi dizkie eta Laura Pegok arlo juridikoa garatu du; ahozko elkarrizketak
egiteko teknikak ere ikasi dituzte. Eurak lan hori egiteko gai izatea da asmoa,
kanpoko laguntzarik gabe. Herri bezala
garatzeko, halako gauza txikiekin eman
behar dira aurrerapausoak.
Saharako afera geldi dagoela dirudi.
Gaur egun Afrikan dauden gatazken artean txikienetakoa da Sahararena, per-

Istanbulgo eta Minnesotako protokoloak
izan zituen hizpide. Lehena torturaren
erabilpena aztertzeko erabiltzen da, bigarrenak gorpu bat exekutatua izan ote
zen jakiteko balio du.
Metodologia irekia izan da, mahai-inguruak antolatu eta zalantzak argitzeko
asmoz; arazo handienak ahozko testigantzekin hainbat informazio jasotzeko
orduan izan ohi dituzte. Euskal Herriko
torturaren inguruko txostenean oinarritutako esperientzia ere baliatu zuten
Etxeberriak eta Pegok jarraibideak eman
ahal izateko.

tsona kopurua eta baliabide materialak
kontutan hartzen baditugu, behintzat.
Hedabideetan gaia ere baztertuta dago,
udako umeen bisitek azalarazten ez dutenean. Badaukagu Kongo, Hego Sudan,
Somalia, Mali, islamismoa, migrazioak...
Horri begira dago nazioarteko politika
eta Saharako auzia ahazteko arriskuan
dago. Beraien borrokak izugarrizko babesa du arlo materialean, kooperazioan,
baina politikoki ezin da ezer egin kanpoko laguntzarik gabe, eta arlo horretan
Marokoren posizioa oso gotorra da, ez
dirudi hortik pasa gabe inolako konponbiderik egon litekeenik. Mugimendu
batzuk badaude, baina dirudienez, auzia
luzerako izango dugu. n
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Frisieraren erabilera bultzatzeko
euren bertsogintza asmatu dute
zerotik, bertsolaritza oinarri hartuta

Euskal bertsolaritzaren eragin
sozialak liluratuta, frisierazko ahozko
inprobisazioa hutsetik sortu dute
bertako dozena erdi lagunek,
gazteak hizkuntzarekin jolastera
animatu daitezen. Tradiziorik ezean,
euskal bertsolaritzatik egokitu
dituzte bartelje-ren oinarrizko arauak.

	Dabi Piedra

“Frisian ez dugu Francoren diktadurarik
izan, nederlanderaren eta frisieraren
arteko harremana ez da gatazkatsua”,
diote bartelje proiektuaren sortzaileek,
Ipar Itsasoaren ertzeko eskualde lasai
hartako egoera soziolinguistikoa testuinguruan jarriz. Frisiarrek ez dute
beren hizkuntza hil ala biziko egoeran
ikusi, ez dago frisieraren aldeko mugimendu sutsurik ez kontzientziazio sakonik. Baina hizkuntza gutxitu guztiek
bezala, biziraupena jokoan du frisierak:
neurririk hartu ezean kolokan izan dezake etorkizuna.
Hain zuzen ere, euskarazko bertsolaritzan ikusi zuen gizartea aktibatzeko
eredua frisieraren aldeko taldetxo batek. Frisiako biztanleen erdiek frisieraz
badakiten arren eta erabilera datuak
32

onak diren arren, etxeko eta lagunarteko hizkuntzatzat dute gehienek, eremu
publikoan nederlanderara eta ingelesera jotzen dute, eta arlo formalean zer
esanik ez. Ahozko inprobisazioa hizkuntzarekin jolasteko aitzakia eta frisiera
plazara ateratzeko bidea izan daitekeela
uste dute.
Proiektu berritzaile hau martxan jarri
duten taldetxoko kide dira Bart Kingma
eta Mirjam Vellinga. Zinema zuzendaria da Kingma eta bertsolaritzari buruzko dokumentala grabatu zuen Euskal
Herrian iazko neguan. Besteak beste,
BECeko finalean eta hezkuntza arautuko bertsolaritza-klase batean izan zen.
Vellinga, aldiz, frisiera bultzatzeaz arduratzen den Afûk elkarteko kidea da. Hura
ere BECen izan zen abenduko finalean.

Bertsolaritzak euskal gizartean
duen eraginak txunditu zituen biak.
Hizkuntzaren bidez sortutako “magia” aipatu dute, frisieraz halako zerbait balego zer nolako aurrerapena
litzatekeen nabarmendu dute. Euskal
Herriko bisitalditik bueltan pentsatu
zuten frisierazko inprobisazioari ekitea eta, hortaz, hastapenetan daude
oraindik. “Bilatzen duguna da hizkuntza ez dadila izan komunikazio praktikorako bide hutsa, bestelako funtzio
batzuk ere izan ditzala”, dio Vellingak.
“Audientzia berrien bila ari gara, baina hizkuntzaren erabilera berri baten
bila ere bai. Frisieraz poema bat sekula idatziko ez lukeenak, beharbada frisiar bertso bat egingo du, dibertigarria
delako”.
2018/09/09 | ARGIA
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FRISIAKO hizkuntza txiki guztiETAN
INPROBISATZEA HELBURU
Maialen Lujanbioren bertso ezaguna gogoan, esan dezakegu barteljek bere herria
sortzen segi nahi duela frisieratik eta frisieraz. Baina frisieraz soilik ez, eskualdeko edozein hizkuntza txikitan baizik. Frisian hizkuntza txiki ugari hitz egiten baitira, gehienek
ehunka hiztun baino ez dituzte eta ahozko esparru informalera mugatuta daude. Horietako batzuk dira bildts, stadsfryske, hylpers, kollumers eta stellingwerfs. Denak dira
frisieraren hurbileko ahaideak, nederlanderaren eta frisieraren arteko nahasteren bat
edo behe saxoniera hizkuntzaren aldaerak.
Bada, horiek guztiak ere Frisiako ondare linguistikoaren parte direla aintzat hartuta,
barteljen erabil daitezkeela erabaki dute, frisieraren pare. Hain zuzen ere, bartelje bultzatzen ari diren dozena erdi laguneko taldeko kideetako bat, Gerard de Jong, bildts
hiztuna da. Bart Kingmak zehaztu duenez, nederlandera erabiltzea “debekatuta” dago
barteljen, gainerakoak baimenduta: “Hizkuntza txiki-txiki asko ditugu hemen, polita litzateke jendeak hizkuntza horietan ere abestuko balu”.

Frisian ahozko inprobisatzailerik ez
dagoenez, jarduera horri helduko dioten hautagaiak bilatzeari ekin diote.
Lehenik eta behin, hainbat poeta gonbidatu zituzten saio batera, ea batzuk
inprobisatzera animatuko ziren. “40
poeta inguru etorri ziren eta haietako
asko saiatzeko prest agertu ziren”, dio
Kingmak. Lehenengo probak egiten ari
diren arren, Vellingak ziurtatu du noiz
edo noiz agertu dela bertsolaritzaren
“magia” hori: “Batzuk kantatzera ausartu dira eta zerbait irten da hortik”.

Euskaldunak eredu

Frisierazko inprobisazioak, ordea, badu
traba handi bat: Hutsetik sortua denez,
ezaugarri guzti-guztiak, arauak barne,
zehaztu egin behar dituzte, eta hori ez
da lan erraza. Izena bera ere, bartelje,
asmatu berria da. “Frisian ez dago berezko tradizio askorik, beharbada kirolarekin eta halakoekin lotutakoak bai,
baina hizkuntzari dagozkionik ez. Musika tradizionalik ez daukagu, ahozko
inprobisaziorik ere ez”, azaldu digu Vellingak.
Hortaz, barteljeren nortasuna eraikitzeko, euskarazko bertsolaritzara jo
dute eta arau nagusiak bertatik hartu
dituzte: errimatzeko modua, neurria,
a cappella kantatzea eta abar. “Ahozko
poema inprobisatu bat sortzeko trikimailu erabilgarriak ikasi ditugu euskaldunengandik, adibidez, bertsoa azken
esalditik hasi eta beste guztia horren
arabera eraikitzea abiapuntu ona da”,
dio Vellingak.
ARGIA | 2018/09/09

Bertsolarien laguntza bereziki eskertu dute doinuen alorrean, melodia egokiak zein diren erakutsi baitiete. Frisian
abesti tradizional gutxi gorde direnez,
gehienbat pop estiloko abesti ezagunak
erabiltzen dituzte doinu berriak sortzeko. Elvis Presleyren musikak arrakasta
handia omen du barteljen hasi direnen
artean.
Musika tresnen laguntzarik gabe,
a cappella, abesteko araua ere guztiz
zehaztua dute. “Gitarrak, danborrak eta
abar sartzea planteatu genuen, itxura
oso zaharkitua ez emateko, gazte jendeari begira”, oroitu du Kingmak. “Baina
ezetz erabaki genuen, bestela pop musika egitetik hurbilegi egongo ginateke
eta hortik bereizi nahi dugu, bartelje
beste gauza bat da”.

Gizartean eragin

Hizkuntzarekin jolastuz ondo pasatzeko eta umorea egiteko bide aproposa
da ahozko inprobisazioa eta barteljeren bultzatzaileek badakite hori jendea
erakartzeko tresna eraginkorra izan
daitekeela. Nolanahi ere, gai serioak
lantzeko gogoa ere azaldu dute, BECeko finalean ikusi baitzuten bertsolariek
gizartearen kezkei lotutako diskurtsoa
darabiltela eta horri esker, alderdi ludikoaz gain, bertsoak alderdi soziala ere
baduela.
“Poetekin egin genuen aurreneko saio
hartan ikusi genuen haietako asko oholtzara igotzen zirela umoregileak balira
bezala, ‘ea goazen denok barre eta algara egitera!’ esanaz”, azaldu digu King-

