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Bost urte, hogeita bost urte
PANORAmA

Gizonek bakarrik parte hartu zezaketen 1967ko Bostongo maratoian eta 
Katherine Switzerrek erdi ezkutuka, “K. V. Switzer” izena emanda lortu zuen 
dortsala. Lasterketaren antolatzaile batek, emakumea zela ikusirik, kanporatu 
egin nahi izan zuen, tiraka eta bultzaka. Alferrik: Switzerrek lasterketa bukatu 
eta handik bost urtera emakumeek ofizialki parte hartu ahal izan zuten. 
Behobia-Donostia lasterketa dela-eta Euskal Herrian izan dugu eta harekin 
elkartu dira antzeko historia konta dezaketen emakumeak, 1993an esan 
zutenak Hondarribiako eta Irungo jaietako alardeetan parte hartu nahi zutela. 
Ez zieten utzi. Switzer maratoian sartu zen bezala Hondarribiako desfilean 
sartzen saiatu zirenean, tiraka eta bultzaka ibili zituzten. Baina bost urteren 
buruan ez zen ezer aldatu. Ezta hamabost urteren buruan ere. Hogeita bost 
pasa dira honezkero. Eusteko kemena daukatenek irabazten dituzte maratoiak. 

Argazkia: Gari Garaialde (Bostok Photo) · Testua: Gorka Bereziartua



Argia

“Klika” leloa aukeratu du AEK-k aurtengo 
Korrikarako. 21. edizioa izango da 
eta apirilaren 4tik 14ra bitartean 
zeharkatuko du Euskal Herria, Garesen 
hasi eta Gasteizen bukatu. Jose Luis Alvarez 
Enparantza “Txillardegi” omenduko du 
euskararen aldeko lasterketak, kulturan, 
euskalgintzan eta pentsamenduaren 
alorrean egin zituen ekarpenengatik.
 Bi urtean behin AEK euskaltegien 
ekimenez antolatzen den euskararen 
aldeko lasterketa aurkeztu dute: guztira 
2.000 kilometro baino gehiago egingo 
ditu Korrikak Euskal Herri osoan barrena. 
AEK-ko ordezkariek azaldu dutenez, 
aurrerago ezagutaraziko dute ibilbide osoa 
zein izango den.

 Mertxe Mujika AEK-ko koordinatzaile 
nagusiaren esanetan, 21. edizio honetan 
ere Korrikak hasierako helburuei eutsiko 
die: euskaltegientzat babes ekonomikoa 
lortzea eta euskararen aldeko jarrera 
bultzatzea.
 “Klika” da aurtengo Korrikaren leloa 
eta hitz horrekin lotu dute euskararekin 
konpromisoa hartzea, euskara ikastea eta 
erabiltzea.
 2019koak, gainera, euskararen 
normalizazioan lan garrantzitsuak 
egin zituen pertsona bat omentzeko 
ere balioko du: Jose Luis Alvarez 
Enparantza “Txillardegi” idazle, 
hizkuntzalari, politikari, ekintzaile eta 
pentsalaria. 2012an hil zen Txillardegi eta 
antolatzaileek nabarmendu dute Euskara 
Batuaren sorreran egin zuen lana.

Klika, klika, klika, 
hemen dator Korrika

“Guraso ahobizi 
batzuk uasap taldean 
euskaraz hasi, baina 
mingain-mutu eta 
belarri-gorrek berehala 
neutralizatzen 
dutenean”
@oaraolaza

“Bake estrategia eraikitzeagatik espetxeratu 
gintuzten”
ARNALDO OTEgI mONDRAgON, SORTuKO IDAZKARI NAguSIA

Europako Giza Eskubideen Estrasburgoko Auzitegiak aho batez ebatzi du ez zutela epaike-
ta justurik izan Bateraguneko bost auzipetuek. Hala baloratu du Otegik sare sozialetan: “Ge-

zurrekin eta akusazio faltsuekin espetxeratu gintuzten, zigorra bete genuen... Bake estrategia 
eraikitzeagatik espetxeratu gintuzten. Gaur agerian utzi dute beraien gezurra. Gure irribarrea 
zabalagoa da eta Espainia den bezalakoa agertu da: estatu antidemokratikoa”. 2018-11-06

“Nire iritziz bi 
modutan konpon 
daiteke hau: 
esaldi motzak eta 
ulergarriak erabiliz; bi 
hizkuntzetan jarriz”
Angel Gonzalez

“Inork ez du liskarrik 
nahi… baina zein da 
tentsio-eragile? Zein, 
gatazka saihesteko 
beti amore ematen 
duena, arrazoia eta 
eskubidea izan arren? 
Zein alderi eskatzen 
zaio beti ahalegin 
gehigarria?”
@mikelgi

“Ia denak euskaldunak 
izan arren azkenean 
denak gazteleraz. 
Eta euskaraz eskaera 
bat egin ezkero 
oso erantzun gutxi 
jasotzen ditut, nik 
zerbait oker egin banu 
bezala”
@anemaite
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gAIZKI ERRANKA

Fikzioaren egiak

Egia osoa izan gabe, egiatik sobera urruntzen ez 
den laburpen bat honelakoa izan liteke: Nafarroako 
Gobernuak lortu du Espainiako Gobernuak honda-
rrekoz transferitzea Foru Hobekuntzak foruzaingoari 
aitortzen dion trafikoaren gaineko eskumena. Horren 
ondorioz, Nafarroan dauden zenbait guardia zibil 
zereginik gabe geldituko dira; nolanahi ere, iduri du 
haiekin zer egin gobernu espainolaren ardura dela –
edo behar lukeela–.
 Horraino gertatutakoaren kontakizun espantu han-
dirik gabea. Nire iritzia argiago uztekotan, banuen pa-
rentesi ironiko batzuk tartekatzea; zehazteko, adibidez, 
Gobernuak lortu duen eskumena ez dutela urte luzeetan 
lortu beti mingainean foruen defentsa dutenek, nahiz eta 
Espainiako zenbait gobernurekin ongi moldatu.

 Egia kontatzeak iritzia kontatzeko baizik ez du 
balio, edo hala dio Iban Zalduak bere azken liburuan 
dakarren aipu batek. Eta halaxe da: lehen lerroetan 
egin dudan kontakizunak oraingo gobernuaren al-
dekoa naizela salatzen du batez ere. Izan ere, fikzioa 
aise eraginkorragoa da, egia sakonagoak azaleratzeko. 
Ikus dezagun, beraz, fikzioa:
 Oposizioaren arabera, Nafarroako Gobernua, zeina 
EH-Bilduren mende baitago, zeina ETAren mende 
baitago, Guardia Zibila Nafarroatik kanporatzeko plan 
sekretu bat ari da betetzen, lurraldea desespainoli-
zatzeko asmoz. Horregatik, UPNk eskatu du guardia 
zibilak foruzaingoan sar daitezela, eta ez dadila haien 
kopurua murriztu Nafarroan.
 Fikzioaren egiak: ETArekiko obsesioa, konspiranoia, 
espainartasunaren defentsa amorratua –beti arriskuan 
ikusteraino–, eta espainiartasuna soilik indar polizialekin 
identifikatzea –hemen gelditu behar direnak, zereginik 
ez izanda ere–. Egiatik urrunago ala hurbilago, errelato 
–barkatu– guziek balio dute gure burua erretratatzeko: 
kontua da ateratzen den argazkia nolakoa den. n

Santi Leoné 
@ororostorm

Egiatik urrunago ala hurbilago, 
errelato –barkatu– guziek balio dute 
gure burua erretratatzeko: kontua da 
ateratzen den argazkia nolakoa den

ARGIA | 2018/11/18 7

PANORAmA



Nafarroako eta EAEko gobernuak, 
hala nola beren foru edo tokiko 
administratzaileak harro dabiltza 
hemengo hiri, museo, geografia, 
gastronomia eta edozelako ekital-
di mota handiren modernotasuna 
azpimarratuz: gero eta nazioarteko 
turismo gehiago erakartzen dute-
la diote. Egun batzuez gure artean 
bizi diren turistok dirua gastatu eta 
kontsumitzen dute, eta milaka langi-
leren egoeran eragina dauka horrek. 
Administrazioa diru publikoa jar-
tzen ari da turismoarentzat traktore 
omen diren ekitaldi horietan. Lan-
gileen egoera ere, hain da moder-
noa… ezen prekarietate eta esplota-
zioa bizi duten. Diru publikoa zeinen 
mesedetan da orduan? Etekin pri-
batuak miseriazko lan-baldintzekin 
lortzen dituztenentzat.
 Joan den astean Bilboko Barceló 
eta NH hoteletan garbiketa zerbi-
tzuetako langileek greba mugaga-
beari ekin diote. Logela bakoitza 2,5 
euroren truke garbitu behar izaten 
dute eta ondorioz lanegun luzeak 
egin behar dituzte etxera hilean 800 
euroko soldata eramateko. Euskal 
jatetxe dotoreetako langileak kexu 
dira euren lanaldi eta baldintza 
prekarioen ondorioz. Garai batean 
museotakoak kexu ziren bezala. Ez 
daukagu argazki orokorrik esateko 
ostalaritzaren egoera nolakoa den, 
baina aipaturiko adibide horiek ize-
bergaren punta izan daitezke: euskal 
zentro askotan dagoen prekarietate 
eta esplotazio masa handitik agerian 
geratutakoa.
 Turismoa erakartzeko milioika 
euro jartzen dituzten administra-
zioek –kasu gehienetan diru hori 
esku pribatuetara joaten bada ere– 
kontrol gehiago eduki beharko luke-
te hor behean langileekin gertatzen 
denaz; hotelak eta jatetxeak hain 
ondo funtzionatzea posible egiten 
duenerako... Euskal modernotasuna 
bai, baina enplegu duina ere bai.

EKONOmIAREN TALAIAN

Euskal modernitatea 
eta lan prekarietatea

Juan mari Arregi

ANALISIA

Akabo, pasa zaigu gainetik MTVa eta 
eraman ditu aurretik Bizkaiko hiribu-
ruak makro-ekitaldira begira luzituta-
ko apaingarri guztiak. Unai Remente-
ria Bizkaiko ahaldun nagusiak eta Juan 
Mari Aburto Bilboko alkateak argi-joko 
eta konfeti artean inauguratu zuten San 
Nikolas metro sarrerako erloju erral-
doia nola –zeinak MTV EMA heldu arte-
ko atzera kontua egin duen–, itzali egin 
dira multinazional estatubatuarraren 
bisitaldia argiztatzeko foku itsugarriak. 
Azkenaldian pairatutako argi poluzioa 
nabarmenki jaitsi den honetan, hiriaren 
izatezko itxura agerian geratu da ostera. 
 Hiritarrek beraien soa argitasun alda-
ketara egokitu arteko tartea aprobetxatu 
dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilbo-
ko Udalak lehen balorazioak egiteko. Ez 
bat ez bi, MTV EMA ekitaldi nagusiaren 
ataritan egindako MTV Music Week-aren 
baitako kontzertuetan izandako publiko 
eskasia eguraldi txarrari egotzi diote –
nahiz eta Durangoko kasuan leku itxian 
izan-, eta Bizkaiko Foru Aldundiak MTV-
ren etorrera “oso arrakastatsutzat” jo du. 
Bilboko alkatea, bere aldetik, hainbes-
tetan ahotan hartutako inpaktuaz min-
tzatu da: Aburtoren arabera, MTVak Bil-
bon ez ezik Bizkaia osoan inpaktu handia 
izan du, epe luzean ere eragina izango 
duena. Inpaktua zein terminotan neurtu, 
emaitzak oso ezberdinak izan daitezke 

