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82 urteko zauria osatzen
PANORAmA

Patxi Lakunzak, 6 urteko umeak, tiro hotsak entzun zituen errekan 
arrantzan zela. Bi pertsona ikusi zituen, 17 urteko gazte bat fusilatu 
berri zutenak. “Alde hemendik eta ez esan ezer” esan zioten. 80 urte 
geroago, Jose Angel Munduate eta haren familia osaba zaharraren –
Marcelo Lasa Ceberio, Olaberria (Gipuzkoa)– heriotzaz ikertzen hasi 
zen. Auzokide batek osabaren hilketa azaltzen zuen liburu bat eman 
zion, Barandiaranen memoriak, eta hortik tiraka Patxi aurkitu zuen. 
Patxiren argibideei esker, Aranzadirekin harremanetan jarri eta 
1936ko abuztuaren 25ean Lizarrustin (Aralarko parkean) faxistek hil 
zuten senidea lur azpitik ateratzea lortu dute. Handik bi astera Patxi 
hil zen, 82 urtez gordetako sekretua eta beldurra askatuta. Irudian: 
Jose Angel, Marcelo Lasa fusilatu eta lurperatu zuten lekuan eta 
osabaz duen  irudi bakarra eskuetan duela (eskolan 4 urterekin). 

Argazkia: Mauro Saravia · Testua: Axier Lopez





pello Zubiria Kamino 
@pellozubiria

Eusko Jaurlaritzak baimena eman du Bizkaia 
eta Gipuzkoako 1.300 kilometro koadrotan 
zehar lurpean egon daitezkeen erregaien 
bilaketan ikerlan eta zundaketak egiteko. 
Zundaketa lanetan ez dela “fracking” teknika 
erabiliko aipatu den arren, zundaketa 
berriok dira urrats garrantzitsu bat 
Ibarretxeren garaietatik teknika horrekin 
hidrokarburoak ustiatzeko Jaurlaritzak 
egindako apustua aurrera eramateko.
 Urriaren 9an onartu du 142/2018 
dekretua Jaurlaritzak, justu Nazio 
Batuen Erakundearen aditu taldeak 
klima aldaketari erremedioa jartzeko 
epea agortzen ari dela ohartarazi zuen 
egunetan. Erregai fosilen ustiatze eta 

kontsumoa murriztu beharra datza 
hondamendia saihesteko derrigorrrezko 
neurrien muinean. Aldiz, Euskal Autonomia 
Erkidegoko agintariek hiru eremu berritan 
hidrokarburoak bilatzeko baimena eman 
diete 2011n hori eskatu zuten konpainiei.
 EAEko SHESA Sociedad de Hidrocarburos 
de Euskadi SA konpainia publikoa eta 
Petrichor Euskadi Coöperatief –Petrichor 
Energy iparramerikarraren adarra– dira 
zundaketak Bizkaia eta Gipuzkoako –
eta Arabako eremu txiki bateko– 1.300 
kilometro koadrotan burutu ahal izango 
dituztenak. Konpainiok 2011n lau 
eremutan eskua sartzeko baimena eskatu 
bazuten, dekretuan horietatik hiru hartu 
dizkie ontzat: Bizkaia erdian dagoen Lore, 
Gipuzkoaren bihotzean dagoen Landarre 
eta bi lurraldeetan zabaltzen den Sustraia.

Frackinga abiarazteko urrats 
berriak egin ditu Jaurlaritzak

“Instituzioen eta 
merkatuaren premisen 
kontra garatu zen 
ekosisteman orain 
lorpentzat jotzen da 
establishmentaren 
ekitaldietan euskaraz 
lan egiten duten 
artistak egotea”
Boligorria blogean

“gure testuinguru ekonomiko eta politikoak 
baldintzatzen du migrazioari buruzko iritzia”
gORKA mORENO, IKuSPEgI ImmIgRAZIOAREN EuSKAL BEHATOKIKO ZuZENDARIA

Ikuspegiren 2018ko Barometroaren arabera, gutxiengoa dira immigrazioa arazotzat duten EAEko herritarrak. 
Aurreiritziak beherantz doaz, “baina ongizate estatuari edota gizarte prestazioei loturiko zurrumurruak” adi-
bidez mantentzen dira. Etorkin kopuruan ere, “errealitatea eta pertzepzioa ez datoz bat. Komunikabideek 
eta iritzi publikoak zeresan handia dute (…) Elkarbizitzak denbora behar du, baina gure esku dago 
zein abiadura eman eta uste dut martxa bat igotzeko unea dela, testuingurua alde baitugu”. 2018-10-19

ISTOcK

MTVk antolatu kontzertuan 
Berri Txarrak-ek joko du.

“The Clashek 
makrokontzertuak 
ematen zituen, 
eta greban ziren 
meatzarientzat edo 
arrazismoaren aurka. 
Mikel Laboak 300.000 
euro jaso zituen Bob 
Dylanekin jo zuenean. 
Gure kultura/mezua 
zabaltzeko aukera 
paregabea izan zen”
@pantera_beltz

“Undergroundaren 
fededunei jaramonik 
ez! Euskara 
mainstream izan 
daitekeelako”
@amuarraina1

“Ez diot erlaziorik 
aurkitzen euskal 
hiztun izan eta gai 
guztietan iritzi zehatz 
bat izatearekin”
@aitoreskiula
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Metonimia

Bi gauzaren artean dagoen harremanean 
oinarrituz, bati bertzearen izena ematea 
da metonimia: Picasso bat erosiko bage-
nu, Picassoren koadro bat erosiko genuke 
–Ana Malagon edo Iban Zaldua bat iraku-
rri dut gaur goizean: gauza bera eginen 
da noizbait ipuingileekin? Zutabegileekin 
egitera ailegatzea da, jakina, nire egiazko 
interesa–.
 Prentsan, legenarraren antzera erabili 
izan dute anitzek metonimia, eritasun po-
litiko baten hedadura nabarmentzeko: Fer-
min Muguruzak, errate baterako, ETAren 
aldekoa izatearen estigma darama, eta hari 
elkarrizketa egiten dionari terrorismozale-
tasuna kutsatuko zaio, barkamena eska-
tu behar izateraino. Metonimiak, kontu 
erretorikoa izanik, irudimenaren eremuan 
funtzionatzen du hobekien: Rafael Vera 
edo Pio Moa, alegia Muguruza ez bezala 
egiazko talde terroristetan parte hartuta-
koak elkarrizketatuz gero, ez da hain erraz 
aktibatzen.
 Espainiako politikan Podemos alderdia 
Venezuelarekin nahasten duen metonimiak 
izan du arrakastarik handiena: Nicolás Ma-
durok zer egin, harengatik kontuak eskatu 
izan dizkio Espainiako prentsa jakin batek 
Podemoseko buruzagiren bati. Horregatik 
ez dut pentsatu nahi zer gertatuko zate-
keen oposizioko kazetari bat ezkontzeko 
behar dituen paper batzuk hartzera Ve-
nezuelako enbaxada batera sartu eta han 
poliziak hartu –tartean Maduroren bi biz-
kartzainek– eta, enbaxadorearen aitzinean, 
hozki torturatu eta erail izan balute. Zer, 
munduak jakin izan balu zazpi minutuz 
garrasika aritu zela kazetaria, mutilatzen 
zuten bitartean. Zer erranen zuketen tertu-
lietan. Noren dimisioa eskatuko.
 Baina, erran bezala, metonimiak alegiaz-
ko erreinuetan funtzionatzen du hobekien. 
Kontatutakoa Venezuelakoa ez den enbaxa-
da batean gertatu den honetan, inork ez 
baititu begi-bistako metonimiak egin. n

gAIZKI ERRANKA

Santi Leoné 
@ororostorm
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De Miguel izenez ezagutzen den au-
ziaren epaiketan 26 lagun daude au-
zipetuta eta horietako askok EAJre-
kin harremana daukate –burukide 
ohiak, zinegotzi ohiak, Ibarretxeren 
garaian Eusko Jaurlaritzan ardura 
politikoak izan zituztenak…–. Denen 
artean nabarmentzen da Alfredo de 
Miguel, Arabako EAJko buruzagi eta 
foru diputatu izandakoa. Kontratu 
publikoak esleitzearren komisio ile-
galak jasotzen zituen sare ustel orga-
nizatua antolatzea leporatzen diete. 
Fiskalak denera 450 urteko kartzela 
zigorra eskatu du, De Miguelentzat 
54 urte eta Aitor Telleria eta Koldo 
Ochandianorentzat 32 urte.
 De Miguelek bere kontrako aku-
sazioak ukatu ditzake, baina susmo 
oso zentzuzkoak daude Arabako EAJ 
zipriztindu duen sare hori existitu 
dela esateko. Ez da kasualitatea epai-
keta denbora batez etenda egotea 
akusatuekin nolabaiteko akordioa 
bilatu nahian. Fiskalaren arabera ez 
dago “akordiorik”, baina bai “jaunen 
arteko paktua” (sic) akusatuen zati 
esanguratsu batekin; “komisio ilega-
lak jasotzen zituen sare antolatu bat 
bazegoela onartzeko prest” leudeke 
euren kondena murriztearen truke.
 De Miguelek, EAJrekin lotura es-
tuena izan duen akusatu nagusiak, 
errugabea dela dio eta haren kon-
trako frogak manipulaturik dau-
dela. Baina testuingurua ikusita ez 
dago batere egoera onean. Logikoa 
da akusazio horien aurrean (dirua 
zuritzea, eroskeria, kontratazioetan 
iruzur egitea, bortxa erabiltzea, in-
fluentzia trafikoa, malbertsazioa…) 
eta kondena handia datorkiola ikusi-
rik De Miguelek edozer egitea, baita 
gezurra esan ere. Epaileek erabaki 
beharko dute benetan sare ustel or-
ganizatu bat egon ote zen, eta akusa-
tuak gezurretan ari ote diren. EAJ zi-
priztindu ala ez, amaieraraino joatea 
litzateke justuena eta zentzuzkoena, 
baita jeltzaleentzat beraientzat ere.

EKONOmIAREN TALAIAN

De miguel. gezurraren 
hanka motzak

Heziberri abiatu zuenetik Jaurlaritzak es-
kuartean duen EAErako Hezkuntza Legea 
Legebiltzarrera iritsi da azkenean. Egiatan, 
Legebiltzarrean politikariek eztabaidatu 
dutena oraindik ez da lege-proiektua ere, 
hausnarketarako dokumentu bat da, era-
gileen parte-hartze handiagoa behar zu-
keena eta uneotan mahai gainean dauden 
hainbat eztabaida inportante falta dituena.
 Orain arte, administrazioak eta haren 
adituek prestaturiko dokumentuaz hitz 
egiteko bi bilerara deitu dituzte hezkun-
tza arloko norbanako batzuk, eta ondo-
ren Euskadiko Eskola Kontseiluak onar-
tu du dokumentua. Parte-hartzearen 
kontzeptu eskasa dirudi, eta bitxia da 
baita ere alderdi politikoekin gaur arte 
gaia eztabaidatu ez izana, lege egonkorra 
izan nahi badu ezinbestekoa izango baitu 
negoziaketa eta gutxieneko akordioa.

Zer botatzen da faltan
Hainbat gai arantzatsuri ez die heltzen 
Jaurlaritzak aurkezturiko dokumentuak. 
Finantzaketari buruzko gogoetak oina-
rri-oinarrian behar luke, irizpideak eta 
partidak (eragileen aspaldiko eskaera da 
hezkuntza inbertsioa gutxienez Europar 
Batasuneko batez bestekora handitzea), 
baina dokumentuak ez du ezer aipatzen. 
Ez da zehazten soilik sare publikoari era-

giten dion legea den, ala itunpeko sareak 
ere barne hartzen ote dituen, eta hain juxtu 
puntu honek ditu muturtuta sare publikoa 
eta itunpekoa. Eskola-segregazioa gain-
ditzeko proposamena azaletik eta neurri 
zehatzik gabe ageri zaigu. Behin-behineko 
irakasleak eta ordezkapen sistema nagusi 
diren egungo hezkuntza ereduan, irakas-
leen egonkortzeari buruzko neurririk ere 
ez du jasotzen dokumentuak.

Zer dio dokumentuak
Bost atal ditu dokumentuak: Hizkuntzak, 
Bizikidetza, Modernizazioa, Ebaluazioa, eta 
Autonomia. Hizkuntzen atalean, ez da ageri 
eragileek aspalditik eskaturikoa: hizkuntza 
ereduak desagertzea eta murgiltze eredua 
(D eredua) izatea eredu bakarra. Horren 
ordez, ikastetxe bakoitzak bere egoeraren 
araberako hizkuntza proiektua egitea pro-
posatzen da, euskara ardatz. Bizikidetzan, 
ekitatea eta kohesio soziala aipatu arren, 
azaleko diagnostikoa egiten da eta premia 
bereziak dituzten ikasleen matrikulazioa 
orekatzeko proposatzen dira: Onarpena 
Bermatzeko Batzordea eta lurralde maila-
ko eskolatze bulegoak. Modernizazioaren 
atalean, irakasleen prestakuntzan jartzen 
da fokua. Ebaluazioa atalean, ebaluazio he-
zigarri integrala aldarrikatzen da –ikasleez 
gain ebaluatuak izan daitezela ikastetxeak, 
zuzendariak eta irakasleak–, baita konpe-
tentzien ikuspegia pixkanaka sartzeko ere. 
Azkenik, ikastetxeentzat autonomia han-
diagoa eskatzen da: pedagogian, antola-
kuntzan eta lantaldea osatzeko orduan.

Juan mari Arregi

EAErako Hezkuntza Legea
 mikel Garcia idiakez 
 @mikelgi 
 ArGAZKIA: IrEKIA

ANALISIA
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ONEKA 
Euskal emakume 

pentsiodunek Oneka 
elkartea sortu dute, behar 

bereziei erantzuteko. 
Hego Euskal Herrian, 
gizonezkoen  batez 

besteko pentsioa 1.434 
eurokoa izan zen 2017an, 
emakumezkoen kasuan 

ostera, 825 eurokoa.

KARLOS APEZTEgIA
Etxerat elkarteak Hernanin 

duen bulegoan egiten 
du lan Karlos Apeztegiak. 

Urriaren 16an bertatik 
atera zenean atxilotu 

zuen Guardia Zibilak eta 
ondoren espetxeratzeko 

agindua eman zuen 
Espainiako Auzitegi 

Nazionaleko epaileak, 
“erakunde terroristako 
kide” izatea leporatuta.

EuSKADI SARIAK
Eider Rodriguezek bi 

kategoriatan irabazi du 
Euskadi Saria, Bihotz 
handiegia eta Santa 

familia liburuengatik. 
Emily Brontëren Gailur 

ekaiztsuak itzultzeagatik 
Aldasoro eta Patagoniara 

Hazparnen barrena 
saiakeragatik Altonaga 

ere saritu dituzte.

Argia

Sei urte igaro dira Ertzaintzak Iñigo Cabacas hil zuenetik, gomazko pilota bat 
jaurtita. Heriotza argitzeko epaiketa pasa den urriaren 15ean abiatu zen eta  
hainbat lekukoz gain, sei ertzain eseri dira Bizkaiko Auzitegian, baina Ugar-
teko ertzainburua ez dago auziperatuta.

Presoen eskubideen aldeko martxa
donostia. Orain Presoak dinamikaren arabera 40.000 lagun kalera atera dira Donostian, espetxean dau-
den ia 300 euskal presoen auziaren aurrean konponbidea eskatzeko. Lau eskaera egin dizkiote Espainiako 
Gobernuari: urrunketa politika amaitzeko, larri gaixorik diren presoak etxeratzeko, lehen graduaren iraun-
kortzea eten eta gradu aldaketak ahalbidetzeko, eta Frantziako kartzela-zigor urteak zenbatzeko.

iñigo Cabacasen heriotza 
argitu nahian

Eskarmenturik ez
Operazio buruaren 
deklarazioak zeresana 
eman du. Bere hitze-
tan, istiluen aurkako 
borrokan eskarmentu 
gutxi zuen lantaldeak 
hartu zuen parte 
operazioan eta askok 
ez zekiten pilotak 
jaurtitzeko eskopeta 
erabiltzen.

Sarraskia egin nahia
“Ni ez nintzen Herriko 
Tabernan sartzearen 
aldeko; niregatik balitz, 
alde egingo genukeen”, 
esan du operazio bu-
ruak. Pilotak erabiltze-
ko erabakia “okertzat” 
jo du, baita Ertzaintza-
ren furgoiekin sartzea 
ere: “Sarraski bat egin 
nahia” izan zen.

Barkamena
Epaiketan, ertzaine-
tako bik barkamena 
eskatu dietela kontatu 
du Cabacasen amak. 
Ertzainek gurasoei 
esan diete Cabaca-
sen hilketak “ez zuela 
gertatu behar, beraiei 
agindu egin zietela 
kargatzea eta eurek ere 
seme-alabak dituztela”.

120.000
hektarea 

fumigatzeak 
gure ibaiak eta 

edaten dugun ura 
pozoitzea ekar 

dezakeela ohartarazi 
du naturkon 

kolektiboak. izan 
ere, salatu dutenez 

oxido kuprosoa 
oso toxikoa da eta 

hori erabili nahi 
dute jaurlaritzak 
eta eaeko hiru 

aldundiek, pinuen 
gaitzari aurre 

egiteko.

kutsadura

JOn UrBE / fOKU
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pello Zubiria Kamino 
@pellozubiria

jamal khaxoggi ez zen saudi arabiaren istanbuleko kontsuletxean sartuko 
baldin eta burutik pasa balitzaio ondotxo ezagutzen dituen borrero saudiak 
berekin hain basatiak izan zitezkenik. aldiz, nahi gabe asmatu zuen kolpea 
emozioa jarri nahi bazuen ekialde hurbileko xake taulan. donald trumpek 
eta aebek daukaten saudien beharra, mohamed bin salman erregegaiaren 
etxeko borrokak, turkiak indartzeko behar zuen estakurua, israelen 
urduritasuna... dena petrolio usain artean.

Alde batetik daude urriaren 2ko gerta-
kizunak, edonori oilo ipurdia ateratze-
ko moduko osagaiekin. Jamal Khaxoggi, 
1958an sortua, kazetaria eta luzaz Sau-
di Arabiako elitean goi karguak eduki 
ostean AEBetan babestua, Istanbulen 
bere herrialdeak daukan kontsuletxean 
sartu zen 13:14 minututan dibortzia-
tzeko paperak egitera, atarian zain utzi 
zuen Hatice Cengiz turkiarrarekin ez-
kontzeko. Honek luzaz itxaron eta egoi-
tza itxita gero ere ez azaltzean polizia 
turkiarrarengana jo zuen senargaiaren 
falta salatzera. Khaxoggi inoiz ez zen bi-
zirik irten, eraikinaren kanpoko kame-
rek erakutsi dutenez, hasieran Riadeko 
agintariek esandakoa gezurtatuz. 
 Kontsulatu barruan Khaxoggiri gerta-
tu zitzaionaz dakigu Turkiako zerbitzu 
sekretuetako arduradunek prentsari 
ondoko egunetan filtratutakotik. Kha-
xoggi baino ordu batzuk lehenago sartu 
zen kontsuletxean 15 agentez osatutako 
talde berezi bat, Ankarara bi jet pribatu-
tan iritsi ostean lekuraino furgoneta ilu-
netan hurbilduta. Hamabosten artean 
zihoazen Salah Muhammad al-Tubaigy 
saudien segurtasun departamenduko 
ikerketa forenseen burua eta Mohamed 
bin Salman printzearen goardia pertso-
naleko zazpi agente.
 Kronika hau idazterakoan kontsule-
txeko sarraskiaren grabaketak –seguru 
ba omen daudenak– ikusi eta entzun 
ahal izatea baizik ez zen falta. Prentsak 
idatziz zabaldu ditu, Middle East Eye 
hedabideari turkiarrek kontatu bezala:  

“Tubaigy hasi zen Khaxoggi mahai baten 
gainean ipinita haren gorputza zatika-
tzen artean bizirik zegoenean. Hiltzeak 
zazpi minutu hartu zizkion, iturri tur-
kiarraren arabera. Gorputza zatikatzea-
ri ekindakoan belarrietan audiofonoak 
jarri zituen musika entzuteko eta tal-
deko beste kideei gauza bera egiteko 
esan zien. ‘Lan honetan ari naizenean, 
musika entzuten dut, zuek ere hala egin 
behar zenukete’, entzuten da grabake-
tan. Gertatuaren hiru minutuko graba-
zioa pasatu diete [Turkiako zerbitzueta-
ko iturriek] Sabah egunkariari, nahiz eta 
honek ez duen oraindik zabaldu. New 
York Timesek, berriz, iturri turkiarren 
bidez jakin du Tubaigyk hezurrak eba-
kitzeko zerra zeramala. Tubaigy Saudi 
Arabiako Patologo Forenseen Elkarteko 
kidea da”.
 Zergatik horrelako krudelkeria disi-
dente bat hiltzeko? Duela hilabete gutxi 
bere familiako eta elite saudiko kide bo-
teretsu asko atxilotu, torturatu eta diruz 
hustu zituen Saudi Arabiako erregegai 
berriak oraingoan eskarmentu gordi-
nago bat beharko zuen, etxe barruko 
arerioak aski menderatu ez zituelakoan.
 Adnan Khaxoggi arma trafikatzaile 
famatuaren iloba, Jamal Khaxoggi eli-
te horretako kidea zen, kazetariz gain 
gobernuko ministro bat baino gehiago-
ren komunikazio aholkulari izana luzaz 
eta inteligentzia zerbitzuetako kide ere 
bai. 2003tik hasia zen gora beherak iza-
ten Saudi Arabian indar handia duten 
wahabi ortodoxoekin; Al Arab eta Al Wa-

tan hedabide indartsuetako goi karguak 
eta atzerriko egonaldiak –Londres, Bah-
rain...– tartekatu zituen, erreformistegia 
zelakoan.
 Baina zer da erreformista izatea Sau-
di Arabiako elitean? Geopolitikaz hain 
informazio zehatzak eskaintzen dituen 
Moon of Alabama blogak oroitarazi du 
nola Khaxoggik harreman estua izana 
zuen Osama bin Ladenekin, frogatzat 
erakutsiz bere garaian egunkari batean 
plazaratutako kronika baten kopia, ar-
gazki hau eta guzti: Khaxoggik RPG gra-
nada jaurtitzaile bat dauka bizkarrean 
elkarrizketatu duen Bin Ladenen on-
doan!

Erdogan, Trum eta mbS
2 0 0 7 a n  A E B e t a ra  a t z e r r i ra t u t a , 
Washington Postek kolaboratzaile fitxa-
tuta, Khashoggyk sekulako harreman 
sarea josi zuen Ipar Amerikan, kongre-
sista eta senatarien lagun egina zen, en-
presaburu handi askorena, think tank 
ospetsuek gonbidatzen zuten... Botere 
horrekin konspiratzen zuen Mohamed 
bin Salmanen –MbS laburbiltzen du 
mundu guztiak– gobernuaren kontra, 
honek boteretik kanporatutako printze 
eta gainerako aberatsen informazio eta 
iritziak zabalduz. Twitterren 1,7 milioi 
jarraitzaile dauzkan gizon zalapartari 
bat akabatzeko gogorik ez zuen faltako  
MbSk. Baina Tubaigyren zerrak disiden-
te lotsagabearen haragi-hezurrak adina 
txirtxilatu ditu printze gaztearen irudia 
eta erregetza planak, ziurrenik betirako. 