mak. “Umorea egitea ondo dago, noski,
baina saihestu behar dugu inprobisatzailea pailazo huts izatea, seriotasuna
eskatu genien”.
“Euskal bertsolaritzaren antzeko izaera nahi dugu barteljen, alegia, gizarteko
gai sakonei buruz hitz egitea, debatea
sortzea”, gaineratu du zinema zuzendariak. “Hemen baditugu zenbait gai sozial: Etorkinak, ingurumena zaintzea...
espero dut barteljek lagunduko digula
geure nortasuna garatzen eta kontzientzia zabaltzen. Tabuak apurtzera helduko bagina, bertsolariek egiten duten
bezala, gauza handia litzateke”.
Frisiera testuinguru pribatutik publikora egiten ari den jauzian eragile izatea
ere bada bartelje bultzatu dutenen asmoa. “Frisiera ez dugu publikoan gehiegi erabiltzen, adibidez bulegoetan edo
tramite ofizialak egiterakoan”, kontatu
digu Vellingak. Harrituta geratu omen
zen Euskal Herriko eraikin publikoetan
euskarazko oharrak arruntak zirela ikusita.
Hizkuntza indartsuagoen presioa
etengabea izanagatik, kontzientzia pixkanaka piztuz doa herritarren artean.
Mirjam Vellingaren arabera, “Euskal
Herrian bezala, Frisian leku batzuetan
indartsu dago hizkuntza eta beste batzuetan, ez horrenbeste. Gero eta jende
gehiagok onartzen ditu eleaniztasunaren onurak, eta seme-alabak frisieraz
hezten saiatzen dira”. Nederlanderaz
soilik bizi direnak erakartzea, ordea,
ezinezkotzat dute, salbuespenak salbuespen. “Barteljek hori lortzea polita
litzateke, baina oraingoz ametsa baino
ez da –dio Bart Kingmak–, nederlanderaz baino ez dakitenek ez daukate jarrera oldarkorrik frisierarekin, baina
interesik ere ez dute gure hizkuntzan”.
Mundu zabaleko hainbat txokotan,
galtzear diren ahozko inprobisazio tradizionalei eustea eta haiek berrindartzea da erronka, eta ez nolanahikoa. Frisiarrek kontrako bidea hartu dute, hau
da, hutsetik beren inprobisazio moldea
sortu eta gizarteratzea. Bertsolaritza
bidelagun badute ere, Kingmak eta Vellingak badakite ez dela erraza izango.
“Guk ez daukagu 300 urteko tradiziorik,
gainera bertsolaritzak pilo bat arau ditu
eta guk geureak zehaztu eta idatziz jarri beharko ditugu, bestela ezin izango
dugu bartelje gizartean hedatu”. Aurreneko pausoa egitea izaten da zailena eta
hori, behintzat, egina dute. n
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Arabako patata
sortzez bergararra?
Euskal Herrian patata-laboreen lehen aipamenak izan litezkeenen bidez
jakin dugu patata lantzeko esperimentuak 1776an Bergaran abiatu zituela
Rafael Garitano Aldaeta apaizak. Amerikatik ekarri eta eguneroko jaki bihurtu
zen patata da oraindik ere baserri askok lantzen duten soro bakanetakoa.

Josu Narbarte Hernandez

Europar inbasioaren ostean, Amerikatik landare eta animalia espezie berri
ugari ekarri zituzten. Hauek nekazaritza eta abeltzaintza eredu berriei ireki
zizkieten ateak, Europako gizarteen
egitura sozio-ekonomikoan, landa-paisaian nahiz dietan eraldaketa handiak eraginez. Prozesu honi “artoaren
iraultza” esan ohi zaio, zereal hori (Zea
mays) izan zelako produktu berrien
artean garrantzitsuena, baita goiztiarrena ere: XVII. menderako orokortuta
zegoen kontinente zaharreko eskualde
askotan, besteak beste Euskal Herriko
isurialde atlantiarrean. Beste produktu batzuen inguruan, berriz, oso gutxi
dakigu. Babarruna (Phaseolus vulgaris), tomatea (Solanum lycopersicum),
patata (Solanum tuberosum) edota piperra (Capsicum annuum) ezagunak
ziren Europan XVI. mendeaz geroztik,
garai horretako hainbat herbario eta
errezeta-liburuetan agertzen baitira;
besteak beste, Pietro Andrea Mattioli toskanarrak 1544an argitaratutako
Diskurtsoetan, edo John Gerard ingelesaren 1597eko The Herballen. Alabaina, baina noiz eta nola hedatu ziren,
nola lantzen zituzten eta zer erabilera
zuten?
Galdera hauei erantzuteko, Donostiako Koldo Mitxelena liburutegian bada
altxor txiki bat: Euskal Herrian patata-laboreen lehen aipamenak izan litezkeenak jasotzen dituen agiria, hain
zuzen ere. Testuak Euskalerriaren Adis34

kideen Elkarteak –Azkoitiko Zalduntxoen “Bascongada” famatuak– 1771
eta 1793 artean egindako urteroko Batzarren aktetan jasota daude, Extractos de las Juntas Generales celebradas
por la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País izenburupean. Nekazaritzari eta ekonomiaren gainerako
sektoreei lotutako beste hainbat gaien
artean, 1770eko eta 1780ko hamarkadetan patata-laboreekin egindako esperimentuak jorratu zituen elkarteak,
haien izaera berritzailea azpimarratuz.

Patata laboreekin lehen
esperimentuak: Bergarako erretore
ilustratuaren baratzetik Arabara

Patatak Andeetan du jatorria, eta europarrak Amerikara iristean ohiko laborea ziren kontinente berriko gizarteen
artean. Euskal Herrira, dirudienez, Irlandatik ekarri zuten lehen aldiz, Europako beste herrialde batzuetan ordurako aspalditik ezagutzen zutenean.
1765etik aurrera, Hondarribian sartu
zutela dirudi, eta handik gutxira Bilbon,
Begoñan, Gabirian, Legazpin eta Bergaran ere aipatzen da.
Azken herri honetan abiatu ziren,
hain zuzen ere, labore berria egonkortzeko lehen esperimentu sistematikoak,
Oxirondoko Santa Marina parrokiako
erretore zen Rafael Garitano Aldaetaren ekimenez. Euskal Herriko historian
elizgizon erreakzionario edo karlistaren
irudia oso presente egon daiteke agian,

baina, kasu honetan, badirudi jakinmin
zientifiko bizia zeukan apaiz ilustratu baten aurrean gaudela. Adiskideen
Elkartearekin harremanetan egoteaz
gain, badakigu Europako beste herri batzuetan egindako aurrerapenen berri
bazuela. Esaterako, Antoine-Augustin
Parmentier higienista frantsesaren lanak ezagutzen zituen, patatarekin irina
egitea proposatzen zuen bertan. Eta horregatik erabaki zuela patata-laboreekin esperimentatzen hastea.
Erretoreak bere baratzeko bi sail hautatu zituen patatekin esperimentatzeko.
Bertan, gainerako fruituak ―garia, artoa
nahiz arbia― hondatu egiten omen ziren, paraje ospela zelako, jendea etengabe pasatzen zelako eta, etxea hurbil
egonik, oilo eta oilaskoek haziak jaten
zituztelako. Urte gutxian, aleak modu
harrigarrian ugaritzea lortu zuela dirudi, eta labore berria bizkor zabaldu
zen Bergara inguruko eskualdeetan, isurialde atlantiar osoko baserrietan ohiko
produktu bilakatzeraino.
XIX. mendearen lehen erdian, patata-laboreak Arabara ere hedatu ziren,
arrakasta handiko tradizioari abiapuntua emanez. Bide honetan funtsezkoak
izan ziren aurreko hamarkadetan Adiskideen Elkarteak martxan jarritako esperimentuen emaitzak. Izan ere, elkarte
horretako hainbat kide herrialde horretako Diputazioko goi kargudun bilakatu
ziren, eta ideia ilustratuak administraziotik aplikatzeko aukera izan zuten.
2018/09/09 | ARGIA
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josu narbarte

Patata-laboreak prestatzen, Zestoako Akoa auzoko Zubigoena baserrian, 2016ko abenduan.

Saltzeko ez, etxekoak elikatzeko
Europan ohikoa zenez, patata abereak
elikatzeko erabili izan zen hasieratik;
1780ko batzarrean aipatu zenez, “arto
ugari aurrez liteke, hegaztiak (bereziki
kapoiak) patataz elikatuz gero, hauek
nahiago baitituzte patata egosiak artoa
baino”. Baina, horrez gain, gizakiak elika-

tzeko ere erabil zitekeen. Hondarribian,
kasu, egosita eta erreta kontsumitzen
zuten. Oxirondoko apaizak, berriz, ogi-orea egiteko erabili zuen patata, arto nahiz
gari irinarekin erdibana nahasiz. Legazpin ere errezeta bera erabiltzen zuten.
Artoarekin edo babarrunarekin alderatuta, beraz, patata berandu za-

baldu zen Euskal Herrian eta oro har
Europan; baina, behin egokituta, irmoki egonkortu zen. Izan ere, beste produktu batzuk ez bezala, patata ez zen,
normalean, merkatura edo errentak
ordaintzera bideratzen, autokontsumora baizik. Jende xumeen jana zen.
XIX. menderako, Europako landa-populazioaren parte handi baten dietak
produktu hau zuen oinarri eta, 1840ko
hamarkadan Phytophthora infestans
onddoaren izurriak patata jo zuenean,
eskasiak gogor gaztigatu zituen hainbat eskualde. Adibiderik muturrekoena, ziur aski, Irlandakoa dugu; izan
ere, kolonialismo ingelesak eragindako desberdintasun sozialen ondorioz,
herrialde horretako laborarien dieta
patatan oinarrituta zegoen ia soilik, eta
honen gaitzak areagotu egin zituen An
Drochshaol edo ‘Gosete Handia’ delakoaren ondorioak.
XVIII. mendeko apaiz ilustratu haren
esperimentuek, beraz, itzal luzea daukate. Egungo Euskal Herrian, oraindik
ere, landa-paisaiako nahiz gastronomiako ohiko elementua da patata. Arabakoa Eusko Label zigiluarekin babestuta dago, eta presente dago herrialde
horren inguruko estereotipo guztietan.
Isurialde atlantiarrean, berriz, garai bateko polilaborantza gainbehera makalean dagoen honetan, baserri askotan
oraindik lantzen diren produktu gutxien artean patata topa daiteke toki
askotan. n
indalezio ojanguren funtsa / gipuzkoako agiritegi orokorra

Bergarako ikuspegi orokorra, 1915ean. Eskuinean, lehen planoan, Oxirondoko Santa Marina eliza.
ARGIA | 2018/09/09
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Bada arraunik telebistako
estropadetatik kanpo
Amaitzear da aurtengo arraun denboraldia. Ez soilik goi-mailako
kirolarientzat, baita urte osoan arraunak astintzen jardun duten “beste”
arraunlarientzat ere. Estropadek sortzen duten ikuskizunetik aldenduta, uda
sasoi honetan ere izan dira, beste helburu batzuekin bada ere, lehen mailako
izarren itzalpean arraunean jardun dutenak. Horren lekuko dira arraunean
aurten ikasi duten 30 emakumeak; tradizioa eta aisia uztartzen dituen batel
zeharkaldia; eta bost bandera irabazi dituzten beteranoak.