ordea, eta “handiak” positibotik bezain-
beste izan dezake negatibotik. Zehazta-
sun gehiago ondo legoke, alkate jauna.
 Instituzioen jarrera positiboak, baina, 
kontraste ederra egiten du azkenaldian 
makro-ekimenen gerizpean egondako 
hiriarekin. Hiri bat non fokupean ema-
kumeek* erasoak jasaten jarraitu duten 
(MTVak iraun bitartean hiru gizonek 
emakume* bat bortxatu zuten segurta-
sunaren izenean poliziaz jositako Bilboko 
kaleetan, agenteak arduratuegi baitzebil-
tzan hiri ereduaren kontra altxatzen ziren 
ahotsak erreprimitzen); hiri bat zeinak 
migratzaileak kriminalizatu eta nahieran 
arakatzen dituen udaltzaingoa daukan; 
hiri bat zeinetan Cabacasen hilketaren 
epaiketak erakutsi digun moduan, poli-
ziak inpunitate osoz esku-hartu eta hil 
dezakeen; hiri bat gune autogestionatuak 
eraisten dituena, eta huste aginduak in-
darrean dituena; hiri bat, turistifikazio 
eta gentrifikazio prozesuen bitartez, kla-
se apaleneko herritarrak prekarietatera 
kondenatu eta kanporatzen dituena; hiri 
bat, edozer eta edozeinen gainetik gu-
txi batzuen interesen defentsan jarduten 
duena; hiri bat, azken finean, eredu neo-
liberalak itsuturik daukana, eta hargatik 
injustizia, desoreka eta miserien zerren-
da etengabe puzten duena. Eskerrak, be-
deren, flamenko eta urdaiazpikoagatik 
nabarmentzen den.

Europako hiririk onena
Amaia Lekunberri Ansola 
@amaialekunberri 
ArGAZKIA: BILBOKO UDALA
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EHIZA 
Eguzkik salatu du legez 
babestutako hegaztiak 
tiroz botatzen jarraitzen 

dutela ehiztariek, eta 
botatzen dituztenentzako 

zigorrik ez dagoela.

AgOSTI xAHO
AztiHitza. Agosti Xahoren 

biografikoa. Hala 
du izenburu Asisko 
Urmenetaren azken 

lanak. Azaroaren 24an 
Xahoenean aurkezpen 

ilustratu-musikatua 
egingo du.

983 Fm
Iruñerriko Euskalerria 
Irratiak festa egin du 

azaroaren 7an, lizentzia 
ukapenak ukapen 30 urte 

bete dituela ospatzeko.

mOZAL LEgEA
Mozal Legea indarrean 

sartu zenetik, EAEko 
herritarrek 1.286.974 euro 
ordaindu dituzte isunetan.

pello Zubiria Kamino 
@pellozubiria

Eusko Jaurlaritzak Juan Jose Aurrekoetxea izendatu du Osasun Publikoaren 
eta Adikzioen zuzendari berri. Biodonostia erakundeko ikerlaria izan da eta 
kargu horretatik emana du lekukotasuna Zubietako erraustegiaz: esana du 
hondakinen errausketak osasuna kaltetzen duenik ez dagoela demostratuta.

58 herrialdetako 2.542 lagun mahaiaren bueltan
euskal herria. Jatorri eta kultura anitzeko jendea mahai beraren bueltan bazkaltzeko edo afaltzeko 
elkartzen dituen Bizilagunak ekimena egin dute azaroaren 11n. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 2.500 
herritarrek baino gehiagok hartu dute parte zazpigarren edizio honetan. Auzo, inguru edota herri be-
reko familia, lagun-talde edo norbanakoak elkartu eta “ateak zabaltzen dizkiote kultura aniztasunari; 
ateak ixten dizkiete migratzaileak eta errefuxiatuak arbuiatzea dakarten mezu populistei”.

Erraustegia justifikatu 
duen doktorea, zuzendari

Itzali daiteke?
Besteak beste, esana du 
erraustegia ordu erdiko 
epean itzali ahal izango 
zela dioxinen eta beste-
lako kutsagaien mugak 
gaindituz gero. Xabier 
Mitxelena medikuak eta 
Gorka Bueno ingenia-
riak erakutsi zuten hori 
ezinezkoa dela.

manipulatzaileak
Osasuna eta Errauske-
ta Ikerketa Taldearen 
(OEIT) lanei buruz gal-
detuta manipulatzai-
leak deitu die. Halaber, 
EITBk azaroaren 6an 
Zubietako erraustegiaz 
emitutako Katebegia 
saioan ere erraustegia 
defendatu du.

Asensio eta dimisioa
Bestalde, Gipuzkoako 
Ingurumen diputatu 
Jose Ignacio Asensio-
ren dimisioa eskatu du 
OEIT-k, aipatu ETBko 
saio horretan Asensiok 
“gizartearen adimenari 
egindako laidoak eta 
OEIT-i jaurtitako ka-
lumniak” direla-eta.

62
dira gutxienez Euskal 
herrian urte hasieratik 

lanean ari zirela 
hildakoak, LABek 
jakinarazi duenez.

29
dira amiantoak aurten 
EAEn hil dituen langile 

edo langile ohiak, 
CCOO-Euskadiren 

arabera. Azkenekoa, 
La naval eta CAFen 

azpikontratata 
batentzat 70eko 

hamarkadan aritu zen 
behargina.

pREkARIEtAtEA

BIZILAGUnAK

ARGIA | 2018/11/18 9

PANORAmA



Hiru minutu eta erdi dirau interne-
ten eskegitako “La tournée du Maga-
sin General de Tarnac” (Tarnaceko Sal-
toki Orokorraren bueltatxoa) bideoak. 
Oraindik badira Frantzian antzina beza-
la etxez etxe salmenta egiten duten ka-
mioiak. Tarnac herrikoak zelaiak bezala 
errepidea zuri aurkituko ditu, dena elur 
eta izotz, herrigunetik aparte bizi diren 
biztanleei egingo dien bisitan: hitz egi-
teko gosez den gizon bakartua, ironia 
atxikitzen duen amatxi duina... Gazta, 
pastak, ogia, eguneroko otordu sotilak 
prantatzeko adina justu erosiko dute. 
Txofer gaztea borondatez ari da salmen-
ta baino banaketa den lanean.
 Tarnac (320 biztanle) izen bereko 
behien jatorria den Limousin eskualdean 
dago, euskaldunak ere barne hartzen di-
tuen Akitania Handiaren goiko mutu-
rrean. Beste zientoka bezala hil-hurren 
zen herri honetaraino 2004an heldu zi-
ren dozena bat gazte Bordele eta antzeko 
hirietatik –gazte ikasiak, politikoki anti-
kapitalismoan edo anarkismoan lerro-
tuak– sistemaren bazterrean bestelako 
bizimodu bat antolatzeko irrikaz baserri 
eta etxeetan kokatzera.
 Bazuten motiborik Tarnac hautatze-
ko: baso eta zelaiz aberats bezain jendez 
urri den Plateau des Millevaches (Miu-
vachas okzitanieraz) goi-lautadako he-
rrietan badira lehendik ekonomia sozial 
eta solidarioan eta garapen alternati-
boan oinarritutako proiektuak martxan. 
Millevaches izenak II. Mundu Gerrako 
erresistentzia eta makisak oroitarazten 

ditu, baita lehenagokoak ere. Gentioux 
herriak badu 1914-1918 gerrak hilda-
koen monumentua, zeinetan 58 izenen 
azpian Frantziako edonon onartezina 
litzatekeen hau irakur daitekeen: “Ma-
darikatua izan bedi gerra”.
 “Norbaitek –diote Magasin Generale-
ko arduradunek– esan baligu 2004an 
hiru urte geroago herriko denda txiki 
baten kargu egin behar genuela, seguru 
farre egingo geniola”.
 2007an, ordea, gazteok beren gain har-
tu zuten komertzioa, dendaz gain dauz-
kana egunero inguruko baserrietaraino 
banaketan iristen den kamioia, herriko 
ostatu bakarra eguneroko otorduak ere 
eskaintzen dituena, liburutegi txiki bat, 
haurrentzako jolasgunea, bilerak egiteko 
gelatxoa... “Abentura honetan sartu ginen 
herri txiki honetako azken leku publi-
koa desagertzen ez ikusteagatik, hau izan 
baitzen Millevachesera iritsi ginenean 
gure pausalekua, ongi etorri beroa egin 
ziguna. Hau ixtea herria hiltzea bezala 
izango zen guretzat”.
 Hamaika urteren buruan, hogeita ha-
mar pertsonak hartzen dute parte Ma-
gasin General-en eguneroko martxan. 
Otordutarako ostatua kantina koopera-
tibo bilakatu dute, eskaintza murritzeko 
denda zenaren apalak aberastu dituzte, 
elikagai ekologikoak eta hurbilekoak 
ugaritu, horiek sartu eskolako jangelan 
ere, zaharrentzako eta jende ezinduen-
tzako zerbitzuak antolatu, eta abar.
 Orain eraikina bera erosi nahi dute, 
horretarako Ulule plataforma bitartez  

crowfundingean diru bilketa antolatuta.  
Abenduaren 12rako 52.000 euro behar-
ko lituzkete, 24.000 lehen urratsean –24 
egunen faltan 16.000 lortuta zeuzka-
ten– eta 2019an zehar 100.000. 
 Dena ez da izan esne-mami urteotan. 
2008ko azaroaren 11n, San Martin, goi-
zaldean 150 poliziak hartu zuten Tarnac 
bederatzi pertsona atxilotzeko, Paris eta 
Rouenekoekin denetara hogei atxiloke-
tara iritsiko zen sarekadan. Hamaika be-
rehala askatuta, Tarnaceko bederatziei 
egotzi zieten terrorismoa erabiltzeko 
talde kriminala osatzea, haiei bizkarre-
ratuz Frantziako trenbideetan hainbat 
linea elektriko saboteatu izana. Urri eta 
azaroan zehar TGV tren lasterren ar-
gindar hornidura etenda, ezezagunek 
lortua zuten 160 geldiaraztea. Hamar 
urte geroago, 2018ko apirilean, denak 
errugabe joko zituzten epaileek.

Ia basamortu zena loratu 
David Dufresne kazetariak Frantziako 
antiterrorismoaren azken urteotako es-
kandalu handietakoa izan den Tarnac 
aferaren mamia azaldu zuen “Tarnac 
Magasin General” liburuan, hiru urteko 
ikerlanaren emaitza. Elkarrizketatu zi-
tuen operazioan zuzenean esku hartu-
tako zerbitzu sekretuetako goi karguak, 
epaileak, militanteak eta bere familiak,  
Frantziako antiterrorismoaren erretra-
tu beldurgarria eskainiz.
 “Atxiloketak –laburbildu du Dufres-
nek–, Barne Ministeriotik zuzenean gi-
datuta, telebista kameren aurrean egin 

Landa lurraren jendez hustea, paisaian, lekuko bizimoduan eta klimaren 
aldaketan dakartzan eraginak, pertsonei eta giza taldeei eragiten dizkieten 
kalteak... Azkenean agintariak ere hasi omen dira arazoaren larriaz ohartzen, 
nafarroan herri abandonatuak biziberritzeaz  Iruñean eta Lakaben egin den 
biltzarra lekuko. Baina hemorragia ez da eten, ezta Europa aberatsean ere, 
non sarritan utopiaren xerka hiritik iritsitako gazte neorruralak baitira bertako 
azken zaharren azken sostengua.