Khaxoggiren haragia 
Ekialde Hurbileko xake 
taula bihurrian
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50 urtez elkarrekin

 Orain zer egin behar du afera odol-
tsuan sartuta dauden protagonistetako 
bakoitzak? Kartak ahalik eta ondoen jo-
katu azkenean nola edo hala borobildu 
beharko den negoziaketa bati begira. 
 Musean ari balira, Turkiari MbSren 
baldarkeriak hiru errege ipini dizkio    es-
kuetan. Erdoganek urrea atera nahi dio 
aukerari eta bere prezioa eten gabe ga-
restitu du egunez egun, Khaxoggiren sa-
rraskiaren xehetasunak atalka zabalduz 
hedabideei. Ez da bakarrik Siriako gerra 
nola amaitu edo kurduei amerikarrek be-
zala saudiarrek ematen dieten laguntza 
etetea. Turkiak eta Saudi Arabiak beti-
danik lehian daukate –Iran alde batera 
utzita– musulmanen lidergoa, Ankarak 
otomandarren inperioa gogoan, Riadek 
Meka eta Medinaren jabegoa erakutsiz.
 Donald Trumpi eta MbSri nahastu 
zaie harreman pertsonalen bidez –Ja-

red Kushner bere suhia tarkeko– Saudi 
Arabiako agintari berriekin jositako sa-
rea. Saudiak aspalditik dira yankie-n so-
ziorik beharrezkoenak, eta alderantziz 
berdin. Haiek ez lukete Pertsiar Golkoan 
zutik bi minutu iraungo hauen sostengu 
militarrik gabe. Eta amerikarrek dar-dar 
egiten dute pentsatze hutsarekin zer 
litzatekeen saudien erabakiz –iturria 
egokitze kontua da– petrolioa  behar 
baino gehiago garestitzea, edo Tehera-
nen parean Riad balantzaka hastea. Tar-
tean daude saudiarren arma erosketa 
oso handiak. Horiek horrela, nor ausar-
tuko da Riadi zigorrik ezartzen?
 Trump hasieratik saiatu da MbSri 
krisiarentzako irtenbideak markatzen, 
Khaxoggirena Riaden kontrolpetik ihes 
egindako gorilen –rogue killers– asta-
keria izan dela eta istorio. Aitzakiok 
egunez egun baliogabetu ditu Erdo-

ganek bere filtrazioekin. Trump bera 
ere ez dago susmoetatik libre: nola utzi 
diote erortzen babespean zegoen Kha-
xoggiri?
 Moon of Alabama-ren pronostikoa: 
“Erdogan bezala Trump edo MbS, tipo 
gogorrak dira, ez dute errukirik merezi. 
Khaxoggik ere jende askoren suntsike-
tan lagundu zuen. Beren artean borro-
kan ikustea entretenigarria da. Baina 
gatazka arriskutsua ere bada. Zabaldu 
daiteke jende as korentzako mingarri 
gertatzeraino. Zoritxarrez, ez dirudi 
inor dagoenik tipo horiei zentzuz hitz 
egin eta gertakizuna lurperatzeko bi-
dean jartzeko gai izango denik. Hasie-
ran uste nuen kasu hau luze baino lehen 
adostuta itxiko zutela, baina gaur irudi-
tzen zait gatazka aste edo hilabeteetan 
luzatuko dela, bere inguruan alboko kal-
teak ugarituz”. n

Al Arab telebistaren irudian, Jamal Khaxoggi 
berak antolatutako biltzar batean. Disidenteen 
edo etsaiarengana pasatako agente kualifikatuak 
atzerrian espres bidalitako komandoek kalitzea 
gertakizun klasikoa den arren –berrikitan 
errusiarrek Sergueï Skripal pozoitu nahi izan 
zuten ‘Novitchok’ toxikoz– Khaxoggiren kasua 
historiak oroituko du bere krudelkeriagatik. 
Mohamed bin Salamek erregetza laga 
beharrarekin ordainduko du ziurrenik. Baliteke 
hariak mugitu zituenak justu horixe bilatzea ere, 
horrela dira gerra zikinak.
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Feminismoa kalean eta ikasgeletan zabaldu duen ikertzaile,  
irakasle eta aktibista da. gite elkartean eta nafarroako unibertsitate publikoan 
egin du bere ibilbidea. dena genero ikuspegiaren betaurrekoekin begiratzeko 

esaten digun irakasle bikaina da.

testua: reyes ilintxeta
Argazkiak: dani Blanco

Noiztik zara feminista?
Zientzia Politikoen Soziologiaren atala 
ikasi nuen Deustuko Unibertsitatean 
eta garai hartan hasi nintzen feminis-
moaren kontzientzia hartzen, 70eko 
hamarkadan. Irakasle emakume baka-
rra izan nuen, azken ikasturtean, eta 
emakume ikertzailerik ez ziguten ai-
patu karrera osoan. Zerbait gertatzen 
zela konturatu nintzen. Nik banekien 
bazirela hainbat emakume ekarpen 
handiak egiten ari zirenak soziologia-
ren alorrean, baina ez ziren inon ere 
aipatzen edo ikasten. Ikasketak bukatu-
takoan nire lehenbiziko lan ordaindua 
Humanidades izeneko liburu-dendan 
izan zen Iruñean, eta han antolatu nuen 
giza eta gizarte zientzietako atala. Oso 

interesgarria izan zen, oso liburu-den-
da gutxi zegoelako hemen, eta gainera, 
botere guztia eman zidatelako egoki 
ikusten nituen lan guztiak ekartzeko. 
Oraindik genero ikuspunturik ez ge-
nuen, baina bai interes handia iristen 
ziren feminismoaren inguruko liburu 
guztiengatik. Handik atera eta 1978an 
GITEren [Gizarte Ikerketarako Talde 
Eragilea, gaztelaniaz IPES] sorreran 
hartu nuen parte.  

Zer helbururekin jarri zenuten abian 
GitE?
Hainbat esparrutako profesional talde 
bat bildu ginen: abokatuak, historiala-
riak, ekonomistak, soziologoak… He-
men, kulturan eta ikerkuntzan izuga-

Blanca Fernández Viguera
1951, Iruñea

Soziologoa, ikertzailea, Nafarroako 
Unibertsitate Publikoko Gizarte 
Langintza graduko irakaslea eta GITE 
elkartearen sortzaileetako bat da.  
NUPen Generoan Espezializazioa 
Diploma sortu zuen. Familia eta 
Taldeekiko Esku-hartze Sozialeko 
Masterrean genero ikuspuntua 
bultzatu zuen. Martxoan Nafarroako 
Gobernuaren lehen Berdinna saria 
jaso zuen. Nazio Batuen Erakundeak 
Pekinen (Txina) 1995ean  
antolatutako Emakumeei buruzko 
Munduko IV. Biltzarrean izan zen.

«Gizonek 
pribilegioen ViP txartela 

itzuli behar dute»
Blanca Fernández
Beti bizkor eta baikor
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rrizko hutsunea zegoela uste genuen. 
Opuseko unibertsitatearen esparru 
itxia besterik ez zegoen eta oso jen-
darte kontserbadorea zen. Garai har-
tan ezagunak ziren herri unibertsita-
teen eredua jarraituz, erabaki genuen 
hemen halako zerbait egitea. Horre-
la sortu genuen gizarte ikerketarako 
talde hau. Asmoa zen unibertsitatera 
joateko aukerarik izan ez zuen jendea-
ri formakuntza eskaintzea, batez ere 
langileei, feministei, sindikalistei eta 
ekimen sozialetan zebiltzan pertsonei. 
Haiek zuten lehentasuna. Arrakasta 
izugarria izan zen. Jendea ez zen ikas-
geletan sartzen. Marxismoa, feminis-
moa, ekologismoa eta sexu heziketa 
jorratzen genituen, baita Nafarroako 
historia ere, baina Euskal Herriko tes-
tuinguruan kokatuta. Bestalde, gure 
abokatu eta ekonomistek aholkua 
ematen zieten enpresa batzordeei eta 
sindikatuei, garai hartan ez zeuzka-
telako egun dituzten baliabideak. Nik 
genero ikuspegia eta feminismoaren 
inguruko gaiak ematen nituen. Euska-
razko klaseak ere ematen ziren. Azkar 
aldatzen ari zen gure gizarte hartan 
eskatzen zen guztia eskaintzen saiatu 
ginen, azken finean. 

Gaur egun zein da GitEren egitekoa?
GITE beti egokitu da garaiko beharre-
tara. Abian jarri genituen ikasketa lerro 
asko beste erakunde eta elkarteek har-
tu izan dituzte, Nafarroako Unibertsi-
tate Publikoak, adibidez. Feminismoa, 
genero teoria eta emakumeen lanen 
zabalkundeak, esate baterako, urtetan 
iraun du. GITEren Emakumeen Liburu-
tegia eta Dokumentazio Gunea altxorra 
dira. 1985ean sortu genuen eta gero 
eta garrantzitsuagoa da. 15.000 lan bil-
tzen ditu eta sarean dago Espainiako 
Estatuko eite bereko beste liburutegi 
guztiekin. 
 Alor honetan beste bi ekimen oso 
garrantzitsu sortu ditu GITEk: Iruñe-
ko Zinea eta Emakumeen Nazioarteko 
Erakusketa, aurten 32. edizioa eginen 
duena, eta Feminismoen eskola, nire 
ahizpa Silviak abiarazi zuena eta egun 
Iruñeko Udalak bere egin duena GITE-
rekin elkarlanean.
 Feminismotik at, nazioarteko egoera 
soziopolitikoaren analisia eta giza es-
kubideen defentsa egiten duen atala ere 
oso bizkor ari da lanean gaur egun insti-
tutuan. 

Feminismoa eta genero ikuspegia zuten 
lehendabiziko ikerketa ildoak jorratu ze-
nituen Nafarroako unibertsitate publi-
koan. Emakumeen pobretze ibilbideak 
zehaztu zenituzten, adibidez, eta adie-
razi zenuten emakumeak gizonak baino 
gehiago pobretzen direla. Zergatik gerta-
tzen da hori?
Frogatuta dago emakume pobre gehia-
go dagoela gizon pobreak baino eta txi-
rotasun desberdinak direla, gainera. 
Arrazoi nagusia mendekotasun ekono-
mikoa da. Egile batzuek diote ezkontza 
bera dela jatorria. Askotan ikusten da 
emakume bat banantzen denean edo 
bikotekiderik gabe gelditzen denean, 
pobretze bidean abiatzen dela. Hori, 
aldiz, ez zaie gizonei gertatzen. Guraso 
bakarra izatea eta bereziki neska gaz-
tea izanda, nerabea izanda, pobreziaren 
arrazoi larrienetakotzat hartzen da Eu-
ropan. Nerabe amak dira txartel guztiak 
erosi dituztenak pobreziaren eta baz-
terkeriaren bidean abiatzeko. Bereizten 
diren emakumeak ere, familiaren zama 
guztiarekin gelditzen dira. Hortaz, ho-
rrek haurren pobretzea dakar. Esan dai-
teke ezkontza bera dela emakumeak 
pobretzen dituena, eta dibortzioa edo 
bereizketa pobretzea bistaratzen dute-
nak. Ezkontzean emakumeek lan ibilbi-
deak apurtzen dituzte, etxean gelditzen 
dira eta ondorioz pobretzen dira. Egile 
batzuek txirotze prozesuok zenbakitan 
jarri dituzte. 

Zein balorazio egiten duzu feminismoan 
eman diren aurrerapausoez?
Feminismoak aldaketa sozial handiak 
ekarri ditu emakume eta gizateria osoa-
rentzat. Garrantzitsuenak eskubide ber-
dintasuna, sexu eta ugalketa eskubideen 
aitorpena eta familia patriarkalean era-
gindako krisia dira. Orain familia ere-
du desberdinak badirela onartzen da. 
Ezkontzea ez da bide bakarra. Ez dugu 
familia patriarkala desegin, baina asko 
aldarazi dugu. Familia eredu horri 
lehentasuna kentzea, menderatze-sumi-
sio binomioa apurtzeko modu bakarra 
da. Hori da genero indarkeriaren aurka 
egiteko modua.
 Aldaketa sozialean sinesten dut. Da-
tuak begi-bistakoak dira eta argi dut 
bide honetan sakontzen jarraitu behar 
dugula. Orain %99ak feminismoaz hitz 
egiten du, hau da, maila sozial guztie-
tako emakumeengana iritsi da, ez soi-
lik maila ertain edo goi-mailako ema-

kumeengana. Ni harrituta nago. Bost 
urtetik hona aldaketa izugarria izan 
da. Lehen betikoak joaten ginen mar-
txoaren 8ko manifestaziora, eta aur-
ten izugarria izan da, lehen aldiz greba 
kontzeptu berria zabaldu delako: bi 
lanak lotzen dituen greba. Lan produk-
tiboa eta zaintza lana batera geldituz 
gero, mundu osoa geldiarazten dugu. 
 Oso garrantzitsua iruditzen zait gau-
zak modu positiboan ikustea. Gazteei 
beti esaten diet sinesteko hemendik 
30 urtera gerta daitezkeen aldaketak, 
nik neuk aldaketa izugarriak ikusi di-
tudalako. Aldaketok, hala ere, beste 
kontu bat ekarri dute: zer egingo dugu 
zaintza lanekin? Goi-mailako ikas-
ketak egiteko eskubidea dugu, gizo-
nak baino gehiago gara emakumeak 
unibertsitatean, eta emaitza hobeak 
ditugu. Hala eta guztiz ere, lan mer-
katuarekiko gure harremana oso ga-
tazkatsua da. 
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Zeintzuk dira erronkak?
Ondoko sei gaiak aipatuko ditut: eginda-
koa mantentzea; zaintza lanak; genero 
indarkeria; gorputza eta sexualitatea; 
identitate eta aukera sexualak; eta pa-
triarkatua.
 Lehenengoa eta nagusia da aldake-
tak mantentzea. Lasaituz gero, lorpen 
horietako asko gal genitzake izugarri 
azkar. Inork ez digu bermatzen lortu du-
guna mantendu ahal izanen dugula beti-
ko. 1995ean egin zen laugarren eta az-
ken Emakumeen Nazioarteko Biltzarra, 
Nazio Batuen Erakundeak antolatua. 
30.000 emakumek hartu zuten parte. 
Ez da biltzar gehiago egin beldurraga-
tik, uste dutelako han adostu ziren gai 
batzuk berriz mahai gainean jarriz gero, 
zenbait herrialdek atzera eginen luke-
tela. Sexualitatearen eta gorputzaren 
kontrolaren eskubideak onartzeko oso 
gaizki ibili ginen. Vaticanoak eta isla-
miarrek, bereziki, oso gogor jokatu zu-

ten. Azkenean emakumeen eskubideak 
giza eskubideak direla onartu zen, baina 
ozta-ozta. 
 Zaintza lanei eta lan munduari dago-
kionez, lan merkatuan sartu gara, baina 
sistemaren egiturak aldatu gabe. Ema-
kumeek ez dute alde batera utzi zain-
tza lana. Guk lan hori egitea interesa-
tzen zaio kapitalismoari. Doan egiten 
dugu, horregatik gaude beti baldintza 
okerragoetan gizonen aurrean eta ho-
rregatik ez dugu benetako autonomia 
lortzen. Pertsonen zaintza botere pu-
blikoek hartu behar dute bere gain. Gi-
zonek derrigorrezko aitatasun baimen 
berdinak ez dituzten bitartean ez dago 
ezer egiterik, adibidez. Lan merkatua-
ren kontzeptu orokorra aldatu behar da. 
Oso maskulinoa da. Hor ez dago zaintza 
lanik eta hori ez da erreala. Ez da ikus-
puntu jasangarria. María Angeles Durán 
ikertzaile soziologoak neurtu du zen-
bat lanpostu sortu beharko liratekeen 

sistema publikoak zaintza lan guztiei 
erantzuteko. 26 milioi lanpostu sortu 
beharko lirateke eta egun Espainiako 
Estatuan 18 milioi pertsona ari dira la-
nean. Ekoizpen sozialaren bi hankak 
dira produkzioa eta ugalketa soziala. 

Genero indarkeria nabarmendu nahi 
duzu.
Desberdintasunean oinarritutako sis-
tema guztiek indarkeria dosi bat behar 
dute desberdintasun hori iraunaraz-
teko. Sistema patriarkalak bere burua 
babesten du genero indarkeria erabili-
ta. Eskubideetan aurrera egiten dugun 
heinean, indarkeria handitzen da, ema-
kumeak “bere tokian jartzeko”. Ez gara 
batere ongi lantzen ari gai hori. 2000-
2015 bitartean 970 emakume hil zituz-
ten Espainian. Gerra bat da, eta ez guk 
piztutakoa. 
 Gorputzaren eta sexualitatearen es-
kubidea da beste erronka bat. Aldarri-
kapen historikoa da. Sexualitatea bizi 
eta kalean libre mugitu ahal izatea, bi-
daiatzea… gure eskubideak dira. Siste-
ma judizial patriarkala eta bere legeak 
etengabe ari dira gizonak babesten eta 
emakumeak erruduntzat jotzen. Ikara-
garria da. 

identitate eta aukera sexual desberdinak 
aitortzea. Hor ere erronka dugu?
Asko gelditzen da oraindik egiteko. Ge-
nero aginduak ikusi, identifikatu eta de-
sobeditu behar ditugu. Feminitatea eta 
maskulinitatea nola bizi behar ditugun 
esaten digute. Zer gustatu behar zaigun 
eta zer aukeratu behar dugun esaten di-
gute. Zerbait ari gara aurreratzen, baina 
gizarteak egiten duen eskaintzan genero 
aginduek hortxe segitzen dute. Nire ikas-
le gehien-gehienak neskak ziren, adibi-
dez, eta ez da kasualitatea. Horren atzean 
genero agindu bat dago. Emakumeok 
alor publikoan bilatzen dugu pribatuan 
beti egin dugunaren proiekzio bat, hau 
da, zaintza lana. Irakasleak, sanitarioak 
edo gizarte langileak gara. Genero agin-
duen emaitza da hori. Horren aurrean 
guk nahi ditugun genero ereduak sortu 
behar ditugu, maskulinotik eta femeni-
notik ezaugarriak aukeratuz eta josiz. 

patriarkatuaz zer?
Patriarkatuak hor jarraitzen du. Orain 
patriarkatu demokratikoa dugu, esku-
bide asko onartu dira teorian, baina 
kristalezko sabaiak ditugu. Patriarka-
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tua eta kapitalismoa 
hertsiki lotuta dau-
de. Barne Produktu 
Gordinaren erdia 
dohainik ematen 
diogu kapitalismoa-
ri. Kapitalismoari 
interesatzen zaio 
patriarkatua man-
tentzea. Soldaten 
arrakala ere bada 
beste dohaintza bat, 
emakumeok urtean 
bi hilabete ematen 
dizkiogu kapitalis-
moari. Pagotxa da, 
eta hor dago koxka. 
Ekonomiaren ardatz 
nagusia ez da izan 
behar dirua irabaztea, baizik eta pertso-
nen ongizatea bermatzea. 

Zein izan behar du gizonen zeregina fe-
minismoan?
Jabetu behar dute zer irabaziko duten 
patriarkatua eta kapitalismoa aldatu-
ta eta gurekin batera aldaketa egiteko 
prest egon behar dute. Gure feminismoa 

ez da berdintasun kontua, aldaketa so-
zial sakona baizik. Sistema osoa aldatu 
nahi izan du eta ez soilik berdintasuna 
lortu. Gizonek pribilegioak galduko di-
tuzte eta argi ikusi behar dute. Luis Bo-
ninok dio gizonek VIP txartel moduko 
bat dutela beti zainduta egoteko, arropa 
garbia izateko, bazkaria prestatua… Ez 
dakite nork eman dien, baina eman die. 

Bada, gizonek pribi-
legioen VIP txartela 
itzuli behar dute. 

Feminismoa modan 
egotea ona ala txarra 
da?
Nik nahiago dut mo-
dan egotea jazarria 
izatea baino. Asko-
t a n  a z a l ke r i e t a n 
gelditzen dira, bai-
na hala eta guztiz 
ere, iruditzen zait 
oso garrantzitsua 
dela premisa batzuk 
m o d u  m a s i b o a n 
onartzea, nahiz eta 
telebistako hala-

ko saiotan izan. Beste mugimendu so-
zialak ez bezala, feminismoa jazarria, 
gutxietsia, iraindua, izan da askotan. 
Ez da gertatu sindikalismoarekin, adi-
bidez. Horregatik nahiago dut jendea 
alde agertzea, modu fribolo samarrean 
bada ere. Agian oso baikorra naiz, bai-
na nahiago dut hori, feminismoari min 
ematea baino. n

INFORMAZIOA ETA OINARRIAK:
cafelhuyarsariak.elhuyar.eus

HELBIDE ELEKTRONIKOA:
cafelhuyarsariak@elhuyar.eus

LANAK AURKEZTEKO AZKEN EGUNA:
2019ko otsailaren 14a
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inkesten arabera Jair Bolsonaro izango 
da Brasilgo presidente berria, sorpre-
sa handia litzateke Fernando Haddad 

PTko hautagaiak aurre hartzea. Bolsonaro 
kasu berezia da, eskuin mutur klasikoa-
ren irudi, diskurtso eta oinarri sozialekin 
hobeto lotzen da Mendebaldeko eskuin 
populistako beste kasu batzuekin aldera-
tuta, baina ez du desafiatzen sistemaren 
ezein sektorerik, bera da sistemikoetan 
sistemikoena. 1988tik da kargu politikoa, 
zazpi legegintzaldi daramatza Brasilgo 
Diputatuen Ganberan, bederatzi alderdi-
tan militatu du, hiru seme ditu politikan 
sartuta eta diktaduraren ondarea eta es-
kuineko ohiko programa (neoliberalismo 
basatia eta segurtasun autoritarioa) de-
fendatzen ditu. Horrez gain, emakumeen 
eta gutxiengoen aurkako adierazpen ugari 
egin ditu.
 Bolsonaroren arrakasta ezin da ulertu 
Brasilen gertatutako estatu kolpe biguna 
kontuan hartu gabe. Lehenengo, zirko 
mediatikoa eta politikoa direla medio, Dil-
ma Rouseff kargugabetu zuten. Ondoren 
AEBetan trebatutako epaile batek Lula 
Da Silva kartzelaratu zuen, Lula errudu-
na zela esanez, nahiz eta frogarik ez izan. 
Michel Temer-en politika neoliberalen 
bitartez, oligarkia ekonomikoak Brasilgo 
Gobernuaren gaineko kontrola berresku-
ratu zuen. Herriak, ordea, Lula boterera 
bueltatzea nahi zuen. Baina, inkestek 
erakusten zuten Lulari botoa emateko 
prest zegoen hautesleriaren parte batek 
bigarren hautu bezala Bolsonaro zuela eta 
azkenean, horrela gertatu da. 
 Brasilgo oligarkiaren B planak funtzio-
natzeko hiru faktore izan dira erabakiga-
rriak: a) herritarren nahigabe politikoa 
eta sozioekonomikoa (ustelkeria, krisi 
ekonomikoa eta indarkeria/delinkuen-
tzia); b) Bolsonarok zenbait sektoreri 
entzun nahi zutena esatea zuzentasun 
politikoa hautsiz; eta c) aurkariaren ahul-

tasunak ondo jakin izan ditu ustiatzen 
(lidergo falta Lularen kartzelaratzeagatik, 
ezkerraren hauteskunde kanpaina kaska-
rra eta PTren estigmatizazio mediatikoa 
ustelkeriagatik). 
 Datafolha enpresak urriaren 10ean 
eginiko inkestaren arabera, Bolsonarok 
ipar-ekialdeko eskualde pobrean izan 
ezik, gainontzeko eskualdeetan erraz ira-
bazten du, bereziki hegoaldeko eskualde 

aberats eta garatuenetan. Hain zuzen ere, 
2015-2016 urteetan PTko gobernuaren 
kontra mobilizatu ziren hiri aberats eta 
ustezko progresistetan. Lehenengo, Go-
bernuz Kanpoko Erakundeak eta jende 
aurrerakoia datoz eta ondoren, Bolsonaro 
nagusitzen da. 
 Eskuin muturreko liderra adin tarte 
guztietan, zurien (%59), horien (%52), 
mulatoen (%47), indigenen (%41), 
gizonen (%57), emakumeen (%42), ka-
tolikoen (%46) eta ebanjelisten (%60) 
artean izango litzateke irabazlea. Beltzen 
artean berriz, PTko hautagaia da nagusi 
%45arekin, baita ere gehienez bi soldata 
minimo irabazten dituzten herritarren 
artean (%44ak) eta oinarrizko hezkuntza 
maila duten hautesleen artean (%44ak). 
Bi eta bosten arteko soldata minimoa 
irabazten dutenen artean garaipen erraza 
lortzen du eskuin muturreko hautagaiak, 
%58a %30aren aurrean; bost eta hama-
rren arteko soldata irabazten dutenen 
artean, %62 eta %28 da harremana, 
eta azkenik, hamarretik gorako soldata 
irabazten dutenen artean %62 eta %30. 
Antzera, hezkuntza maila ertaina dutenen 
artean: %53k Bolsonaroren alde egiten 
du eta hezkuntza maila altua dutenen ar-
tean %58k. 
 Eskuin muturreko hautagaiak bere 
oinarri soziala diren klase ertain eta altua 
ondo lotu ditu, bien bitartean klase apale-
nen artean gehiengoa lortzen ez badu ere 
lehia estua du hautagai ezkertiarrarekin. 
Pobreek egunero bizi duten indarkeria 
jarri du eztabaiden erdigunean boto hori 
erakartzeko. PTk berriz, lehen itzulian 
ez du asmatu klase apalenen ardura 
materialak erdigunean jartzen. Bigarren 
itzulian Bolsonaroren boto emaileenga-
nako irainak protagonismoa galdu eta 
diskurtso sozioekonomikoak irabazi du 
pisua ezkerreko hautagaiaren kanpainan. 
Berandu izango ote da? n

Brasilgo eskuin muturra 
irabaztear

Asier Blas Mendoza 
ehu-ko irakaslea 

@AxiBM

bolsonaroren arrakasta 
ezin da ulertu brasilen 
gertatutako estatu kolpe 
biguna kontuan hartu gabe. 
lehenengo zirko mediatiko 
eta politiko batekin dilma 
rouseff kargugabetu 
zuten, ondoren aebetan 
trebatutako epaile batek lula 
da silva kartzelaratu zuen, 
lula erruduna zela esanez,  
nahiz eta frogarik ez izan 
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eskolak utzi egin behar dio hezitzaile 
izateari, kontzeptua baserri giroan 
eman ohi zaion adieraren arabera 

ulertzen badugu, bederen. Mahai-ingu-
ru batean erraten entzun nionez, kezka-
tzekoa zaio Itxaro Bordari hezi aditza-
rekin izendatu izana haurrei eskolan 
eskaintzen zaiena, hezteko behar izaten 
den biolentzia inplizituagatik.