Miren Osa Galdona
@Mirentx_U

Zergatik ez arraunean 40 urterekin?
35 urtetik gorako 30 emakume, traineru
bat, eta erronka nagusi bat: Orio-Bilbo-Orio zeharkaldia egitea lau egunetan. Desafioa bukatu eta ia bi hilabetera
argi dute Ainhoa Pozok, Eider Osinaldek
eta Sorkunde Lizasok: “Ez diogu inori
ezer frogatu nahi izan, geure buruari
salbu”. 38, 43 eta 58 urte dituzte, hurrenez hurren, eta Zergatik ez? egitasmoko
protagonistetako hiru dira.
Lehen etapan, Orio-Bermeo bidean,
izan zuten ezusteko galanta. Halakorik
aurreikusita ez zegoela, itsasoa harrotu
eta Getariara heltzeko lanak izan zituzten. Eguerdian Bermeon behar zuten,
baina itsasoa baretu zain egon eta gaueko bederatziak aldera iritsi ziren Bermeora. Egun gorabeheratsua izan eta
gero, portuan zen jende andanak eginiko harrera beroak indarberritu zituen:
“Zoragarria izan zen, kaia jendez beteta,
txaloka, oihuka… Batez ere, emakumeen
aldetik sentitu genuen konplizitatea
izan da ederra, militantzia puntua zuen”,
dio Lizasok. Bermeotarrak “Aupa Orio!”
oihukatzen entzuteak eta goi-mailako
ligetan dauden lehia kutsuko ezinikusiak albo batera uzteak herrien arteko
36

elkartasuna adierazten dutela uste du
Pozok. Osinaldek “ahizpatasun zintzo”
horretaz ohartarazi du: “Lehiarik ez zegoelako animatu gaituzte. Gure buruarekin genuen erronka zelako”.
Hurrengo hiru etapak lasaiagoak izan
ziren, nahiz eta beti kezka izan Oriora
iritsiko ziren ala ez. Hiru arraunlarien
ustez, erronkaren amaiera, alegia helburua lortu izana, “inondik inora espero ez zuten eztanda” izan zen herrian.
Hala azaldu du Pozok: “Enrike patroiari
[emakumezko patroiak lortzen saiatu
arren ez zuten bakar bat ere lortu] aurpegia aldatu zitzaion Oriora sartzen hasi
ginenean. Gu herriari bizkarra ematen
gindoazen, baina berak dena ikusten
zuen”. Herritarrek, lagunek eta senideek
bi traineruei (30 arraunlariak bi trainerutan iritsi ziren Orian barrena) harrera
beroa, arraunlariek espero baino beroagoa, egin zieten.
Baina zergatik hasi ziren 30 emakume heldu, ia denak arraunean inoiz ibili
gabeak, halako egitasmo batean? Jakina
da oriotarrek joera eta gertutasun berezia dutela arraun munduarekin: estropadan bandera irabaztean herriko
plaza jaietan baino beteago egotea ohi-

koa da, eta ez da kasualitatea negu gorrian nahiz uda betean herri osoa horiz
apainduta egotea. “Oriotarrak izateak
eragingo zuen, dudarik gabe! Baina batez ere naturarekin eta kirolarekin zerikusia zuen zerbait egin nahi genuen”.
40 urteak betetzera zihoazen oriotar
batzuen ideia izan zen arraunean egitea,
ez betiko bazkari bat, ezta boladan dauden maratoi jendetsu horietakoren batean korrika egitea ere. 40. urtemugaren
ospakizunak berezia izan behar zuen,
eta Oria ibaiaren ondoan egonik, zer
hoberik arraunean egitea baino. Egitasmoan izena eman zuen gehiengoak ez
zuen inoiz arraunean egiteko aukerarik
izan, azken urteotako kontua baita emakumeak traineruan aritzea. Zergatik ez
egitasmoa arraunean egiteko bizitzako
abagune bakarra izan zitekeen. Orioko Arraun Elkarteari laguntza eskatu
ziotenean bi baldintza jarri zizkieten:
gutxienez hogei emakume elkartzea eta
arraunean ikasteaz gain erronka bati
heltzea. Whatsapp bidez iritsi zitzaien
gonbidapena Lizasori eta Osinalderi, askorik pentsatu gabe eman zuten baiezkoa: “Nik jada 58 urte ditut, eta aukera
hau opari bat izan da niretzat”, Sorkun2018/09/09 | ARGIA
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egiguren argazkiak

Orion 35 urtetik gorako 30 emakume elkartu ziren arraunean ikasteko.

de Lizasok amets bat bete duela sentitzen du.
Orioko Arraun Elkartearen babesean
aritu da taldea urritik uztailera. Horrek
ez du esan nahi egitura antolatuak dena
eskura jarri dienik. Instalazioetan eta
hainbat gauzatan laguntza izan dute,
baina behar ekonomikoa handia izan
da denboraldi osoan. “Dirua behar genuen materiala erosteko, ontzien gasolina ordaintzeko, janarirako… Babesleak
bilatzen hasi ginen”. Trainerua Eusko
Jaurlaritzak utzi zien eta Orioko Arraun
Elkarteak klubean bertan uzteko aukera eman zien. Lizasok hala adierazi
du: “Trainerua ezin duzu garajean gorde”. Eta prestakuntza fisikoa, teknikoa,
itsasoratzean ondoan izango den ontzi
laguntzailea... konplexutasun handiko
zereginak asko. Hala, egitasmoak zuzendaritza sendoa izan du eta kide horietako
bat izan da Ainhoa Pozo: “Gure helburua arraunlariok traineruan eseri orduko behar genuen guztia prest izatea zen.
Horixe izan da niretzat gogorrena, egun
osoan telefono mugikorra dantzan izan
dut. Erronka lortuta, merezi izan duela
uste dut. Bide bat ireki dugu Euskal Herrian horrelako ekimen gehiago egiteko”.
ARGIA | 2018/09/09

Tradizioa herriak mantendu dezan,
bateletan
Batelek egiteko garrantzitsua izan dute
euskal kostaldearen historian, eta zer
esanik ez herri arrantzaleetan. Lanerako tresna ez ezik, garraiobide ere izan
dira badia bereko bi herriren arteko
zubi lanak egiteko, besteak beste. Denboraren poderioz, aurrerapen teknologikoen indarrez, baina, bigarren mailan
geratu dira, eta kasik aisialdirako gailutzat har daitezke gaur egun.
1992an, batelak mantendu eta sustatzeko asmoz, lau donibandarrek euskal
kostaldea zeharkatu zuten, historikoki
izandako balioa ahanzturan erori ez zedin. Ontziari Teink izena jartzea proposatu zien batelaren artisauak, arrantzaleek atuna amuan dutenean erabiltzen
duten hitza aprobetxatuz. Hala, esperientzia gustatu, taldea elkarte bilakatu
eta Teink Trofeoa sortu zen.
Castro-Urdialesen hasi eta Donibane
Lohizunen amaitu dute aurtengo zeharkaldia. Edonon hasita ere, amaiera beti
Donibane Lohizunen dela dio Andoni
Torres parte-hartzaileak. 2011n eman
zuen izena lehen aldiz beste bi lagunekin batera, eta aurreko aldietan bezala,

aurtengo esperientzia ere oso aberasgarria izan dela dio: “Arraunaz gozatzeko
ez ezik, jendea ezagutzeko aukera bikaina da Teink Trofeoa”.
Uztailaren 30ean hasi ziren arraunei
eragiten, eta hala jardun zuten astebetez, guztira sei etapa osatuz. Aurtengo
edizioan hogei batelek hartu dute parte;
hemeretzi gizonezkoenak eta bakarra
emakumezkoena. Teink Trofeoak izenez
lehiaketa itxura izan dezakeen arren,
Torresek uste du oinarrian beste balore batzuk dituela erronkak, eta arraun
herrikoiaren eredutik gertuago dagoela
lehiakortasunetik baino. Egunero lau edo
bost orduz aritzen dira arraunean. Lehen
egunero eta orain ia egunero 45 minutu
erlojuaren kontra izaten dira. Horrekin
sailkapena osatzen dute antolatzaileek
eta horren arabera izendatzen da irabazlea. “Hogei bateletatik bi edo hiru aterako
dira irabaztera. Gainontzekoak beste filosofia batekin goaz. Arraun profesionalarekin alderatuta, beste kontu bat da hau”.
Antolatzaileak emakume gehiagok
parte hartzeko eginahalak egiten ari
dira, eta oro har edonork parte hartzeko
moduko ekimena dela nabarmendu du:
“Jendeak pentsa dezake arraunlari ohien
37
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Argazkian Zarauzko Arraun Elkarteko Badok 13 traineruko arraunlari beteranoak.

zeharkaldia dela, eta inondik inora ez da
horrela: gutxi batzuk gara arraunean ibili garenak. Bitxikeria moduan esan dezaket arraunlari ohiak baino, errugbilari
ohi gehiago irteten direla”. Zeharkaldia
uda erdialdean izanik, entrenamenduak
Aste Santu ostean hastea da ohikoa. Antolatzaileek uzten dizkiete batelak, oro
har ez baita ohikoa izaten norberak bere
batela edukitzea. Torresen iritziz, antzeko egitasmo gehiagok egon beharko
lukete, “arrauna ez baita soilik telebistan
emititzen dutena”.

“Beste” goi-maila

“Hedabideek ez digute inongo protagonismorik ematen. Orokorrean uste
dute edozein kiroletako beteranoen liga
ondo pasatzeko baino ez dela. Eta ez
da horrela. Gu irabaztera irteten gara,
eta azken segundoa ere lehiatu egiten
dugu”. David Elustondoren hitzak dira.
55 urte ditu eta Zarauzko Arraun Elkarteko Badok 13 traineruko arraunlaria
da. Bigarren urtea du Arraunlari Beteranoen Elkarteak antolatutako ABE Ligan
parte hartzen, eta uste orokorrari muzin
eginez, beteranoen arteko arraunak herrikoitik ezer gutxi duela uste du. “Ez
goi-mailako arraunlarien maila berean,
baina guk ere estropada guztiak irabazteko entrenatzen dugu”.
Uztailaren amaieran izan zen ABE
Ligako azken estropada. Bi ontzirekin
aritu da aurtengoan Badok 13ko tripulazioa: bata lehiatzen, eta bestea gon38

Teink Trofeoan, aurtengo udan, batelarien hogei taldek hartu dute parte.

bidatu gisa. Lehen ontzian aritzen da
Elustondo eta erreskadan bost bandera
irabazi dituztela nabarmendu du, tartean Gipuzkoako Txapelketa. Emaitzok
lortzeko, ordea, itsasoan ez ezik, handik kanpo ere lan handia egin behar
dela dio, baliabide ekonomikoak biltzen
batik bat. “Zarauzko Arraun Elkarteak
instalakuntzak uzten dizkigu, eta horri
esker bertan entrenatzen dugu. Baina,
gainontzeko gastu guztiak beterano taldeak ordaindu behar ditu: trainerua guk
erosi genuen, astebururo 30 lagunentzat autobusa kontratatu behar dugu, janaria, materiala… Babeslerik gabe ezingo genuke itsasora irten”.
ABE ligak baditu zenbait berezitasun,
izena emateko 45 urtetik gora izatea,

adibidez. Tripulazio osoan, baina, 38
urtetik 45era arteko hiru arraunlari
egon daitezke. “Arraunlaria izandakoa
naiz, duela 25 urte. Behin ezkonduta
eta familia osatuta, duela bi urte berriro ere talde batean sartzeko aukera
eskaini zidaten. Arraunak badu lotzen
zaituen zerbait eta askorik pentsatu
gabe, animatu egin nintzen”. Nostalgiak
baino, lehiatzeko senak itzularazi zuen
trainerura Zarauzko arraunlaria. Iazko denboraldian sailkapenaren erdialdean geratu ostean, aurten lau arraunlari batu zaizkie taldera. Fitxaketok
arraunlari ohiak izatea garrantzitsua
dela uste du Elustondok, “lehiakortasuna eta kalitatea” gehitu baitizkio ontziari. n
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denboraren makina

sexuak jainkotutako deabrua
Nagore Irazustabarrena
Uranga
@irazustabarrena

Mesopotamia, duela 4.000 urte. Sumeriar Inperioaren gainbeheraren ondoren, Asiriako erresuma indartzen hasi
zen eta, horrekin batera, asiriar mitologiaren pertsonaia sorta zabala taxutzen.
Ordukoak dira Nisroch deabru arriskutsua aipatzen duten idazkun zaharrenak.
Jatorriz, Asiriako suaren eta argiaren
jainko Nuskuren eta haren nagusi Ninurtaren zerbitzaria zen Nisroch. Gizakiren batek bi jainko horiek gogaitzen
bazituen, Nisrochek eta haren emazte
Kenelek sexuaren bidez ordainarazten
zioten egindakoa: iraintzailearentzat
ondorio latzak izango zituen sexu praktikak egitera bultzatzen zuten, nagusiki
intzestua eta adulterioa. Intzestuak heriotza zigorra ekarri ohi zuen bi ibaien
arteko inperioan eta, ohikoa denez,
emakumeek ere adulterioa biziarekin
ordaindu ohi zuten, eta gizonek, aldiz,
nahikoa zuten isuna ordaintzearekin.
Deabru bikoteak irudimen eta trebezia sexual harrigarria erabiltzen zuen
gizaki hilkor gaixoak galbidera bultzatzeko. Batetik, jakina, horrek beldurra
eragiten zien jainkoak mindu zituztenei. Baina, bestetik, deabruen dohainak
inspirazio iturri preziatua ziren orgia
eta festetan. Halakoetan geroz eta ohikoagoa zen Nisroch gurtzea eta haren
laguntza erregutzea.

british museum

Nisroch jainko asiriarra landareak bedeinkatzen ageri da erliebe honetan, baina haren iragana
bihurriagoa izan zen: sexua bultzatzen zuen deabrua zen.