Tarnac herri txikian  
ostatu-denda bizirik 
atxikitzea da iraultza pello Zubiria Kamino 

@pellozubiria
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50 urtez elkarrekin

zituzten. Une erabakiorra zen Parisko 
agintarientzako, iritzi publikoari nabar-
mendu nahi baitzioten orduan DCRI zen 
eta gero DGSI [Barne Segurtasunerako 
Zuzendaritza Orokorra] izango zen FBI 
frantsesa zein efikaza zen. Gobernuan 
goitik etorritako agindu bat zen eta fias-
co izugarri baten hasiera”. 
 Tarnac aferan zuzenean inplikatuta 
egon zen Michelle Alliot Marie Barne 
ministro lapurtarra, Donibane Lohizu-
neko alkate izana eta gaur europarla-
mentari dirauena. Alliot Mariek atxilo-
tuak konspirazio anarkista handi baten 
partaidetzat aurkeztu zituen publikoki. 
Gero, auzia aurrera joan ahala eta zen-
bait hedabidek sakonago ikertu arau, 
Frantzia hankaz gora jarri nahi omen 
zuen taldearen istorio hura deusetan 
geratu zen. Hori bai, hamar atxilotue-
tako gehienek aste batzuk egin zituzten 

presondegian, urte bete susmagarrietan 
ospetsuena zen Julien Coupatek, eta de-
nentzat kalbario luzea epaitegietan.
 Magasin General-eko taldea ez dago 
gaia ezkutatzeko eta Ulule-n diru bilketa 
argudiatzeko ipini duten idatzian garbi 
azaltzen dute gaia: “2008an polizia an-
titerroristaren operazioarekin hasitako 
aferak eta haren oihartzun mediatikoak  
[proiektuaren] irudia markatuko dute 
luzaroan. Baina agintariek kolektiboa 
desegiteko jo bazuten kolpea, horren 
lekuan harremanak sendotu ziren ez-
beharrari aurre egiteko, oinarritzat har-
tuz denena den leku hau”.
 Tarnaceko denda-ostatu-bilgunean ez 
da mugimendua eskas gaur egun, Ma-
gasin General-ek Facebooken erakusten 
dituen ekintzak eta agenda ikusi baizik 
ez da: afari eta ospakizunez landa, hi-
tzaldiak, kontzertuak, antzerkiak, liburu 

aurkezpenak, film emanaldi eztabaidaz 
osatuak... Oso present daude justizia 
sozial eta klimatikoaren aldeko borro-
kak, bateko eta beste ZADak, Frantzia-
ko Estatuak gogor hartzen dituen etor-
kin berriekiko elkartasuna, azpiegitura 
erraldoien kontrakoak, antinuklearrak 
edo oihanen txikizioa gelditu nahi dute-
nenak.
 Tarnacez gain Millevaches eskualde 
osoan nabari da mugimendua, 68 oste-
ko baserritar berriei oinordekotza hartu 
baliete bezala XXI. mendekoek. Kultur 
elkarteak, ostatu eta denda txikiak, Tele 
Millevaches herri telebista... eta deba-
te politiko eta sozial beroak. Gentioux 
en, Tarnacetik harrikada bide, antze-
ko ostatu-denda-bilgunea zaharberritu 
eta La Renouée deitu dute, Berriz Hasia. 
“Herriak bizi behar du” ikasi genuen guk 
ere gaztetan Ipar Euskal Herrian. n

Elkarteak Facebooken ipinitako Jack Alandaren 
argazkian, Tarnaceko ostatu-denda-bilgunearen 
ataria. Desertifikazioa zer den datuek erakusten 
dute: Tarnacek 2.000 biztanle zituen 1900. urtean, 
1950ean 1.000, 1965ean 600 eta gaur egun 320. 
Horientzat, etorri berrientzat eta edonondik 
bizimodu bila hurbildutakoentzat gutxieneko 
zerbitzuak eta gizarte bizitza duina bermatu 
nahian ekin diote ‘Magasin General’-aren 
egoitza erosteko kanpainari.

ARGIA | 2018/11/18 11

DEspopulAZIoA | AuZolAnA | TGV | AkITAnIA NET HuRBIL



12 2018/11/18 | ARGIA



komunista, ateoa eta antiklerikala dela dio gerra eta diktaduraren errepresalia 
gogorrenak pairatu behar izan zituen emakume honek. kontrabandoan eta 

mugalari lanetan ibili zen. Mendian ibiltzeko astia izan du eta 90 urteak gaindituta 
ere astero joaten da mendira. 

testua: reyes ilintxeta
Argazkiak: dani Blanco

Nolakoa izan zen zure haurtzaroa?
Ama Iruñekoa zen, maistra. Iruñean kar-
lista ez ziren maistrek ez zuten plazarik 
eta horregatik kanpora atera behar izan 
zuen. Ardatz herrian, Eguesibarren, ari-
tu zen hasieran eta Martzillan gero. Han 
ezagutu zuen nire aita, jatorriz Villa-
francakoa zena. 1923an ezkondu eta 
Pasaiara joan ziren bizitzera. 1936ko 
hauteskundeetarako Fronte Popularra-
ren zerrendetan aurkeztea proposatu 
zioten eta berak onartu egin zuen. Esan 
zioten bazegoela apaiz karlista bat ema-
kumeei gauzak eskaintzen zizkiena bo-
toaren truke eta haien artean amaren 
ezagun asko zeudenez, berari aurkeztea 
proposatu zioten boto horiek eskuratze-
ko asmoz, nolabait. Albisteak oihartzun 
handia izan zuen, denek ezagutzen bai-
tzuten herriko maistra. Fronte Popula-
rrak irabazi zituen bozak, eta askok ez 
zioten gure amari hori barkatu. 

 Gerra hasi eta berehala joan zen aita 
frontera errepublikaren alde borroka-
tzera. Mailua eta igitaia ikusi nituen 
bere uniformean, beraz komunista zela 
uste dut nik. 
 Orduan ama eta biok Bilbora joan 
ginen, Erandiora zehazki, utzi ziguten 
langile etxe xume batera, beste fami-
lia batekin. Nire anaia Iruñean zegoen 
ordurako. 1934an hara bidali zuten es-
kolapioetan ikastera eta amonarekin, 
amaren amarekin, bizi zen. Hura karlis-
ta amorratua zen. Aitona, aldiz, ez zen 
karlista. Arre herrikoa zen, hargina. Be-
rak egin zuen ospitalea inguratzen zuen 
harrizko hesia. 

Bilbon zinetela bonbardaketen lekuko 
izan zineten?
Bai. Amak biak ikusi zituen, baina nik 
soilik Gernikakoa. Ama herrietara joa-
ten zen janari bila eta Lutxanako tune-

Paquita Bretos Andueza 
Pasai Antxo, 1927

1936ko Gerraren bortizkeria 
ezagutu zuen txikitan: Gernikako 
bonbardaketa, aitaren fusilamendua, 
amaren atxiloketa eta familiaren 
mespretxua. Kontrabandoan eta 
jendeari muga zeharkatzen lagunduz 
atera zuen bizimodua gaztetan. 
Mendizaletasunaren aitzindarietako 
bat da Nafarroan, Angel Oloron 
senarra zenarekin batera. 91 urte ditu 
eta jarraitzen du igandero mendira 
ateratzen. Duela ia 50 urte Nafarroa 
Kirol Elkarteko mendizaleek eraiki 
zuten Belaguako aterpea berriz zabalik 
ikustea espero du ilusio handiz. Irailaren 
hasieran aterpe berriaren lehen harria 
jarri zuen.

«Mendia korrika 
igotzearen moda?  

horiek ez dute ezer ikusten»
Paquita Bretos

Mendizale gorri baten memoriak
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lera eramaten ninduen babesean egote-
ko beste haur eta emakume batzuekin, 
bera kanpoan zegoen bitartean. Horre-
gatik ikusi zuen Durangoko bonbar-
daketa. Esaten zuen Gernikakoa baino 
gogorragoa izan zela, baina horrek ez 
zeukala koadrorik.
 Gernikakoan ikara batean heldu zen 
etxera eta hor aurkitu gintuen haurrok 
apustu egiten genuen hegazkinen bon-
bak non eroriko, jolas bat balitz bezala. 

Santanderreko Batailaren erdian ere ha-
rrapatuta ikusi zenuen zeure burua. Nola 
izan zen?
Bonbardaketen ondoren faxistak gero 
eta hurbilago zeuden eta Santanderre-
ra alde egin genuen. Hango egoera ere 
ikaragarria zen. Abuztuan iritsi ginen. 
Su-bonbak ikusi genituen hegazkine-
tatik erortzen. Bengalak ziruditen. El 
Sardinerotik ateratzen ziren arran-
tzontzietan ihes egiten zuten herrita-
rrek, eta horiek ere bete zirenean, jen-
dea bere kabuz sartzen zen itsasora, 
desesperazioak jota, zurezko edozein 
txalupa zaharretan ihes egin nahian. 
Abertzaleek haien jendearentzat ja-
rri zituzten itsasontziak handik atera-
tzeko, baina ez errepublikazaleentzat. 
Aita eta beste miliziano batzuk entre-
gatu ziren. Karlistek esan zieten lasai 
egoteko, biharamunean etxera bida-
liko zituztela. “Zuek baino lehenago 
iritsiko naiz etxera. Heltzen zaretene-
rako, sutondoan izanen nauzue, po-

rrusalda prestatzen”, esan zigun. Hura 
izan zen aita ikusi nuen azken eguna. 
Etxera beharrean Cacereseko Trujillo-
ko kontzentrazio esparrura eraman 
zuten eta 1937ko abenduaren 27an 
fusilatu zuten.

Nola bizi izan zenuen aitaren fusilamen-
dua eta amaren atxiloketa?
Eskutitza iritsi zitzaion amari esanez 
aita fusilatu zutela, baina bere gorpuz-
kiak ez ditugu oraindik aurkitu. Hu-
rrengo urtean, 1938an, ama atxilotu 
zuten. Berak bazekien bere bila eto-
rriko zirela eta herritik kanpora joan 
zen bizitzera. Inork ez zigun lagundu. 
Bretos familiako inork ez ninduen har-
tu. Gehienak Donostian eta Pasaian bizi 
dira eta duela gutxi haiengana joan 
naiz agur esatera eta egin zigutenaga-
tik errieta egitera. Opusekoak eta mo-
jak dira gehienak.
 Eskerrak Pasaian errefuxiatuta ze-
goen Emakume Abertzale Batzako pre-
sidentea izandako Bermeoko andre 
batek bere etxean hartu ninduen. Be-
rarekin egon nintzen ama atxilotu zu-
ten arte. Oso ongi gogoratzen dut ama 
agurtu zela fusilatu behar zutela sine-
tsita. Nik banuen Matías Anoz, Martze-
liano Etxea ostatu ezaguneko jabearen 
telefonoa, gurasoen laguna zelako. Be-
rari deitu eta berehala nire bila joan zen 
amonarekin ekartzeko. Bi urte igarota, 
1940an, atera zen ama kartzelatik eta 
Iruñera etorri zen. 