2.  Duen sakoneko (eta benetako) esa-
nahiari men, inausketa du heziketak 
haurraren izaeran burutzen, bere 
natura otzanduz, burujabe izateko 
duen berezko gaitasuna hutseratuz. 
Haurrak modelatzeko joera horri 
ihes egin nahi dion eskolak, askata-
suna ezarri beharko du heziketaren 
tokian. Ez dadila saiatu haurraren 
natura modelatzen edo gure modue-
tara egokitzen. 

3.  Horretarako, errotik erauzi behar 
du direktibotasuna. Zeren harre-
man osasungarri baterako abiapun-
tu egokia iruditzen al zaizue beste 
baten gainean gidari gisa ezarri 
nahi izatea? Bada, haurrei ere utzi 
egin behar zaie beren urratsen egile 
izaten eta beren bizitzari dagozkien 
erabakiak hartzen. 

4.  Direktibo izateari uzteko, baina, hau-
rrenganako konfiantza berreskuratu 
beharra dago. Lasai egon, haurren 
baitan berezkoa da-eta ikasteko eta 
hazteko bulkada, oso bizirik daude-
lako, eta bizirik egotearen ondorio 
naturala baino ez delako ikastea. 
Lur egokia aurkituz gero, naturak 
guretzat programatutako guziaren 
loratzea denbora kontua baino ez da. 

5.  Ez irakatsi. Zugan dagoena erakutsi, 
maite duzuna edo dakizuna, baina 
ez behartu inor hori barneratze-
ra. Hasteko, inposaketa beti delako 
gauza itsusia, baina gainera, ikasketa 

ez delako inposatu ahal, norberak 
duelako erabakitzen zer ikasten edo 
barneratzen duen. Norbere interese-
tatik abiatzen ez den ikasketa ez da 
inoiz esanguratsua. 

6.  Eta orduan, zein izanen da helduen 
egitekoa, irakasle eta haurren bi-
deratzaile edo gidari izan behar ez 
badute? Bada, haurren bidelagun 
bilakatu. Bidea haur bakoitzarena 
izanik ere, gure presentzia ezinbes-
tekoa delako haurrak emozionalki 
eta fisikoki seguru sentiarazteko, 
erabateko heldutasuna lortu bitar-
tean lagunduak izateko. 

7.  Ez finkatu denendako curriculumik. 
Egonen dira denek ikasiko dituz-
ten gauzak –idazten edo irakurtzen, 
adibidez– behar-beharrezkoak izate 
hutsagatik denei eginen zaielako 

uneren batean horiek ikasteko go-
goa. Baina gainerakoan, jakintza-i-
bilbide propioa egiten du pertsona 
bakoitzak, interes eta dohain beti 
partikularren arabera. Denok ez di-
tugu zertan gauza berdinak jakin. 

8.  Eskola-komunitatea osatzen duten 
pertsonen arteko harremanen nola-
kotasunari behar zaio batez ere arre-
ta jarri, bere funtzionamenduaren 
bitartez munduan kokatzeko modu 
bat duelako inplizituki erakusten. 
Oraingo eredua, sistema autoritario 
baten biziraupenerako funtsezko 
pieza da, erraietan berean txertatzen 
baitigu gidariaren beharra, uneoro 
adieraziko diguna zer egin, nola, noiz 
eta norekin.

9.  Eskolak ez ditu haurrak homoge-
neizatu behar, sakratua baita haur 
bakoitzaren berezitasuna. Horre-
gatik, ez da komeni haurrak adina-
ren arabera taldekatzea, artifiziala 
izateaz gain –komunitate naturalak 
adin ezberdineko pertsonek osatuak 
dira– haur orori eskakizun bera egi-
tea suposatzen duelako, lehiakorta-
suna sustatuz eta haurren erritmoa 
ezinbestean bortxatuz. 

10. Eskola-arrakasta zer kontside-
ratzen duen gogoeta sakona egin 
beharko du haurren lagun ona izan 
nahi duen eskolak. Orain eta hemen, 
oso eztabaidagarria den sistema ba-
ten eskakizunei men egiteari esaten 
zaio. Bereak alde batera utzita, beste 
baten interesei egokitzen jakiteari, 
horretarako beharrezkoa den profil 
psikologiko zehatza garatzeari. Eta 
hori, noski, ez da kalterik gabekoa, 
ez eta doakoa. Haur batzuren pasibi-
tatea eta errebeldia beren izatearen 
kontra egiten duen sistema baten 
kontra erresistentzia egiteko modua 
baino ez da. n

Eskola onaren dekalogoa         

Ane Ablanedo Larrion  
irakaslea  

@aneelixabete
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ala sentimendu hutsa baino ez? Nazio kon-
tzeptua soziologikoa da, psikologikoa eta 
emozionala, nonbaitekoak eta bertakoak 

garen sentimendua, ustea, egiaztapena. Nonbai-
tekoa izatea eta identitatea. Nazio adiera jaio 
edota sortzea dela adierazten du etimologiak. 
Estatu juridiko-politikoak gero datoz, lurraldea 
taxutu eta arautzeko unean, alegia.  
 Zer gara gu, besteek gu izatea nahiko luketee-
na ala sentitzen garena? Nongoak gara gu, beraz? 
Argi eta garbi, gu sentitzen garen toki horreta-
koak. Gu sentitzen dugun hori gara, azalaren 
itxuraren gainetik. Nork esan behar dio inori nor 
ala zer den, hangoa ala hemengoa den. Arauek edo 
legeek adierazten dute soil-soilik nor eta nongoak 
garen? Eta sentimenduak? Eta soziologiak? Eta 
emozioak?  
 Liburua azalak egiten omen du. Kanpoko 
itxurak. Baina barrualdeko orriak zuri baleude, 
liburu itxura baino ez luke izango. Liburu izaera 
barruko orrialdeetan idatzita dagoenak ema-
ten dio. Eta ez dakigu, entsegua, ipuina, poesia, 
sukalderakoa edota marrazkiz jositakoa den 
zabaltzen ez dugun bitartean. Kanpoko itxura 
orokorra, iragankorra eta engainagarria izan dai-
teke. Barrukoa, zehatza eta ondo errotua da, nor, 
zer eta nongoak egiten gaituena.
 Gu nazio kulturala gara zalantza izpirik gabe 
(hizkuntza, kultura, ohiturak, sinesmenak…), bai-
na ez gara estatu, hots, izaera juridiko-politikoa 

duen herria. Izan badugu lege eta arau multzo 
bat gure errealitate funtzionala egituratzen due-
na, eta hiru errealitate administratibo. Eta he-
goaldekoen kasuan, Estatutua eta Foru Hobekun-
tza Espainiako Goi Araudi baten menpe daude. Bi 
nazioen Goi Araudien menpe dago gure nazioa. 
Eta araudi horien menpe jarraitzen dugun bitar-
tean ez gara gu geu izango (nazioa), espainiarrek 
eta frantziarrek gu izatea nahi dutena. baizik.
 Gure Goi Araudia egin behar dugu. Estatu 
izaera erdietsi. Juridikoki eta politikoki antolatu. 
Oinarriak baditugu, izan ere: ekonomikoak, kul-
turalak, estrukturalak eta giza baliabideak. Guk 
ez dugu Espainia handi baten parte izan nahi, be-
rau indartzeko. Ez dut jazarria, mendean hartua 
eta gu geu izaten uzten ez diguten estatu-nazio 
batzuen parte izan nahi.  
 Espainia aberri izan aitzin, gu baginen leinu 
eta herri. Herrien izaerak makina bat jira eta bira 
ematen du historian zehar: Baskoiak, Karistiarrak, 
Barduliarrak… Nafarroako Erresumaren baita-
koak eta Espainiaren menpekoak. Esatea erraza 
da, jakina. Egitea da gaitzago. Are eta gehiago zu 
nor zaren eta nongoa zaren kanpoko batek eraba-
kitzen duenean: Espainiak, Frantziak, Europak….
 Horrexegatik beragatik Kosovoko Independen-
tzia Adierazpenari jarraitu behar diogu nahitaez, 
honek ez baitu Nazioarteko Zuzenbidea urra-
tzen aldebakarreko independentzia adierazpena 
eginda. n

Etimologia kontua ote?

Karlos Gorrindo 
euskara teknikaria 
@kgorrindo

animaliak dira kaltetuenak suteetan. 
Arnasarik gabe geratu eta hil egiten 
dira eta ihes egitea lortzen duten asko 

autoek hitzen dituzte. Behin zaldi bat kolpatu 
nuen, sute batetik ihes zoroan atera zena. Hil 
egin zen bertan. Errepide bazterrean geratu 
nintzen, zauriak laztanduz, jabea etorri zen 
arte. Basazaldia zen. Nik ez nuen inor zain eta 
kamioi txiki batean eraman zuten arte gera-
tu nintzen errepide bazterrean. Ez zen surik 
sumatzen geunden tokitik, baina animalia izua 
errepideraino iritsi zen heriotza eta denbora 

elkartzen diren tokian. Su eman zioten basa-
zaldiari. Eta ederra bezain mingarria iruditu 
zitzaidan sutetik ihesi hil zen animalia erre 
behar izatea gaitzik ez barreiatzeko. Tarteka 
amets egiten dut heriotzarekin. Tarteka amets 
egiten dut zure heriotzarekin. Eta basazaldiari 
nola, laztantzen dizkizudala zauriak berandue-
gi bada ere. Absentzia nola bete erakutsiko di-
dan norbait ezagutu dudala esan nahi nizuke. 
Itsaso bazterrerantz eramango nauena elurrak 
estalitako auto batean. Basazaldi batek trostan 
zeharkatzen ditu nire ametsak. n

Basazaldiez

Castillo Suárez 
blogaria 
@casti_ suarez
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Zure jendea,
zure hedabidea, 
zure iragarkia.

1934an idatzitako testu batean Karl 
Polanyi hungariar antropologo eta 
ekonomialariak azaldu zuen moduan 

“demokraziaren eta kapitalismoaren 
bateraezintasunaren ondorioz sortzen da 
faxismoa”, hau da, kapitalismoa krisian 
sartzen denean eta demokrazia liberala 
eta langileok dauzkagun eskubidetxoak 
bere metaketa-prozesu asegabeari euste-
ko oztopo bihurtzen direnean, autoritaris-
moaren eta faxismoaren bidea hartzen du 
estatu kapitalistak. Prozesu horretantxe 
murgilduta gaude aspaldi honetan.
 Krisi kapitalista horren ondorioetako 
bat dugu zerbitzu publikoen eraispen 
orokorra. Zerbitzu horiek eraistearekin 
batera, baina, zaintza-behar sozialak ez 
dira desagertzen: eremu publikotik priba-
tura eramaten dira eta, horrekin batera, 
emakumeak etxera bultzatzen dira, sozia-
lizatuta zeuden lanok doan egin ditzaten. 
Horri erantzuten dio azken garaiotako 
politika familisten revival-ak eta ema-
kumeok etxerako diziplinatzea xedetzat 
daukan “emakumeen aurkako gerraren” 
gordintzea.
 Testuinguru horretan ari dira lora-
tzen alderdi ultraeskuindar eta faxistak 
mendebaldeko herrialdeetan: Tyahnybok 
Ukrainan, Trump AEBetan, Salvini Italian, 
Bolsonaro Brasilen… Guztiek ere objektu 
soiltzat gaituzte emakumeok, faxismoak 

eta eskuin muturrak oso rol zehatzak bai-
tauzka sexu bakoitzarentzat: pitzadurarik 
gabeko gizontasun bortitza gizonentzat 
eta “etxeko aingeru” espeziearen ugaltzai-
lea emakumeontzat. Gure bazterrotako 
alderdi neofaxistaren programak ere 
eduki misogino nabarmena dauka. Hona 
Vox-ek emakumeoi opa diguna: indarke-
ria matxistari buruzko legea indargabe-

tzea, abortatzeko eskubidea ezabatzea, 
haurren zaintza partekatu automatikoa, 
parekidetasun-kuotarik ez, borroka femi-
nistaren estigmatizazioa…
 Joan den mendeko 30eko hamarkadan 
faxismoa Europa osora zabaldu zenean, 
emakume komunistek bultzatuta Parisen 
sortutako Gerraren eta Faxismoaren aur-
kako Emakumeen Nazioarteko Batzor-
deko kideek argi ikusi zuten faxismoak 
arrisku bizia zekarrela emakumeontzat 
eta ezinbestekoa zela borroka feminista 
eta borroka antifaxista uztartzea. Orain 
ere hil ala biziko kontua dugu bi borro-
ka horiek uztartzea, eta Martxoaren 8ko 
emakumeen grebarako manifestuetan fal-
tan botatzen dira feminismo antifaxistari 
buruzko erreferentziak, egungo egoera 
gero eta larriagoa ikusita. Ildo berean, 
gaitz bati aurre egiteko garaian beharrez-
koa da diagnosi egokia egitea sintometara 
mugatu gabe eta, hasieran genion bezala, 
ezin ahaztu dezakegu kapitalismoak estu 
eta larri dabilenean darabilen tresna 
dela faxismoa. Beraz, egungo oldarraldi 
neoliberal misogino ultra-ri aurre egite-
ko nahitaezkoa izango da, manifestazio 
feministetan darabilgun leloari jarraiki, 
“kapitalismoaren eta patriarkatuaren 
aliantza kriminala”-ri aurre egitea eta 
borroka feminista eta borroka antifaxista 
uztartzea. n

Feminismo antifaxistaren 
beharraz

Maria Colera Intxausti 
itzultzailea 
@bizialairaun

Vox-ek emakumeoi 
opa diguna: indarkeria 
matxistari buruzko 
legea indargabetzea, 
abortu-eskubidea ezabatzea, 
haurren zaintza partekatu 
automatikoa....
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Ez Tuni-
siak, ez Egiptok 

ezta Siriak ere ez zu-
ten hainbeste ordu berega-
natu 2011ko albistegietan. 
Urte luzez itxita egon zen 
herrialdea erditik zatitzen 
ikusi genuen, eta Prime Ti-
me-ean: Mad Maxen itxura 
zuten matxino andana ba-
tek “Jainkoa da handiena” 

oihukatzen zuen; lubakia-
ren beste aldean, komikietako bilau bat. 
Telebistarako entretenimendu hutsa 
zen hura.
 Errealitatearen lehen zaplastekoak 
Tripoli erori eta berehala jaso genituen: 
beltzen uxaldiak –denak “Gaddafiren 
mertzenarioak” omen ziren– edota Gad-
dafiren jarraitzaileenak. NATOren bon-
bardaketak ere ezin ahaztu. Ustezko 
iraultza haren baieztapen ofiziala, gerra 
amaiera irudikatu behar zuen agerral-
dian jaso genuen: gobernu berriak az-
tertuko zuen lehen neurria zera zen, 
poligamia arautzen zuena. Gaddafiren 
garaian legezkoa zen, baina emazteak 
sinatutako baimena behar zuen sena-
rrak bigarren aldiz ezkondu ahal izate-
ko. Trantsizio Gobernuko buru Mahmud 
Jibrilek argitu zuen neurria: handik 
aurrera ez zen ezinbestekoa izango 

emaztearen adostasuna bigarren edo 
hirugarren bat etxera eraman ahal iza-
teko. Libia berriaren agintari berriak 
Tripoliko gaztelu gorriko balkoitik bota 
zuen “perla” hura, herrialdearen edota 
gizarte zibilaren berreraikitzea aipatu 
aurretik. Egun gutxira Gaddafiren lin-
txamendu basatia ikusi genuen, ia zu-
zenean. Eta horrela bukatu zen Libiako 
gerra hura telebistan.
 2012an Libiako lehen hauteskun-
de orokorrak antolatu zituzten. Egip-
ton edota Tunisian ez bezala, islamis-
tak ez ziren nagusi izan; oraindik bazen 
itxaropen izpi bat. Tamalez, antzinako 
entelekia hura bilakatzen hasia zen Li-
bia ordurako, eta aldian behin baino ez 
ziren iristen nahasiak bezain ulertezi-
nak ziren irudiak: Bengasiko AEBeta-
ko kontsulatua sutan 2012an, Tripoliko 
aireportua sutan 2014an, libiar kalifa 
herriaren hiriburua sutan 2016an… Ho-
riek denak, eta Saharaz hegoaldekoak. 
Mordo bat. Libia Europara datozen mi-
gratzaile eta errefuxiatuen azken gel-
tokia dela jakitearekin konformatzen 
bazarete, irakurketa hementxe utz deza-
kezue.

Nazio-estatutik, estaturik gabeko 
naziora
2014an herrialdeko bigarren hautes-
kundeak egin ziren, baina herria etsita 
zegoen ordurako, eta erroldaren %18ak 
besterik ez zuen bozka eman. Nazio Ba-

tuek (NBE) ontzat jo zuten irregularta-
sunez jositako prozesua, baina Libiako 
agintea bitan zatitu zen: Tripolin, mende-
baldean, gobernu bat sortu zen, eta ekial-
dean, Tobruk hirian, beste bat. Turkiak 
eta Qatarrek Tripolikoa babestu zuten; 
Arabiar Emirerri Batuak, Egipto, Fran-
tzia eta Saudi Arabia Tobruken aldean 
jarri ziren, baita Gaddafiren jarraitzaile 
ohiak ere. Bi exekutiboen arteko gertu-
ratzea ez lortzeaz gain, Nazio Batuen es-
kuhartzeak pozoitu egin zuen giroa.
 2015eko udazkenean fi ltratuko 
e-posta batzuk argitaratu zituen The 
Guardian egunkari ingelesak. Haieta-
ko batean, NBEko Libiarako bitartekari 
Bernardino Leonek Arabiar Emirerri 
Batuetako atzerri ministroari: propo-
satu zion Tripoliko Gobernuari ”zilegi-
tasuna kentzeko” bide bat. Beste e-pos-
ta batean, Leonek kezka helarazi zion: 
Emirerria Libiara bidaltzen ari zen 
armak zirela-eta –Nazio Batuen arma 
enbargoa oraindik indarrean zegoen–, 
Leonek ez zuen hura justifikatzeko mo-
durik aurkitu bere kideen aurrean. Bere 
postuari dagokion bitartekaritza lana 
egin baino, gobernu bakar batentzat ari 
zen lanean Leon. Oso agerikoa zen tri-
poliarrek espainiarrari zioten gorrotoa. 
Asmo maltzur horiek zabaldu zirenean, 
diplomatikoak Dubaira jo zuen. Egun, 
hango Eskola Diplomatikoaren burua 
da eta 50.000 euroko soldata du hilean, 
The Guardian dixit.

Etxe galdua
gerra zibila bukatu eta zazpi urtera egoera oso larria da libian.  
estatua ez ezik, herria ere galdu dute libiarrek.

Karlos Zurutuza 
@karloszurutuza
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Nazioarteko prentsaren isiltasun kon-
plizea batetik, eta Parisko 2015eko 
atentatua bestetik, “Leongate” kasua es-
tali eta desagerrarazi egin zen. Hori gu-
txi ez, eta espainiarrak abian jarritako 
planari eutsi egin zioten: 2016ko mar-
txoan lehorreratu zen Tripolin Fayez al 
Serraj lehen ministroaren exekutibo be-
rria, Libiako hirugarrena. Itsasotik iritsi 
eta armadaren base zahar batean insta-
latu ziren. Ez zen hauteskunderik deitu 
oraingoan baina, hala ere, Nazio Batuek 
Libiako “gobernu legitimo bakartzat” jo 
zuten. Tripolin iraun ahal izateko, Se-
rraj-ek Rada izeneko milizia salafista 
indartsua antolatu zuen soldatapean. 
Horien azken ekintzetako batean, Tri-
poliko Komiki Feriaren hainbat anto-
latzaile atxilotu zuten, “erlijioa ahuldu 
eta atzerriko tradizioekiko lilura trans-
mititzeagatik”. Talde islamista guztien 
miliziak erosteaz gain, giza trafikoaren 

mafia handiak gobernu berriaren aterki 
azpian babestu ziren. Azken hauetatik 
atera dira egungo Libiako kostazainak. 
 Tobrukekoa dugu NBEk babesturiko 
gobernuaren etsai nagusia. Gaddafiren 
jarraitzaileena, Frantzia, Saudi Arabia 
eta Errusiaren hauspoak batu dituen era-
kundea Jalifa Haftar jeneralaren etxea 
ere bada. Gaddafi gobernura iristen la-
gundu ostean, AEBetara jo zuen milita-
rrak. Virginian hogei urte eman zituen 
eta, denbora tarte horretan, CIAk erre-
klutatu zuen. Bere nagusi berriek agindu 
bezala, Haftarrek bat egin zuen 2011ko 
altxamenduarekin. Jaioterrira itzultzean 
“ Libiako Armadaren Agintari Nagusia” 
titulua eman zion bere buruari. Haftar 
behin baino gehiagotan elkartu da Erru-
siako atzerri ministro Sergey Lavrov-e-
kin, eta Egiptoko presidente eta jeneral 
Abdelfatah Al-Sisi ere laguna du. Horre-
gatik askotan aipatu izan da, litekeena 

dela Libiarako konponbidea “egiptoar 
erara” ikustea, estatu-kolpea alegia.
 Game of Thrones telesailaren zaleak 
ez zaretenek bitan, ala hirutan, irakurri 
beharko dituzue azken paragrafo biak. 
Fikzio arrakastatsua da, ziurrenik, mo-
durik errazena Libiako Estatuaren desa-
gertze prozesua ulertu ahal izateko.

Herri bat, hamaika tribu
Estatu porrotak sortutako identitate 
krisia saihestu nahian, libiarrak triba-
lismoan babestu dira. Faraj Njem libiar 
historiagilearen arabera, 140 tribu dau-
de Libian eta aliantza sareak Magreb 
osotik zabaltzen dira. Egia da Tripoli 
bezalako hiri-guneetan apalagoa dela 
hauen indarra, baina asko dira kanpoal-
detik hiriburura joandako familiak. Fun-
tsean, zure etxean pisu txikiko aldagaia 
izan daiteke tribuarena, baina jakin ba-
dakizu bizilagunak ez duela horrela bizi. 
Irak eta Siriako xiita eta suniten arteko 
gako sektarioek ez dute egoera ulertzen 
laguntzen. Libia askoz konplexuagoa da. 
Herrialdea sortu zenetik, tribuen arteko 
oreka bilatu behar izan dute gobernatu 
ahal izateko; halaxe egin zuten italiarrek 
(1911-1943), Idris erregeak (1951-
1969) baita Gaddafik (1969-2011) ere. 
Arazo nagusia zera da egun, denak ar-
maz josita daudela.
 2016ko irailean, Genevan izandako 
ekitaldi batean, Libiarako orduko NBE-
ko arduradun Martin Koblerrek datu 
esanguratsu bezain kezkagarria eman 
zuen: Libian 26 bat milioi arma zeuden, 
biztanleko lau baino gehiago. 
 Zaila da esaten tribalismoaren feno-
menoa nazio sentimenduarekin batera-
garria den, baina ezin da ukatu identi-
tatearen ezaugarri handia izan ohi dela 
Libian. Gainera, ez gara narratiba mo-
nolitikoez ari: Gaddafi osteko Libian, 
hain zuzen, “islam, “iraultza” edota “ara-
biar nazioa” bezalako elementu berriak 
erraz txerta daitezke klanen idearioe-
tan. Tribuak “arazo nahiz konponbide-
rako eragileak” direla dio Kemal Abda-
llak, Libian aditu handienetako batek. 
Ikerlariaren aburuz, klanen arteko inte-
rakzioak aliantza sendoetan oinarritzen 
dira, eta horren froga argia dugu Pierre 
Rondot jeneral frantziarrak 1955ean 
egindako mapa. Dokumentua hain da 
zehatza egundaino iraun duen aliantza 
sarea jasotzen duela. 2014an sortutako 
Tripoli eta Tobrukeko arteko haustura 
erraz aurreikus zitekeen mapa horretan.
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Eguneroko amesgaiztoa
Segurtasun ezaz gain, itomen ekonomi-
koa ere bada Libian. 2011n euroaren 
pare zegoen libiar dinarra; egun, euroko 
zortzi dinar lor daitezke merkatu bel-
tzean. Banketxeetan ez dago kapital liki-
dorik eta, korralitoari aurre egitearren, 
gobernu bakoitzak inflazioa areagotu 
duten hainbat neurri bultzatu dute, bes-
teak beste, dirua inprimatzea. 2017an 
Tripoliko gobernu berriak Erresuma 
Batuan ekoiztutako dirua erabiltzen 
zuen; Tobrukek, aldiz, Errusiatik ekarri-
takoa. Billete berdinak ziren, eta Libiako 
Banketxe Zentraleko zuzendariaren si-
nadura besterik ez zen aldatzen, ekial-
dean eta mendebaldean desberdina 
baita arduradun nagusia. Horrela, ekial-
deko billeteak ez ziren mendebaldean 
onartzen, eta alderantziz.
 Ekonomiaren gainbehera, alabaina, 
uste baino gaitzagoa da. 1960ko ha-
markadaz geroztik, petrolioarena da 
Libiako industria bakarra. Idris erre-
gearen agindupean, gobernua lan-e-
maile nagusi bilakatu zen, eta honek 

herrialdeko eredu ekonomikoan erren-
tismoa errotu zuen. Gaddafik erabat 
ustela zen egitura hura purgatu eta 
bere jendea sartu zuen, baina garapen 
eredu berari eutsiz aldi berean. Libiak 
Afrikako petrolio erreserba handienak 
ditu eta sei milioira iristen ez den po-
pulazio txikia; horixe zen, hain juxtu, li-
biar “mirari ekonomikoaren” sekretua. 
Datu ofizialen arabera (gerraren aurre-
tikoak), Libiako ordaindupeko langi-
leen %85ak sektore publikoan dihardu. 
Azken turistak aspaldi desagertu arren, 
egun ere makina bat dira hilero solda-
ta kobratzen duten gida turistikoak. 
Nolanahi, trenbide sailarena dugu, za-
lantzarik gabe, errentismo gaiztoaren 
kasurik esanguratsuena. Libiako Nazio 
Trenbide Organoko 800 langileek de-
netarik daukate: egoitzak, uniformeak, 
liburuxka korporatiboak... Trena beste-
rik ez zaie falta.
 Benetako azpiegiturak ez daude as-
koz egoera hobean. Etengabeko liska-
rrek biziki oztopatu dute berauen be-
rreraikitzea. Hori batetik eta, atzerriko 

inbertsoreen ihesa bestetik, herrial-
deak ezin du krisia garaitu eta ekono-
mikoki hazten hasi. Azken zazpi urteo-
tan hamaika taldek petrolio portuak 
nahiz findegiak hartu dituzte mendean 
haien etekinak eskuratzearren, ala bes-
teenak mozteko. Eta gauza bera gertatu 
ohi da industriarako ezinbestekoa den 
elektrizitate hornikuntzarekin. Garraio 
sarea ere desagertzen hasia da: man-
tenurik gabeko errepideak etengabe 
blokeatzen dituzte miliziek, eta Libiako 
aireportu nagusia, Tripolikoa, 2014an 
txikitu egin zuten. Gaur, hiriburuko ai-
reportu militar bat erabiltzen da haren 
ordez, baina fakzioek etengabe eraso 
egiten diote. Oinarrizkoena den hor-
niketa, urarenak, ez du hondamendia 
saihestu. Basamortu azpiko akuiferoe-
tako ura ustiatzeko eraiki zen Ibai Han-
di Artifiziala talde guztien presio tresna 
bilakatu da. Gobernuetako bat pareta-
ren kontra jartzeko modua oso erra-
za da: hegoaldeko basamortuan kanila 
itxi eta urik gabe uzten dute kostaldea 
maiz. Urik ere ez.