Hala, denboraz, deabruaren ospeak
gora egin zuen. Mesopotamiako panteoi
jendetsuan horrelako eragin eta hierarkia
gorabeherak ohikoak ziren. Nusku nagusiak, adibidez, garrantzia galdu zuen nabarmen eta, azkenean, Nisroch haren gainetik jarri zuten gizakiek. Horrenbestez,
Babiloniar Inperioaren garaiko oholtxotan Nisroch ez da deabru gisa aipatzen,
jainko gisa baizik. Eta Biblia hebrearrak
dio Senakerib erregea “Nisrochen tenpluan” hil zutela, Kalhun. Egun, indusketei esker badakigu tenplu hura ez zela

Nisrochena, Ninurta nekazaritzaren eta
gerraren jainkoarena baizik. Baina hebrearrek biak nahastu izanak adierazten
du deabru ohiak hartutako garrantzia.
Ospeak izaera aldarazten die izaki hilezkorrei ere, eta Nisrochek kutsu sexual
eta ludikoa galdu zuen pixkanaka. Sexua
emankortasunarekin lotu eta jainkoen
lorazain bihurtu zen jainkotutako deabrua. Eldarnio eta gehiegikeria sexualen
protagonista izanak, erretiro lasaia izan
zuen Marduk eta Ishtarren barazkiak
zaintzen. n

Odisea-ren zatirik zaharrena

greziako kultura ministerioa
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Greziako Olinpiako santutegian grekoz
idatzitako buztinezko plaka aurkitu
dute, Homeroren Odisea-ren hamairu
bertso dituena. Zehazki, Odiseok Eumeo mirabearekin daukan elkarrizketa
jasotzen dute bertso horiek.
Greziako Kultura Ministerioaren arduradunen arabera, idazkunaren lehen
azterketatik ondorioztatu daiteke erro-

matar garaikoa dela, K.o. III. mendea
baino lehenagokoa. Epopeia ezaguna
K.a. VIII. mendean konposatu zutela
uste da eta, beraz, aurkitu berri den idatzia originala baino milurte bat berriagoa litzateke. Eta, hala ere, datazio zehatzagoak hasierako hipotesia baieztatuko
balu, orain arte aurkitutako Odisearen
zati idatzirik zaharrena litzateke. n
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pandanus erregistroa

Uztaren
hizkuntza
Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

Hizkuntza berezia du pandanus koxkorraren bilketak. Hango tribuek uste dute bilketa espedizioetan
hizkuntza arrunteko hitzak erabiliz gero, uzta alferrik galduko dela.
Hizkuntza berezia du pandanus koxkorraren bilketak. Hango tribuek uste dute bilketa espedizioetan
hizkuntza arrunteko hitzak erabiliz gero, uzta alferrik galduko dela.

Papua Ginea Berria ekialdetik mendebaldera mendilerro garai batek zeharkatzen du. Bere bi aieketan mendixkak
eta bailara itxiak daude, eta han, milaka
urtean bakarturik bizi izan diren tribuek kultura eta hizkuntza aniztasunaren sona ematen diote lurralde hari.
Mendilerro horretan, Pandanus generoko palmondo bat bizi da: 30 metro
inguru harrapa ditzake, eta anana tankerako fruitu koxkor sorta ugari ematen
du. Koxkor hori gordinik bezala egosita
jaten dute, eta Ipar Ameriketako pekan
intxaurraren antzeko dasta duela diote.
Fruitu koipetsua da, eta goseteetarako
eta ospakizunetarako jasotzen dute, eta
antzinako erritu zaharrekin lotzen da.
Agi danean, azken Izotz Aroan dagoeneko igotzen ziren itsasaldetik mendietara
fruitu hori jasotzera. Espedizioak erritu
izaerako ekintzak bihurtu ziren, eta horrek ezkutuko hizkuntzak piztu.
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Hizkuntza berezia du pandanus koxkorraren bilketak. Hango tribuek mendira sartzen direnean, hizkera arrunta
alde batera uzten dute. Bilketa espedizioetan hizkuntza arrunteko hitzak erabiliz gero uzta alferrik galduko dela
uste dute. Aldiz “pandanus” erregistroa
edo maila erabiliz, espiritu txarrak eta
etsaiak uxatuko dituzte, baita uztak izan
ditzakeen kalteak ekidin ere. Papua Ginea Berria osoan, klanen eta tribuen
hizkuntzak aldatu eta “pandanus” hizkuntza desberdinak bihurtzen dira, uztaren onerako.
Karl J. Franklin hizkuntzalari estatubatuar erretiratua hara iritsi zen
1958an, eta kewa hizkuntzaren “pandanus” erregistro horren berri eman
zuen 1972ko artikulu honetan: “A ritual pandanus language of New Guinea”. Berak zioen bertakoen ustez inguru guztia zakur basatiz josita zegoela

eta haien zaindari nagusia Kita-Meda
espiritua zela. Hark ezagutzen ez zuen
hizkera bat eginez, bakean utziko zituen Giluwe mendira pandanus fruituetara egiten zituzten asteetako espedizioetan. Mendian bizirik irauteko
hizkuntza funtzional bat dela dio Franklinek.
Andrew Pawley hizkuntzalari australiarrak kalam klanaren “pandanus”
erregistroa azaldu zuen: ez da espirituaren beldur sortua, baizik eta biltzen zen
uztaren kalitatea bermatzeko. Uztaren
bilketan hezetasunarekin lotura duten
edo mikatza, gazia, hutsa eta egunerokotasuneko hitzak tabu dira.
Magia, artea... Denetik esan izan da
erregistro horiek zehazteko. Lurraldea
mugatzeko era ere bada, izan ere erregistroa menperatzen ez duenak ezingo
ditu-eta mendia eta haren fruituak bereganatu. n
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Baratzegintza
ekologikoa
emakumeen
ahalduntzerako
tresna
Antsoainen
www.bizibaratzea.eus

EUSKAL HERRIKO AGENDA

Garazi Zabaleta
@tirikitrann

Irailaren 10etik 23ra: Algorta

argazkia: antsoaingo berdintasun
zerbitzua

Jasangarritasunarekin eta parekidetasunarekin zeukan konpromisoari erantzunez, 2016an emakumeentzako baratzegintza ekologikoko lehen tailerrak
antolatu zituen Antsoaingo Udalak, Berdintasun Zerbitzuarekin elkarlanean.
“Baratze ekosoziala jarri genuen martxan, emakumeen ahalduntzea bultzatzeko helburuarekin”, azaldu du Eva
Isturiz Garcia Antsoaingo Udaleko Berdintasun teknikariak. Bazituzten aurretik herrian beste hainbat baratze gune
martxan, gaztelekuan eta eskolan adibidez. “Baratzeak, lurra lantzeak, jendearen ahalduntze prozesurako ahalmen
berezia dauka”, dio.

Tailerretik talde autogestionatura

Lursaila prestatzea eta Arrea agroekologia elkartearen tailer teoriko-praktikoa antolatzea izan ziren lehen pausoak. Tailerrak Antsoaingo emakume
guztientzat zabalik bazeuden ere, plaza
batzuk lehendik Berdintasun Zerbitzuko beste zenbait proiektutan zeudenentzat gorde zituzten: indarkeriaren
prebentzio programetan zeuden emakumeak, esklerosi elkartekoak… Lehen
urtean laborantza tekniken inguruan
formatu ziren batik bat, baina segituan
ohartu ziren antolatzaileak emakumeen
autoestimuaren, ahizpatasunaren eta
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ahalduntzearen alorra ere gehiago landu beharra zutela. Horregatik, bigarren
urtean genero gaietan diharduen psikologo baten saioak jaso zituzten.
Hiru urtez tailerrak antolatu ostean,
forma berria hartu du proiektuak: emakumeek autogestionatutako baratze
taldea sortu dute. “Baratzegintza ekologikoan dihardute, eta Antsoaingo kolektiboek osatzen duten Txoko Gorrin
ere parte hartzen dute”. Errotzen izena
hartu du taldeak, eta herriko edozein
emakumeri dago irekita.

Talde anitza

“Hasieran interes handia piztu zuen eta
erantzun oso ona izan zuen ekimenak,
baina emakumeok motxila asko daramatzagu gainean, eta pixkanaka emakume batzuk uzten hasi zirela ikusi genuen”, dio Isturizek. Talde formatuan,
berriz, emakume bakoitzaren erritmo
eta beharrizanak kontuan izatea errazagoa da, eta bakoitzak bere aukeren
arabera hartzen du parte.
Parte hartzaileen profila anitza dela
azaldu du teknikariak: “Badaude ezgaitasunak dituzten emakumeak, jatorri
eta adin tarte ezberdinetakoak…”. Azken
helburua, baratzean ez ezik herrian presentzia irabaztea zela dio teknikariak,
eta pixkanaka lortzen ari direla. n

Tosutik Uribe Kostara porlan azpiko lurra
irauliz jardunaldiak eta martxa.

Irailak 13: Beintza-Labaien
Zubialde Patxakak etxaldera bisita.
EHKOlektiboa elkarteak antolatuta.
10:00etan herriko plazatik abiatuko dira.
Bazkaltzeko, bakoitzak eraman partekatzeko jakia.

Irailak 15: Urretxu
Nekazaritza Ekologikoaren X. Azoka.

Irailak 15: Lekaroz
Sagastira bisita gidatua. 9:30ean, Larraldea sagardotegian.

Irailak 15: Bermeo
Zetazeoak ikusteko bisita itsasontziz.
9:30ean kaitik irtenda, 4 ordu eta erdiko itsas bidaia. 7 urtez gorakoentzat.
Prezioak: 12 urtez beherakoek 28 euro,
hortik gorakoek 40 euro. Izena emateko:
946 870 402.