Nola lortu zenuten aurrera ateratzea?
Oso gogorra izan zen. Ama iritsi eta zor-
tzi egunetara amonak bere etxetik bota 
gintuen. Anaia ez, anaiari berarekin gel-
ditzeko aukera eman zion. Ez geneukan 
ezer, baina lehenengo egunetik abertza-
leen laguntza izan genuen. Ama atxilotu 
baino lehen ere Aranzadi argitaletxeak 
lana eman zion eta Iruñera iritsi eta hu-
rrengo egunean lanpostua eman zioten 
Azketa familiak zeukan laborategian. 
Eraikin horretan berean bazen janari
-denda bat, falangista baten emaztea-
rena. Gizona Madrilera joan zen kargu 
batekin, emaztea eta bost seme-alabak 
hemen utzita. Emakume horrek ez ze-
kienez kontuak eramaten nire amak la-
guntzen zion dendan eta errazionamen-
du kartillak egiten. Egun batean dendan 
agertu ziren aita zenaren Oiartzungo 
lagun bat eta Kinto Realeko Beñardo 
Erreka, Kanbon bizi zena. Erresisten-
tziako burua zen zonalde hartan. Haiek 
proposatu zioten amari kontrabandoko 
gauzak saltzea denda horretan. 
 Astean behin ekartzen zizkioten far-
delak eta berak saldutakoaren dirua 
ematen zien. Horrela hasi ginen kontra-
bandoan. Farfailak, sakarina, termome-
troak… eta ‘zazpiak bat’ ikurra zerama-
ten eskumuturrekoak saltzen genituen. 
 Tabako gorria ere ekartzen genuen 
Pasaiatik. Lehen aldian 12 bat urte iza-
nen nituen eta beroki handi batean ta-
bako pila ekarri nuen ezkutuan trenean. 
Hala ere, ez nuen beldur handirik pasa. 

1971n ireki zuten Belaguako aterpetxea Nafarroako Kirol Elkarteak kudeatu zuen. Argazkietan ikus daitezke 
orduko lanak. Hamahiru urte itxita egon ondoren, irailaren 1ean, eraikin berriaren lehen harria jarri zuen 
Bretosek. Estimu berezia dio mendizaleak aterpetxeari. 
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Jendeari ere laguntzen zenion muga pa-
satzen?
Oso gaztea nintzela hasi nintzen jendea 
mugaz bestaldera pasatzen. Eta gero 
kontrakoa, handik hona. Nik ez nekiz-
kien haien izenak, ez ezer. Martzeliano 
Etxean lo egiten zuten eta herrietakoak 
azokara etortzen zirenean haien gauzak 
saltzera, ostatutik atera, jende artean 
nahastu eta merkantzia trenak hartzera 
joaten ziren Madrilera joateko. 
 Lan konbinatuak ziren gureak. Auto-
busean joaten nintzen Eugiraino. He-
rriko azken etxean lo egiten nuen eta 
hurrengo egunean, goizaldeko lauetan, 
Errea izeneko basozain batek harritxo 
batzuk botatzen zizkidan leihora. Or-
duan jaiki eta harekin joaten nintzen 
Urepeleraino, 20 kilometro oinez. Hara 
iritsitakoan esaten zidaten nor lagun-
du behar nuen Iruñeraino. Normalean 
erresistentziako emakumeak ziren. Bel-
dur handia zutenean nik haiekin lo egi-
ten nuen. Arropa ere eramaten genuen 
askotan. Hemengo neska batzuk botere 
bidez ezkontzen ziren Mexikon zeuden 
haien senargaiekin eta guk Urepelera 
eramaten genizkien haien gauzak han-
dik Baionara autobusez eramateko. Han 
hegazkina hartu eta Mexikora joaten 
ziren. 

ideologiaz, nola definitzen duzu zeure 
burua?
Ni komunista eta antiklerikala naiz. Eta 
ateoa, nire ama bezala. Elizara joaten 

naiz, baina ez dut sinesten. Nik uste du-
dana da ongi egin behar dela hemen. 
Lehen zerua eta infernuarekin engaina-
tzen gintuzten, baina zer da hori gaurko 
gazteentzat, dena dakiten horientzat? 
Ni ez naiz abertzalea. Ikurrina toki guz-
tietara eraman izan dut Franco hil arte, 
hori baitzen Francoren aurkako ikurra. 
Dena den, Nafarroako abertzaleak ez 
ziren Euskadikoak bezalakoak eta izu-
garri lagundu ziguten. Nafarrak Acción 
Nacionalista Vascakoak ziren, eta kar-
listak zituzten aurka, besteak, aldiz, es-
kuinekoak ziren eta hala izaten jarrai-
tzen dute gaur egun ere. Nazionalistek 
Bilboko labe garaiak ez bonbardatzeko 
eta Santoñatik abertzaleak barkuetan 
ateratzeko ituna egin zuten italiarrekin. 
Abertzaleak ateratzen zituzten, baina 
ez errepublikazaleak. Berdin segitzen 
dute, eskuinarekin tratuak egiten, baina 
hemengoak oso desberdinak dira. He-
mengoek izugarri lagundu zieten, adi-
bidez, Ezkabako presondegitik ihes egin 
zuten preso ezkertiarrei. 

Noiz hasi zinen mendira joaten?
Gaztetan, 1948 edo 1949an hasi nintzen 
ateraldiak egiten beste neska eta mutil 
batzuekin. Igandeetan joaten ginen Na-
farroako Kirol Elkarteak (Club Deporti-
vo Navarra) antolatzen zituen autobu-
setan. Hasieran mugaldeko mendietara 
ez zuten joaten uzten. Orhira 50eko ha-
markadan hasi ginen hurbiltzen, adibi-
dez, baina ezin zen argazkirik egin. 

Angel oloron nola ezagutu zenuen?
Mendian, noski, eta kantinplora baten 
erruz. Lehen, emakumeak ezin ginen 
tabernetara sartu herrietan. Behin Le-
kunberrin ginela, porroi bat garagardo 
gaseosarekin atera zuten, baina ez zait 
gustatzen. Nik ura nahi nuen eta Ange-
lek kantinplora bat atera zidan taber-
natik. Gero bera eta beste lagun batzuk 
etxera etortzen ziren nire bila igandee-
tan autobusera laguntzeko, normalean 
oso goiz ateratzen ginelako. 

Zer eman dizu mendiak?
Eta ematen didana! Dena. Naturareki-
ko harremana, soinuak, animaliak, aire 
garbia… Angelek ere izugarri maite 
zuen natura. Ez zidan uzten ezta loreak 
hartzen ere. Gaur egun jarraitzen dut 
mendira joaten Joaquín Salbotx eta bes-

ARGIA | 2018/11/18 15

1936ko GErrAko ErrEprEsIoA | konTrABAnDoA | mEnDIZAlETAsunA PAquITA BRETOS



te lagun mendizale batzuekin. 8-10 kilo-
metro egiten ditugu mendian igandero. 

Gaur egungo mendizaletasuna nola ikus-
ten duzu? 
Zer diozu? Mendia korrika igotzearen 
moda? Horiek ez dute ezer ikusten. Nik 
ez nuke eginen ezta 18 urte izanda ere! 
Eta berdin zortzi milako mendietara he-
likopteroz joaten direnak ere. 

Baina zaletasun handia dago, ezta?
Bai, baina orain beste modu batez joa-
ten da jendea mendira, ea egiten du-
ten hiru mendi egun berean eta horrela. 
Lehen Tolosan eta Gasteizen zuten be-
reziki zaletasun handia. Orain gutxiago. 
Lehenagokoak zahartu dira eta gazteek 
nahiago dute Himalaiara jo. Ez dute he-
mengo mendietara joan nahi. 

Zu pirinioez gain, beste mendi altuetan 
ibili zara?
Bai. 50 urte bete nituen urtean Mont 
Blancera joan ginen. Lagun batek ikurri-
na txiki bat eraman eta gailurrean jarri 
genuen. Italian eta Suitzan ibili ginen 
nik gidatzen nuen R6 batekin.

Zein da inoiz ikusi duzun mendirik ede-
rrena?
Vignemale eta Neouvielle dira polite-
nak, baina niri denak gustatzen zaizkit. 
Ezkaba mendia, adibidez, izugarri gus-
tatzen zait. Midi ere mendi ikusgarria 
da. Kontrabandoaren garaitik ameri-
karrek utzitako material asko nuen eta 

besteak beste kanpin denda bat, 20 kilo 
pisatzen zuena. Horrekin joan ginen Mi-
dira lehen aldiz. Besteek denda munta-
tzen zuten bitartean nik afaria prestatu 
nuen: patata purea eta azpizuna. 

irailaren 1ean Belaguako Angel oloron 
aterpe zaharberrituaren lehen harria jar-
tzen izan zinen. Zer izan da aterpe hori 
zure bizitzan?
Oso garrantzitsua izan da beti. 1968an 
hasi zen proiektua. Hasieran behean 
egin behar zuten, baina esan zieten han-
dik errepidea pasako zela eta kokapen 
berria bilatu zuten. Nafarroako Kirol 
Elkarteak eskatu zuen mailegu batekin 
jarri zen martxan proiektua eta 1971n 
zabaldu zuten. Orain 13 urte darama 
itxita eta penagarria izan da. Angeli izu-
garrizko pena ematen zion gainbeheran 
ikusteak eta azken urteetan ez zuen hara 
joan nahi. Orain Europatik etorri da diru
-laguntza aterpea berregiteko, baina bal-
dintza batekin: kanpin denda erraldoia-
ren itxura berezi hori mantendu behar 
da. Erritmo onean ari dira lanean eta 
datorren urtean zabaltzeko asmoa dago. 
Niri izugarrizko ilusioa egiten dit. n

off the record  
Gona-prakekin

paquita Bretosek Carmen kaleko bere 
etxean hartu gaitu. kafe goxoa eta 
bezperan egindako bizkotxoa atera 

digu hamaiketakorako. Sobratu dena 
bi puskatan jarri eta aluminiozko 

paperean bilduta eman digu dani 
eta bioi etxera eramateko. Argazki 
albumak atera dizkigu eta hitz eta 
pitz kontatu digu nola joaten zen 
mendira bere gona-prakarekin eta 

amerikarrek ekarritako zapata berezi 
batzuekin.