ArGAZKIA: AfP
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“beste” libiarrak:  
amazigak eta tubuak
Mairuak gara behelaino artean? (Pamiela, 2010) liburuan, Jo-
seba Sarrionandiak dio Magrebeko estatuak ”berberofoboak” 
direla, “partikularki amazig jendetza handiak dituzten Aljeria 
eta Maroko”. Libian askoz kopuru txikiagoaz ari gara –popula-
zioaren %10aren bueltan–, baina Gaddafiren espetxeak ama-
zig preso politikoz josita zeuden. Gaddafiren 1973ko “kultur 
iraultza” zela eta, bere liburu berdearekin bat ez zetorren 
ale oro debekatu eta deuseztatu zuen. Amazig hitzak “gizon 
askea” esan nahi du, literalki, baina agintari gorenarentzat 
“Satanasen semeak” besterik ez ziren, edota “Libia zatitzeko 
kolonialismoaren tresna hutsa”. Gauzak honela, amazigek al-
txamenduarekin bat egiteak 2011n ez zuen inor ustekabean 
harrapatu.
 Oposizioarekin bat egin arren, amazigek harremanak etetea 
erabaki zuten 2011ko abuztuan. Orduko beren agintari Fathi 
Ben Khalifaren hitzetan, “arabiar nazionalisten eta islamisten 
arteko borroka da hau, eta ez batak ez besteak ez du adierazi gu 
onartzeko asmorik”. Amazig Kontseilu Gorenak 2011ko irailean 

ekin zion bere ibilbideari. Hizkuntza aldarrikapena izan zen 
bere lehen eskaera. Aldi berean, lehen herri kontseiluak eratu 
ziren, eta Zuara (kostaldeko amazig enklabea) izan zen udalba-
tza era demokratikoan hautatu zuen Libiako lehen herria. 
 Tuarega arabiarra ez den beste herrietako bat da Libian. 
Euren artean oraindik batasuna lortu ez arren, gero eta es-
tuagoak dira amazigekin dituzten harremanak. Azken finean, 
hizkuntza amankomuna dute, eta haietako askok diote “basa-
mortuko amazigak” besterik ez direla tuaregak. Tubuak dira 
azken hauen bizilagunak Libia hegoaldean, Txad eta Nigerreko 
mugek ere erdibitzen dute tubuen lurralde idorra (Afrikako zo-
nalderik lehorrena). Saharaz hegoaldeko herri honek errepre-
sio bortitza pairatu zuen Gaddafik boterean eman zituen lau 
hamarkadetan: lur onenak (oasiak) kendu eta arabiar kolonoei 
eman zizkien agintari ohiak; eskola eta ospitalerik gabe utzi 
zituen eta, hainbatetan, beren herri xumeak airetik bonbarda-
tu zituen Gaddafik. Tubu Kontseilu Gorena da euren erakunde 
nagusia egun, eta agenda bateratua adostu dute amazigekin. n

ArGAZKIA: KArLOS ZUrUTUZA
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Guztira bederatzi langile gara. Alde ba-
tetik, ART Arabako Rokodromoen Tek-
nikariak kooperatiba osatzen duten 
bost kideak daude, eta bestetik, enpresa 
horrek kontrataturiko lau langile. Ho-
rietako bat naiz ni. Azken bost urteetan 
ARTek kudeatu ditu udal rokodromoak. 
Urtero udalak lizitazioa egiten du, eta 
orain arte ART soilik aurkeztu da. Fi-
nean, eskalatzaileen sektorea txikia da. 
Azken urteotan Hegoaldeko eta Arizna-
barrako rokodromoetan aritu izan gara, 
eta orain hirugarrena ireki behar zuen 
Udalak, Salburuan; 130.000 euroko in-
bertsioa egin ondotik, eta urtebeteko 
atzerapenarekin.
 Ordea, bere diru-laguntza ez da ego-
kitzen egoera berrira. Alegia, ez da pro-
portzionala. ARTek kalitatezko zerbitzu 
bat eskaintzea, langileen soldatei eustea 
eta sarrerak ez garestitzea nahi du, eta 
Udalaren baldintzek ez dute horretarako 
aukerarik ematen. Rokodromoetarako 
aurrekontua handiagoa izatea eskatzen 
du ARTek, baina Udalak ez du horreta-
rako inongo asmorik erakutsi. Ondorioz, 
deialdira ez da inor aurkeztu eta roko-
dromoak itxi egin dira behin-behinekoz. 

 2019 hasieran beste lizitazio bat egi-
tera derrigortuta dago Udala, eta ikusi 
beharko da zer jarrera hartzen duen or-
duan. Guk ez diogu itxura onik hartzen. 
Udalak ez du negoziatzeko jarrerarik, 
eta ART paretik kendu nahi duen sus-
moa dugu. Aldaketarik ezean, ART ez 
da aurkeztuko, eta orduan hiru aukera 
izango dituzte arduradun publikoek: di-
ru-laguntza handitzea, beren gustuko 
enpresa pribatu bat aurkitzea, edo ins-
talazioak gehiago pribatizatzea. Gure-
tzako, aurrenekoa da baleko irtenbide 
bakarra, baina badirudi Udalak guztiz 
aldatu nahi duela kudeaketa eredua. 
 Mahai gainean jarri duen eskaintza 
onartuz gero, baldintzek nabarmen 
egingo lukete okerrera. Eta ez naiz di-
ruaz ari bakarrik; denbora kontua ere 
bada. Izan ere, ordutegia murriztuko 
litzateke. Orain arteko baldintzekin gai 
ginen mantenimendu lanak behar be-
zala egiteko eta jendeari kalitatezko 
zerbitzua eskaintzeko. Erabiltzaileek 
aukera zuten lasai eskalatzeko, eta hori 
arriskuan dago orain, ordu kopurua 
murriztuta, jendea pilatu egingo litza-
tekeelako.   

 Rokodromoak bideragarri egiteko, 
gure apustua behar bezalako zerbitzua 
eskaintzea da. Hala eginda, erabiltzai-
leak gustura daude, eta jende gehiago 
erakartzen duzu. Ez baduzu hori ber-
matzen, rokodromoek zentzua galtzen 
dute. Azken urteetan jende asko era-
karri dugu, ikastaro ugari eta ordutegi 
zabala eskainita. Aurreko ikasturtean, 
kasurako, 1.000 erabiltzailetik gora izan 
genituen. 
 Langileok hiriko hainbat toki esangu-
ratsu eskalatu ditugu, protesta gisa. Es-
kalada txapelketak antolatu ditugu ber-
tan [argazkian]. Nolabait ere zerbitzua 
eskaintzen jarraitu dugu, eta era berean, 
egoera bidegabe hau salatu. Erabiltzai-
leek, berriz, rokodromoak hiruzpalau 
orduz okupatu dituzte, 300 bat pertso-
naren artean, eta asanbladak egin. 
 Rokodromoak modu sozial batean 
kudeatu ditugu guk, eta hori asko es-
kertzen digute erabiltzaileek. Haiek ere 
egoera bidegabea dela uste dute. Bada-
kite Udalak bazter utzita duela eskalada. 
Kirol batzuentzat beti du dirua, baina ez 
eskaladarentzat. Eta ez gara ezinezko 
kopuruak eskatzen ari. n

borja donnay naiz, 27 urteko gasteiztarra. hiriko udal 
rokodromoetan egiten dut lan, baina irailaz geroztik langabezian 
nagoela esan daiteke. izan ere, instalazioen kudeaketa penagarria 
egin du udalak, eta guk eskainitako zerbitzua bertan behera 
utzi du behin-behinean. rokodromoak 2019ko urtarrilera arte 
egongo dira itxita gutxienez; hortaz, ordura arte lanik gabe 
izango gara langileok, eta erabiltzaileek ezingo dute eskalatu.

“Kirol batzuentzat beti du 
dirua gasteizko Udalak, 
baina ez eskaladarentzat”

Borja Donnay [Gasteizko rokodromoetako langilea]

 Eñaut Agirrebengoa Apaolaza 
 @eagirrebeng
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tot inclòs kolektiboa 2014an turismoak balear uharteetan eragiten dituen kalteei buruzko monografikoak 
kaleratzen hasi zen urtero, eta lau aleren ostean, ikus-entzunera salto egin dute, Tot Inclòs. Danys i 

conseqüències del turisme a casa nostra dokumentalarekin. irailaren 27 estreinatu zuten palman, turismoaren 
nazioarteko egunean, proiektua goteo plataformaren bidez finantziatu eta urte eta erdiko lanaren ondoren. 

artxipelagotik kanpoko lehenengo proiekzioak bilbon eta donostian egin dituzte. urriaren 11tik 14ra 
antolatutako autogestio udalekuetan parte hartzeko proposamena luzatu zieten hotel + ez kolektiboak eta 
urgulleko guardetxean aurkeztu zuten lana tot inclòseko kide batzuek. horietako birekin, bernat amorós eta 

jaume mesquidam balearretako turistifikazioari buruz solastu gara.

“Hiria, bertan bizi direnentzat eta ez bisitan datozenentzat”. 2017ko irailean Mallorcan egindako manifestazioa.

“Turismoak ezin du inolaz ere 
jasangarria izan”

mallorcako tot inclòs kolektiboa
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Zer dela eta egin duzue salto paperetik 
ikus-entzunezkora?
Bernat amorós: Uste genuen paperean 
egiten genuena pantailara eramanez 
gero jende gehiagorengana iritsiko zela, 
herri eztabaida sortu nahi genuen. Eta 
sortzen ari da, egin ditugun aurkezpen 
guztietan aretoak bete baitira.

Zer lortu nahi duzue dokumentalarekin?
B. amorós: Turismoaz dagoen kontsen-
tsu soziala apurtu nahi dugu, diskur-
tso propioa sortu eta berau herri mugi-
menduetan txertatu. Jendea haserretzea 
nahi dugu, eta horretarako datu objekti-
boak eta esperientzia pertsonalak era-
kutsi ditugu dokumentalean.

Bilbora eta donostiara etorri zarete zuen 
lana aurkeztera. Antzeman duzue antze-
kotasunik Balearretako eta Euskal Herri-
ko egoeren artean?
B. amorós: Antzekotasunak ikusten 
ditugu turismoaren industriak “kali-
tatezko turismoaren” alde egiten duen 
defentsan. Turismoarekin etekinak ate-
ratzen dituzten pertsonak egoteak ez du 
justifikatzen baliabideen, lurraldearen 
eta bizilekuaren kontsumoa. Turismoa 
ez da sekula jasangarria izango; klima 
aldaketan gehien eragiten duen indus-
trietako bat da, ur gehien kontsumitzen 
duena, lur gehien okupatzen duena eta 
lan prekarioen behar handiena duena. 
Donostian atentzioa eman digu gentri-
fikazio mekanismoak berdinak direla: 
komertzioen eraldaketa, bizitokiak alo-
kairu turistikoengatik ordezkatzea eta 
abar. Desberdintasun nabarmenenak 
oposizioan somatu ditugu: badago sare 
asoziatibo bat eta Mallorcan existitzen 
ez den borroka tradizio bat.
Jaume Mesquida: Guk abisatu egiten 
dizuegu, badakigu noraino heldu daite-
keen bide hau, ez zaitezte iritsi gu gau-
den puntura, egin erresistentzia.

Nola iritsi gara honaino? dokumentalean 
aipatzen duzue Balearretako turismoak 
jatorri frankista duela.
B. amorós: Mallorcako industria turis-
tikoak nazioarteko merkatu kapitalista-
ra sartzeko balio izan zion estatu fran-
kistari. Amerikako Estatu Batuek eta 
Munduko Bankuak milioiak inbertitu 
zituzten Palmako aireportua finantza-
tzeko, zeina neurriz kanpokoa baitzen 
Mallorca bezalako lurralde baterako; 
egiatan, Europako buxatuena da. Na-
zioarteko merkatuak Mallorca erabili 
zuen, langileak trebatu gabe, dibisak 
lortzeko tresna gisa, eta horrela erre-
gimen frankistari errentagarritasuna 
eman zion, 1936ko Gerraren osteko 
egoera autarkikotik ateraz. Ez gara kon-
tziente zein puntutaraino izan garen 
lurralde giltzarri bat XX. mendeko ka-
pitalismoarentzat. Kapitalismoak, bizi-
rauteko behar horretan, lurraldeetara 
egokitzeko duen gaitasunaren froga da 
turismoa.
J. Mesquida: Mallorca esperimentu 
bat izan da. Landa-mundutik bizitze-
tik etengabe hazten ari den turismo-
ra igaro da, eta azkenengo bi urteetan 
okerrera egin du egoerak. Digeritzeko 
zaila den kritika egiten dugu, turismoa 

oso hegemonikoa baita, eta badiru-
di jaten ematen digun eskuari hozka 
egiten diogula, baina pedagogia egin 
behar da.

Hiruko gobernu ustez ezkertiarrak (pSoE, 
mÉS eta podEm) ppko José ramón Bauzá-
ren gobernua ordezkatu zuen 2015ean. 
izan al da aldaketarik turismoaren erre-
gulazioari dagokionez?
B. amorós: Ez. Egiatan, gobernu alda-
ketaz geroztik sekula baino hazkunde 
handiagoa izan du plaza turistikoen es-
kaintzak, lurraldearen suntsipenak bere 
horretan jarraitu du, eta baliabide natu-
ral gehien kontsumitu den garaia izan 
da. Urtero errekorrak hautsi dira: lan 
prekarietatea, per capita errentarik ba-
xua, hegazkinen trafikoa eta zaborraren 
produkzioa.
J. Mesquida: Gainera, turismoaren aur-
ka gauzatu ditugun erresistentziei bor-
tizki egin diete eraso.

Zer erresistentzia egin duzue herri mugi-
menduetatik?
B. amorós: Adibidez, “girien bide” bat 
antolatu zen, turisten ibilbide kontsu-
misten zentzugabekeria parodiatuz, 
pintadak egin dira, Arran taldeak kolo-
retako kearekin ekintza bat egin zuen 
kaian. Orain gutxi, Palmako Alde Zaha-
rreko hotel garrantzitsuenetan pinta-
dak egin zituzten, eta hurrengo goizean 
elkarretaratzea aireportuan; eraikuntza 
proiektu batzuk saboteatu dira, besteak 
beste. Bestalde, GOB eta Terra Ferida 
bezalako talde ekologistek datuen di-
bulgazioan jarri dute fokoa. Frogatu 
dute azkenengo 60 urteetan aurreko 
4.000tan baino gehiago eraiki dela ar-
txipelagoan, adibidez.

Nor aberasten du turismoak?
J. Mesquida: Fluxá, Escarrer, Meliá eta 
Barceló familiak aipatzen ditugu doku-
mentalean. Turismoak sortzen duen di-
rua esku gutxitara iristen da, eta dirua 
jasotzen dutenek paradisu fiskaletara 
jotzen dute, irlak ia ez du irabazirik ja-
sotzen.

Kolapsoa hurbil dago?
B. amorós: Industria ezegonkorra da; 
petrolioaren prezioaren igoerak, kli-
ma-aldaketak edo krisi finantzario 
batek sektorea txikitu dezake. Noski, 
egoerari aurre hartu behar diogu jada, 
kolapsoa berehalakoa baita. n

maddi txintxurreta Agirregabiria 
@mtxintxurreta 
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ehun urte beteko dira azaroaren 11n lehen mundu gerra amaitu zela 
europan. hark utzitako zauri eta arrakalak oraindik agerian ditugu gurean eta 
kontakizun historiko ofizialari aurre egiteko antolatu dute 1914-1918 euskal 
oroitzapena itzaletik argira ekitaldia baionan.

lehen mundu gerraren amaiera

MEnDErATUAK BAi 
AsiMiLATUAK Ez

Lehen Mundu Gerran euskaldunek izan 
zuten ezkutuko historia kontatzea da 
Baionan antolaturiko ekitaldiaren helbu-
ruetako bat, baina ez hori bakarrik: “Hau 
ez da Gerla Handian gertaturikora muga-
tzen –dio Ibai Telletxeak–, mendez men-
de bi estatuen [Frantzia eta Espainia] ar-
metariko bat luma izan da eta hori erabili 
dute gure herriaren gertakizun histori-
koak kontatzeko”. Telletxea Lapurdi 1609 
elkarteko kidea da, ekitaldiko antolatzai-
leetako bat Epaiska, Bertsularien Lagu-
nak, Zizpa Gaztetxea eta Bernat Etxepare 
Lizeoarekin batera. Azaroaren 10ean He-
rri Omenaldia egingo dute Baionako an-
tzokian eta han izango dira bertsolariak, 
kantariak, musikariak… 1914 eta 1918 
arteko gertaeren erreprodukzio antzez-
tua ere egingo dute, besteak beste.

 “Etnozidio” hitza erabiltzen du estatu 
horiek genozidioarekin batera erabili-
tako estrategia deskribatzeko –berezi-
tasun kulturalak sistematikoki deusez-
tatzea alegia–, berdin XVII. mendeko 
sorgin ehizan herritarrak erre zituzte-
nean nola XVIII.eko Konbentzio Gerran 
Landetara edo Gersera masiboki de-
serriratzerakoan. “Ezinbestekoa dugu 
hori jakitea irakurketa sinplistetan ez 
erortzeko”, dio; euskaldunek Amerikara 
“oso langileak” zirelako emigratzen zu-
ten usteaz mintzo da, besteak beste. 
 Datuak eskuan, ikus daiteke XX. men-
de hasieran armen hartzera deituriko 
euskal herritarren frantziar sentimen-
dua ez zegoela erroturik: gerrako in-
tsumitu kopurua %1,5ekoa zen Estatu 
osoan, Euskal Herrian aldiz %20koa. 

Paueko artxibategietan hainbat dokumentu 
aurkitu ditu Ibai Telletxeak, Gerra Handiko 

kontakizun ofiziala zalantzan jartzen dutenak. 
Ezkerrean, euskal intsumitu batek bere senideei 

bidalitako postala Frantziako egoeraz trufatzen, 
poliziak posta-kontrolean interbenitua.  

Erdian, desertore batek  Ameriketatik bidalitako 
txekea Zuberoako familiari.   

Eskuinean, Frantziako Barne Ministerioaren 
oharra, Iparramerikan 4.000 euskal intsumitu 

zeudela adieraziz.

 urko Apaolaza Avila 
 @urkoapaolaza 
 IrUDIAK: IBAI TELLETXEA

I. Mundu GErrA | EuSKArA | HEzKuntzA | LurrALdEtASunA HISTORIA



Behe Pirinioetako prefetak Barne minis-
troari gutun bidez esan zionez, “euskal-
dunek duten jarrera higuina, soilik es-
plikatu daiteke duten mentalitate berezi 
horretan, askok, sortu eta ikusi duten 
lur puska hori kontsideratzen dute be-
raien aberri bakarra”. 
 Ez ziren hain urrun Frantziaren menpe-
ko herriek nolabaiteko burujabetza zuten 
garaiak, Lapurtarren Biltzarra eta antzeko 
erakundeekin. Hala, Parisetik estatu zen-
tralizatu baten gisan erabakiak hartzen 
hasi zirenean –derrigorrezko zerbitzu mi-
litarra kasu– ezinegon handiak sortu zi-
ren. “Horregatik guztiagatik erraten dugu 
euskaldunak ez zeudela ideologikoki 
menderatuak”, azaldu du Telletxeak. 

Euskaraz baizik ez zekiten
Agintariek aspaldi zekiten eskola zela 
“euskaldunak frantsesteko modurik era-
ginkorrena”; hitz horiek erabili zituen 
Mauleko suprefetak jadanik 1802. urtean. 
Frantsesa jakitea zibilizazioari eta ez ja-
kitea basakeriari lotzen zitzaion ideia he-
datuz joan zen –are gehiago Jules Ferry 
ministroaren 1881eko legeak hezkuntza 
doakoa, laikoa eta derrigorrezkoa bihurtu 
zuenetik–; euskarazko liburuak debekatu 
eta gure hizkuntzan nahiz bretoieraz hitz 
egitea “tua lurrerat botatzea” bezala zela 
helarazten zitzaien ikasleei. 
 Baina, likidazio ahalegin horien gaindi, 
XIX. mende amaieran euskal herritarren 
gehiengo handia oraindik euskalduna zela 
diote ikerketek. Zergatik? “Iritsi zen mo-
mentu bat, eskolara joaten ziren haurrak 
ikas-materialik gabe geratu zirena –dio 
Lapurdi 1609ko kideak–, gehienek euska-
razko liburuak zituzten [erlijioari lotuak], 
baina hauek debekatzerakoan frantsesez-
ko liburuen eskasiaren ondorioz etenaldi 
luze bat egon zen alfabetizatze prozesuan”. 

 Horrela uler liteke Euskal Herrian 
analfabetoen maila Biarnoa eta ingu-
ruko beste eskualdeetan baino askoz 
altuagoa izatea, herritarren hiru laurde-
nera iristen zen zenbait tokitan. Histori-
koki, euskaldunari sinetsarazi izan zaio 
euskara hitz egiteagatik zela –Telletxea-
ren aburuz “menperatzaileak koska bat 
igo zuen euskaldunen asimilazio proze-
suan”–, baina egiaz euskaraz alfabeta-
tzea ukatu zitzaiolako sortu zen egoera 
hori.
 Lehen Mundu Gerra iritsi zenean gehien-
goak segitzen zuen euskaldun elebakar 
izaten, Gorka Knörren kantuak dioen gi-
san: “Eskuara baizik ez zakiten haiek…”. 
Bretoien artean ere elebakarrak bazeuden, 
eta badakigu haietako bat fusilatu egin zu-
tela gerratik libratzeko auto-mutilatu egin 
zelakoan, bere burua frantsesez defenda-
tzeko berbak ezin aurkiturik. Alferrik aur-
kituko duzu kobarde horren izena Morts 
pour la Patrie monumentuan, gogorarazi 
zigun Pello Zubiriak ARGIAko blogean. 
 Paradoxikoki, gudaldia hasi zenean, 
euskara erabili zuten frantziar abertzale-
tasuna sarrarazteko, bereziki Eskualduna 
astekariaren bidez –Eneko Bidegain ka-
zetariak bere tesian xeheki aztertua– eta 
erlijioaren izenean: “Jainkoa Frantziaren 
alde zegoenez, haren alde hiltzea zilegi 
zen”, dio gure mintzaideak. 1914an Baio-
nako katedralean boz goran aritu zen 
François-Marie Gieure apezpikua: “Jauna, 
zure begiak amultsuki jauts ditela Fran-
tziako armadaren gainerat”.  