Irailak 15: Hernani
Ardo ekologikoen dastaketa. 19:00etan
Otaegi ardotegian. Erreserba egiteko:
681394083.

Irailak 16: Bilar
Arabako Errioxako mahats bilketaren
25. jaia.
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komunitatea

nola saldu gauzak azokan: Sartu argia.eus/azoka helbidean, eta klikatu “Saldu” atala.
Bost minutuan jar daiteke edozer salgai Interneten, euskal herritar denen eskura.
argia jendearentzat musutruk: ARGIAko kideei zerbait eman nahi izanez gero,
badugu aukera. Ostegunero 10:00etan jartzen ditugu ARGIA Jendeak musutruk hartu
ditzakegun gai berriak publiko, azkarren dabilenak eraman ditzan.

www.argia.eus/azoka ·

@argiaAzoka

87

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

salgai

AZALERATU ALDARRIAK
ETA BULTZA HIRU
PROIEKTU HAUEK
“Inor ez da ilegala” eta “kalea gurea da”, hona
aktualitatearen lehen lerroan dauden bi aldarri, euskal auzian ere aldarrikatu izan ditugunak. Kamiseta hauek, ekinean diren beste
proiektu batzuekin elkartasun sarea josteko
modua ere badira: “Inor ez da ilegala” kamiseta erosita, bi euro bideratuko dira Bilboko
Mbolo proiektura, senegaldarrek beren lana
sortzeko eratzen ari diren kooperatibara. Els
carrers seran sempre nostras kamiseta erosita, bi euro bideratuko dira Kataluniako Directa hedabide independentera.
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gai
musutruk
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Inor ez da ilegala:
15 euro

Els Carrers seran
sempre nostres:
13 euro

Irailaren 13an, 10:00etan...
ARGIA Jendearentzat musutruk jarriko ditugu argia.eus/azoka webgunean.
Ez da zozketa, azkarren ibiltzen denak eramango ditu!

Bizi Baratzea lamina 19 eta 20

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:

Landareak
Lantzen
2019

informazioa
“ Euskarazko
Euskal Herriko ikuspegitik,

”

askatzailea eta kritikoa
Roberto Tornero Maguregi
(Erandio).

Landareen
notak
idazteko
pentagrama

mailako informazio
“ Lehen
kontrastatu eta

”

euskalduna

Joxe Luix Segurola Kerexeta
(Azpeiti).

Sarean arrantzatua
komikiak
ekarritako tira
Komikipedia
@komikipedia

Itsaso Zubiria Etxeberria
@itsasozubiria

Ilargialdi baten bueltan itzultzeko asmoa nuen, baina zazpi eguneko atzerapenarekin eta amandreak hurrengo
buelta hasita duela natorkizu orri honetara. Opor osteko itzulera gogorra
izaten omen da –oporrik izan duenarentzat, bederen–, baina jai-egunak gustura hartzen ditudan bezala, ni bueltan
gustura moldatzen naiz berriz ere errutinara. Eta zer hoberik martxa hartzeko
agenda bat baino?
Hamaika arrazoiri lotutako agendak
aurkituko ditugu saltokietan, baina ezagutzen al duzu landareena? Iragan urtean argitaratu zuen ARGIAk lehen aldiz
landareei eta ilargiari lotutako agenda;
hil bakoitzean zer eta nola landu, erein,
aldatu, ilargiaren gora-beherak nola
ulertu... Jakoba Errekondoren jakintza
Antton Olariagak ilustratuta.

Tresnak eta lanabesak protagonista

Bi argitaraldi egitera heldu zen iragan urteko agenda Durangoko Azokan
arrakasta izanda, eta balorazio positiboa eginda, estilo beretik jarraitzeko
apustua egin da bigarren urte honetaARGIA | 2018/09/09

rako. Aurrekoak baratzearen munduari
modu orokorrean begiratu dion bezala,
oraingoak ere ez dio muzin egingo ikuspegi oso horri, baina izango du berezitasun bat. Dagoeneko inprentatik aterata izango den liburuxkak lurrari eta
landareei lotutako lanabesetan jarri du
fokua; garai batekoak bezala gaur egun
oso erabiliak direnak, irudiz lagunduta,
izen-bilduma tokian tokiko sinonimoak
azalduz, zertarako erabiltzen diren...
Beraz, agendan izango dugu tartea gu
lana egiten goazen heinean apuntatzen
joateko, baina eskaintzen digu, baita
ere, informazio garrantzitsua egin nahi
ditugun lan horiek modu eta garai egokian egiteko. Hil hasiera bakoitzak bere
sarrera izango du, eta bertan azalduko
dira hilabete horretan egitea komeni diren lanak.
ARGIAren interneteko ‘Azoka’ atalean
eskuratu daiteke agenda (azoka.argia.
eus) 12 euroan. Baita liburu-dendatan,
baratzeari eta baserriari lotutako denda eta sindikatutan, Durangoko Azokan
edo Jakoba Errekondoren herriz herriko
hitzaldietan ere. n

Orain arte 40 komikiri buruzko
aipamenak egin ditu @jtorner-ek
@argia-ko bere blogean, tartean
16 komiki-kritika: hauetako
10 #komikiaeuskaraz dira
eta gainontzekoak kanpoko
autoreenak: Guy Delisle, Frederik
Peteers, Paco Roca, Jodorowsky,
Miller...
Aitor Aretxaga
@bekereke

Akira, Blacksad, Batman,
Watchmen... latzak danak!
Euskal komikien sailerako nire
ekarpena: Kortsarioen ostatua,
Dani Fano eta Guillermo
Gonzalezena. Gaztelerazkuetan,
ostera, Hellboy, Mike
Migonolena, Monster eta 20th
Century Boys, Naoki Urawasena
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Iñaki Irazu
“Gertatzen denak
hitz egin behar du,
eta ez lengoaiak”
Parajeotan Bartlebyrik izatekotan, Iñaki Irazu da hori. Beti letra artean,
baina beti itzaletik. Zer edo zer atera izan du literatur aldizkarietan, bereak
dira Jabier Muguruzaren kanta askoren hitzak, baina aurten, 64 urterekin,
argitaratu du estreinako poema liburua: Errukiaren saria (Erein). Horren
aitzakian hizketan hasita, hizkuntz erregistroei buruzko aferetaraino eraman
gaitu solasak, eta ez diogu guk frenurik jarri.

Kepa Matxain
@kmatxain
Argazkiak: Dani Blanco

Liburuaz hasi aurretik, zutaz galdetu
behar dizut. Plazara ateratzeko presarik
ez, baina behin aterata, betetasun sentsazio batekin gelditu omen zara.
Hala da. Nire kasuan hau izan da momentua. Lanetik erretiratzean sentitu nuen paperak ordenatzeko beharra,
gainetik kendu nahi nituen asko, eta
sailkatzen hasi nintzen. Cioranek zioen
artistak zerbait egitean beti duela segurtasun falta bat, lausengu behar bat,
besteen iritziari begira jartzen duena.
Nire izaeragatik –neurotiko samarra
izan– poemak errepasatzen nituen
etengabe: idazten duzu bat, uzten duzu
beratzen, handik pixka batera irakurri
eta aplikatzen diozu adimena, arrazoia.
Aldatzen hasten zara. Azkenean, konturatzen zara ondo zegoela hasieratik...
Horrela ibili naiz. Gainera, sortze pro44

zesua beti bake batetik dator. Eta hori
da denbora librea izatea, osasuna –bai
psikologikoa bai fisikoa–, aldartea...
Adinak ematen duen zentzuarekin eta
lengoaiaren jabetzarekin eginak daude
poemok.

Minetik ezin al da sortu?
Ez ditut mina eta bakea kontrajarrita
ikusten. Hitza beti zauri batetik ateratzen da. Grazia egoera batean banago,
beharbada trikitixa entzungo dut, dantza egin eta sagardoa edan. Osasunetik
eta betetasunetik ez da deus sortzen.
Begira kanta tradizionalak: Pello Joxepe,
Maitia non zira, Brodatzen ari nintzen...
hitz horiek denak zauritik jaiotzen dira.
Bakeak ez du esan nahi norberak bere
zauriak ez dituenik. Baina zauriak jaten
banau, ezin badiot aurre egin, ezingo

naiz adierazi. Zauriak mendean hartzen
duenak ez du ezer sortzen. Nire anaiari –Joseba Irazuz ari da, alegia, Bernardo Atxagaz– gertatu izan zaio: liburu
bat idazten ari zela, familian arazo bat
suertatu, eta ia astebetez zurian gelditu.
Zerbait adierazi nahi baduzu, munduak
bakean utzi behar zaitu.

Anaia aipatu duzu. Hura oso gaztetatik
ibili da literatur munduan, Pott, Ustela,
Oh Euzkadi... Non zinen zu bitartean?
Hor egon naiz... Gertatzen da nire lanak,
betebeharrak eta martxa nituela. Neure
burua justifikatzeko edo, beti esaten
dut poesia ez dela nobela bat edo saiakera bat bezalakoa. Mendira joan eta
egarri garelarik, aurkitzen dugu ezusteko iturri bat, ur xirripa bat. Xirripa
horretan asetzen gara, plazer izugarria
2018/09/09 | ARGIA
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eragiten digu, eta horri esker segitzen
dugu bidean. Bi elementu ditu xirripak,
gainera: ura bera –asetzea–, eta hotsa.
Irudi horrekin azaldu izan dut neure
burua. Dena dela, badira 25 bat urte
Jabier Muguruzarekin kolaboratzen ari
naizela, eta atera izan ditut poema batzuk hainbat aldizkaritan ere –Garziarena, Zurgai, Erlea–, askotan anaiaren
paseari erantzunez. Eman dit kantxa
pixka bat.

Hiru atal ditu Errukiaren saria-k. Arreta
deitu dit, batez ere aurreneko atalean,
nola sarri urrundu duzun fokua Ni-tik
–poesian hain ohiko ahotsa dena– hirugarren pertsona batera. Ahots askok hitz
egiten dute.
Liburuari identitatea emateko, izenburu hau jarri diot: Errukiaren saria eta
ARGIA | 2018/09/09

beste kronika batzuk. Kronika hitzak balio du lehen atalerako batez ere, baina
zeharkatzen du liburu osoa. Kronikak
istorioak dira, baina denek dute presentzia bat: kronika egileak bertan egon
behar du. Batzuetan Ni-a izan daiteke
hirugarren pertsona, eta besteetan hirugarren pertsona izan daiteke urruntzeko behar bat, kontatzen dena oso
gogorra delako. Poesia ulertzeko modu
honetan garrantzitsua zer den? Xehetasuna. Kronista sena duena xehetasunaren bila doa eta, gainera, xehetasunak
eduki behar du esanahi bat. Kronika
batek behar du haragi bat, bere burua
ordaindu behar du, erran bakoitzak
behar du mamia. Bide horretan, poema
gehienetan agertzen da boz bat. Hitzak
jaiotzen dira buruan, bihotzean edo sabelean. Hor agertzen diren bozak –poe-

ma jaioarazten duten haziak– erraietan
jaiotzen dira. Gero gehitzen zaie beste
guztia: ingurua, istorioa, lekua... Landare bat mendu dadin lurra, ura eta argia
behar diren bezala.