Vignemale eta Neouville dira mendi politenak Bretosentzat. Mendian ezagutu zuen Angel Oloron senarra, nola ez.
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Carlos Garaikoetxea. Lider bat lehen-
dakari izenburupean Elixabete 
Garmendiak idatzitako liburua izan 

da egin dudan azken irakurketa. Guztiz 
gomendagarria. Aitortu behar dut ukitu 
eta hunkitu egin nauela. Ez bakarrik 
bertan kontatzen diren pasarteengatik, 
baizik eta konturatu naizelako gure his-
toria hurbilaren zati oso inportante bati 
buruzko oso ñabardura gutxi nekizkiela. 
Eta zapore mikatz moduko bat geratu 
zait, liburua irakurrita ere gutxi dakidala 
sentitzen jarraitzen baitut.
 Gernikako Estatutua berritzeko propo-
samena puri-purian dagoen honetan, fun-
tsezkoa iruditzen zait garai hura bizi ez 
genuen belaunaldiok lege-papera idatzi 
zenean arnasten zen egoera ezagutzea. 
Deigarria da, adibidez, derrigorrezko 
hezkuntza arautuan ez dela historia hur-
bila ikasten. Besteak beste, frankismoa, 
Gernikako Estatutua edo Nafarroako 
Foru Amejoramendu Legea ez dira cu-
rriculumaren parte. Are gutxiago azken 
hamarkadetako gorabeherak. Hortaz, 
ikasketak hor eteten dituenak apenas 
izango du erreferentziarik gaur egungo 
Euskal Herriko egoera politikoa ulertzeko 
eta interpretatzeko. 
 Hezkuntza Sistemak herritarrak eraba-
ki politikoen parte izatera bultzatu behar 
baditu, ikasleek azken hamarkadetako 
gertakarien berri izatea bermatu beharko 
luke. Hutsune horren zati bat Herenegun 
programaren bidez bete nahi zuen Eusko 
Jaurlaritzak, eta horren harira sortu den 
hika-mikak ere garbi uzten du zergatik 
kontatzen ditugun erosoago erdi aroa 
edo foruen garaia hurbileko pasarteak 
baino. Ez zaie gazteei tresnarik eman 
nahi bere kontakizun propioak sor ditza-
ten; ez zaie gertakizunen informaziorik 
eman nahi. Kontakizun bat eta bakarra 
inposatu nahi da, Espainiako Gobernuak 

eta, batez ere, aparatu mediatikoek bul-
tzatutakoa. Horiek baitira kontakizunak 
helarazteko boterea eta gaitasuna dituz-
tenak.
 Zapore mikatza geratu zait, halaber, 
Garaikoetxearen figurari dagokionez, iru-

ditzen baitzait gaur egun ez zaiola behar 
beste erreferentzialtasunik aitortzen. 
Badago etxean gurasoek askotan kontatu 
diguten pasarte bat bere bilakaeraren 
metafora gisa baliatu daitekeena. Gure 
amama eta aititeren etxeko korrido-
rean bazen margo bat, handi xamarra 
eta etxeko leku nabarmenean zegoena. 
Margo horren markoaren ertzean sartu-
ta Garaikoetxearen argazkia zeukaten, 
Jaurlaritzaren Lehendakari izateaz gain, 
etxeko burua ere bazena bere toki pribi-
legiatuari esker, gurtutako jainko hezur 
haragitua. Nik ez dut irudi haren oroitza-
penik, artean jaio gabe bainengoen, baina 
gurasoek behin baino gehiagotan kontatu 
digute nola, EAJren barne krisia lehertu 
eta Eusko Alkartasunaren banaketa ger-
tatu ostean, bisitan gindoazen bakoitzean 
argazkia gero eta jausiago zegoen, harik 
eta desagertu zen arte. Inoiz ez zuten 
kendu, baina grabitatearen indarrak eta 
denborak bere lana egin zuten eta etxeko 
toki nagusia galdu zuen. Nolabait esate-
ko, ez zuten ukatu, baina jainkotze eta 
goraipatzetik ez egotera igaro zen. Urte 
asko igaro dira orduko hartatik, hogeita 
hamar baino gehiago, baina, bere biogra-
fia irakurri berritan, nago ez ote den bere 
ibilbidea ondo irudikatzen duen pasartea. 
 Erreferente historikoak identitate 
nazionala eraikitzeko bitarteko garran-
tzitsua dira eta iruditzen zait Garaikoe-
txearen figura eta biografiari zuku handia 
atera dakiokeela gaur egungo jokaleku 
politikoan. Motzean eta batere sakondu 
gabe, liburuan argi aipatzen diren bi kon-
tu botako ditut: 1) Estatutua EAJrentzat 
behin-behineko irtenbidea zen, inolaz 
ere ez helburua;  eta 2) EAJren baitan 
erakundetuta zegoen ustelkeria oso argi 
deskribatzen da Iberdueroko buru bate-
kin Lemoizko Zentral Nuklearra zela eta 
izandako elkarrizketan. n

hain hurbil eta hain urrun

Estitxu Garai Artetxe  
Ehu-kO IRAkASLEA 

 @egarai 

Gernikako Estatutua 
berritzeko proposamena 
puri-purian dagoen 
honetan, funtsezkoa 
iruditzen zait garai hura bizi 
ez genuen belaunaldiok 
lege-papera idatzi zenean 
arnasten zen egoera 
ezagutzea. deigarria da, 
adibidez, derrigorrezko 
hezkuntza arautuan ez dela 
historia hurbila ikasten. 
Besteak beste, frankismoa, 
Gernikako Estatutua 
edo nafarroako Foru 
Amejoramendu Legea ez 
dira curriculumaren parte 
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R ikardo Arregi Sarietan euskaraz-
ko kazetaritzan mugarri izanda-
ko hamar proiektu komunikatibo 

omendu dituzte aurten. Horien ar-
tean Anaitasuna aldizkariaren zuzen-
dari ohia, Angel Zelaieta, nire aitatxo. 
Begoña Arregiren eskutik jaso zuen 
saria; benetan, momentu hunkigarria 
bien arteko besarkada eta musuak. 
 Txikito mallabitar handiak urteak 
ditu jada eta bere alabarekin agertu 
zen ekitaldian, emazteak eta bilobak 
ETBren bitartez ekitaldia jarraitzen 
ari zirela. Angel Zelaietaren lana isil-
pekoa izanda da beti, egunkari batek 
Andres Zelaieta bezala aurkezteraino. 
Eskerrak nire lagun maite bat Be-
rria-ren akatsaz ohartu zela, Zelaieta 
kolaboratzaile ohia da eta Martxelo 
Otamendi omenduarekin oso harre-
man ona du. 
 Bere hitzaldi labur eta zintzoan, 
saria beste batzuekin elkarbanatu 
eta penitentzia hitza aipatu zuenean 
publikoaren barreak piztu zituen. 
Pulpitutik hitzegitera ohituta dago 
apaiz gorri ohia. Lagun eta ezagunen 
abizenak ikertzen torturatzaile galan-
ta, baita izendapenekin ere. Ahoztar 
bataiatu ninduten, aita bezalako bes-
te zoro baten gonbitearen ondorioz. 
Gabriel Aresti zen hura.

 Angel Zelaieta unamunista Gabriel 
Arestiren memoria bultzatzeko lehen 
biografiaren egilea da. Lauro Ikasto-
lako zuzendari ohia era bada, milaka 
ikasleren bihotz eta burmuinek ongi 
dakite hori. Xabier Madariaga kazeta-
riari entzun diot irakaslea definitzen 
duen esaldirik onena: “Beti networ-
king-ean ari da”.
 Kasurako, Clairvauxerainoko bi-
daietan jorratutako harremanak. 
ETAko presoak bisitatzera gure ama-
rekin bidaia luzeak egin ditu, Ekial-
deko Alemania komunistan fabrika-
tutako kotxean. Moja-etxe batean lo 
egiten zuten eta, liburutegia araka-
tzen ari zela, Víctor Hugoren nobela 
batekin topo egin eta ilustrazio ga-
raian aurreko abadia kartzela bihurtu 
zuteneko aipuarekin zerbait buru-
ratu zitzaion. Kartzelako zuzendaria 
literatura zalea zela ohartuta, aitak 
Zorion Zamakola presoari enkargua 
egin zion nobela hura euskaratzeko, 
baita zuzendariaren baimena lortu 
ere. 
 Azken hitzak amari eskaini nahi diz-
kiot, bere obarioei esker jaio ginen gu 
eta. Bere odolari esker jaso nuen lehen 
ezizena ere: Galdakao dinamita. Mu-
suak bioi eta arrebari, familia nuklea-
rrari. Zorionak hamar mugarriei. n

Txikito

Angel Zelaieta unamunista 
Gabriel Arestiren memoria 
bultzatzeko lehen 
biografiaren egilea da. 
Lauro Ikastolako zuzendari 
ohia era bada, milaka 
ikasleren bihotz eta 
burmuinek ongi dakite hori

Ahoztar Zelaieta  
kAZEtARIA 

 @Ahoztar1972 
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udazken honetan Batera plataforma 2017ko 
urtarrilean sortu zen Iparraldeko lehen 
erakunde publikoaren funtzionamenduaz 

auditoretza burutzen ari da. Urrian zehar, tokian 
tokiko 150 lagun bildu dira instituzio berriko bi 
urteko ibilbidean agertu diren elementu nega-
tiboak zein positiboak zerrendatzeko. Bigarren 
fase batean entzuketak antolatuak izan dira, alde 
batetik jendarteko pertsona gaitu batzuen iritzia 
galdegiteko eta bestalde Elkargoaren ardura pos-
tuetan diren hautetsiak galdekatzeko, presiden-
tea barne. Azkenik, abenduaren hasieran bilduta-
ko elementu guztiak kontuan harturik, hobetzeko 
proposamenak landuko dira, gobernantza garde-
nago eta demokratikoagora buruz joateko.
 Batera plataformak urte luzez borrokatu 
zuen Iparraldeak lurralde kolektibitate pro-
pioa izan zezan. 2015ean, Frantziako Estatua-
ren jarrera eta indar harremana kontuan har-
tuz, Hirigune elkargoa lehen urrats gisa onartu 
zuen. Halere, plataformak lehengo helburua 
ez du abandonatu eta argi du lehen erakunde 
horrek ahal bezain ongi funtzionatzea ezinbes-
tekoa dela, ondoko urratsak errazteko gisan. 
Hain zuzen ere, azken hilabeteetan hainbat po-
lemika piztu eta kexak agertu dira. Kostaldea-
ren eta barnealdearen arteko haustura aipu 
da. Jende batzuk zentralizazioaz pleinitzen 
dira, botere urruntzeaz, beste batzuek susmoa 

dute, aldiz, tokian tokiko dinamika politikoak 
landu beharrean, ez ote diren politika tekno-
kratikoak garatzen ari. Arkitektura institu-
zionalean aurreikusiak ziren lurraldeetako 
poloak ez dira oraino egituratu. Hautetsien ar-
tean adosturiko paktu fiskala hautsi da garraio 
zerga aurtendanik emendatzeko erabakiare-
kin. Hitzarmen eskasa eta gauzak tarrapataka 
egin direla aipatzen da. 
 Instituzioa sortzeko garaian horren kontra 
mobilizatu ziren sektore batzuk ozen eta azkar 
mintzo dira orain, akats guztiak azpimarratuz. 
Eta segur poztuko liratekeela sekulan Elkar-
goak porrot eginen balu. Espazio publikoan 
haiei ezin utzi hitzaren monopolioa. Elkargoa 
defendatu eta horren alde jendea informatu 
eta mobilizatu zuen Batera plataformari ere 
doakio hitza hartzea, objektibotasunez eta 
beharrez ikusmolde kritikoa agertuz, espiritu 
eraikitzaile batekin. Horretarako, Elkargoaren 
ibilmoldeari buruzko iritzi trukaketa, diag-
nostiko eta proposamenak eraikitzeko ariketa 
proposatu dio Iparraldeko jendarteari. Sor-
tu berri den erakundearen ebaluazioa egitea 
sano eta beharrezkoa da beraz. Iparraldeko 
lehen instituzioa jendarte erne eta mobilizatu 
bati esker lortu zen gisan, geroari begira aitzi-
namendu berri batzuen berme nagusia izanen 
da jendartearen akuilua. n

euskal elkargoko gobernantzari 
buruzko herritar auditoretza

Jakes Bortairu 
ABERtZALEEn  

BAtASunA-kO kIdEA

jair Bolsonaro bilakatu da beraz, Brasil eskual-
de erraldoiko presidente. Hauteskunde kan-
paina denboran, mozkortzeraino arrazistak, 

homofoboak, misoginoak eta antisozialak ziren 
diskurtsoak egin zituen, Brasilgo jendarte maila 
ezberdinetan beldurra txertatuz, bereziki ahule-
netan, hala nola txiroen favelletan eta Amazonako 
indioen komunitateetan. Denak behar omen ditu, 
bulldozerrez, lurraren azaletik desagerrarazi. 
 Trump, Macron, Salvini eta jada Bolsonaro be-
zalako gizonek boterea hartzen dute normalean 
asmaezinak litezkeen ideiak plazaratuz, ideiak 
horiek potoloago eta irensgarriagoak balira be-

zala. Hold up edo lapurreta modukoak obratu 
dituzte, demokraziaren balioak zangopilatuz eta 
antisistema gisa aurkeztuz, bozkatzaile sinesbe-
rak bete-betean harrapatuz.
 Baina huts handia liteke, uste bagenu hiritar 
apalenek baizik ez dituztela boterera eraman. 
Parpaila txiolari horien gibelean, afera egileen 
eta multinazionalen buruak daude, Neymarren 
trakako futbolariak eta Brasilgo aberatsenak, de-
mokraziaz bridatuak sentitzen direnak! Hori bai, 
ezin uka, jende minberatuaren bozen konplizita-
tearekin irabazten dutela.
 Hertsi dira xederak. n