Ezkutuko biografiak
158 herri daude Lapurdi, Nafarroa Behe-
rea eta Zuberoan, eta 158 oroitarri paratu 
zituzten 1920. urtetik aitzina “aberriaren 
alde” hildakoak ohoratzeko, mezu inplizi-
tu bakarrarekin: maitatu Frantzia zure he-
rria maite duzun bezala. “Hori da ttipitatik 
ikusi dugun errealitatea eta azaroaren 11 
oro ikusten duguna, belaunaldiz belaunal-
di transmititu nahi digutena”. 
 Ondoren datozenei kontakizun hori 
ezin zaiela utzi deliberatuta antolatu dute 
1914-1918 euskal oroitzapena itzaletik 
argira ekitaldia hain zuzen, eta ez hori ba-
karrik, ekitaldia grabatu eta liburu bat ere 
argitaratzekotan dira Telletxeak kontatu 
digunez, “belaunaldi berriek orain arte 
ukan ez duten dokumentu pedagogiko bat 
izan dezaten esku artean”.
 Jakin bai baitakigu zein zen Ohorezko 
Legioko domina jaso zuen Jean Ibarne-
garai garaztarra, badugu Joseph Apeztegi 

Kanboko Xikitoa pilotariaren gerrako ba-
lentrien berri, eta hitz egin digute Geor-
ges Clemenceau politikariaren erabakiek 
gerra “irabazteko” izan zuten garrantziaz. 
Baina apenas iritsi zaigu anonimotasune-
ra kondenaturiko beste jende baten arras-
torik. “Zergatik ote? Kasualitatea? Lumari 
tindua bukatu ote idazten segitu ahal iza-
teko?” galdetu dute azaroaren 10eko eki-
taldiko antolatzaileek aurkezpen testuan.
 Pierre  Etxeberri Izpurakoa zen. Gerrara 
bortxaz eramana, bere burua obusetatik 
salbatzeko lubakietatik oihanera ezkutatu 
zen, hurrengo egunean infanteria erregi-
mendura itzuli zenean “etsaiaren aurrean 
eskapatzea” egotzita fusilatu zuten. Ha-
ren izenik ere ez duzu aurkituko Izpurako 
oroitarrian. Ezta Koxe Maisterrena intsu-
misoaren eta bere lau anaien izenik ere Uz-
taritzekoan. Mixel Dargaitz ere desertore 
bilakatu zen Sara jaioterritik Amaiurrera 
muga igaro zuen une berean: Nik zertarako 
joan behar nuen / gerlara Euskal Herrieta-
tik / zazpiak bat izan baginan / etzegoan 
horlakorik bota zuen bertsolariak 1936ko 
txapelketako finalean. 
 Halako ezkutuko biografiekin eraku-
tsi nahi dute Baionan “menperatuak iza-
nik ere, asimilatuak ez gaudela”. n

EKITALDIA BAIOnAn

Azaroaren 10ean, 18:00etan, Baiona-
ko Antzokian egingo den ekitaldian 
“Euskal Herria bere osotasunean” in-
plikatu nahi dute antolatzaileek ger-
takari historiko hura berrinterpretatu 
eta transmititzeko, eta lurralde ezber-
dinetako jendeak hartuko du parte.
 Sustrai Colina, Amets Arzallus, Gor-
ka Knörr eta Nat eta Watson ariko dira 
kantuan. Bernat Etxepare lizeoko ikas-
leek prestaturiko dantza ikusteko au-
kera ere izango da omenaldian, eta 
horrez gain Gaizka Sarasola lesakarrak 
idatzitako antzezlanarekin ehun urte 
atzera egingo dute:  “Aukera parega-
bea izango dugu garaiko errealitatera 
murgiltzeko”. Ekitaldian, bestalde, ge-
rrako euskal presoei grabaturiko au-
dioetan –berriki Berlinen aurkituak– 
gordetako kantak entzun ahal izango 
dira kantari “sorpresa” baten ahotik. 
 Lekua atxikitzeko 06 84 51 88 09 zen-
bakira deitu edo euskaloroitzapena@
gmail.com helbidera idatzi. 

 » Ibai Telletxea  
(Lapurdi 1609 elkartea): 
“Ekitaldia grabatu eta 
liburu bat argitaratuko 
dugu, belaunaldi berriek 
orain arte ukan ez duten 
dokumentu pedagogiko 
bat izan dezaten esku 
artean”
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hizkuntza ohiturak aldatzeko ekimena

800 hernaniarrek hartu dute parte 
euskarari eusteko erronkan
ezohiko egitasmoa dute martxan hernanin otsailetik: urte amaierara bitarte, 
orain arte dituzten hizkuntza ohiturak irauli eta harremanak euskarara 
ekartzeko ahaleginean ari dira ehunka herritar. hilero, 100 norbanako 
gehitzen dira ekimenera eta dagoeneko 800 herritarrek baino gehiagok 
heldu diote desafioari.

Badira bost urte Euskara Ari Du ekime-
na martxan jarri zutela Hernanin. Eus-
kararen erabilera bultzatzeko asmoz 
sortu zuten eta 2016an indar-proba dei-
tu zioten hilabete eta erdiko egitasmoa 
jarri zuen martxan taldeak. Astebeteko 
txandatan guztira 1.800 pertsonak har-
tu zuten parte euskarari eustea xede 
zuen ekimen hartan. 2016. urteko ekin-
tza hura, ordea, pizgarria izan zen her-
naniar askorentzat eta hasitako bide 
hari jarraipena eman behar zitzaiola 
ikusi zuten hainbatek.
 Herritar talde batek esperientzia hari 
nolako jarraipena eman pentsatzeari 
ekin zion. 2017an zehar egosi zuten egi-
tasmoa eta 2018ko otsailaren 3an jarri 
dute martxan, Baietz Hernanik! izen-
pean. Abenduaren 23a bitarte, gutxie-
nez hilabeteko iraupena izango duen 
erronka pertsonala hautatzen dute nor-
banakoek, euren hizkuntza ohiturak al-
datzeko helburuarekin. Hilabetero 100 
lagun berri erronkara biltzeko helburua 
jarri dute egitasmoan eta momentuz, 
hasierako helburua betetzen ari dira: 
otsailetik urrira, 800dik gora erronkala-
ri bildu ditu Baietz Hernanik!. Ekimena-
ren antolakuntzan diharduen Malores 
Etxeberriaren iritziz erritmo onean ari 
dira erronkalariak lortzen: “Helburua 
zen hilabeteko 100 parte-hartzaile be-

rri lortzea eta helburu hori goitik jarri 
genuen, lortzea ikaragarria izango zela 
pentsatuz”.
 Erronkalari bakoitzak helburu per-
tsonal bat hautatzen du izena ematera-
ko garaian: Hizkuntza ohitura pertsona 
zehatz batekin aldatzea izan daiteke as-
moa edo xede talde batekin; orain arte-
ko hizkuntza ohitura euskarara ekartzea 
da hautatu beharreko erronka. Aldi be-
rean, euskaraz hitz egiten ez dakitenek 
ere parte hartu dezakete egitasmoan, 
helburu gisa bigarren batek berari eus-
karaz egiteko eskatzea jarriz. Momen-
tuz, egitasmoko parte-hartzaileen %89 
da euskaraz hitz egiteko gai eta %11k 
euskara ulertzen du baina zailtasunak 
ditu hitz egiterakoan. Hilabete pasa os-
tean, jarraipen inkesta labur bat bidal-
tzen diete erronkalariei Euskara Ari Du 
elkartekoek eta bertan, erronkarekin 
jarraitu edo erronkaz aldatu nahi duten 
aukeratu behar dute. 
 Parte-hartzaileek, beraz, helburu es-
pezifiko bat hautatzen dute ekimenean 
parte hartzea erabakitzen dutenean. 
Helburu hori izan daiteke eguneko 24 
orduetan eta edonorekin euskarari eus-
tea, edo pertsona jakin batekin duen 
hizkuntza ohitura aldatzea, bakoitzak 
berak aukeratutako erritmoan. Erron-
kari ekin diotenen gehienek, %72,7k, 

hizkuntza ohitura pertsona talde edo 
kolektibo batekin aldatzea hautatu du, 
pertsona konkretu bat aukeratu beha-
rrean. Orain arteko parte-hartzaileek 
erronkak zein eremutan hartu dituzten 
aztertzean, ikusi daiteke %29,3k harre-
man posible guztietan euskaraz egitea-
ren aldeko hautua egin duela. Horren 
ondoren, lankide, bikotekide, lagunarte 
eta senitartekoak izan dira gehien erre-
pikatutako eremuak, hurrenez hurren. 

“Ohiturak aldatzea ez da erraza”
Parte-hartzaileei aholku saio bat eskain-
tzen diete Euskara Ari Du-koek erronka-
ri ekin aurretik. Bertan, zein zailtasun 
topatu ditzaketen aztertzen dute eta 
gomendioak ematen dizkiete. Hilabete-
ro, jarraipen saioak ere egiten dituzte. 
Saio irekiak izaten dira azken hauek eta 
oso arrakastatsuak ez zirela ikusita, ber-
taratzeko deia espresuki erronkan ari 
diren hogei laguni zuzenean luzatzea 
erabaki zuten.
 Jendearen balorazioekin eta iritziekin 
oso gustura daude elkartean. Hala ere, 
ariketa parte-hartzaile guztientzat dela 
zaila azpimarratu nahi dute: “Denentzat 
izaten da zaila erronka. Ia denek esaten 
digute hasieran kosta egiten dela eta 
halaxe da, ez da tontakeria bat; ohitura 
bat aldatzea ez da erraza, baina lortu 

igor Agirre 
@igoragirre 
ArGAZKIAK: EUSKArA ArI DU EKIMEnA
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babeslea: LEzoKo UniBErTsiTATEKo UDALA

daiteke” azpimarratu du Malores Etxe-
berriak. “Gehienek esan digute oso kon-
tziente egin direla gaiaz, horretarako 
ere balio du egitasmo honek” gehitu du. 
Parte-hartzaileek hizkuntza ohiturak 
aldatzerakoan zailtasun handienak ger-
tukoen dituzten pertsonekin dituztela 
ikusten du elkarteko dinamizatzaile Lei-
re Otxotorenak: “Familiako kideekin eta 
bikotekidearekin zailagoa izaten dela 
esan digute. Badira lortu dutenak, baina 
lortu ez dutenak ere badaude”. 
 Ekimeneko erronkalarien artean ba-
dira hernaniarrak ez direnak. Leire 
Otxotorenak egitasmoak beste herrieta-
ko jendea ere ukitu duela dio: “Herriko 
enpresetara ere zabaldu dugu ekimena 
eta Hernanin lana egiten duten kanpoko 
jendea ere animatu da erronkalari iza-
tera”. Izan ere, euskalgintzak begiz jota 
duen eremu garrantzitsuetako bat da 
lan mundua eta hor ere bere bidea egi-

tea lortu du Baietz Hernanik!. Ekimena 
finantzatzeko laguntza bila jo dute hain-
bat enpresatara eta egitasmoarekiko 
interesa piztu zaie hainbati. “Enpresek 
ikusi dute beraientzat baliagarri izan 
daitekeela egitasmoa eta irailetik aurre-
ra buru-belarri sartu dira, langileak lan 
eremuan hizkuntza ohiturak aldatzera 
animatuz” azaldu du Etxeberriak. 

Egindakoari jarraipena ematearen 
beharra
2018ko egitasmokoak erronka pertso-
nalak izan badira ere, kolektiboki jende 
asko ideia baten baitan mugitzeak ere 
bere garrantzia duela uste du Malores 
Etxeberriak: “Desafio indibidualak iza-
teak inurri lana ematen dio egitasmoari, 
egunerokotasunean egin beharra. Ko-
lektiboak, aldi berean, babesa ematen 
du, erronkalaria bakarrik dagoela ez 
sentiarazteko balio du”. 

 Horregatik, ekimena bestelako eki-
taldiekin ere girotu eta babestu nahi 
izan dute orain arte. Kirola, generoa 
zein beste hainbat arlo euskararekin 
lotzeko hitzaldiak antolatu dituzte eta 
urte amaiera bitarte badituzte hainbat 
hitzordu finkatuta. Azarorako mintzo-
dromoa antolatu dute Udal Euskaltegia-
rekin batera eta abendurako, ekimena 
amaitzeko ekitaldia egingo dute. Aurre-
ra begira, Euskaraz Ari Du elkarteak ere 
badu erronka handi bat Leire Otxotore-
naren esanetan: “Gure oraingo erron-
ka, talde bezala, abendutik aurrera zer 
egin pentsatzea da. Honi jarraipena nola 
eman pentsatu behar dugu”. 2016ko 
egitasmoak sortutako olatuari emanda-
ko erantzuna izan da aurtengoa eta aur-
tengoak, dagoeneko, sortu du beste bat. 
Ikusteke dago zein izango den hurrengo 
desafioa. n

Urte osoz ari direnez erronkan, hernaniarrak 
tarteka biltzen dira elkar indartzeko, eta nola ez, 
erronkalari kopurua harro erakusteko.
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txomin poveda
“Mugimendu alternatiboek aterabide 
praktikoak ematen dituzte, erradikaltasuna 
eta pragmatismoa artikulatuz”
urruña, 1992. soziologia, geografia eta kultur animazio arloko ikasketak 
egina da.  ipar euskal herriko praktika alternatiboen militantziari buruzko 
doktorego-tesia egiten ari da paueko unibertsitatean:  “lurralde honetan 
landu diren gizarte praktiken bidez, XXi. mendean eraldaketa soziala 
gauzatzeko modua aztertzen ari naiz. planteamendu nahiko orokorra eta aldi 
berean koherentea egin nahi dut, xumea egin ere ”. 

“paradigma politiko berri baten aurrean 
gaude”, diozu zure tesian. Non zehazki?  
Paradigma politikoaren aldaketa gerta-
tzen ari da mundu osoan, eta bereziki 
ipar-mendebaldeko herrialde garatue-
tan. Orain gutxi arte, eraldaketa sozia-
lerako erabiltzen ziren kanal edo eredu 
historikoak agortzen joan dira, eredu 
sozial horiek ezkerrekoak nahiz eskui-
nekoak izanik ere. 

Zein da eraldaketarako bidea, egun?   
Ez dago bide argirik. Garai batean ba-
zegoen, eredu apurtzailea. Ardatz anti-
kolonialista, ezkerreko edo abertzalea-
ren jokamoldea aldaketarako ekimena 
hauslea zen, bat-batekoa. Baina, iraul-
tzaren irudimena agortu da arrazoi ez-
berdinengatik. Hemen, adibidez, ETA-
ren ondoko garaia bizi dugu.  

Impasse garaian gaude. 
Bai. Eta ekiteko eredu berria ez da bat
-batean emango, kolpez, pixkanaka eto-
rri da. Lehen aipatu eredua [ezkerrekoa] 
agortu da, eta bestea [eskuinekoa], erre-
formista, parlamentarioa, instituziona-
la, sozial-demokrata deitzen duguna, 
hori ere blokeatuta dago. Besteak beste, 
eraldaketa instituzionalak blokeatuta 
daude alderdien joko politikoengatik, 

horren adibidea dugu Katalunian ger-
tatua. Ez da aski instituzioetan irabazle 
izatea zure borroka aitzina eraman ahal 
izateko. Hego Euskal Herrian ere, ezker 
abertzaleak sekulako emaitza elektora-
lak izan zituen [Gipuzkoan, EH Bildu], 
baina nola eragin zuen eraldaketak gau-
zatzeko orduan? Eraldaketa sakonak 
lortzeko ez da nahikoa instituzioetako 
“boterea” hartzea. Hor badago zer go-
goetatu.   

ilusio galduen garaia bizi dugu. Nola 
urratu bide berriak? 
Bada, bide eta ekintza askotatik abiatu-
ta. Historiaren bukaera aspaldi aipatu 
zen, orain jendeak ilusioa galdua ote 
duen diote beste batzuek. Ideologiaren 
bukaeran gaudela sinetsarazi nahi di-
gute. Margaret Thatcherrek “The news 
nom alternatives / Gure ereduaren alter-
natibarik ez dago”, erran zuen. Nire te-
siaren izenburuaren hasierak “The news 
alternatives” dio. Ikusten baitut, azken 
hamar urteetan aukera berriak gara-
tzen ari direla munduan zehar. Ekintza 
kolektibo konkretuak ari dira xerkatzen 
aldarrikapenei aterabide zehatzak ema-
teko. Xumeak baina errealak dira, eta 
sekulako arrakasta lortzen ari dira. Vi-
lles en transition sarea eta mugimen-

dua horren lekukoa. Euskal Herrian 
eta bereziki Iparraldean dagoen kon-
tzentrazioa deigarria da: Seaska, Eus-
kal Irratiak, Euskal Herriko Laborantza 
Ganbara, Eusko moneta eta abar. 

Zer erakusten dute berauek? 
Gauza asko. Hasteko, militantismoa 
ez dela hilda. Oso inportantea da hori. 
Jendeak engaiatzeko prest segitzen du, 
xumeki, baina eraldaketa soziala beste 
bide batez egin daitekeela sinesten du.  

Baina hori, agian, burbuila batean bizi 
den jende baten inpresioa da. Gehiengoa 
eredu kapitalista eta kontsumistaren ara-
bera bizi da. Hemen gehiengoak eskuin 
bozkatzen du. paradigmaren barruan, 
paradoxak daude.  
Ados. Diagnosi argi batek “jende gehie-
na eroso bizi da edota baldintza oso 
txarretan lan egin arren, merkataritza 
saltoki nagusietan kontsumitzen du”. 
Alabaina, Nola egiten duzu egoera hori 
eraldatzeko? Erantzunak edo moldeak 
ez dira hamaika. Edo segitzen dugu “gau 
handiaren ametsa” lantzen, edo itxaron 
dugu bat-bateko desblokeo bat, baita 
hauteskundeetan irabazteko hau hori 
eta hura ere egiten segitzen dugu, zer 
irabazteko ez dakigula. 

 mikel Asurmendi 
 @masurmendi 
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Hego Euskal Herrian udal hauteskundeak 
izanen dira laster. 
Bada, hauteskunde gau horretan galtzen 
baduzu, ez duzu galtzen gau horretan 
soilik, galtzen duzu bi hauteskundeen 
arteko egun guztietan. Merkataritza-gu-
ne erraldoiak eraikitzen segituko dute, 
eta abar. Aldiz, bi hauteskundeen ar-
tean praktika konkretuak sortzen badi-
tuzu, non jendea ez den behartua sal-
toki handietara joaten, hala nola, beste 
moneta bat erabiliz [Eusko], non beste 
elikagaiak kontsumitzen diren (Idoki)... 
Ez dituzu hauteskundeak irabazi, baina 
egunero zure alternatibak lantzen ari 
zara. Iparraldean horretan ari gara, Eus-
kal Herria osoari begira ari gara, alterna-
tiba konkretuak eraikiz. Gainera, dina-
mika horrek gure aukera politikoen boz 
emaitzak handitzen laguntzen du. Izan 
ere, zertarako balio dute herriko bozen 
emaitzek, ez baduzu elkarte kulturalik, 
ez baduzu ikastolarik, gizarte sarerik ez 
baduzu eraikitzen? 

Euskal Elkargoa sortu da. Nola uztartu 
praktika horiek eta instituzio berriaren 
lana?  
Herri mugimenduen eta instituzioen ar-
teko harremana ongi ulertu behar da. 
Nahi baduzu borroka bat irabazi, bide  

eta molde ezberdinak landu eta uztartu 
behar dira. Akatsa litzateke pentsatzea 
kanal edo modu bakar bat erabili behar 
dela. Ezin dugu arrautza guztiak saski 
berean jarri, saskia erortzen bada, denak 
galtzen baitituzu. Iparraldeko institu-
zioa [Euskal Elkargoa] izanen da herri 
mugimenduen eta instituzioen arteko 
harremanen bitartez eraikitzen bada. 
Bere indarra hori da. Instituziogintza 
prozesu batean sartu gara, instituzio ho-
rren mugak izugarriak dira, eskudun-
tza oso gutxi dauka, zinez, baina hori 
guztietan izaten da. Estatuek berek hori 
erabaki zuten aspaldi: aldagai ekonomi-
koa dela eta, instituzio guztiak mugatuta 

daude. Eskuduntzak eremu edo konpai-
nia pribatuen esku utzi dituzte estatuek. 
Nork kudeatzen du ekonomia? Nork an-
tolatzen ditu munduko gerlak?

Beraz?  
Alegia, Euskal Elkargoa edo Euskal He-
rrian dauden tokiko beste instituzioek, 
ezin dute IKEA muntatzea galarazi. Edo 
tokiko egurra baliatuz eta landuz, he-
men saltokia muntatzen lagundu. Ezein 
instituziok ezin du hori egin, ezta insti-
tuzioa gobernatzen ari den aukera poli-
tikoa zurea bada ere. Nork egin dezake? 
Bada, gaur gaurkoz, mugimendu alter-
natiboen praktikek baino ezin dute egin. 
Egungo kultura politikoaren eraginez 
barneratu dugun ideia okerra hau da: 
eraldaketa soziala bideratzeko, bote-
re publikoetatik pasa dugu, bai ala bai! 
Eredu politiko hauslearen bitartez edo 
eredu erreformista sozialdemokrata-
ren bitartez. Baina eredu alternatiboen 
laguntzaz botere hartu ondoren siste-
ma eraldatuko dugun ustea badugu, 
oker gaude. Aldiz, botere gunetik pasa 
gabe, uhin alternatibo militanteek sis-
tema eralda dezaketela erakutsi behar 
dugu. Eta erakusten ari gara jada. Eusko 
moneta har dezakegu adibidetzat. Nork 
du monetaren konpetentzia? Estatuek 

 » “Ekintza kolektibo 
konkretuak ari dira 
xerkatzen aldarrikapenei 
aterabide zehatzak 
emateko. Xumeak 
baina errealak dira, 
eta sekulako arrakasta 
lortzen ari dira” 
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berek ez dute ere. Europar 
Batasuneko banku zentralak 
dauka. Bada, hemen herri-
tar talde batek hartu du bere 
gain moneta herriko baten 
erabilera. Egin eta kito.  

Euskararen ofizialtasuna al-
darrikatzen dugu, baina Eus-
kal Elkargoko presidente 
Jean-rené Etchegarayk ez 
dauka euskara ikasi beharrik. 
Neri berdin zait Etchega-
rayk euskara ez ikastea, al-
diz, axola zait biztanleriak 
ikastea eta erabiltzea, biak 
ez dira berdin. Baditugu fi-
jazio anitz. Ofizialtasuna, ho-
rietako bat da, obsesio bat. Ofizialtasu-
nak zer ekarriko du? Ofizialtasuna eta 
euskararen egiazko praktikaren artean 
hautatu behar badut, ofiziala izan gabe, 
praktikaren aldeko ekintzak bultzatuko 
ditut. Demagun, ofizialtasuna aitortzen 
diotela euskarari, baina egiazko hizkun-
tza politika garatzeko zero euro dagoe-
la. Ofizialtasuna lortu dugu, eta eduki-
rik, praxirik eta hiztunik gabe bizi gara.

EtAren ondoko garaian gaude. idealiza-
zioen eta ilusio zapuztuen ondorenean. 
iparraldekoa eta Hegoaldeko parame-
troak ere ez dira berak. 
Egoera ezberdinak dira, argi eta garbi. 
Iparraldean beti izan dugu eztabaida 
hori: ea estrategiak eraman behar ditu-
gun hemen egokituta edo Euskal Herri 
osorako? Testuinguru ezberdinak dira 
biak, baina Hegoaldean ere hala daude. 
Olite [Erriberri] eta Mutrikun estrategia 
berdina eraman ahal duzu? Praktiken 
aukerak ongi ulertu behar dira lurral-
dearen kontestuaren eta momentuaren 
arabera. Duela 40 urteko praktikak eta 
testuinguruak ez dira gaurkoak, egokitu 
behar dira ahalik eta hobekien. 
 Eta horrek ez du kentzen lurral-
de osoan ekintza bateratuak garatzea. 
Udalbiltza hor dago: instituzio hori se-
kulako aukera da, egungo alternatibeta-
ko bat da. Udalbiltza sortu zen garaian, 
kokapena eta funtzioak izan zituen, eta 
gaur egun, sekulako tokia hartu lezake 
estrategia konfederala aitzina eramate-
ko. Alternatiben Herriaren lema hauxe 
da: “Ematen ez badigute, guk sortzen 
dugu”. Horra hor herriak sortua den 
instituzio bat, tresna bat da eta baliatu 
behar dugu.

iraganeko hainbat jarduerak beren zama 
utzi du. presoen gaia hor dago. Ezker 
abertzalea garai berri batera egokitzen 
ari da. Nola lagundu dezakete mugimen-
du alternatiboek? Autokritika garaia ere 
bada. 
Presoen gaia zaila da. Parisek eta Ma-
drilek baitute hori konpontzeko giltza. 
Horren inguruan ezin duzu alternatiba 
bat eraiki. Kritikak badaude, alta, ez dira 
mugimendu alternatiboari zuzenduak, 
izatekotan izan dira ezker abertzaleari 
eginak. Zentzu horretan, mugimendu al-
ternatiboak aterabide praktikoak ema-
ten ditu, erradikaltasuna eta pragma-
tismoa artikulatuz. Dialektika horretan 
lortzen badugu bi polo horiek ez ikusten 
dikotomia bezala –edo erradikaltasun 
osoa edo pragmatismo osoa–, bien arte-
ko oreka bat atzematen badugu, aurrera 
egiteko bidea aurkituko dugu.  