Kronikak toki eta une jakin batean gertatua biltzen du, ordea. Testuinguruaren
ezagutza eskatzen du. Ez al duzu arriskurik sentitu txokokerian erortzeko, zerbait
ez-unibertsala egiteko?
Bururatzen zait beharbada literaturan
(eta artean) gaiak ez direla hainbeste.
Bakardadea, heriotza, maitasuna... Ataka batean, pertsonaiak nola erantzuten
dion beldurrari, nola bizi duen amodioa
edo desamodioa... Egia da, kronika izan
ala ez izan, arrisku hori beti dago, baina
hori liburuaren problema litzateke. Bestalde, badira hitz batzuk kultura uniber45
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tsalean indar berezia dutenak. Adibidez,
poema batean ageri da maleta. Grezian
maletari metafora esaten diote. Oihartzun handiko hitza da, adierazten du
bidaiak ze garrantzia duen pertsonaren
bizitzan. Beste poema batean ageri da
pertsona bat gosez, eta barruan dauka
Zizare Handia... azkenean goseak hiltzen
da. Guztiak ere, edonon topatzeko moduko egoerak. Edo agertzen da tortura,
munduko edozein poliziaren eskuliburuan ageri den zerbait. Galdera polita
da, halere: ea badagoen nire poesian
unibertsaltasun horri heltzen dion sinbologia bat. Nik uste dut baietz. Zenbat
sinbolo ditugu pertsonok geure burua
ikusteko, ulertzeko? Irakurria dut nonbait ez direla hainbeste: bidea, arbola,
zerua, hodeiak, iturria... bisualki harrapatzen ditugun lehen irudiak.

Poemetako irudi asko, zuzenean ez bada
zeharka, Euskal Gauzarekin lotuta daude: kartzela, erakundea, salataria, edota,
nabarmenago, Yoyesen hilketaren eguna.
Bai. Hiru geografia emozional biltzen
dira liburuan, hiru sukalde diferente,
bakoitza atal batean. Gatazkaren inguruko giro soziopolitiko hori lehenengoan dago batez ere. Ez dut esaten ni
bigarren edo hirugarren geografian
negoenean giro politikoa bestelakoa
zenik, soilik ni beste geografia batean
nengoela. Zergatik giro hori? Ba hori
bizi izan nuenez, hori gogoratzen dudalako. Kronikalariaren baldintza da bertan egotea, baina ez oso barruan. Oso
barruan bazaude, ez zara kronikalaria,
beste zerbait baizik. Aldiz, kanpoan baldin bazaude, ez duzu bizi izaten eta ezin
duzu kontatu. Horiez hitz egiten dut,
bizi izan ditudalako, niretzat presentzia
bat izan direlako. Presentzia oso sakonak? Ez, baina tira, adibidez nik Yoyes
ezagutu nuen, bere lagunen laguna nintzen, noiz edo noiz agurtuko nuen alde
zaharrean...
Amaiera aldera nabarmenago ageri da
Ni-a. Eta sarri da Ni bat edertasunaren
bila dabilena, edo are, edertasunak ustekabean harrapaturik, hura kontenplatzen
duena. Zubiondoko Gaztainatze-n edo Espaloian nindoalarik-en, kasurako.
Kantetako poemak dira azken atalekoak,
editoreak eskaturik sartuak. Asko maite
ditut, beste kolore bat dute. Nahi nuke
hurrengo batean geografia horretako
46

»» “Sortze prozesua beti bake
batetik dator. Eta hori
da denbora librea izatea,
osasuna –bai psikologikoa
bai fisikoa–, aldartea...”

»» “Kronikalariaren baldintza
da bertan egotea, baina
ez oso barruan. Oso
barruan bazaude, ez zara
kronikalaria, beste zerbait
baizik. Aldiz, kanpoan
baldin bazaude, ez duzu
bizi izaten eta ezin duzu
kontatu”
»» “Nire ahalegina gauzak
kontatzea da. Horretarako
hiru baldintza behar dira:
kontatzeko zerbait izatea,
kontatzen jakitea, eta
kontatzeko gogoa izatea”
»» “Behar dugu hizkuntza
ekonomiko bat, kolpe
silabikoak, indarrak
eta keinuak bat egingo
dutena”

gehiago sartzea. Gehitzen diote liburuari kaos elementu bat, eta gustatzen
zait hori, liburuari definizio batean ezin
heldu izatea. Kaosarekin lotuta daude
poesia irakurtzeko bi elementu garrantzitsu: momentua eta modua. Poesiaren
momentua eta bere modua ez da nobela
batena, edo saiakera batena. Poema liburu bat ez da hasi eta buka irakurtzeko. Aldiko poema bat edo bi irakurtzea
aski da, momentu horren itzala –baldin

badu– jasotzeko, eta norbere buruarekin lotzeko.

Oro har, estilo lau samarrean idatzitako
poemak dira, tonu narratibokoak. Irakurri dizut ez zaizula distira interesatzen.
Zergatik?
Nire ahalegina gauzak kontatzea da.
Horretarako hiru baldintza behar dira:
kontatzeko zerbait izatea, kontatzen
jakitea, eta kontatzeko gogoa izatea.
Kontaera bera da garrantzitsua, esaten
dena. Gertatzen denak hitz egin behar
du, eta ez lengoaiak. Lengoaiak ez du
protagonismorik behar, kontakizunaren
otsein izan behar du, mugatu behar du
gertatzen dena esatera. Metaforak eta
bestelakoak erabiltzea? Tira, batzuetan
bai. Kontakizunari batasun bat emateko,
istorioak lapsus bat duenean eta zerbait
ezin denean bestela esan.
Irakurle modura, sarri aurkitzen al duzu
poesian baloratzen duzun hori?
Esango nuke baietz. Adibidez, orain irakurtzen ari naiz Jane Kenyon, eta tradizio horretan badago soiltasuna, apaltasuna, narrazioa. Gauzak kontatzen
dituzte, alegia. Euskal literaturarekin,
berriz, karramarroaren bidaia egiten
ari naiz, atzerantz. Irakurri dut Xabier
Lete, adibidez, eta tira, ez du oso tonu
narratiboa, baina ez da abstraktua bere
sentimenduez ari denean. Edo irakurri
dut Pedro Mari Otaño bertsolaria. Edo
Uztapideren liburuko bertso horiek,
zaharrei buruzkoak, apalak dira, baina
era berean indartsu kontatzen ditu gauzak. Orain, berriz, Gabriel Arestirekin
nabil, baina hark Harri eta Herri-n tonu
indartsu hori erabiltzen du...
Sinestea kostatzen zaizu.
Kontua da horretan gelditzen dela: tonifikantea da. Bere momentua betetzen
du. Une batez, ezkor banago, animatu
nahi badut, irakurtzen dut bere poema bat –Ni hilen naiz (...) / baina nire
aitaren etxeak / iraunen du / zutik, eta
abar– eta txute bat bezalakoa da. Liburu bakoitzak du bere momentua, zuk
aukeratzen duzu noiz irakurri eta noiz
ez. Nirean ez dago metaforarik, subjuntiborik –egin dezagun, joan daitezen,
bihur dadin–. Hori beste momentu bat
da. Otoitzarena.
Eta momentu hori, otoitzarena, interesatu zaizu inoiz?
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Bai, nik ere egin izan dut. Otoitza saihestezina da, eta bizigarria. Denoi jaiotzen
zaigu une batean edo bestean. Norbere burua adoretzeko balio du. Kontua
da zaila dela, ze ateratzen zait “Jauna”
edo “zu” bat. Ni ez naiz sinestuna, ordea,
eta berehala zalantza: norekin ari naiz?
Idazle argentinar batek zioen otoitzak
idazteko ez dela zertan sinestuna izan.
Berak behar zuela dialogo hori. Besterik da horrek, sinesmenaren arabera,
sor dakigukeen txundimena. Adibidez,
orain ari naiz irakurtzen poeta hilberri bat, Patxi Ezkiagaren Jaunarekin supazterrean: Gandiaga oroituz. Otoitzak
dira. Gandiaga ageri zelako erosi nuen.
Eta bai, pilotan bezala, Gandiagaren hitz
-buruek jartzen diote sakarria, baina
gero Jaunarekin –maiuskulaz– interlokutatzen du. Tarteka heltzen zait, bidazti hitza erabiltzen duenean, esaterako.
Gertatzen da fedeak ez duela lehortzen
hitza, ez duela ateratzen poesian hitzek
barrura heltzeko behar duten ikara arina, itzala, dar-dar hori. Nolanahi ere,
irakurtzen ditut pare bat, pilula hartu,
eta ezin hobeto lokartzen naiz.

Idazterakoan sarri erabili dituzu estandarretik kanpoko formulak: Nik´e, Ne´
laguna, Bat´e, T´hala... zer bilatu duzu
horrekin?
Ezin izan diot eutsi –barrez–. Ez da
nahikeria hutsa, halere. Esan dut, bozak erraietan jaiotzen dira, eta erraietatik datorrenari ez diote balio akademiako arauek. Ahots hori kolpeka
ateratzen da, elementu silabiko minimoarekin. Ezin dut keinu azkar bat sei
silabatan adierazi. Silaba erdiak sobera
gelditzen dira. Dramatikan, keinuak
eta kolpe silabikoak bat etorri behar
dute. Erregistro akademikoa ondo
dago, filosofiako tesi batean hasi behar
dut ezen-ak eta elementu erretorikoak
erabiliz, denbora eman dezan diodana
ulertzeko. Baina dramatikan behar dut
abiada handiko zerbait, ateratzen dena
borborka, kolpeka. Askotan, erregistro
neutro horrek zapuztu egiten du dramatika. Gauza bera esateko silaba asko
behar baditut, keinutik erauzi egiten
dut. Esaten badut “ezin zuen gehio”
esan ordez “ezin zuen gehiago”, zerbaitegatik da. Gaztelaniaz esaten dugu
“más”. Kolpe bakarra. Euskaraz silaba
inflazio bat ikusten dut. Adierazkortasunaren aurka doan esaldiaren luzapen bat.
ARGIA | 2018/09/09

Horri soluzio bat topatu nahian silabak
mozten dituzu, eta, era berean, euskalkia
agertzen da, ezinbestean. “Gehio” ez dute
esango Ibarrangelun.
Bai, hori hala da. Han nola esaten duten
ez dakit, baina ziur ez dituztela hiru silaba erabiliko, esango dute “gehidxau”
edo halako zerbait. Poema batean erritmoak agintzen du, hitza erritmoaren
menpe dago –are, ez dago ezta egilearen menpe ere, musika batek eramaten

du–. Behar dugu hizkuntza ekonomiko
bat, kolpe silabikoak, indarrak eta keinuak bat egingo dutena. Eta hain da ebidentea egun hor desajuste bat dagoela...
Ikusten dut dramatika falta bat pelikuletan, teatroetan... zirkulazio sozialean
narrazio dramatizatua ez dago islatua.
Non entzuten dugu izorrai? Dena dela,
gaiak ez nau berotzen. Editoreak “ne”ren ordez “nire” jartzeko esaten badit,
ez naiz gerra ematen hasiko. n
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Ezagutzeko eta ekiteko