Bestondo

Itxaro Borda 
IdAZLEA
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Euskararen erabileran eragin nahi du 
Euskaraldia: 11 egun euskaraz ekime-
nak. Norbanakoak izango dira protago-
nista. Ekimenaren helburua hiztun ba-
koitzak bere hizkuntza ohiturez gogoeta 
egitea da, jabetzea noiz egiten duen eus-
karaz, noiz ez, norekin bai, norekin ez... 
Behin jabetuta, euskaraz ahalik eta 
gehien egiteko ariketa proposatzen du 
Euskaraldiak. Hiztun bakoitzak bere 
buruari erronkak edo konpromisoak 
ezar diezazkioke: halako lagun euskal-
dunarekin ez dut euskaraz egiten, bada 
oraingoan elkarrizketak euskaraz egiten 
saiatuko naiz; ezezagunari lehen hitza 
erdaraz egiteko ohitura dut, bada orain 
euskaraz egiten hasiko naiz; lagunartean 
bakarra dugu euskaraz egiten ez duena 
eta beti erdaraz egiten dugu, bada eus-
karari eusten saiatuko naiz hurrengoan 
bai baitakit erdaldunak euskara ulertzen 
duela... Ahal duen guztietan euskaraz 
egiten saiatuko den norbanako horrek 
rol bat beteko du, hau da, ahobizia izan-
go da. Euskaraz hitz egiten ez dutenek 
ere tokia izango dute Euskaraldian. Eus-

karaz ulertzeko gai badira belarriprest 
rola izango dute eta haien egitekoa be-
raiei euskaraz egiteko eskatzea izango 
da. Bi rolek, ahobiziek eta belarripres-
tek, txapa identifikagarria eramango 
dute paparrean. Hizkuntza ohiturak al-
datzeko ariketa norbanakoak egitekoa 
da, baina antolatzaileek giro babestua, 
abegikorra sortu nahi izan dute. 
 60.000 euskal herritarrek baino gehia-
gok eman dute izena ahobizi edo belarri-
prest izateko. Urriaren amaierako kon-
taketaren arabera %45 gipuzkoarrak 
dira, %31 bizkaitarrak, %12 nafarrak, 
%9 arabarrak, %2 lapurtarrak, eta %1 
baxenabartarrak eta zuberotarrak. Aho-
biziak gehiago izango dira belarripres-
tak baino.  
 Hamaika eguneko ariketak parte-har-
tzaileen hizkuntza ohituretan izan 
duen eragina neurtzeko Soziolinguisti-
ka Klusterrak ikerketa egingo du. Hiru 
galdetegi beteko dituzte ahobiziek eta 
belarriprestek; Euskaraldia hasi baino 
egun batzuk lehenago, bukatu eta egun 
gutxira; eta 2019ko martxoan. 

Azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitarte egingo da 11 egun euskaraz 
ekimena. Eusko jaurlaritza, nafarroako Gobernua, Euskal Elkargoa eta 

Euskaltzaleen topagunea dira antolatzaile.  Beren datuen arabera, 
60.000tik gora pertsonak eman du izena.

 onintza irureta Azkune 
 @oirureta

Hizkuntza ohiturak  
aldatzeko 

esperimentua

ARGIA | 2018/11/18 21

EuskArAlDIA EuSKARA

Ar
GA

ZK
IA

: B
Ar

rE
n



donostiako Egia Euskaraz batzordeak erabaki zuen 
euskaldunentzako ariketa praktikoa egin behar zuela 
auzoan. Esperimentu hari begira etorri dira ondokoak. 

horietako lau ekimenen ezaugarri nagusiak ekarri 
ditugu hona. horiez gain, beste hainbat egin dira 
Euskal herrian. horietako batzuk dira ondokoak: 

Añorga auzoa (donostia), donostiako piratak, 
Astigarraga, Arrigorriaga, Aiaraldea, trapagaran, 

Bilboko deustu auzoa, derio, Baiona-Angelu-Biarritz, 
Oarsoaldea, Zuia, Lizarra, tolosa, Ehu (Leioa).

Egia auzoan 
erne zen hazia

ArGAZKIA: DAnI BLAncO

ArGAZKIA: hErnAnIKO KrOnIKA

ArGAZKIA: ArABAKO ALEA

ArGAZKIA: TXInTXArrI

onintza irureta Azkune
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EGIAn EUSKArAZ BIZI nAhI DUGULAKO
Noiz: 2016ko urtarrila-otsaila-martxoa.
Hasiera: Euskaldunak aktibatzeko eta egunerokoan euskara era-
biltzeko gisa honetara egin zen lehen ekimena izan zen. Lutxo Egia 
artistaren performancean oinarritu ziren. Lutxo Egiak hilabete osoa 
igaro zuen Bilbon euskaraz soilik hitz egiten.
Helburua: Astebetez euskaraz bizitzea, euskarari ahalik eta gehien 
eustea. Ekimena euskaldunentzat zen. Erdaldunei eta euskaldun pa-
siboei hizkuntzaz aldatzea ez eskatzeko eskatu zieten. Dendariei zer 
egitera zihoazen azaldu zieten.

Nola: Zortzi astez astebeteko txandak banatu zituzten. Lehen zazpi 
txandetan eragileek edo taldeek hartu zuten parte eta zortzigarren-
goan norbanakoek.
Txapa: Parte-hartzaileek paparrean Euskaraz Bizi Nahi Dugulako 
txapa zeramaten.
Antolatzailea: Egia Euskaraz Batzordea.
Finantzaketa: Egia Euskaraz Batzordea, Donostiako Udaleko Euska-
ra Zerbitzua eta Donostia Kultura. 

 » egia auzoa (donostia)

EUSKArA ArI DU
Noiz: 2016ko urria-azaroa.
Helburua: Ahal zen guztietan eta ahal zen guztiekin euskaraz egitea. 
Normalean euskaraz hitz egiten duenak ohitura ez zuenarekin eus-
karaz egin zezan eta hitz egiten ez zekienak, aldiz, ez zezala erdarara 
pasatzeko eskaerarik egin, hori izan zen proposamena. Ulertzen ez 
zuenari apustua zein zen azaldu zitzaion. 
Nola: Sei astean astebeteko txandak egin zituzten. Norbanakoek eta 
taldeek hartu zuten parte.

Parte-hartzaileak: 1.800, nagusiki euskaldunak eta batzuk euskal-
dun pasiboak.
Txapa identifikagarria banatu zuten, nahiz eta txaparik gabe ere ari-
tu zen jendea. 
Antolatzaileak: Euskalgintza, Hernaniko Udaleko Euskara Zerbitzua 
eta ikastetxeak.
Finantzaketa: Hernaniko Udala.

 » hernani

75 OrDU EUSKArAZ
Noiz: 2016ko azaroaren 8tik 11ra.
Helburua: Euskaldunak ahalduntzea eta aktibatzea, hau da, norba-
nakoen hizkuntza portaeretan eragitea.
Nola: Bi kanpaina egin zituzten. “Nik 75” euskaldunentzako eta “Guk 
75” erdaldunentzako. Erdaldunei eskaera: nahiz eta guztia ez ulertu, 
egin dezala besteari ulertzeko ahalegina, eta euskaldunari ez eska-
tzeko berehala erdarara pasatzeko. 
Txapa: “Hartu dut erabakia! Nik 75” txapa identifikagarria zeramaten 
euskaldunek.

Parte-hartzaileak: 284 norbanakok sinatu zuten “Nik 75” konpromi-
soa. “Guk 75” kanpainan ez zen sinadurarik eskatu. Bederatzi erakun-
dek, 84 establezimenduk eta 40 kolektibok eman zuten baiezkoa. 
Parte-hartzaileei galdezka: %86k euskaraz irabazitako harreman 
horietan jarraitzeko asmoa zuela esan zuen. %80k lehen hitza euska-
raz egin zuela esan zuen baina bigarren hitza euskaraz egin zutenen 
kopurua %20 izan zen.
Antolatzailea: 20 laguneko boluntario taldea.
Finantzaketa: Olbea Aguraingo euskara elkarteak diru kopuru bat eman 
zuen eta gainerako guztia kamiseta, pintxo eta ekintzetatik atera zen.

 » agurain

BAIETZ 40 EGUn EUSKArAZ
Noiz: 2016ko urria-azaroa-abendua.
Nola: Bi figura sortu zituzten. Belarriprestak, euskara ulertzen zue-
nez, besteei erabiltzeko gonbita egingo zien. Ahobiziak astebetez 
euskaraz bizitzeko erronkari eutsiko zion. Sei astez egin zituzten 
txandak.
Txapak: Belarriprest eta ahobizi txapak zeuden. Astebetez ahobizi izan 
zenak hurrengo asteetan belarriprest txapa hartzen zuen. Belarriprest 
izatea erabaki zutenek 40 egunez eraman zuten txapa soinean.
Ahobiziak: Bi konpromiso hartu zituzten, bata, euskara ulertzen 
duenari dena euskaraz egitea, eta bestea, ezezagunari lehenengo 
hitza euskaraz egitea.

Parte-hartzaileak: Denak norbanakoak ziren. 947 ahobizi eta 1.927 
belarriprest. 
ikerketa: Ahobiziek beraiek aukeratutako etxekoekin, lagunekin, 
lankideekin edo ezagunekin zerrenda osatu zuten. Erronka astebe-
tez euskara hutsean aritzea izan zen. Partaideei hiru aldiz galdetu 
zieten euskararen erabileraren zenbatekoa. Erronka hasi aurretik 
%62,4koa zen; astebeteko erronka egin eta gero erabilera %83,8ra 
igo zen; eta handik hiru hilabetera %81,3an zegoen. 
Antolatzaileak: Lasarte-Oriako Udaleko Euskara Zerbitzua eta Tta-
kun kultur elkartea.
Finantzaketa: Lasarte-Oriako Udala.
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Miren dobaran Eusko jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburuordea da eta Elena 
Laka Euskaltzaleen topaguneko lehendakaria. Buru-belarri ari dira lanean Euskaraldiaren 

sustatzaile nagusiak. Biek azpimarratu dute aurtengoa euskararen erabileran ekiteko 
entrenamendua baino ez dela izango, hau da, jarraipena izango duela. Maila guztietako 

erakundeen arteko indar metaketak duen potentzialitatea nabarmendu dute.