Nola ikusten duzu alderdi politiken jar-
duera Hegoaldean nahiz iparraldean? 
Hegoaldean indar politikoen arteko ha-
rremanik ia ez dago. Iparraldean aldiz, 
elkar entzuten dute. Hemen espektro 
politiko osoaren arteko akordio batzuk 
daude, Fronte Nazionala (FN) eta Al-
derdi  Komunista (PSF) kenduta. Akor-
dioak daude euskara, euskal gatazka 
eta instituziogintzaren inguruan. He-

goaldean asko aipatzen da 
Gramsci pentsalaria, baita 
ezker abertzaleak hegemo-
nia politiko lortzearen beha-
rra aipatu ere. Galdera da: 
hegemonia hori lortuta ere, 
nola gauzatu aipatu puntu 
horien inguruko akordioak? 

Zer iradoki dizu Kataluniako 
procés delakoak? 
Katalunian gertatua oso 
adierazgarria da: burujabe-
tzaren aldeko katalanek Es-
painiako zelaian eta haren 
arauen arabera jokatu dute, 
eta une batez, jokoa puntu 
bateraino iritsi denean, Es-

painiaren oztopo izugarria aurkitu dute. 
Espainiako zilegitasun demokratiko eza 
agerrarazi dute, prozesu demokratikoa 
eta indarkeriarik gabekoa eramanda 
ere. Ekintza masiboak eta baketsuak 
izan dira. Europan ez da egundo hala-
ko mobilizaziorik ikusi –lurraldearen 
tamainaren araberakoak, alegia–. Alta, 
bortxaz geldiarazi dituzte. Euskal herri-
tarrok irakaspen zehatzak hartu behar 
ditugu prozesu horretatik.

Hala nola… 
EAJ eta EH Bilduk hango politikariek 
hartu duten bidea barneratu eta balo-
ratu behar dute. Prest al dira haiek joan 
diren punturaino joateko? Halaber, pro-
zesu katalanak pentsarazi behar digu, 
zer bide landu behar dugun, horrelako 
egoera batera iristen bagara.

Hasteko, nola iritsi Katalunian eman den 
antzeko egoera batera? Gauzatu daiteke 
euskal prozesu burujabea?
Hori da galdera. Nola iritsi? Eta iritsi 
ondoren, nola ekin? Nire ustez, gauzatu 
daiteke. Baina horretarako garrantzi-
tsua da gure kultura militantea alda-
tzea. Zergatik? Garaiak aldatu direlako, 
potentzialitateak eta hauek lantzeko 
moduak ere aldatu direlako. Kultura po-
litikoan aldaketa eman behar da indar 
progresista guztietan. Lehenik ongi az-
tertu behar dugu lurralde eta kontestu 
bakoitza, horietako bakoitzak duen po-
tentzialtasuna ekinbide askotarikoen  
araberako osagarritasuna lortzeko. Hori 
da molde bakarra. Errezeta magikorik 
ez dago. Irabazteko molde bakarra, ari-
tzeko molde anitz daudela ulertzea eta 
onartzea da. n

 » “Udalbiltza herriak 
sortua da, tresna bat da 
eta baliatu behar dugu”
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Britannicak ez ditu kritikak ondo jasotzen

1959tik hasita, Harvey Einbinder (1924-
2013) fisikariak bost urte eman zituen 
Encyclopaedia Britannica goitik behera 
miatzen akatsen bila. Akatsak topatu 
zituen, zehatzak ez ziren datuak, bai-
na baita iritziak eta ikuspegi lerratuak 
ere. Entziklopediari egin zion kritika 
nagusietakoa izan zen publiko estatu-
batuarraren nahiak asetzera bideratuta 

zegoela –gogoan izan 1901ean Britanni-
ca AEBetako enpresa batek erosi zuela–. 
Eta berrikuntza zientifikoak berandu 
jasotzea ere egotzi zion fisikariak.
 Einbinderrek bere sarrera du Wikipe-
dian. Britannicari buruzko Wikipediako 
sarreran ere haren berri jasotzen da. Bai-
na entziklopedia britainiar ospetsuan 
ez da bere izena aipatu ere egiten. n

Londres, 1915. Charles Myers (1873-
1946) psikologo ingelesek “shell shock” 
(jaurtigaiek eragindako shocka)  termi-
noa erabili zuen lehenengoz The Lancet 
medikuntza aldizkarian, Lehen Mundu 
Gerrako fronteetan borrokan ari ziren 
soldadu askori gertatzen ari zitzaiena 
deskribatzeko. Inolako zauri fisikorik 
gabe, ageriko arrazoirik gabe, askota-
riko sintomak zituzten: amnesia, dar-
darak, amesgaiztoak, ikusmena eta hitz 
egiteko ahalmena galtzea… Psikologoak 
gatazka hartan lehenengoz erabili zen 
munizio eta artilleria astun neurriga-
beari egotzi zion gaitz berria eta horre-
gatik jarri zion izen hori. Beste batzuek 
gerrako neurosia esango zioten, eta 
gaur egun, trauma osteko estresaren 
nahasmendua (TOEN) du izena.
 Azalpen nabarmen eta egiaztagarri-
rik gabe, arduradun militar askorentzat 
koldarkeria zen; hala, dozenaka soldadu 
heriotzara kondenatu zituzten. Ahale-
gin batzuk ere egin ziren sintoma ho-
riek modu eraginkorragoan arintzeko 
–eta frontean soldadu kopuruari euste-
ko–, gaixoei egun batzuetako atsedena 
emanez, baina 1917an Armada Britai-
niarrak guztiz debekatu zuen diagnosia, 
eta armadaz kanpoko medikuntza do-
kumentuetan ere zentsuratu egin zuten. 
Arerioentzat ere tabua zen gaitz hura. 
Zurrumurruak dio Adolf Hitler bera, 

Lehen Mundu Gerran soldadu zela, aldi 
baterako itsu geratu zela, baina gero kon-
tu handiz ezabatu zituela froga guztiak.
 Dena den, gerrak eragindako TOEN ez 
zen berria. Herodotok (K. a. 484-425) 
Maratongo Guduaren (K. a. 490) berri 
xehe jaso zuen, eta hala zioen pasarte 
batean: “Borrokaldi hartan mirari arra-
roa gertatu zen: borroka betean, Epi-
zelo atenastarra, Kufagorasen semea, 
soldadu prestua, bat-batean itsutu zen, 
gorputz osoan gertuko kolperik nahiz 
urruneko gezirik jaso gabe; eta orduz ge-
roztik itsu geratu zen bizialdi osorako”.
 Eta 2015ean, Jamie Hacker Hughes eta 
Walid Abdul-Hamid ikerlariek TOENen az-
tarna zaharragoak topatu zituzten, Duela 
3.300 urteko zenbait testu asiriar aztertu-
ta. Testuok deskribatzen dituzte borrokan 
aritutako soldaduek izan ohi zituzten ner-

bio atakeak, gorputz adarretako dardarak 
eta, batez ere, amesgaiztoak. Haientzat 
ametsen mundua eta hildakoena estuki 
lotuta zeuden. Lo zeudela hildakoekin zeu-
katen harremana fisikoa zen, gainera. Esa-
terako, gaixotasun asko hildakoek ametse-
tan kutsatutakoak zirela uste zuten. Hala, 
gauetan, hildako kide nahiz etsaiekin zeu-
katen harreman zuzen horrek eragin bor-
titza zeukan gudariengan. Asiriarren siste-
ma militar ziklikoak behintzat lagunduko 
zien gaitza arintzen; urtebetez jardun mi-
litarretan aritu ondoren, beste urtebetez 
obra publikoetan egiten zuten lan.
 Horrenbestez, ondorioztatu daiteke ge-
rrak eragindako trauma osteko estresaren 
nahasmendua gerra bera bezain zaharra 
dela. Eta Antzinaroan gaitza sentsibilitate 
eta ulermen handiagoz tratatzen zutela 
XX. mendearen hasieran baino. n

Nagore irazustabarrena 
uranga 
@irazustabarrena

BETiKo trauma osteko estresa

Duela hiru urteko ikerlan baten arabera, duela 3.000 urte baino gehiago soldadu asiriarrek trauma 
osteko estresa izan ohi zuten.  BrITISh MUSEUM
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Baratxuria, Allium sativum, sekula ez da 
falta gure sukaldean. Lehortutako bu-
ru-sorta zintzilik urte osoan, eta berria 
lehen sei hilabeteetan. Etxetik baratze-
rako bidea hartzen ari dira orain bara-
txuri buruak eta aleak, ereintza sasoia. 
Gero ere, ereintza garaitik kanpora, ma-
kina bat bider joan beharko du baratxu-
riak baratzera. Baratzeko beste landa-
reen gaitzei eta izurriteei aurre egiteko 
oso ona da baratxuria. 
 Gutako asko bezala, baratxuriaren 
usainak landareetan kalteak sortzen di-
tuzten intsektu ugari uxatzen ditu. Era-
ginkorra da zorriekin, akaroekin eta har 
askorekin: Harren artean, adibidez, lan 
ederra egiten du aza jendearen izurrite 
ezagunena den harraren aurka. 
 Lan horretarako baratxuria beratu 
egin behar da: eduki egun betez 100 gra-
mo baratxuri txikitu goilarakada pare 
bat liho oliotan. Iragazi, litro bete ur 
erantsi eta bertan eduki astebetez bera-
tzen. Intsektuak uxatzeko landarea bus-
titzeko orduan, urardotu are gehiago: 
%5 baratxuri ura eta %95 ur hutsa. Ani-
malia basatiei ere, orkatzei, adibidez, ez 
zaie baratxuria gustatzen, usaindu ordu-
ko muturra okertu eta alde egiten dute 
baratze, sagasti eta abar pakean utziz.

 Zenbaitek baratxuria han eta hemen, 
toki ugaritan ereiten du. Usain guztia 
sail bakar batean bildu beharrean, de-
nean heda dadin, uxagintzan. 
 Gaitzak sortzen dituzten onddoen aur-
ka (mildiua, gorrina, zurina, muxikaren 
lepra, monilia eta abar) irakinda edo 
egosita erabiltzen da: jarri 100 gramo 
baratxuri ale (txikitu beharrik gabe) li-
tro bete uretan eta irakin 20 minutuz go-
zo-gozo, estali eta utzi 10 orduz hozten 

eta pausatzen, iragazi eta lainoztagai-
luarekin busti landarea. Gaitzari aurrea 
hartzeko, 3-4 egunero, busti ondo lan-
darea, goi eta behe. Onddoa sartu bada, 
busti egunero, hamar bat egunez. Hazi-
tegietako landaretxoen gaitzaren aurka, 
ureztatu baratxuri-egoskinarekin. 
 Jakia eta jakintza dakartza oraintxe 
ereiten ari garen baratxuriak. Jateko 
gutizia eta nekazariarentzako adiskide 
mamia. n

 

Jakoba Errekondo 
jakoba@bizibaratzea.eus 
ArGAZKIA: USIEn

Baratxuriaren mamia

Hiru diputazioek eta gobernuak pinuaren gaitzaren kontrako 
aire bidezko kupre oxido tratamendua egingo dutela irakurri 
dut, udaberrian diotenez. nola ikusten duzu gai hau? Ez al dau-
ka bigarren mailako eraginik gainontzeko landaredian, faunan, 
uretan? ni baso jabea izanik oso arduratuta nago gai honekin 
baina ez nuke edozein preziotan pinua salbatu nahi. (iban)
Arduratuta egoteko arrazoi guztia duzu. Hasteko, gaitz horiek senda-
tuko dituen tratamenturik ez dago. Kuprearen lana beti prebentiboa 
da, gaitzari aurrea hartzea. Beraz, aurten kalte larriak izan dituzten 

pinuek zaila izango dute, tajuz buelta eman eta biziberritzea. Trata-
mentuak lagunduko du gaitza ez zabaltzen. 
 Hala ere, zalantza ugari daukat nik. Batetik, zenbat aldiz tratatu 
beharko dira pinudiak? Tratamentu bakarra ez zait iruditzen eragin-
korra izango denik. Bestetik zein kupre mota erabiliko da? Zein iker-
ketak eusten du lan eta gastu horien eraginkortsuna?
 Eta, noski, zeuk diozun bezala ingurumenean eragingo den kaltea 
ikaragarria da. Gogoan izan kuprea metal astuna dela eta oso zaila 
edo ia ezinezkoa dela bera garbitzea, ez uretik, ez lurretik, ez landa-
retik; eta geuk jan dugunean gure gorputza ez da gai kanporatzeko, 
beraz, pilatu egiten dugu. 

Jakoba Errekondori gALDErA
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Duela 30 urte inguru, Errezilgo hainbat 
emakume elkartu eta sagarrari atera-
bidea emateko aukera berrien bila hasi 
ziren lanean. Egun Errezilgo Azoka den 
proiektuaren lehen pausoak izan ziren: 
“Jendea asko mugitzen zen inguruko 
azoketara sagarra saltzera, eta pentsa-
tzen jarri ginen ea zer egin genezakeen 
jendea sagarra erostera hona bertara-
tzeko eta sagarrarekin egindako pro-
duktuak salmentan ateratzeko”, dio Jone 
Irulegi Amenabar proiektuaren sortzai-
leetako batek.

Transformazio gunea eta denda
Errezilgo Udalak utzitako lokalean sa-
garrak saltzeari ekin zioten hasieran 
proiektua abiatu zuten zazpi emaku-
meek. Sagarra bere horretan saltzeaz 
gain, bakoitzak bere etxean egiten zi-
tuen sagar dultze, marmelada, kon-
pota eta bestelako gaiak ere saltzen 
zituzten. 
 Duela 25 urte inguru jauzi garrantzi-
tsua eman zuen proiektuak: Udalare-
kin elkarlanean transformazio gunea 
martxan jarri eta ordura arte bakoitzak 
bere baserrian egiten zuena elkarrekin 
lantzen hasi ziren. “Espazio horretan 
egiten dugu dena: elaborazio guztiak, 
etiketatzeak… eta hortik ateratzen dira 
produktuak Errezilgo Azoka markare-
kin”, dio Irulegik. 

 Segituan ohartu ziren gauza gehiago 
bazirela herrian eskaintzeko. “Hainbat 
fruitu ekoizten dira, udare eta aranak 
adibidez, eta horiekin ere marmela-
dak egiten hasi ginen”. Egun, askotari-
ko produktuak daude Errezilgo Azoka 
barruan: garaiko babarruna, intxaurra, 
hurra, gazta, baserriko ogia… Eraldake-
ta gunean bertan duten dendan nahiz 
inguruko azoketan saltzen dituzte pro-
duktuok, zuzeneko salmentan eta bitar-
tekaririk gabe. 

Errezil Sagarraren Astea
Errezil sagarraren zabalpenean ere jar-
duten dute azokako emakume baserri-
tarrek. Abenduko lehen igandean, ur-
tero, Errezil Sagarraren Azoka Eguna 
antolatzen dute. Azken urteetan, Errezil 
Sagarraren Elkartearekin batera aste 
osora zabaldu dute egitaraua: hitzal-
diak, dastaketak, pintxo potea eta azoka 
izan zituzten iaz, esaterako.
 Eraldaketa gunean bisitak eta ikastaro 
txikiak ere egiten dituzte: “Ekoizpene-
kin gure soldatatxoa etxera eramateaz 
gain, Errezil sagarra zer den, zertarako 
balio duen eta zein garrantzitsua den 
jendeari erakusten saiatzen gara”, dio. 
Barrez eta erdi broman gehitu du: “Ia 
hogeita hamar urteren ondoren elkarre-
kin lanean jarraitzea izango da zerbait 
ongi egin izanaren seinale, ezta?”. n

errezIlgo azoka

Errezil 
sagarraren 
zabalpenean  
emakume 
baserritarrak 
motor

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann

Jone Irulegi Amenabar, Begoña Galarraga Toledo eta Maria Jesus Galarraga Galarraga, Errezilgo Azoka 
elkarteko kideak Azpeitian izan ziren, Landareak Lantzen agenda-liburuaren aurkezpenean.

urriak 27: Aramaio
Nekazaritza, abeltzaintza eta  

eskulangintza azoka.

urriak 27: Idiazabal
Euskal Herriko Artzai Gaztaren  

XXXV. Txapelketa.

urriak 27: Tolosa
XXV. Tolosa Goxua azoka.

urriak 27: guardia
Campillo upategian mahats bilketa eta 

bisita gidatua. Izena emateko: 
visitas@grupofaustino.es

945 601 228

urriak 27: Ezpeleta
Ezpeletako Piperraren Festa.

Azaroak 1: Itziar
Itziarko Azokan, Jakoba Errekondoren 

kontsultategia. Landareak Lantzen sina-
tuta erosteko aukera.

Azaroak 4: Bedaio
Bedaioko Azokan Jakoba Errekondoren 
kontsultategia. Landareak Lantzen sina-

tuta erosteko aukera.

ELIKAdurA BurujABEtzA | FEMInISMoA BIZI BARATZEA
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Era guztietako salgaiak aukeran: ikus-entzunezkoak, mahai-jolasak, argitalpenak,  
laminak eta mapak, gorputzarentzakoak, bitxiak, eskulangintza, jantziak... 

Azaroaren 1ean, 10:00etan... 
 ArgiA Jendearentzat musutruk jarriko ditugu argia.eus/azoka webgunean.  

Ez da zozketa, azkarren ibiltzen denak eramango ditu!

noLA sALDU gAUzAK AzoKAn: sartu argia.eus/azoka helbidean, eta klikatu “saldu” botoia. 
bost minutuan jar daiteke edozer salgai interneten, denen eskura.

ArgiA JEnDEArEnTzAT MUsUTrUK: argiako komunitatearen arteko harremanak 
indartzeko, besteei zerbait emateko aukera dugu. ostegunero 10:00etan izaten da txupinazoa: 
argia jendeak musutruk hartu ditzakegun gaiak publiko egiten diren unea.

www.argia.eus/azoka ·  @argiaAzoka

Aurreko aldean: hilabete osoko ikuspegia, 
eguzkia noiz irten eta sartzen den, itsasaldiak 
zein ordutan diren, euskal izendegia eta san-
tutegia ageri dira.
Atzeko aldean: 100 urteotako Zeruko ARGIA 
eta ARGIAren azal esanguratsuenen bildu-
ma; bertsoak; umorea: “Beranduegi” atalaren 
bilduma; Euskal Herriko etxe eta itsasargiak; 
estaturik gabeko nazioak; landareak; euskara-
ren erabilera; esaera zaharrak; Tribial jolasak: 
perretxiko, kultur edo kirol kontuak. 

neurriak: 7,5 zm X 11,5 zm.

ArgiAren egutegia 
2019

34
gai  

musutruk

87
salgai

9 euro

Bizi Baratzea lamina 31 eta 32
Ainara Azpiazu “Axpi” eta Joseba Larratxek eginiko lamina originalak. neurriak: 35 x 50 zm.

Axpeko Biezko baserrian egonaldia
Bi lagunentzako asteburu-pasa.
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itsaso Zubiria Etxeberria 
@itsasozubiria

KoLorE-TrUK MErKATU soziALA

Azoka berezia azaroan ordizian

Nork ez du ezagutzen Ordiziako Azo-
ka? Gure aitona zena zalea zen oso, eta 
badut nire buruan bere lekutxoa bete-
tzen duen oroitzapenik. Udako asteaz-
ken goizean bi bilobak hartuta dedo-n 
joaten zen gustura asko Antonio Zal-
dibiatik Ordiziara, aspaldiko lagun ba-
serritar harekin egon, beste artzainari 
kasu egin... Ondo gogoratzen ditut orai-
no garaiko barazkien usainak, gaztaren 
aromak... Usaimena omen oroitzapenen 
iturri emankorrenetako bat.
 Azokagatik da etxe askotan ezagun 
Goierriko herria, eta figura hori aprobe-
txatu nahi dute ordiziarrek, azaroaren 
17an beste gizarte eredu bat eraikitze-
ko. Kolore-Truk merkatu soziala. Uda-
leko Migrazio Sailetik piztutako egun 
honen bueltan ari dira herriko hainbat 
eta hainbat elkarte eta eragile sozial bil-
tzen. Lehendik antolatu izan dira kultu-
ren arteko topaketak, eta aurtengoan 
Azokarekin buelta bat gehiago eman 

nahi zaio, Ordiziakoa ezaguna bada ere 
mundu mailako eredua baita, herriko 
ekonomia eta kultura islatu eta mugi-
tzen dituena.
 Herriko eragileek beren postuak jarri-
ko dituzte eta gizarte eredu alternatiboak 
azaleratzeko aukera izatea da helburua. 
Olatukoop sarearekin jarri dira harre-
manetan, eta Ordizian edo inguruetan 
beren egoitza duten elkarteekin ere hitz 
egin dute bertan izan daitezen: Goiener, 
Fiare, Izarkom edo Farapi, kasu. Truke
-gune bat ere egongo da, Hiri-Hezitzaile 
programa kontutan hartuz haur-jolasak 
izango dira zaharrenek gazteenentzat 
prestatuta herritarrak herritarren ar-
tean hazi eta hezteko filosofia bere egi-
nez... Baina aldatzen ari den jendarte ho-
netan sarri ekuazioan sartzea kostatzen 
zaigun migrazioaren faktorea ez dute 
alde batera utzi nahi, euskarak integra-
ziorako tresna moduan duen balioaz hitz 
egingo dute, migrazio-mugimenduez eta 

honen inguruko Europaren jarrerez, bai-
ta nekazaritzaz edo feminismoaz ere, 
dena kate batean irudikatzen baitute; 
gizarte eredu baten katebegiak.

ARgIA bertan izango da
Aste osoko jardunaldiak daude antola-
tuta, eta ARGIA da hitzaldi bat ematera 
gonbidatuetako bat. Nola urruntzen du 
euskaratik beste lurralde batetik etorri-
takoa bere egoera sozio-ekonomikoak? 
Zer erronka ditu euskal gizarteak hiz-
kuntza eta migrazioarekin? Eta euskal 
komunikabideek zertan eragiten dute? 
Nola egituratzen ditu erronka hauek 
ARGIA bezalako proiektu komunikatibo 
independente batek?
 Gizarte ereduaren aldaketa. Hainbes-
tetan entzun edo esaten dugun esaldi 
mardul hori hartu eta horretan eragitea 
zail denez, esaldi potoloa aletu, eta ale 
txiki bakoitzetik eragiten hasi nahi du 
Ordiziak. n

Proposatu ARgIA 
Sarietarako 
hautagaiak
Bidali oirureta@argia.eus hel-
bidera alor hauetarako hauta-
gaiak: ikus-entzunezkoak, irratia, 
internet, prentsa, komunikazio 
ekintza eta merezimenduzkoa. 
ARGIAko lantaldean osatzen 
dugu epaimahaia, eta zuek bi-
dalitako hautagaiak zuzenean 
zerrendara sartzen ditugu.