Amaia Alvarez Uria

Leslie Feinbergen Stone butch blues (1993)
aurtengo maiatzetik dugu eskuragarri euskaraz Fermin Zabaltza itzultzaileari eta Katakrak
argitaletxeari esker Mari-mutil handi baten
bluesa titulupean. Jess Golberg fikziozko pertsonaiaren bizitza da liburu honetan deskubrituko duguna. Lesbiana (stone) butch edo mari
-mutil (handi)a izandakoak lesbiana trans* edo
emazte-gizon izanez bere gorputzean etxean
sentitzea lortuko du.
Stone butch (edo mari-mutil handia) definitzeko J. Halberstam-en Female masculinity
(1998) liburuan hurrengoa topatu dugu: sexu
eta genero sistema binarioak kolokan jartzen
dituen genero queer bat da (maskulinitate
femeninoaren adierazpena eta subjektibitate
transgeneroaren arteko gorputz lesbianoa; inposatutako feminitate anatomikoaren ukoa egiten duena bere maitaleei
sexualki ukitzerik ez utziz).
1970eko feminista lesbianoek
1950eko eta 1960ko hamarkadetako
butch-femme rolak arbuiatu zituzten
heteropatriarkatuaren kopia zirelakoan. Hortaz, maskulinitate femeninoa
lesbianen komunitatean debekatzeak
butch batzuk lesbiana izaerarekin ez
identifikatzera eraman eta transgenero
kategoriara hurbil ditzake. Bidegurutze
horretan topatzen dugu Jess. Itxura gogorra duen kide atsegina da. Mari-mutil
izateko modu asko daudela esaten du,
eta bera ez emakume eta ez gizon dela,
mugak eta binarismoak gaindituz.
48

Mari-mutil handi
baten bluesa
Leslie Feinberg
Itzultzailea: Fermin Zabaltza
Argitaratzailea: Katakrak, 2018

Leslie Feinberg idazlea (1949-2014).
AEBetako mari-mutil, lesbiana eta
transgenero aktibista.

		

Kanta tristea da bertan duguna (bluesa): lesbiana maskulinoen bizipen latzak eta zenbait
zapalketa eta borrokaren testigantza (hainbat
intersekzionalitate izango dugu pertsonaietan). Ingurukoengandik biolentzia eta jazarpena jasango ditu, lesbofobia eta transfobia batez
ere, eta desberdin/konplexu sentitzearen
ondoriozko beldurra eta lotsa.
Askapen mugimendu batzuen hastapenak
ezagutuko ditugu (Stonewall-en ingurukoak
eta lehen sindikatuak AEBetan). Eta komunitatearen eta elkarlanaren beharra azpimarratuko
ditu, bai LGTBQ mugimenduan, bai langileen
borrokan.
Zapalketen aurkako nobela dela esan zuen
2003an (lesbianak, transak, langileak, beltzak,
prostitutak dira pertsonaia nagusiak). Eta euskarazko bertsioaren hasieran hurrengoa dio:
“Zapalkuntza, erresistentzia eta harrotasuna bizi
duen norbaiten ahotsa da”. Oso liburu gomendagarria ezagutzeko eta ekiteko gogoa pizteko. n
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Ertzetatik kanpo
Iker Barandiaran
@ikerBarandiara

Demak
Indie deritzona tribu oso berezia da; jatorrizko izaera edo izana erabat galduta edo lanbrotuta duena. Hala, musikaren negozioak, diskoetxeek, banatzaileek eta kontsumitzaileek
bizi izan dituzten eraldaketen ondorioz, gaitza
da BBK Live eta halako jaialdien parte-hartzaileak independentetzat hartzea. Eta badira
beste eszena askotan izaeraz eta jarreraz multzo honetakoak (oro har hartuta) baino izate
askoz independenteagoa dutenak. Hala ere,
ezinezkoa da indie deritzoten horiek guztiak
multzo berean sartzea, ñabardura asko daude
beraien artean.
Maruriko talde gazte honek ere tribu horretan ikusi izan du bere burua. Sorreran bi
neskak eta bi mutilek osatzen zuten taldea,
ingelesez abesten zuten eta –ezin da ukatu–
Belakoren tempo eta kadentzia oso presente
zuten. Halakoa da beraien estreinako Lurra/
Haizea/Ura/Sua lana, teklatuz jositako malenkonia eta energia koktel bizia. Baina tartean
Gaztearen Maketa lehiaketa irabazi eta hainbat aldaketa izan ditu taldeak.
Iaz In the ocean singlea kaleratu zuten,
Manchesterreko traza handia daukana: pausatua, iluna eta minimalista, baina 70eko hamarkadako energia zantzu batzuk ere badituena.
Eta aurten Demak disko luzea oso-osorik
euskaraz eta hirukote formatuan –jada ez dago
emakume ahotsik–, bestelako eskaintza erdituz.
Etiketak-ek edaten du noise-popetik, baxua
nabarmendu egiten da eta riff interesgarria
dauka; gainera dantzagarria ere bada. AnARGIA | 2018/09/09

DEKOT
Antichoke records, 2018

Dekot taldea
Marurin
sortu zen
2014an.

tartida-k kutsu elektronikoagoa
eta intimoagoa dauka, nahiz eta rock jantzia
indarrez janzten duen. Amildegietan-ek badu
zorrik Pixies-ekin eta rock melodikoagoa zein
intentsoagoa uztartzen ditu. Etxea barnekoiagoa eta pausatuagoa da, baina jostaria. Aldentze agindua erritmo biziko pieza rockeroa da,
ñabardura jostariak ere badituena. Entzulea-k
emozioekin eta intentsitatearekin jokatzen
du Kerobiaren pareko eztanda egin artean.
Egonezin undergrounda zapalgailua da, indartsua eta bortitza. Gonbidatua dantzagarria da,
zarata eta disco-a ezkontzen dituena. Arreba
elektro-pop irudimentsua. Eta Talako neska
pausatua eta gardena.
Badu, deko, Dekot-ek aurrera egiteko ausardia eta etiketa arraio horren ertzetan, baita
rock indartsuan ere, sortzeko abilezia. n
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zuzeneko emanaldia

bertsolaritza | jaiak

Txosna
arteko
errimak
bertso saio feminista
Bertsolariak: Iratxe Ibarra, Oihane Perea
eta Jone Uria.
Noiz: Bilboko Aste Nagusian, abuztuaren 21ean.
Non: Mamiki konpartsan.

testua eta argazkia:

	Dabi Piedra

Bertsozaleak izaten du non aukeratu
Bilboko Aste Nagusian, Santiago plazan
egunero-egunero antolatzen diren ohiturazko saioak eta konpartsek han-hemen egiten dituztenak aintzat hartuz
gero. Oholtza gainera agertzen direnen
artean oreka bilatzeko, Mamiki konpartsak hiru emakume eraman zituen
jaietako astearteko saio feministara:
Iratxe Ibarra, Oihane Perea eta Jone
Uria. Arratsaldeko eguzkia indartsu,
beste txosnetako musika urrunean entzungai, jaizaleen joan-etorriak... bertsotarako giro ezohikoan saio polita
ateratzeko gai izan ziren hirurak, Izar
Mendiguren gai jartzailearen esanetara.
Festaren alde onak eta txarrak maiz
aipatu zituzten bertsolariek, gaiek horretarako bidea ireki baitzuten. Binaka, Iratxe Ibarrak Aste Nagusiaren alde
egin zuen eta Jone Uriak kexatzeko arrazoiak eman zituen. Hurrengo ariketan,
Ibarra zegoen zalantzati, parranda egin
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ala ez, eta Uria aingerutxoa eta Perea
deabrutxoa zituen buruan jiraka. “Izan
nahi baduzu, behar den moduko ama/
ez zaitezela hurbildu Oihanerengana”,
bota zion Uriak. Deabrutxoak, ordea,
persuasio gaitasuna erakutsi zuen: “Badakizu infernuan, txosna asko daudela”
biribildu zuen bertsoetako bat. Truke
polita eskaini zuten ariketa horretan,
publikoaren pozerako.
Koplaka aritzeko, jaietan saltzen dituzten sobre sorpresa horietako bana
eman zien gai-jartzaileak bertsolariei.
Plastikozko pistola egokitu zitzaion Ibarrari, betaurreko more handiak Pereari
eta ileorde koloretsua Uriari. Betaurreko moreek eman zezaketen zeresana
saio feminista batean, baina pistolari
etekin handiagoa atera zioten. Zorriak
garbitzeko ur pistola etorri zitzaion burura Pereari eta Uriak, aldiz, boladun
pistola zelakoan, zera bota zuen: “Pilotaria dugu Iratxe ta kontuz/ baietz bidali
bolak urrunago eskuz”.

Umorea eta adar jotzea nagusi izan
ziren saioan, testuinguruak hala aginduta, baina seriotasunerako tartea hartu
zuen Uriak, bakarka, bost urteko umea
aldean hartuta festarik festa kaleko saltzaile dabilen andre etorkinaren azaletik. Aldarrikapen ukitua, berriz, Ibarraren zigilu eta guzti etorri zen. Aste
Nagusiaren 40. urteurrenaren harira,
Marijaiaren paperean, jai eredu herrikoia defendatu zuen: “Beste 40 urte nahi
dodaz, holan jarraitzeko/ gura dodana
esateko ta, nahi dodana egiteko”.
Mamikik antolatutako saioa feminista izan zen, baina ez feminismoari
buruzkoa. Feminista baita, berez, emakumeek oholtza hartzea, askotariko
gaiak lantzeko, orain umoretsu, orain
aldarrikatzaile. Hala ere, zoritxarrez,
Ibarrak azken agurrean egindako eskaria gogorarazi beharra dago oraindik ere: “Guk dakigun bezala, egin dagigun jai/ kalea gurea da, ta gaua ere
bai”. n
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denbora-pasak

Egilea: Ana Zambrano

Gurutzegrama
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Hitz bakoitzak aurrekoak dituen hizki
berak ditu, bat izan ezik, baina bestelako
hurrenkeran.
ZUZIA

Ipurtzuloa

Eztabaidan
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Momentu honetan
Gariaren hautsa

Hegaztien gorotz
Sekula

Isurkari mingots
Abere zuri-beltz
Irmo, sendo
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Ebazpenak
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Harrinabar, 7. Soinuak, Uralita, 8. Eskatu, Maisulan.
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Katalana, 5. Are, Ut, 6. Mea, Hau, 7. Harilak, 8. Aralar, 9.
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Br, Errua, 10. EAJ, Ziri, 11. Anas, 12. Balu, 13. Abil, 14.
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... eta arte, bitartean
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Esker-eskuin: 1. Bazka, Habe, 2. Elea, Marra, 3.

Argitzeko makila
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Gertaera, 4. Garaile, 5. Kale, Larzabale, 6. Arta,

Koka ezazu puzzlearen pieza bakoitza
bere tokian eta esaera zahar bat
agertuko zaizu.