Miren Dobaran Elena Laka

«hiru gobernuek bakarrik, 
edo gizarte eragileek bakarrik, 

ezingo genuke hau antolatu»

Elkarrizketa: onintza irureta Azkune 
Argazkia: dani Blanco



Zer ez da Euskaraldia?
elena laka: Euskaraldia ez da kanpaina 
bat, momentu batean egingo den ekital-
di bat. Gizarteari proposatzen diogun 
ariketa soziala da, ohiturak aldatzeko 
ariketa, arnas luzea eskatzen duena. 
Errotzea eskatzen du. Gure artean [Do-
barani begiratu dio] barre egiten ge-
nuen, eta onartzen badidazu, ez da dieta 
egitea, elikadura ohiturak aldatzea bai-
zik. Ez da bikini-operazioa. 
Miren Dobaran: Guk esaten dugu en-
trenamendua dela, erabileran eragin 
nahi badugu magia bidez ez dugu lortu-
ko, batez ere ikusita zeintzuk diren gure 
hiztunen ezaugarriak. Hiztun berriak 
daude, bigarren hizkuntza erabiltzeko 
entrenamendua behar da. Aurten nor-
banakoen entrenamenduarekin hasi-
ko gara. Lan ildo horrek jarraituko du. 
Amaitu dira atxikimenduak, amaitu dira 
kanpainak, eta has gaitezen euskaraz 
egiten.

Euskaraldiak zer lortu nahi du?
e. laka: Helburu nagusia erabilera bul-
tzatzea da, inertziak apurtzea, ohiturak 
aldatzea, ez da aldekotasuna agertze 
kontu bat, argazki bat ateratzea ni Eus-
karaldiaren alde nagoela esateko. Ho-
rrek ondoko helburuak ekartzen ditu: 
hiztunak ohartaraztea, aktibatzea, ahal-
duntzea. Euskaraldia oso inportantea 
da, baina baita nola dihardugun bidea 
egiten ere: kohesio sozialaren bitartez, 
elkarlanaren bitartez, erakundeak, gai-
nerako eragileak, mugimendu soziala… 
Sortzen ari den elkarlana, energia, bul-
tzada… bide hori ere helburu da.
M. Dobaran: Oinarria sendotu eta anto-
latu, erabilera bultzatzeko egongo diren 
ekintza eta ekimen guztietarako. Alde 
batetik, norbanakoa hasi entrenatzen, 
ingurune ahalik eta abegikorrena eta 
erosoena sortu beraientzako. Beste al-
detik, erakundeen eta gizarte eragileen 
arteko elkarlanean entrenatu. Batez ere 
konturatu garelako orain arteko mugi-
menduan indar metaketak zer eragin 
eta indar daukan. Nik ez dut uste hau 
gobernutik bakarrik antolatu daitekee-
nik.
e. laka: Ezta gizarte mugimendutik ba-
karrik ere. Hanka biak eta gainerako 
eragile eta erakunde guztiak behar di-

tugu. Erakunde diodanean ez bainaiz ari 
Eusko Jaurlaritzaz soilik, Euskal Herriko 
erakundeak daude hemen. Ezingo litza-
teke planteatu beste modu batera guk 
buruan daukagun halako tamainako ari-
keta soziala. 
M. Dobaran: Euskal Herri osoan. Hiru 
gobernuek bakarrik, edo erakundeek, 
edo gizarte eragileek bakarrik, ezingo 
genuke, oso ahulak gara. Hau entrena-
mendua izango da, gero lan ildo bat iza-
teko. 

Herriz herriko lankidetza dinamikak bul-
tzatu dira, udalek eta gizarte eragileek, 
izan euskalgintzari zuzenean lotutakoak 
edo bestelakoak, elkarrekin egin dute 
lan. Zer moduzko harremanak izan dira?
e. laka: Oso esperientzia desberdinak 
daude. Herri batzuetan Euskaraldira-
ko batzordeak sortu dira eta batzorde 
horien erdigunean euskara elkarteak 
daude. Beste askotan nukleo hori ge-
ruzetan zabaldu da, herriko gainerako 
eragileek, enpresek... hartu dute parte. 
Betiko nukleo horretatik kanpo askoz 
jende gehiagok hartu du parte. Oro har 
400 udalerritik gora dira parte hartzen 
dihardutenak eta pozik gaude. Herri ba-
tzuetan udalak tiratu du gehiago, beste 
batzuetan herriko mugimenduek. Herri 
bakoitzak bilatu du bere formula, eta 
hori ere garrantzitsua da. Ez da goitik 
behera aginduta etorri den formula. He-
rriei proposatu zaie modu bat eta bakoi-
tza egokitu da.
M. Dobaran: Ikusi dudanagatik gizarte 
eragileek ere erakutsi dute barneratu 
dutela ardura konpartitua dela, hau ez 
dela euskara elkarteen kontua, “horrek, 
euskarakoak…”, edo hau ez dela hizkun-
tza politikaren kontua, “erakundeek 
egin behar dute”. Gutxienez hausnar-
keta egin da: “Nik zer egin dezaket?”. 
Norberak hartu behar du erabakia… Gu-
retzat oso zaila zen horra heltzea, jen-
deari esatea zer egin behar duen. Go-
bernuak ahalik eta ingururik erosoena 
jarri ahal dizu, baina ikastolako guraso 
taldean denak belarriprest edo ahobizi 
badira eta denek erdaraz egiten badu-
te, hor zaila zen eragitea, eta gutxienez 
orain ikusten da jendeak baduela asmo 
bat hizkuntza ohiturak aldatzeko. Dena 
dela, ikusiko dugu zertan gauzatzen den. 

Euskalgintzak geldialdi urteak izan ditu. 
Euskaraldia prestatzeko bideak balio izan 
al du eremu hori aktibatzeko?
e. laka: Euskara elkarteez ari bagara, 
duda barik bai, balio izan du elkarteak 
biziberritzeko. Ez zehatz-mehatz elkar-
teko bazkide direnak edo inguruan da-
bilen jendea, baizik eta ingurua asko 
zabaldu da. Orain arte horren aktibatuta 
edo euskalgintzan horrenbeste parte 
hartu ez duen jendea ari da parte har-
tzen. 
M. Dobaran: Aurpegi berriak ikusten 
ari dira lehenengo herri batzarretatik 
eta adin guztietakoak gainera, ez gaz-
teak bakarrik. Gaur egun jendea erakar-
tzea zaila da eta beraz pozgarria da. 

Euskaraldia proposamen zehatza da. Era-
gileek izan dute marjinarik moldaketak 
egiteko? Ariketa mota egokia ez dela iru-
ditu zaienak izan al dira?
e. laka: Euskaraldiak marko bat ema-
ten dio Euskal Herri osorako ariketa ho-
rri. Herri batzuetan egina dute. Egian 
[Donostiako auzoa], Lasarte-Orian, Agu-
rainen oso ondo dakite zer den dinami-
ka hori eta orain beste herrietara za-
balduko dugu. Inork ez digu adierazi ez 
dagoela eroso modu horretan edo beste 
modu batean egingo luketela.
M. Dobaran: Tokian tokiko ezaugarrie-
tara egokitu da. Getxon irribizi figura 
sortu dute. Herrian hiztun berri pilo bat 
dago, adin bateko gurasoek apustu sen-
doa egin zutelako haurrak ikastolara 
bidaltzeko. Gurasoei omenaldia egitea 
pentsatu dute. Ez dira belarriprest iza-
tera ere iristen, baina uste dute giro ero-
so eta abegikorra sortzeko oso garran-
tzitsuak direla. 
 Tokian tokiko egokitzapenak oso onak 
dira, UEMAk egin duen moduan ahal-
duntzearekin. Euskal Herria anitza da. 

Ariketa babestua da, adostua, giro goxoa 
sortuko da, parte-hartzaileek elkar iden-
tifikatuko dute. Errealitatean, zoritxarrez, 
egoera gatazkatsuak bizi behar izaten 
dira euskaraz egiten saiatutako aldi ba-
tzuetan. Ariketa ausartagorik ez zenuten 
planteatu? 
e. laka: Euskaraldia errealitateari oso 
lotuta dago. Jendeari ariketa eguneroko 
errealitatean egitea proposatzen dio-
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gu. Marko bat ematen dugu, non egon-
go den gizarte hitzarmen bat. Gizarte 
hitzarmen hori zein da? Nik euskaraz 
dakit, bada lehenengo hitza euskaraz 
egingo dizut. Ez badakizu konpondu 
beharko dugu. Eta zu belarriprest ba-
zara onartuko duzu nik zuri euskaraz 
hitz egitea. Eguneroko bizitzan izango 
da, nire kuadrillan, nire lantokian, eta 
nire kasuan Bilbora banoa baita epai-
tegian, medikuarenean edo erosketak 
egiterakoan ere. Azken horiek nire in-
guru goxotik kanpo daude. Zuk hartuko 
duzu parte edo ez, baina jakin dezazun 
Euskal Herri osoan hamaika egunetan 
Euskaraldian dihardugula eta esaten di-
zut nik txapa bat badaramat izango nai-
zela ahobizi edo belarriprest eta arauak 
hauexek direla. 
M. Dobaran: Helburua izango litzateke 
entrenamendua arau bihurtzea, modan 
jartzea. Normala izango litzateke bela-
rriprestak niri gaztelaniaz egitea eta nik 
berari euskaraz egitea. Baina hemen ez 
da sekula egin eta figura oso arrotza da 
belarriprestarena. Entrenatu eta ikus-
ten denean ez dela ezer gertatzen arau 
bihur daiteke apurka-apurka. Bestalde, 
gure asmoa ez da belarriprest beti bela-
rriprest izatea. 

Euskaraldiak erakunde publikoen ardura 
isildu dezake eta herritarrei euskara bi-
ziberritzearen zama jarri bizkar gainean?
e. laka: Guk pentsatzen dugu alderan-
tziz gertatuko dela. Herritar ahaldun-
duak bere eskubideen eta nortasuna-
ren jabe izanda, edozein tokitara joan 
eta lehenengo hitza euskaraz egingo 
du, baita erakunde batera joanda ere. 
Azkenean, horrek beste dinamika ba-
tzuk sortuko ditu. Hiztun ahaldunduak 
ez dira egongo mahaiaren alde batean, 
barruan ere egongo dira. Gauza bat da 
erakundea, eta bestea bertan lan egi-
ten dutenak. Aurreko esperientziak egin 
diren herrietan horrela gertatu da. Era-
kundeek ikusi dute premia, baztertu ba-
rik areagotu egin da premia.
M. Dobaran: Presio handiagoa egongo 
da, eskari handiagoa, gehiago mugitu 
beharko dugu. Baina bai, ulertzen dut li-
dergoa hartu beharko dugula gauza be-
rriak esploratzeko. Erabileran eragitea 
ez da hain erraza. Adituek esaten digute 
erabileran eragiteko emozioekin, moti-
bazioarekin lotu behar dugula hizkun-
tza, hau da, debekuekin eta derrigortuta 
ez dugula erakarriko jendea.

2019an erakundeetan eragin nahi duzue-
la esana duzue. Erakunde horiek zein fun-
tzio beteko dute aurtengo Euskaraldian?
e. laka: Aurten herri batzordeetan nor-
banakoek, eragileek, elkarteek hartu 
dute parte, baina baita enpresek, den-
dariek eta merkatariek ere. Enpresa ba-
tzuk eragile moduan ari dira jokatzen, 
hau da, lantoki barnean ari dira bultza-
tzen ahobiziak eta belarriprestak. 
M. Dobaran: Konpromiso handiak har-
tzen ari dira batzuk. Esate baterako, 
lehengo egunean azalera handiko en-
presa ia gehienekin izan ginen Jaurlari-
tzan eta ikusi genuen haientzat Euska-
raldiaren marka oso positiboa dela. Ez 
da normala azalera handiko hainbeste 
enpresa etortzea gurekin hitz egitera 
eta esatea, “guk Euskaraldian parte har-
tu nahi dugu”. Euskara planak ere badi-
tuzte, ez da bat-bateko gauza ere. Guk 
esan genien: badakizue zuen langileek 
seguruenik parte hartuko dutela Eus-
karaldian, bada utzi txapak jarrita lan 
egiten. Eta beraiek baietz. 
 Bihar edo etzi egin beharko da, aur-
tengoa izan bada ahalegin indibiduala, 
planteatu beharko da ahalegin kolekti-
boa ere. Hartu beharko dira bestelako 
erabaki batzuk, lan munduan, horreta-
rako giroa oso ona da. 