ARGIAren Azokak aukera ematen 
du edozein erako gauza ARGIA Jen-
dearen eskura jartzekoa; izan diru 
truke, izan musu-truk. Gabonak 
garai aproposa izan daitezke gan-
barak hustu, eta dagoeneko erabil-
tzen ez diren jostailu, arropa, eta 
gainerakoak besteen eskura jartze-
ko. Zergatik ez eman beste bizitza 
bat norberaren etxean preziatuak 
izan diren gauzei? Eman edo hartu,  
azoka.argia.eus helbidean.

gabonetako opariak: 
kontsumotik 
hartu-emanera
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Grabagailua martxan jarri denerako Ion 
Olano Carlos itzultzaileak zenbait ma-
terial atera ditu elkarrizketa egiten ari 
garen terrazako mahaira. Laranja meka-
nikoa inventarium: A Clockwork Orange
-ren bost edizio –jatorrizkoa, ingelesez; 
eta La naranja mecánica, L’Orange méca-

nique, Arancia meccanica eta La taronja 
mecànica, gaztelaniazko, frantsesezko, 
italierazko eta katalanezko itzulpenak–; 
Stanley Kubrickek nobelatik abiatuta 
egin zuen pelikularen DVDa; itzultzai-
leak berak egindako poster bat, zeinak 
irudikatzen dituen liburuan gakoak di-
ren gaiak; eta euskal bertsioaren zirri-
borro batzuk, uztaidun koadernoetan. 
Donostiako Kaxilda liburu dendaren 
kanpoan erakutsi digun ekipaje horre-
kin egin du Olanok hamar urte baino 

gehiago iraun duen itzulpen-bidaia, 
2018an burutu duena, aurki aurkeztuko 
dena. Anthony Burgess idazlearen libu-
rurik ezagunena, azkenik, euskaraz.
 Gaztelaniazko edizio bat irakurri eta 
berehala sortu zitzaion gogoa Olanori 
liburu hori euskaraz irakurtzeko; eta 
2007. urtearen inguruan, berak ekin 
zion tradukzioari. “Lehenengo itzuli 
nuen hiztegia, iruditzen zitzaidan nadsat 
hizkera dela liburuaren oinarria”, azaldu 
du. Burgessek bere pertsonaientzat es-

 Gorka Bereziartua mitxelena 
 @boligorria
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presuki sorturiko jerga da, hizkuntza es-
laviarren kutsua duena –errusierarena 
batez ere–, baita ijitoen hizkerako ele-
mentuak ere, ingelesarekin nahastuta. 
Nobela euskaratzeko konplikazio fun-
tsezko bat: existitzen ez den hizkuntza 
bat itzuli beharra. “Buru-garbiketa da 
Laranja mekanikoa-ren gai potoloetako 
bat eta liburuak hasieratik hori eragiten 
du: istorioan aurrera egin nahi baduzu, 
derrigorrez ohitu behar duzu hizkera 
horretara”. 

 Mexikar batek egina zen eskuetan 
izan zuen lehen bertsioa, eta Olanok 
uste du gaztelaniazko itzulpen hori oso 
ondo dagoela, funtzionatzen duela, bai-
na ingelesezkoarekin konparatu zue-
nean ez zitzaion iruditu erabat zehatza 
zenik, erreferentzia gehiago behar zi-
tuen. “Konfiantza eta esperientzia fal-
tagatik, ezagutzen nituen beste hizkun-
tza batzuetako bertsioetara ere jo nuen: 
katalana, italiera eta frantsesa”. Mahai 
gaineko liburuetara joaten zaizu begi-

rada berriz: egindako lanaren detaile
-maila zenbaterainokoa den jabetzen 
hasten zara, itzultzaileak haien arteko 
diferentziak esplikatzen dituen bitar-
tean: “Italierazko bertsioa iruditzen zait 
libreena, kristoren asmakizunak egiten 
ditu hiztegiaren aldetik bereziki; baina 
ondo funtzionatzen du testuinguru ita-
liarrean”. Frantsesezkoa da orekatuena 
bere ustez, hala ere: jatorrizko testuare-
kin fidel eta irakurle galiarrak plazerez 
leitzeko modukoa. Zailena hori baita: 

gaizki interpretatutako
nobela baten historia

Laranja  
mekanikoa

euskaraz

meettok argitaletxeak laster 
kaleratuko du anthony burgess 
idazlearen a Clockwork orange 
(1962) nobela euskaraz.  
XX. mendeko klasikoa itzuli du  
ion olano Carlosek eta, bide batez, 
liburua ulertzeko gako ugari 
eman digu. stanley kubrick-en 
filmari esker ezaguna ezin zen 
istorioaren mamia ez da oso ondo 
interpretatua izan. lagunduko al 
du argitalpen honek gure artean 
behintzat planteatzen dituen 
debateetan sakontzen? 
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“Nola lortu inpaktu estetiko hori, peli-
kulako irudietan ere agertzen dena, bai-
na Burgessek hitzekin lortu zuena; nola 
lortu hori euskaraz”. 
 Estilo bat sortu behar, itzulpen krea-
tiboa egin. Hasiera gogorra izan zen, 
lehenbiziko kapituluaren kontra bo-
rrokan jardun zuen denbora luzez. Eta 
gero ere, gorabeherak: “Ni ez naiz itzul-
tzailea eta hau ez du inork finantzatu. 
Orain Meettok argitaletxeak interesa 
eduki du argitaratzeko, baina denbora 
guztian izan da gauza bat nik ikusten 
nuena, nahiz eta ez neukan gauzatzeko 
mediorik”. Boladaka aritu da beraz: Bar-
tzelonan ikasten ari zenean asko aurre-
ratu zuen; baina ataskatu ere egin izan 
da, alde batera utzi izan du, gero berriz 
hartzeko. Hamar urte baino gehiago-
ko zeharkaldia, beti ziurtasun batekin: 
liburuak euskaraz funtzionatuko zue-
la. “Ez nengoen hain ziur, ordea, ni ote 
nintzen hori euskaratzeko gaitasuna 
zeukan pertsona”. Horregatik, aholkuak 
eman dizkioten itzultzaileen lagun-
tza eskertu du: Nagore Tolosak, Garazi 
Arrulak eta Danele Sarriugartek pro-
zesuaren une diferenteetan ekarpenak 
egin dituzte eta ezinbestekotzat jo ditu 
Olanok. 

Biolentziaren apologia?
Itzultzen hasten denarentzat mila 
deabru gordetzen dituen liburua iza-

teaz gain, Laranja mekanikoa obra-i-
kono horietako bat da, kultuzko lana, 
imajinario propioa sortzeko gai izan 
den nobela, baina Stanley Kubrickek 
1971n egin zuen filmaren eraginez, 
desitxuratu samar geratu dena. Ho-
rretaz jardun dugu Olanorekin, mahai 
gainean filmaren DVDa ere badagoela 
aprobetxatuz. “Bien arteko alderik na-
barmenena azken atala da”, esplikatu 
digu. “Liburuak 21 kapitulu ditu eta 
badago arrazoi bat horretarako: 21 ur-
terekin Ingalaterran eta AEBetan adin 
nagusitasuna lortzen duzu [adi: spoi-
ler bat dator hurrengo esaldian]. Az-
ken atal horretan, Alex protagonistak 
bere kabuz erabakitzen du indarkeriaz 
betetako bide hori uztea”. 

 Itzultzaileak uste du Kubricken asmoa 
ez zela ultrabiolentziaren apologia egi-
tea, indarkeriarekin kritikoa den mezua 
zabaltzea baizik. “Baina azken atal hori 
pelikulan sartu ez zuenez, nahiko zini-
ko geratu zitzaion emaitza. Zeren, hori 
gabe, ematen du gaizto dena gaizto izan-
go dela beti, indarkeria praktikatu due-
nak beti praktikatuko duela, ez dagoela 
aldaketa posiblerik”. Eta mezua guztiz 
kontrakoa zen: Burgessek adierazi nahi 
zuen gizakiak badaukala erabakitzeko 
gaitasuna, hautatu dezakeela ongiaren 
eta gaizkiaren artean, horrek egiten 
duela gizaki eta ez… laranja mekaniko 
bat; alegia, itxuraz bizirik dagoen arren, 
mekanismo batzuek maneiatzen duten 
zerbait –izenburua hortik dator eta no-
belan ondo ulertzen da Olanok dioenez; 
filmean, ordea, ez–.
 Biolentzia da liburuko gai nagusieta-
ko bat, “eta oso modu serioan plantea-
tzen du, hautu morala egiteko eskatzen 
dizulako: ‘Zer sentitzen duzu honen au-
rrean?’ galdetzen dizu”. Argi geratuko da 
protagonistak ez duela ezer txarrik sen-
titzen biolentoa izaten, baina zer eragin-
go dio barruan irakuleari harekin batera 
istorioa bizitzeak? “Alex da narratzailea, 
erasotzailea, eta Burgessek irakurlea 
behartzen du indarkeria horren konpli-
ze izatera hasiera-hasieratik. Zuk jarrai-
tzen duzu erasotzaile horren ibilera eta 
irakurtzen segitzen baduzu, pasa behar 
dituzu zure gorputzetik ekintza horiek”. 
 Jipoiak, bortxaketak eta muturreko 
indarkeria ez dira duela 56 urte liburua 
argitaratu zeneko kontuak eta, Laranja 
mekanikoa-rekin lotuta, paradoxa te-
rribleak agertzen dira bizi dugun garai 
honetan ere. 2016an Iruñeko Sanfer-
minetako talde-bortxaketan parte har-
tu zutenetako batek Kubricken filmeko 
pertsonaiak zeuzkan tatuatuta: Burges-
sek adierazi nahi zuena zein gaizki uler-
tu den erakusten duen adibide bat. “Bi-
txia egiten zait nola filmaren estetika 
oso-oso zabalduta dagoen, bai ezkerre-
ko, bai eskuineko taldeen artean; musi-
ka taldeak, futbol jarraitzaileak… baina 
ez dago erreflexiorik. Jende askok La-
ranja mekanikoa-ren kamiseta janzten 
duenean, ez dakit benetan pentsatzen 
duen zer esan nahi duen horrekin”, azal-
du du Olanok. “Nik uste adierazi nahi 
dutela halako indar moduko bat… Baina 
liburuan eta pelikulan egiten dutena tal-
de-erasoak dira, askotan defendatu ezin 
duen jendearen kontra”.

 » Stanley Kubrick-ek ez zuen 
liburuko azken kapitulua 
sartu zinemarako egin 
zuen egokitzapenean eta 
horrek desitxuratu egin 
zuen Burgessek eman nahi 
izan zuen mezua

Anthony Burgess idazlea 1968ko argazki batean
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Benetako 
antzinako ogia

Lynne Isherwooden bortxaketa
Horrelako talde-eraso baten biktima 
izan zen Anthony Burgessen emaztea, 
Lynne Burgess –ezkondu aurretik, Lyn-
ne Isherwood–. 1940an AEBetako ar-
madako lau desertorek bortxatu zuten 
Londresen. Haurdun zegoen eta, itxu-
ra guztien arabera, eraso horren erruz 
umea galdu zuen, bizi osorako traumati-
zatuta geratzeaz gain. 
 Handik hemeretzi urtera Burgessi 
medikuek esan zioten buruan tumore 
bat zeukala eta urtebeteko bizi-itxa-
ropena eman. Bera hiltzean emaztea 
zein egoera txarrean geratuko zen 
aurreikusiz, konpultsiboki idaztea-
ri ekin zion, egile-eskubideen dirua 
bikotekideari oinordetzan uzteko as-
moz: bost nobela urte bakarrean. Ho-
rietako bat zen Laranja mekanikoa, 
zeinean zeharka islatzen den idazleak 
eta Isherwoodek bizitakoa: nobela-
ko pasarte batean Alex eta beste dru-
guak bikote baten etxean sartzen dira 
eta emaztea bortxatzen dute. Senarra 
idazlea da eta une horretan idazten 
ari den nobelak Laranja mekanikoa du 
izenburua. 
 “Uste dut indarkeriaz betetako episo-
dio hura erabili zuela katarsi moduko 
bat egiteko”, dio Olanok. “Bekatua gar-
bitzeko saiakera izan zen [katolikoa zen 
Burgess, jesuiten eskola batean ikasi-
takoa], ez bakarrik erasotzaile horiena, 
baizik eta bere bekatuak. Eta horreta-
rako bere burua sartu zuen liburuan, 
pertsonalki inplikatu zen, ez zen koka-
tu istoriotik kanpo”, azaldu du. “Aitor-
tzen zuen gozatu egiten zuela idazten 
ari zela, bortxatuz eta jipoi horiek joz, 
bertan egon gabe. Aitortzen zuen berak 
bekatu horiek ezagutzen zituela eta hori 
oso interesgarria iruditzen zait, ez due-
lako ihes egiten gai horietatik. Badaki 

zer den gaiztakeria hori, bera ere bade-
lako neurri batean gaiztoa”.
 Urtetan iraun zuen trauma baten zama 
bizkarrean, bere burua heriotzaren atarian 
zegoela pentsatuz, erredentzio bila idatzi 
zuen XX. mendeko klasiko hau. Bizitzak, or-
dea, beste plan batzuk zeuzkan Burgessen-
tzat. Egin zioten diagnostikoa okerra zen, 
ez zen hil. Emaztea bai ordea, 1968an. Eta 
Laranja mekanikoa-k bizi osoan pertsegitu 
zuen, haren ibilbide oparoan –50 liburu 
baino gehiago argitaratu zituen– diferen-
tzia handiz gehien nabarmendu den lana 
delako, baina Kubricken filmaren itzalpean, 
honek eragin zituen gaizkiulertu guztiekin. 

 Euskarazko itzulpen honek ema-
ten du aukera liburuaren jatorrizko 
espiritura itzultzeko. Meettok argi-
taletxearen eskutik publikatuko den 
edizioa, gainera, berezia izango da: 
nobelaren 50. urteurrena ospatzeko 
argitaratu zen ingelesezko edizioaren 
oharrak ere izango ditu, baita Olanok 
gehitu dituen beste zenbait ere, eus-
kal irakurlearentzat interesgarriak 
izan daitezkeenak. “Nire asmoa zen 
artefaktu bat sortzea. Aukera aprobe-
txatu beharra zegoen, oso obra ma-
mitsua delako”, esanez errematatu du 
elkarrizketa. n

DrOGAK, GAZTE BIOLEnTOEn BAnDAK ETA 
MUSIKA KLASIKOA

Eleberri distopikoa izanda, bere garaiko 
tendentziak baliatu zituen Burgessek La-
ranja mekanikoa-n etorkizuneko proiek-
zioak egiteko eta ukitu zituen gai batzue-
kin itu-ituan jo zuela dirudi. 
 Gazte biolentoen banda bat da nobe-
laren ardatza, 1960ko hamarkadan ager-
tzen hasiak ziren gang-etatik gaur egun 
arte asko ugaritu den fenomenoa mundu 
aberatseko hirietan. “Gazteek egin de-
zaketen indarkeria itxuraz zentzugabea 
–gazteek sentitzen duten frustrazioari 
lotua–, estatuak egiten duen biolentzia 
legezkoa –poliziaren, kartzelaren eta 
zientziaren aplikazio konkretu baten bi-
tartez–… Gaur egun bizi dugun egoera 
ere horrelakoa da, eta horren aurrean piz-
ten den eztabaidak bizirik jarraitzen du”, 
Olanoren ustez.
 Beste hainbeste esan daiteke drogek 
liburuan duten tokiaz. “Moloko izeneko 
substantzia hartzen dute protagonistek 

ekintza biolentoak egin aurretik. Hori da 
beste gai garrantzitsu bat: drogen erabi-
lera, zergatik kontsumitzen ditugun, zer 
dagoen atzean. Ez irakurketa moralista 
egiteko, ‘drogak ondo daude’ edo ‘gaizki 
daude’ esateko, hor daudela esateko bai-
zik, indarkeria dagoen bezala”.
 Alex eta bere lagun ultrabiolentoen 
gustu musikal finak ere, irakurlea jar-
tzen du bizirik dirauen eztabaida baten 
aurrean: goi-mailako kulturak pertsona 
hobe bihurtzen zaitu? “Gure alde xa-
loak ikusten du kontraesan bat horre-
tan. ‘Nola liteke Beethoven zale batek 
pertsona bat jipoitzea?’. Baina ez dau-
ka zerikusirik. Historiak erakusten digu 
ezetz, badakigu ofizial nazi askoren afi-
zio kulturalak zein finak ziren”, dio Ola-
nok. Berdin Laranja mekanikoa-ren pro-
tagonistentzat: Ludwig Van-en musika 
entzuten eta piztia krudelen moduan 
jokatzen.
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“Pelikula ikustetik harago, pelikula bizi 
egiten dugu emanaldi hauetan; espiritu 
ludikoa berreskuratu nahi dugu, filma 
taldean gozatu. Publikoak filma ikusi bi-
tartean parte hartzen du, adibidez es-
zena gogoangarrietan txalo eginez. Hori 
ez duzu areto komertzialean egiten eta 
halako esperientzia dibertigarria parte-
katzeak konplizitate handia sortzen du 
ikusleon artean. Ondo pasatzea da helbu-
rua”, diote egitasmoaren atzean daude-
nek. Horretarako, arratsalde-pasak anto-
latzen dituzte: bi pelikula ikusten dituzte, 
aurkezle eta aktore banak dinamizatuta, 
eta film horiei loturiko atrezzo, irudi, fo-
togramek… janzten dute antzokia bera.
 Irun erdialdeko zinema-aretoak itxi zi-
tuztenean, eta Donostiako Bang Bang egi-
tasmoa eredu hartuta (bost urte ditu Do-
nostiakoak), 2017ko abenduan abiatu zen 
proiektua, Udalarekin batera elkarlanean. 
Bi saio egin dituzte ordutik: lehenengora-
ko Gremlins eta Jurassic Park hautatu zi-
tuzten, bigarrenerako Die Hard eta Aliens, 
eta datorren azaroaren 3rako prest dute 
emanaldi bikoitza: Indiana Jones: Riders of 
the Lost Ark eta The Big Lewobski. Borro-
karik handiena irudi eskubideak lortzea 
izan ohi da, aitortu dute, zenbait kasutan 
nahiko etsigarri bihurtzeraino.

 Zenbatek ikusi du Indiana Jones zuze-
nean telebistan?, galdetu digute. Askok 
ez dituzte pelikula hauek zinema-are-
toan ikusi, eta estreinatu zirenean aukera 
izan zuenak errepikatzeko abagunea du 
orain. Zinema pantaila handian ikusteko 
pentsatuta dagoela aldarrikatzen dute, 
batez ere garai hartakoa. Oroitzapen ona 
eta arrastoa utzi duten filmak hauta-
tzen dituzte, jendeak eskatzen dituenak 
(zer ikusi nahiko luketen galdetzen die-
te ikus-entzuleei, saio amaieran bana-
tutako orrietan). Ezezagunagoak diren 
lanak ere tartekatzen dituzte: “The Big 
Lewobski kultuzko filma da, jende uga-
rik ez du inoiz ikusi, eta halako pelikulak 
ezagutzeko aukera ere eman nahi diegu; 
oreka bilatzen dugu”. Emozionatzea eta 
barruan zerbait mugitzea, hunkitu zai-
tuelako, barrea eragin dizulako… Hori da 
pelikula bati eskatzen diotena: “Harrapa 
zaitzala eta aretotik atera ondoren ere 
buruan bueltaka izatea”. Drama generoa 
omen da oraingoz kanpoan uzten duten 
bakarra, emanaldietan sortzen den festa 
giroarekin ez datorrelako bat.

Komertziala, txarraren sinonimo?
Publiko zabalak gustuko duena, alegia 
komertziala dena, ez da beti film txa-

rraren sinonimo: “Publikoak atsegin 
duena baina atzean lana duena, kalita-
tea duena, aukeratzen dugu, eta India-
na Jonesena horren adibide da”. Lehen 
gainera blockbuster-etan mimo gehiago 
jartzen zela diote, baina orain industria-
ren presiopean superprodukzioak bata 
bestearen atzetik egin behar dituztenez, 
sarri denbora gutxiago eskaintzen zaie-
la. Baietz, fast food eredutik baduela zi-
nema komertzialak, batzuetan oso film 
errepikakorrak direla behin funtzionatu 
duen hori etengabe esplotatzen dutela-
ko, istorioak hutsalagoak direla, halere 
obra onak aurki daitezkeela… Zinemaz 
eztabaidatzen hasi dira gure solaski-
deak, ezin dute saihestu, elkarrizketan 
zehar pelikulen, zuzendarien eta akto-
reen inguruko erreferentziak, iritziak 
eta kritikak behin eta berriz tartekatu 
dituzte Jon Paul Arroyo, Adur Amilibia, 
Iñigo Martinez, Josu Benito eta Iñaki 
Goikoetxeak (azken hau, Udaleko Kultu-
ra sailaren ordezkaria). Bizinema Bang 
Bang emanaldietan, ordea, ez dago 
debaterik, zineklubetan egin ohi den 
moduan. “Halako debateek nolabaite-
ko solemnitatea eskatzen dute. Guk ez-
tabaidak aretotik kanpo egiten ditugu, 
saiotik atera eta ondoko tabernan edo 

pelikula batzuk hobeak dira jende gehiagorekin ikusiz gero. horri festa 
giroa gehituz gero, are esperientzia gozagarriagoa. hala pentsatzen 
dute irungo bizinema bang bang ekimenaren bultzatzaileek. zinema 
telebistan kontsumitzeko ohitura zabaldua dagoen garaiotan, 1980-
90eko hamarkadetako film ikonikoak pantaila handian eta jatorrizko 
bertsioan ikusteko aukera eskaintzen dute.

 mikel Garcia idiakez 
 @mikelgi

Bizinema Bang Bang

“zinemaren espiritu ludikoa 
berreskuratu nahi dugu”

46 2018/10/28 | ARGIA

GEnEro zInEMAtoGrAFIKoAK | jAtorrIzKo BErtSIoAKuLTuRA



Eskuineko argazkian, azaroaren 3ko kartela eskuetan, goiko ilaratik hasita 
eta ezker-eskuin: Josu Benito, Adur Amilibia, Jon Paul Arroyo, Iñigo Martinez 
eta Iñaki Goikoetxea. Emozionatzea eta barruan zerbait mugitzea, hunkitu 
zaituelako, barrea eragin dizulako… Hori da pelikula bati eskatzen diotena.

nahi den lekuan pelikulez hitz egiten ja-
rraitzen dugu”.

Jatorrizko bertsioan hobeto
Zenbatek ikusi du Indiana Jones pantaila 
handian galderari beste bat gehitu die-
zaiokegu: zenbatek ikusi du jatorrizko 
bertsioan? Bizinema Bang Bangeko ema-
naldi guztiak jatorrizko bertsioan dira, 
gaztelaniazko azpitituluekin. “Bi elemen-
tuk osatzen dute aktorearen lana, irudia 
eta ahotsa, eta biak funtsezkoak dira in-
terpretazioan. Ahotsa kentzen badiozu, 
bere lana kamusten ari zara, eta gainera 
aktore batzuek garrantzia berezia ematen 
diote hitz egiteko eta adierazteko modua-
ri, interpretazioaren parte den heinean”. 
Europako zinema-areto gehienetan jato-
rrizko bertsioa nagusi dela gogoratu dute, 
eta sarri bikoiztua hobesteko joera ezeza-
gutza eta ohitura falta baino ez dela, gerta-

tu izan zaielako jendeak pelikula hasieran 
esatea ez dakiela pelikularen ñabardura 
guztiak ongi harrapatuko ote dituen, azpi-
tituluak irakurtzen aritu beharko duelako, 
eta bukaeran onartzea alderantzizkoa, 
pelikulari ñabardura gehiago atzeman 
dizkiola jatorrizko bertsioari esker. 
 Netflix gisako plataformen eragina me-
dio, batzuetan kosta egiten zaigu peli-
kulak ikusteko etxetik ateratzea, eta ho-
rregatik pozik baloratzen dute ekimena 
pixkanaka hartzen ari den oihartzuna. 
Lehenengo saiora 300 lagun hurbildu 
ziren, bigarrenera 200dik gora (maia-
tzaren 1eko zubiarekin, gizonezkoen fut-
bol derbiarekin eta Sagardo Egunarekin 
lehian), eta hirugarren honetarako ikus-
mina nabaria dela azpimarratu digute, 
galdezka daukatela jendea. Ezezagunak 
ere gerturatu zaizkio Adur Amilibiari, 
“The Goonies proiektatu behar duzue!” 

eskatuz. Herri eta hirietan horrelako eki-
menak zabaltzea ona dela uste dute, es-
kaintza areagotzeko, eta hiriburuetan ez 
kontzentratzeko. “Lehenengoan Donos-
tiara joan nintzen, hemen ez dagoelako 
hango zine eskaintza, eta areto erdia es-
kualdeko jendea ginen”, kontatu du Iñi-
go Martinezek. Azken finean, zineklub 
eta zineforumak ere ez dira garai batean 
bezain oparoak “eta jende gutxiago era-
kartzen dute, baina pelikula arriskatuak 
ikusteko aukera ematen dute, eta hori 
bera ez da funtzio makala”.
 Aurreiritzirik gabe eta aldarte onean 
gerturatzeko eskatzen diote herritarra-
ri, ziur dira entretenitzeko gogoz dato-
rrenak primeran pasako duela. Hortik 
aurrerako helburua, proiektua egonkor-
tzen jarraitzea, jendeak agendan ida-
tziko duen plana izan dadin Bizinema 
Bang Bangen zine saioa. n
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Gogoan dut garai hartan kolaboratzen nuen 
gehigarri kulturalari proposatu niola, Bezpe-
raren bezpera iruzkintzea. Ez egiteko emanda-
ko arrazoia izan zen denbora, liburua ez zela 
nobedade-nobedadea –udaberrian iruzkindu 
nahi izan nuen Durangorako atera zena, gauza 
ohikoa–. Arrazoia irentsi nuen, noski, nahiz 
orain liburua irakurtzean asmatu uste dudan 
zein izan zitekeen egiazko motiboa. Aingeru 
Epaltzaren lehenbiziko saiakera –gerora ez du 
gehiago atera– , Xabier Mendiguren editorea-
ren hitzetan liburu guztiak onak idatzi dituen 
idazlearena. Jon Kortazarrek, “egilearen auto-
biografia intelektual gisa” onartu beharko ge-
nukeela dio, nahiz autobiografia politiko gisa 
onartzea litzatekeen agian zehatzena. Hori bai, 
bat nator kritikariaren iritziarekin: maisuki 
egiten du Epaltzak. 
 Borroka armatua “niretzat eta ni beza-
lakoentzat euskalduntasunaren markarik 
behinena” zen garaitik, “ekintza armatuek 
euskarari eta euskal kulturari ekartzen zizkie-
ten zehar-kalteez” ohartarazteraino, Franco 
hil ondotik liburua argitaratu arteko tartearen 
kontakizun politiko zorrotza da Epaltzare-
na; kontziente dena “aro baten akabantzaren 
bezperan gaudela. Edo bezperaren bezperan”. 
Batailaren baitako paisaia erakusten digu 
Epaltzak, hartara, paisaia maiz desolaga-
rria –“Iduri du Euskal Herri politikoa eraiki 
nahiaren nahiaz, ez dugula sendotzen jakin 
Euskal Herri kultural, ekonomiko eta soziala-
ren zimendua”–, paisaia ez beti erabat zuzena 

–“Hemengo jainkoak ez dira inor Endarlatsa-
tik harata”; Epaltza bera horren froga garbia–, 
paisaia batzuetan zuzenean okerra –“Inoiz 
nafar eskuina Foru Jauregitik eta Iruñeko 
Herriko Etxetik bidaliko badugu, sozialiste-
kin batera eginen dugu”–. Baina inondik ere 
zintzoa: “Egun, urrunegi daude politikoki bi 
erkidegoetako biztanleak. Urruntze horretan 
zer esana izan duten faktoreen azterketa guz-
tiz pertsonala dira, bertzeak bertze, orrialde 
hauek”.
 Bertzeak bertze, ezen, idazle batek idatzi-
tako memoria politikoak izanik, literaturaren 
gaineko ohar jakingarriak ezin falta: “Salbues-
penak salbuespen, gure mataza odoltsuan 
korapilatutako nobelak euskal idazleok idaz-
ten ditugu, ez erdaldunek”. Baina, esandakoa: 
batez ere batailaren baitako paisaiaren kon-
taketa aurkituko dugu; zeina bestela ikusten 
baita, zalantzarik gabe, batailaren ondoko 
paisaiatik. n

Batailaren baitako 
paisaia

» liburua

Bezperaren bezpera

AInGEru EpALtzA

Pamiela, 2007

Aingeru Epaltza Ruiz de Alda  
idazlea (Iruñea, 1960).