Anagramak
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ANAGRAMAK
ZUZIA
UZKIA
HIZKA
HARIK
AURKI
IRAUN
ORAIN
IRINA
ZIRIN
INOIZ
OZPIN
PINTO
TINKO

Esaera zaharra

1

1

ESAERA ZAHARRA

Goitik Behera
1. Egon bedi. Bete. 2. Bihi, garau. Landan zehar egiten den oinezko lasterketa. 3. Zein
arrazoirengatik? 4. Kataluniako herritarra. 5. Nekazariaren lanabes, lau edo bost ohol
horzdunez osatua. Utikan! 6. Minerala. Hemen dagoena. 7. Haria bilduz egindako bolak,
bobinak. 8. Argazkiko mendizerra. 9. Bromoaren sinboloa. Kulpa. 10. Eusko Alderdi
Jeltzalea. Iruzur, engainu. 11. Apaiz nagusi judua. 12. Baleuka. 13. Trebe, iaio. 14.
Latorrizko ontzia. 15. Erara.
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ta nagusi txarrak.”

Ezker-eskuin:
1. Janaria, bereziki animaliena. Zutabe. 2. Hitza, berba. Marka luze eta estua. 3. Gertakaria.
4. Irabazle. 5. Karrika. Nafarroa Behereko herrixka, Arroze eta Zibitzerekin batera
udalerria eratzen duena. 6. Arto hitz-elkartetan hartzen duen forma. Jaspe. 7. Musika
(pluralean). Teilatuetan jartzen den materiala. 8. Eskean ibili. Lan bikaina.
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“Sua ta ura, morroi onak
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Sudokua
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Justizia | eskubideak

Júlia Trias . Eraso instituzionalik ez!
Politologoa, migrazioetan aditua eta Giza Eskubideen aldeko
Iridia Zentroko zuzendari teknikoa da Júlia Trias (Bartzelona,
1991). Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan Zientzia
Politikoen ikasketak amaituta, Londresen Refugee Protection
and Migration Policy Studies masterra gauzatu zuen.

“Eraso instituzionaletan
espezializatutako fiskaltza
lortu nahi dugu”
Saioa Baleztena
@SaioB
Argazkiak: jordi Borrás

Giza eskubideen
defentsan

“Zientzia politikoen ikasketak egin ondoren, migrazioetan eta nazioarteko
harremanetan espezializatu eta, Paris
eta Bruselan bizi izan nintzen, beti Europako lanabesei lotutako lanpostuetan. Bertan jasotako ezagutza guztia
proiektu batean gorpuzteko beharra
izan nuen gero, eta, Bartzelonara itzultzean, murgildu nintzen Giza Eskubideen aldeko Iridia Zentroan, migrazioari lotutako gaiak lantzen”.
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Noiz eta nola sortu zen Iridia?
2014an eratzen hasi eta 2015 amaieran ofizialdu zen elkarte gisa. Gizarte
mugimenduei aspalditik lotuta zeuden
pertsonek sustatu zuten egitasmoa.
Erronka nagusia zen gizartean, eraso
instituzionalaren ondorioz agerikoa zen
giza eskubideen urraketaren kontra, herritarrak babestea.
Zein da zuen lan dinamika?
Alor desberdinetan espezializatutako
lan-talde bat osatu dugu, giza eskubideen urraketa pairatu duten herritarrei,
debalde, laguntza integrala eskaintzeko:
laguntza legal eta psikologikoa. Izan ere,
sarri herritar asko zamatuta dagoela
ikusi dugu: bidegabea den eraso instituzionalaren biktima izanik, bide legala eta psikologikoa lantzeko arazoak
dituzte. Zerbitzu integrala eskaintzea
ezinbestekoa da.

Nazioarteko esperientziaren batean oinarritu al zarete Iridia sortzeko?
Iridia elkartea, eta batez ere, elkartearen baitan sortu dugun Eraso Institu-

zionalen kontrako Arreta eta Salaketa Zerbitzua (SAIDAVI), Argentinako
Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) egitasmoan inspiratu zen. 30
urteko ibilbidea du Argentinako zerbitzuak, eta euren aholkularitza ere
jaso dugu. Alegia, Iridia ez da abokatuen bufete bat, baizik eta, herritarren
gehiengoarentzat ordezkagarriak izan
daitezkeen auzien babeserako lantaldea.

Zein balorazio egiten duzu orain arte
egindako ibilbideaz?
Txanponaren bi aldeak ikusi ditugu:
batetik, ahalmen handiko baliabide bat
eratzen ari garenez, konturatu gara gizartea zein legegintza aldatu daitezkeela; baina, bestetik, egitasmo aitzindaria
izanik, erronka are handiagoa dela argi
dago. Lan asko dago egiteko. Estatuak,
egiazki, Espainian dauden eraso instituzional guztien gaineko erantzukizuna hartzea da jomuga. Eta badakigu
hori egingarria dela eraso instituzionaletan espezializatutako fiskaltza baten
bitartez.
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Baikorrak zarete.
Bai noski! Gaur egun, erronka honetatik
gertuago gaudelako, duela hamarkada
bat baino. Gizarte mugimenduaren gorakada gertatu da, M15a izan zen lehendabizi, eta aurten M8a ere adibide argia
izan da. Gizarte mugimenduen gorakada
nabaria da, eta uste dugu presio sozial
horren bitartez aldaketak iritsiko direla.
Hala ere, lan asko dago egiteko. Urriaren 1eko polizia erasoaren aurrean politikariek egindako deklarazioak ikusi
besterik ez dago... Baina, epe ertain edo
luzera begira, baikorrak gara, bai.

Urriaren 1a diozu. Iridia erreferendumean
Som defensores plataformaren sustatzaileetako bat izan zen. Nola bizitu zenuten?
Iraileko miaketa eta gertakariak ikusita, 60 abokatu, 25 psikologo, 70 kolaboratzaile eta kanpoko beste 60 kolaboratzailek parte hartu zuten, urriaren 1ean
herritarrei zuzenduta zegoen arreta zerbitzuan. Bi ardatzetan egin genuen lan:
batetik identifikatutako hiru behatzaile
zeuden, istiluak egon zitezkeen hainbat
eskolatan banatuta. Eurek eskubideen
ARGIA | 2018/09/09

“Urriaren 1eko polizia asko
identifik atu gabe dugu oraindik”.

urraketak kudeatzen zituzten, baina esku
hartu gabe. Bestetik, abokatuen eta psikologoen taldeak Bartzelonako bi gunetan
kokatu ziren, herritarren beharretarako.

Aurreikusitako baliabideak motz gelditu
ziren gero.
Noski, ikaragarria izan zen. Polizia erasoari erantzuna emateko Bartzelonako
Udalak, Diskriminazioaren Kontrako bulegoaren bitartez, zerbitzu bat ireki zuen
hiriko hainbat elkarterekin elkarlanean,
tartean gu, biktima guztien harretarako. Bertan adin eta kondizio guztietako
jendetza jaso genuen hilabete oso batez.
8:00etatik 18:00etara, hiru ordu laurdenero bisita bat jasotzen genuen.
Lortu al duzue poliziak identifikatzea?
Batzuk bai, baina oraindik asko falta
zaizkigu identifikatzeko. Beste hainbat
auzitan gertatu den bezala, identifikaziorik ez dutelako eramaten eta, hori
gutxi balitz, fiskaltzak oso zail jartzen

duelako. Ibilbide luzea izango da, ezin
dugu ahaztu makro-operazio bat dela
eta milaka kasu biltzen ditugula. Itxaropena dugu ondorio positiboa izateko,
baina luze joango da.

Gobernua aldatu da Espainian, baina,
erantzule politikorik ikusiko al dugu?
Hori da gure eskaera: polizia erantzuleak
identifikatzea, baina baita kargu politikoak
ere. Izan ere, boluntarioen lanari esker
egiaztatu dugu poliziek jokamolde ereduak errepikatzen zituztela, eta ondorioz,
agerikoa da urriaren 1ean poliziek goiko
agindu bat jarraitzen zutela. Lanean ari
gara erabakiaren erantzuleak bilatzeko.
Zer gertatuko da politikari presoekin?
Ezinbestekoa da preso politikoak aske
uztea. Pedro Sanchezen gobernuak
haiek gerturatzea keinu garrantzitsua
izan da. Sedizio eta matxinada delituak
egoztea zorakeria da, beraz, uste dugu
gobernu aldaketak aurrerapauso gehiago eman beharko lituzkeela. Espainiako
nahimen politikoaren araberakoa izango da Kataluniaren zerumuga. n
53

Bidali zure harrikadak: beranduegi@argia.eus

kronika seriosa egiteko

Kontxako liskarrak Kultur
Ondare izendatu ditu
Jaurlaritzak
Jakina da kostaldeko
herritarrak egoskor
eta berezi samarrak
direla. Egun batean aldarrikatu dezakete lur
pusketa bat itsasora
teila bat jaurtita, eta
hurrengoan ikus dezakete desfile militar bat
plastiko beltz batzuen
atzean gordeta. “Oso
gureak gara”, diote harro. Hain justu, harrotasun ikur direnak ofizial bihurtzeko urrats
berria eman du Eusko
Jaurlaritzak, Kontxako estropadako maniobra xelebre eta ika-mika etengabekoak Kultur Ondare izendatuta, jakitun
benetan hori dela zaindu beharrekoa,
eta ez lau txaluparen arteko lasterketa zozo horiek. Are gehiago, hemendik
aurrera, albokoa abordatzeko saiakerarik egiten ez duen edota kontrarioaren

Zierbenako trainerua, astebururako entrenatzen.

SAREAN ARRANTZATUA

Ardi ibili

Athletic Handiko
Trenari ez

patroiaz epelak esaten ez dituen kluba
kanporatua izango dela jakinarazi du
Bingen Zupiria sailburuak. “Emakumezko arraunlariek ere hobe dute jarrera
txolin hori alboratu eta ezpatak ateratzea, benetako marinel bati dagokion
bezala, bestela Kontxatik kanporatuko
ditugu guztiak”, azaldu du Zupiriak.

Kapitalismoa suntsitzeko gogoak
%265 egin du gora opor osteko
Euskobarometroaren arabera
Irailaren hasieran kapitalismoa suntsitu
nahi duten euskal herritarren kopuruak
gora egin du nabarmen azken Euskobarometroaren arabera. “Oporren amaierarekin lotutako fenomeno gisa hartu
behar dugu”, esplikatu du Francisco Llare inkestaren zuzendariak: “Jendeak ez
du lanera itzuli nahi. Normala da. Baina
aurreikusten dugu lan-ordutegi geroz
eta martzianoagoek hilabete bakarrean
anulatuko dituztela grina antisistema
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horiek; gainera, futbola ere
hasi da eta horrek haserre
guztiak kanalizatzen ditu”.
Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzak iragarri du Manifestu
komunista eta Karl Marxen
gainontzeko liburuak saltzea
debekatuko duela hilabetez, “jendea ez dadin gehiegi
konturatu esklaboak direla eta beren
lan-indarra salduz kapitalistentzako

Ikasleek honela hartu dute kurtso berrian
eskolara eraman behar zituen autobusa.

plusbalioa sortzen besterik ez direla
ari”. Confebask ados dago neurriarekin.
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Kamiseta
bakoitzeko 2 euro
Mbolo proiektura
bideratuko dira.
Bilboko migratzaileak
martxan jartzen
ari diren garbiketa
kooperatiba da Mbolo.
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Theodoor van Thulden. Apolo Dafneren atzetik (xehetasuna), 1636-38. © Museo Nacional del Prado.