ELEnA rOnKAL

Aritz Galarraga 
@aritzgalarraga
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Maddi Noguera ataundarra musikaren mun-
duan bakarka hasi zen 2015ean eta orain 
Maddi taldeko gidaria da, 2017tik hona hain 
zuzen. 2015ean, folk eta indie kutsuko sei kan-
ta lasai biltzen dituen Ezagutu, onartu, maitatu 
bere lehen diskoa kaleratu zuen. Bilatu eta 
aurkitu duen bide berri batetik aurrera eginez, 
talde baten babesean, baina bere nortasuna 
galdu gabe plazaratu du aurtengo urrian Ying 
Yang bere bigarren lana.
 Teknikari lanetan aritu den Karlos Osi-
nagaren laguntza estimagarriarekin soinu 
indartsua gauzatu dute taldekideek, melodiak, 
leloak eta moldaketak ederki landu dituzte, 
eta diskoan entzun daitezkeen pop-rock ku-
tsuko kanta ederrak dira lan horren emaitza. 
Bateriak eta baxuak sortutako erritmo oinarri 
sendo baten gainean, gitarren akorde, marraz-
ki eta ukitu politak entzun daitezke, eta Mad-
diren abesteko modua nabarmentzen da, bere 
izaera.
 Harentzat kantak konposatzea terapia mo-
duko bat da, barruak husteko, Maddi Nogue-
rak berak onartu duenez, eta bere gogoetak, 
kezkak eta sentipenak kanten bidez azaltzen 
ditu, bere erara, ezkortasunean eta malkotan 
ito gabe. Azken batean, bizitzea bilaketa bat 
baita, mingotsa askotan, baina adore pixka 
batekin aurrera egiten saiatu behar baita, itxa-
ropena galdu gabe: “Desertuan bilatzen, loreak 
non diren bilatzen nabil gau eta egun, deser-
tuan ikasten; hotza badirudi ere bihotzean 
badu xarma, utziozu erakusten, altxorrak des-
kubritzen” (Ying Yang); “Mila zatitan inoiz ez 

apurtzeko, indarrez zaude orain, irribarrez 
distiratsu” (Nora); “Zurea omen den bidetik, 
noizbehinka zubiak eraiki, ziur zauden horren 
inguruan, ‘gai naiz’ errepikatuz” (Nahi gabe); 
“Desertu hila loratzen hasi zen, halako batean 
ernaldu egin zen” (Desertu hila).
 Diskoan entzun daitezkeen kantak aurten 
konposatu ditu, mimo handiz. Kanta horiek 
jendaurreko emanaldietan aurkezten hasi dira 
jadanik Maddi (ahotsa eta gitarra elektrikoa) 

eta bere taldekideak, 
eskarmentu handiko 
musikariak, trebeak 
beren tresnekin: Pitxu 
(gitarra elektrikoa), Ha-
ritz (baxua), eta Julen 
(bateria). n 

Bilaketa, adorea  
eta itxaropena

» diskoa

Ying Yang 
 

MAddI  

Bonberenea Ekintzak, 2018

Maddi eskuinean; 
Pitxu, Haritz eta Julenen 
alboan 

Joxi ubeda Goikoetxea
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Demagun Zinemaldian ikusiko dituzun 
pelikulen zerrenda egiten ari zarela, 
koadernoan aukera interesgarrienak 
iruditzen zaizkizunen oharrak hartzen, 
beti aholku bera gogoan: saiatu gero 
hain erraz ikusiko ez diren lanak apro-
betxatzen, pelikula ezberdinagoak ha-
rrapatzen. Sarean agertu zaizkizu Izaro
-ren lehen aipamenak, eta programazio 
osoko aukera ezberdinetako bat dirudi. 
Txuspo Poyo artistaren lehen filma da. 
Leku egin diozu igande bazkalostean, 
are, Poyo bera bertan egongo bada filma 
aurkezten.
 Bazoaz, film ezberdin bat izango dela 
kontzientzia hartuta. Leporaino ez, bai-
na bete antzean dago aretoa. Dena esa-
tera, berandu heldu zara, eta ez dizute 
sartzen utzi Poyok aurkezpena amaitu 
arte; esan diozu ateko zaindariari, hain 
justu, hori dela galdu nahi ez duzuna, 
eta tira, atean zirrikitu bat zabaldu eta 
hortik kirikatzen utzi dizu. Baina ez da 
ezer entzuten. “Emanaldiaren ostean 

solasaldia egongo da”, saiatu da zu la-
saitzen langilea. Bukatu du Poyok, utzi 
dizute sartzen, eta hartu duzu lekua 
zure ilaran altxarazi dituzunen begi-
radek kolkoan kolpatzen zaituzten ar-
tean.  
 “Collage bat da, puzzle bat”, izan dira 
artistaren aurreneko berbak emanal-
di osteko hizketaldian. Urdaibaiko Iza-
ro irlatik tiraka hasita artistak aurkitu 
dituen Izaro-ren askotariko esanahiak 
erakusten ditu lanak: Madrilgo Wind-
sor dorreak, Izaro films ekoiztetxearen 
70eko hamarkadako zinema puskatzai-
lea, Sevchelles-eko uretan aritu zen atu-
nontzia, Izaro izena duten genero ezber-
dinetako bi lagun, Bermeoko alkateak 
irlaren jabetza aldarrikatzeko urtero 
itsasoko uretara botatzen duen teila…  
Portaera sozialak, istorio pertsonalak, 
batzuk gainjartzen zaizkie besteei, eta 
gurutzaketa horien joan-etorria bihur-
tu da ordubeteko tartea. Narratiba bat 
eraikitzeko modu ezberdin bat da zu-

retzat, begiak ez dituzu bideoartearen 
hizkuntzara eginda, eta gustatu zaizu 
ezberdintasuna, ikuslearekiko eskuza-
baltasuna, gehiago, agian, goizean film 
dezente konbentzionalago bat ikustetik 
zetozenean.
 Kontakizunari ahotsa jarri dion Aiz-
pea Goenaga ere bertan izango zela ira-
gartzen zuen programak, baina haren 
ordez Jaime Cuenca izan da, testuen egi-
lea. Zailena muntaketa izan dela aitortu 
dute, Izaroren inguruan egindako iker-
keta nola formalizatu, horretan jokatu 
dela borroka. “Ikara diet aukerei”, ai-
patu du Poyok. Eta dena ikusi duzu hor, 
nola gauzek erakusten dutena baino as-
koz gehiago ezkutatzen duten, modu 
batean edo bestean, dena nola lotuta 
dagoen.
 Belarriak zorroztu dituzu irteeran, 
tenperatura hartze aldera. Urlia, Beren-
dia eta Sandiari entzun diezu, hurrenez 
hurren: “Martzianada”, “Ikaragarria”, 
“Interesgarria”. n

Aukerak 
eta 
loturak

izaro FILmA
noiz: Irailaren 23an. 

non: Donostiako Zinemaldian.

 itziar ugarte irizar 
 @itzugarte
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gurutzegrama                gaia: Lapurdiko ibaiak

Betegrama

Ezker-eskuin:
1. Zuzena, 90 gradukoa da. Erraztu. Ahuntzaren kumea. 2. Legarrez hornitu. Akastun. 3. Daukat. Gurtzea. Ezpeletan jaio eta Larresoro 
inguruan isurtzen du bere ura Errobira, guztira 14,8 kilometroko luzera du. 4. Arabako. Ile horixka duena. 5. Metal noble zuria. 6. 
Igeri eginez. 7. Ontziaren ezkerraldea. Uztaritze eta senpere arteko larreetan jaiotzen da eta arbona zeharkatu ondoren, Bidarten 
isurtzen da Bizkaiko golkora. 8. Zeu, zuhaur. Milioi bat bilioi. 9. Erasorako tresnak. Geriza. Nire aldetik. 10. Suari dariona. Euskal dantza, 
txistu eta danbolinaz laguntzen dena. Irato.
Goitik Behera
1. Edo. Itxurak, moldeak. 2. Neonaren sinboloa. Haren. 3. Kontsonante errepikatua. Armatu aditzaren erroa. 4. Bizkaiko herria. Tamaina 
handiko sugea. 5. Lawrentzioaren sinboloa. Itsas ugaztun harraparia. 6. dantxarinean sortzen da, otsondo eta orabidea errekak 
elkartuta, eta donibane Lohizune eta Ziburu artean itsasoratzen da, senpere, ainhoa eta azkaine zeharkatzen ditu bere 
ibilbidean. 7. Hodeietatik erortzen den ur. 8. Orpo. 9. Idi hitz-elkarketan. Herri hizkeran, bada. 10. ... Handia, New Yorki ematen zaion 
izendapena. 11. Piriniotan jaio eta Baionan ozeano atlantikoan itsasoratzen da. Nahigabe gertatzen den muskulu-uzkurdura. 12. 
Txekiar errepublikako udalerria. Agur egin. 13. Ehizakia, harrapakina. 14. Nafarroako herria, Longida udalerrikoa. 15. Oinez mugitu. 16. 
Itxarote. 17. Tulioaren sinboloa. Toki honetaraino. 18. Atsegin, maitagarri. Abantzu, kasik. 19. Nafarroako herria. Kriptonaren sinboloa. 
20. Pila, multzoa. Eusko Alkartasuna. 21. Amore eman. Euskal fonema. 22. Izuarazi. 

Ebazpenak

Ezker-eskuin: 1. Angelu, Aisatu, Antxumea, 2. 

Legarreztatu, Makets, 3. Dut, Gur, Latsa, 4. Arabar, 

Horail, 5. Zilarra, 6. Igerian, 7. Ababor, Uhabia, 8. Zerori, 

Trilioi, 9. Armak, Itzal, Niketz, 10. Kea, Aurreskua, 

Itoarazi.  

 Goitik behera: 1. Ala, Trazak, 2. Ne, Bere, 3. Gg, Arma, 

4. Ea, Boa, 5. Lr, Orka, 6. Urdazuri, 7. Euri, 8. Aztal, 9. It, 

Ba, 10. Sagar, 11. Aturri, Tik, 12. Tur, Agurtu, 13. Ehiza, 

14. Rala, 15. Ibili, 16. Aio, 17. Tm, Honaino, 18. Xalo, Ia, 

19. Ukar, Kr, 20. Meta, Ea, 21. Etsi, Tz, 22. Asaldarazi.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5x5
Zeharretara eta goitik behera, hitz bera.

1. Upel.
2. Oparo.

3. Pilotan jokatzeko tresnak.
4. Egokitu, moldatu.

5. Letxugaren barrualdea.

03.Ezker-eskuin
(Arg: Sandrine)

06. Goitik behera
(Arg: Etxeko)

07.Ezker-eskuin
(Arg: Harrieta171)

11. Goitik behera
(Arg: Etor)
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Taulan hutsik agertzen diren laukiak osatu  
zeharretara eta goitik behera, hitz guztiak 

irakurri ahal izateko.

5x5:

1. Kupel

2. Ugari

3. Palak

4. Eratu

5. Likua
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 DENBORA-PASAK

Egilea: Ana Zambrano



“nabarralde fundazioak eta iturralde elkarteak antolatutako 
alde zaharren birsorkuntza jardunaldietan parte hartu 
berri du Aitziber Imizkozek (Iruñea, 1983). Iruñeko Udal 
plazako turismo bulegoko arduraduna da, eta ongi ezagutu du 
nafarroako hiriburuko alde Zaharraren eraldaketa. azkenean, 
bere kale eta txokoak ditu lantoki, eta bisitariei horiek 
erakusten jarduten du”.

Zertan ari dira aldatzen gure alde zaharrak? 
Transformazioa merkataritza ereduan 
ematen da batez ere. Merkaderes ka-
lean [Iruñean] bada Burger King bat. 
Starbucks bat datorrenean akabo. Beti-
ko dendak galtzen direnean, betiko ta-
bernak, betiko kontsumoa galdu eta en-
presa handiak datozenean hasten gara 
nortasuna galtzen. McDonalds batean 
egon zaitezke Iruñean, Donostian edo 
Tokion. Hori da globalizazioa. Identita-
tea kontsumitzeko eratan ari da galtzen, 
ez monumentuetan, ez kaleetan. 

Jardunaldietan, gudu zelai gisara aur-
keztu dira alde zaharrak. Bertan batzen 
dira historia eta identitatea, baina bai-
ta turismoaren presioa eta hirigintza 
proiektuak ere. 
Uste dut Iruñera, momentuz, ez dela 
gudu zalai hori iritsi. Hemen ez da Do-
nostiakoa gertatzen: han pisu turisti-
koekin gerran daude, eta bertakoak Alde 
Zaharretik kanporatzen ari dira. Donos-
tiako Alde Zaharrak Eurodisney ematen 
du, dena turistez beteta, eta bere kutsua 
galduz doa. Uste dut Iruñean oraindik 
ez dela hori gertatzen, udalean ari dire-

lako aurreratzen, hori saihestu nahian. 
Ez gara puntu horretara iritsi. Helduko 
garen ala ez? Nork daki. 

Eta ordurako beranduegi bada? 
Bai, hori da kontua, oreka bilatzea. Alde 
batetik, jendea hirira etortzea ona da, 
ekonomia eta kontsumoa mugitzen due-
lako, eta lanpostuak sortu. Baina non 
hasten da galtzen gure nortasuna? Non 
dago puntu hori? 

posible al da oreka? 
Utopiko samarra da hori: behin nego-
zioa ikusita, handira jokatzen hasten 
dira interesdunak, eta azkenean, iristen 
da puntu bat non atzera begiratu eta 
diozun: “Eskuetatik joan zait”. Zaila da  
oreka puntu hori bilatzea. 

iruñeko Alde Zaharreko bizilagunak hasi 
dira protestan, pisu turistikoak gora doa-
zelako. unzu-ko hostel handiaren proiek-
tua ere hor dago. 
Egia da puntu beroak daudela, Estafeta 
kalea adibidez, eta azken urteetan igo 
direla pisu turistikoak: kriston boom-a 
egon da, baina oraindik ez da iritsi bizi-

Aitziber imizkoz. nora doaz alde zaharrak? 

Komunikaziorako 
bide, turismoa

“humanitateak ikasi nituen nafarroako 
unibertsitatean, eta kultur kudeaketa-
rekin lotutako master bat bartzelonan. 
istripuz iritsi nintzen turismora. nik 
kazetaria izan nahi nuen, eta turismo 
bulego batean bukatu dut. beka bat 
atera zitzaidan nafarroako gobernuan, 
turismo bulegoan, eta nola hizkuntzak 
gustatzen zitzaizkidan, aurrera egin 
nuen. ikusi nuen komunikaziorako 
era bat ere bazela, nire hiriko historia 
gustatzen zaidalako. horrela aurkitu 
nuen nire komunikazio bidea: histo-
ria, artea eta komunikazioa, dena bat 
eginda. beka bukatuta, nire enpresa 
jarri nuen, 25 urterekin, eta han nago 
ordutik. iruñeko turismo bulegoko ar-
duraduna naiz”.

“Betiko dendak galtzen 
direnean hasten gara 
nortasuna galtzen”

Ander perez 
@ander_prz 
ArGAZKIAK: JOSEBA ZABALZA
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lagunak kanporatzera, Madrilen bezala: 
agentzia bat etorri, eraikin osoa erosi 
eta bizilagunak kanporatu. 

Baina alokairuen prezioak gora doaz.
Bai, baina ez dakit pisu turistikoen era-
gina den, edo berriro goazela burbuila 
batera. Egia da pisu turistiko asko jarri 
dituztela, eta hotelak, baina uste dut au-
rreratu garela, etor daitekeena aurrei-
kusi dugula. Baina egia da bizilagunak 
kexaka ari direla.  

Ba al dago bertakoen bizitzarengan era-
ginik ez duen turismorik?  
Saiatu behar gara garen bezala saltzen 
guru burua. Bada slow tourism  mugi-
mendu bat, tokiko bizimodua balioan 
jartzen duena: hiriak eta herri txikiak 
era lasaian ezagutzea, jendearekin 
nahastea, bertakoen ohiturak eta hiz-
kuntza ezagutzea... Italian sortu zen, tu-
rismoaren paradigman, kontrako mugi-
mendu gisa. Hori bada abiapuntu bat, 
eta Nafarroan badugu horretarako au-
kera, landetxeekin, herri txikiekin, eus-
kara eta gure kulturarekin. Hori litzate-
ke eredua. Kontrakoa: sanferminak. 

Zergatik?
Eskuetatik joan zaigu. Agian orain hasi 
gara ikuspuntua aldatzen, baina esango 
nuke azken hamar urteetan eskuetatik 
joan zaigula. Turismo bulegoan ikusi 
dugu zer negozio dagoen eraikia sanfer-
minetan, batez ere kanpoko agentzien 
bitatez. Uste dut galdu dutela bere beti-
ko esentzia. 

Baten batek esango du turismo lasairik 
ere ez, ez dela turistarik etortzea susta-
tu behar, ez eredu batean, ez bestean. 
Badut etxean hala pentsatzen duenik 
[barrez]. Baina gu ere turistak gara, eta 
beste nonbaitera goazenean gustatzen 
zaigu gustora egotea, gaizki ikusiak ez 
izatea. Gure etxera datozenak ere hala 
sentiarazi beharko genituzke, enpatiaz.

Nola kontatzen da hiri bat?  
Sinetsi behar duzu zure historian, zure-
ganatu, azken batean, zu zara zure hi-
riaren apostulu. Ez baduzu ezagutzen, 
ez baduzu bizitzen eta sentitzen, nahiko 

zaila da kontatzea. Niri ez zaizkit turis-
takeria tipikoak gustatzen, eta sanfer-
minetako kontuak ez ditut inoiz konta-
tzen, nahiago izaten dut hiriko historia 
kontatu. Sarri bisitariek esaten dute: “Ez 
nekien Iruñeak 2.000 urte zituenik”. Oso 
ezezaguna dira gure historia eta gure 
ondarea, eta hori ere bada esanguratsua. 

Nafarroan, zer kontatzen den, politikoki 
ere badu bere eragina. 
Bai, hemen, adibidez, konkista edo ane-
xioa erabili, hori izaten da gudu zelaia. 
Nik beti konkista diot, hala izan zelako: 
saiatu behar zara neutrala izaten, baina 
egia esaten. Hiria kontatzeko modu asko 
daude, eta norberak badu bere ikuspe-
gia, oso malgua da historia. Eta deneta-
rik dago gure artean. 

Zertan aldatu da turismoa?
Globalizazioak eragina du, nortasuna 
galtzen delako. Bestetik, internet:  edo-
nora joan aurretik, sartzen gara web-
guneetan eta dena ikusten dugu. Izebak 
zera dio: “Zertarako bidaiatu, Callejeros 
viajeros  ikusi badut?” Sorpresarako au-
kera galdu dugu. n

“Ez baduzu zure hiria ezagutzen, ez baduzu 
bizitzen eta sentitzen, nahiko zaila da kontatzea”.
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Lin Ton Taunek kalte-ordainak eskatuko 
dizkie beraiek iraindu ondoren Berri 
Txarraken MTVko kontzertua txalotu dutenei

Asensiok ongietorri 
ofiziala egin die flisch-eko 
plastikoei

SAREAN ARRANTZATUA

Alkatearen ezinegona

Koito artean

Lin Ton Taun taldeak komunikatu ba-
ten bidez iragarri du epaitegietara era-
mango dituztela Micro diskoa multina-
zional batekin publikatzeagatik iraindu 
zituzten pertsonak. “90eko hamarkadan 
gu saldutzat jo gintuzten askok txalo-
tu dute orain Berri Txarrakek MTVren 
kontzertuan jotzea. Egia, justizia eta 
erreparazioa eskatzen ditugu gure tal-
dearentzat zeren, azken finean, gu pixka 

bat saldu ginen, baina ez dago konpara-
ziorik”. Albisteak aztoramendua eragin 
du alderdi abertzaleetako eta euskalgin-
tzako 40 urteren bueltako liberatuen ar-
tean. Epaitegietan galduz gero ordaindu 
beharko duten kopuruari buelta emate-
ko crowdfunding bat abiatu dute “Kon-
traesanean libre!” lemapean.

Jose Ignacio Asen-
sio Gipuzkoako In-
gurumen diputatua 
Zumaiako flisch-ean 
izan zen atzo, itsas 
labarrean dagoen 
plastiko mordoa-
ri harrera egiteko. 
“Ongietorri  gure 
kostaldera, plasti-
kozko botila, zorro 
eta txankleta”, hasi 
zitzaien. “Zuen bo-
rondate onari esker 
Zubietako erraus-
kailua martxan jar-
tzeko adina zabor 
izango dugu”. Aurreskuaren ostean, 
hunkiturik amaitu zuen agurra Asen-
siok, baita ur bazterrean topatu geni-
tuen buzeatzeko betaurrekoek eta eguz-
kitarako krema potoak ere: “Gipuzkoa 
maiteagatik, prest gaude labe erraldoie-
tan kiskaliak izateko. Gu erreko gaituz-
te, baina gure seme-alabak etorriko dira 
gero, eta seme-alaben seme-alabak on-

doren… Flisch hau ez da gure akabera, 
Gipuzkoa ederrago baterako geralekua 
baizik”. Diputazioak, bere aldetik, ira-
garri du flisch-etik milia batzuetara ko-
rridore humanitario bat irekiko duela, 
plastikoaz gain erregai isuriak, meta-
lezko bidoiak edota surfisten zirina ere 
Zubietara eramateko, “Ongi Etorri Erre-
fuxa!” kanpaina solidarioaren barruan.

Gorka Urbizu MTVko kontzertura dei eginez.
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             beranduegi / humorea
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              kirol tribiala
                         perretxikoak
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          estaturik gabeko herriak
                 esaera zaharrak
                                 ondarea
                    bizi baratzea
             ARGIA jendeak esana
                 aldaketa klimatikoa
 euskararen erabilerarako erronkak
Zeruko ARGIAren eta ARGIAren begietatik

eguna 
euskaraz 
irakurtzen 
hasteko !

Erosi ARGIAren Azokan
azoka.argia.eus 
azoka@argia.eus 
& 943 371 545
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noiz:

 

urriak 25 osteguna

non:

 

San Telmo Museoa (Donostia)

ordua:

 

09:00-14:00

7. edizioa

Gobernu irekietarako teknologiak:

 
gardentasuna / parte-hartzea / berrikuntza

 

Antolatzaileak Babesleak

IZENA EMAN: www.euskarabildua.eus