Badakite Euskaraldia ontzat hartzeak zer 
esan nahi duen? Alegia, kontua ez dela 
Euskaraldiko kartelak jartzea? Bezeroak 
euskaraz artatu behar dira eta ez badute 
horrela egiten kexak izango dituzte.

M. Dobaran: Erantzun beharko dute, 
ikusten badute pertsonentzako hizkun-
tzarena gauza serioa dela eta kontuan 
hartu beharrekoa. Mila supermerkatu 
dauzkagu aukeratzeko. Horretaz jabetu 
beharra daukate. Beraien aldetik bada-
go aldaketa bat eta ariketa kolektiboa 
egitera goazenerako ematen du bada-
goela abiapuntu on bat. Ez da zerotik 
hasi behar. Ariketa serioa egiteko auke-
ra dago. 

Euskaraldian zer izango litzateke arra-
kasta?
e. laka: Guk ez dugu nahi arrakasta, 
guk nahi dugu ahalik eta jende gehienak 
parte hartzea, oinarriak ipintzea, erro-
tzea, ez dugu trending topic bat nahi. 
Ariketak halako hondarra lagatzea nahi 
dugu, hizkuntza ohiturak aldatzea eta 
horiekin aurrera jarraitzea. 
M. Dobaran: Arrakasta ariketa soziala 
ondo egitea da. Niri berdin zait 75.000 
izatea 100.000 edo 200.000. Kontua 
da ondo ulertzea ariketa zein den, ba-
koitzak ondo prestatzea bere eremua, 
ingurukoak aktibatzen ohitzea, ondo 
egitea hamaika egunetakoa eta hama-
bigarren egunetik aurrera zer? Hori da 
arrakasta. 
e. laka: Ez dakit elkarrizketan nahikoa 
indar eman diogun, baina ariketa Euskal 
Herri osoan da. Sekula ez da egin.
M. Dobaran: Erakundeen arteko elkar-
lana izan da eta horrek ikaragarrizko 
indarra dauka. Esate baterako hiruko 
ituna egin dugu, Nafarroako Gobernua-
rekin eta Euskararen Erakunde Publi-
koarekin. Nafarroan sartzea euskara 
sustatzeko programa batekin, Iparral-
dekoak etortzea. Hori ez dakigu zer den. 
Orain dela urte bi ezinezkoa zen. Eus-
kalgintzarekin eta gizarte eragileekin 
lortu dugun harremana, aitortza hori 
egitea. Gu apur bat gorago egon gara, 
baina udaletan ere lan handia egin da. 
Udalak eta gizarte eragileak batera ari-
tu dira eta mesfidantzak gainditu behar 
izan dituzte. 
 Lortu dugun koordinazioa apurtzeak 
pena ikaragarria emango lidake. Ikusiko 
dugu zer gertatzen den datozen hainbat 
hauteskundetan. Aldaketak baldin ba-
daude, konformatzen gara harremanak 
mantentzearekin eta bidea elkarrekin 
urratzen jarraitzearekin, zeren indar 
metaketa honekin ez dakit nora heldu 
gaitezkeen, baina gauza handiak egin 
daitezke. n

 » miren dobaran: 
“aurpegi berriak ikusten 
ari dira lehenengo herri 
batzarretatik”

 » Elena Laka:  
“ez da dieta egitea, 
elikadura ohiturak 
aldatzea baizik”

26 2018/11/18 | ARGIA



11 EGUN EUSKARAZ
2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

Euskaraldia nazioartera eramango dugu.  
REKIN BAT

www.euskaraldia.eus



Lehorte boladan euria bezala hartu 
dugu Euskaraldia euskaltzaleok. Ez ote 
zeuden, bada, euskararen aldeko herri 
mugimenduak basamortuaren zehar-
kaldian, diruz eta aktibistaz nahiko la-
rri, jauzi kualitatibo bat emateko zer 
egin asmatu nahian?
 Lehen tantak 2014 aldera etorri ziren, 
betaurreko moreek ematen zuten ikus-
pegi feminista euskalgintzara ekarrita. 
Euskaldun izate hutsagatik pairatzen 
den zapalkuntza bistaratzea eta honi 
aurre egiteko ahalduntzearen beharra 
aldarrikatzen duen irakurketak horizon-
teak zabaldu zituen. 2015eko martxoan 
Korrikak Euskahaldun kontzeptua Eus-
kal Herri osoan zabaldu zuen. Urte bere-
ko uztailean Lutxo Egia idazleak Bilbon 
30 egun denei euskaraz eginez pasatu 
eta bere esperientziak Berriako Transi-
toak blogean kontatu zituen. Esperimen-
tua iragarri zuenean, feminismotik ikasi-
tako irakurketak aipatu zituen, nagusiki 
euskaldun gisa “hautu kontziente eta po-
litikoa” egiteko beharra. 2016 hasieran 
Donostiako Egia auzoan ariketa psiko-
linguistikoa maila kolektibora eraman 
zuten lehen aldiz, eta udazkenean beste 
hainbat herritan egin zen: Hernani, La-
sarte-Oria eta Agurain, bakoitza bere 
planteamendu ezberdinarekin. 
 Aurrekari hauekin, eta Lasarte-Oriako 
ereduaren aldeko apustuarekin –aho-
bizi eta belarriprest bereizten dituzten 
figurak herri honetan asmatu zituzten–, 
Euskaraldia egin dute nagusiki Topagu-
neak eta Eusko Jaurlaritzak elkarrekin, 
gerora sustatzaile gehiago sartu badira 
ere. Instituzio publiko batek euskalgin-
tzaren urteko ekimenik indartsuenean 
lidergo papera hartzeak ez du eztabai-

Estitxu Eizagirre eta Lander Arbelaitz  
@eeizagirre // @larbelaitz

Ahalduntzea da  
gakoa 
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darik piztu. Hala ere, galderak berez 
datoz: hainbeste urteren ostean era-
kundeek beren burua normalizatu gabe 
dutenean, koherentea al da Lakuatik 
hasi eta udaletara, beraiek aritzea eus-
kararen aldeko borrokaren gakoa herri-
tarren aktibazioan jartzen? Jaurlaritzak 
ez ote zukeen mugatu behar ekimena 
laguntzera? Eta lidergoa partekatzeko-
tan, zergatik ez ardurak ere partekatu, 
herri mugimenduek herritarrak akti-
batuz, eta erakunde publikoek konpro-
miso zehatzak eta ausartak hartuz, aldi 
berean? Hamaika egun horietan has dai-
tezke, adibidez, ETB2n euskarari beste 
leku bat ematen, probatzen, datorren 
urtean bide beretik urrats handiagoak 
egiten jarraitzeko.
 Marketingak, baliabide ekonomikoek 
eta Euskal Herri osoan aurten bertan 
egin beharraren abiadurak, hasierako 
zaparrada korronte bihurtu dute. He-
rri eta eragile askok hizkuntzaren gaia 
modu kolektiboan bistaratzeko aukera 
gisa ikusi dute; beste herri eta eragile 
batzuetan, zalantzak handiagoak izan 
dira –izan planteamenduagatik, izan he-
rrian egiten ari ziren lanketarekin uz-
tartzeko zailtasunengatik–, nahiz eta 
azkenerako, hor egon beharra gailendu 
den orokorrean, ezin kanpo geratu. 

Txaparik ez duenari ere euskaraz
Euskaraldiaren olatua gainean da. Modu 
masiboan eta urte bakarrean hedatua, 
arriskua du zabaldu beharraren beha-
rraz euskararen aldeko atxikimendu 
kanpaina bihurtzeko askoren buruetan. 
Hala ere, aipatutako lehen esperientzia 
horiei begiratuta, ez da hori ariketaren 
oinarria: ahalduntzea da kontua.
 Euskaltzaleontzako gakoa horixe izan-
go da hamaika egun hauetan ere, nazio 

mailako oihartzuna lortu dela baliatu-
ta: feminismotik ikasitako ahalduntzea 
praktikara eramanda, euskaraz bizitzeko 
hautuari eustea egoera guztietan, aurre-
koak belarriprest txapa izan edo ez. To-
kian toki, askatasun bidea urratzea, kon-
plexurik gabe. Desobedientzia ekintzatik 
asko du ariketa honek. Giro erdalduneko 
tabernan euskaraz eskatzea eta elkarriz-
ketan euskarari eustea ez ote da, bada, 
arau sozialei desobedientzia egitea? Ho-
rregatik antolatu izan dituzte TELP tai-
lerrak herri askotan, hizkuntza talkaren 
aurrean euskaldunak ahaldundu eta irri-
barrea galdu gabe euskarari nola eutsi 
entrenatzeko, beharra handia baita. 
 ARGIAk iaz banatu zuen euskararen 
mapak zera iragartzen du: uste baino 
jende gehiagorekin egin dezakezu eus-
karaz. Marketing kanpainarik handiena 
ere ez litzateke iritsiko egun belarriprest 
txapa ematera Euskal Herrian euska-
ra ulertzen duten denei. Buruan dugun 
irudia baino askoz euskaldunduagoa 
zaigu herria dagoeneko. Gakoa, beraz, 
txapa eraman edo ez, norbere burua 
ahaldundu eta alde guztietan euskaraz 
egitea da, lehen hitzetik harago.
 Ez da faltako Euskaraldian euskara-
ren aldeko argazkia atera eta beti bezala 
erdaraz funtzionatzen jarraituko duen 
erakunde, elkarte, herritarrik. Epe mo-
tzean masibo egin nahiaren prezioa da. 
 Kanpaina hau bakoitzak nahi duen 
eran ulertu duela, besteak beste, eta sal-
buespenak salbuespen, ez delako argi ko-
munikatu ahobiziek zer egin behar duten 
lehen hitzaren ondoren inolako txaparik 
ez daramaten pertsonekin. Egoera de-
serosoak bistarazi eta hauek kudeatzea 
baino, ez al da egoera deserosoak saihes-
tea bilatu? Uholde honen abiapuntuan 
egondako tanten ekarpena ez baitziren 

belarriprestak izan, euskaldunen ahal-
duntzea baino, txaparik janzten ez duten 
erdaldunekin ere nola jokatu plantea-
tu ziena. Noiz eta zergatik difuminatzen 
dira feminismoarekiko erreferentziak, 
ahalduntzea, epe luzeko prozesuaren ga-
rrantzia, eguneroko bizitzako talkak?

Olatua datorrenean, igeri
Euskaltzaleok goza dezagun festa, hain-
beste urtean eta jasandakoak jasanda 
ere euskaraz bizitzeko hautua egina du-
gunok, aktibistok. Kalean aldeko giroa 
izatea, euskara elementu positiboekin 
lotzea, euskaltzaleei ikusgarritasuna 
ematea beti da gozo. Ez ote dira, bada, 
gaur arte izena eman duten milaka aho-
bizi horiek betiko euskaltzaleak? Are, 
horietako zenbat dira herrigintzako 
beste esparru askotan inplikatutakoak?
 Milaka lagunen lan fina eta serioa era-
gin duen olatua, hamaika egunen os-
tean joan egingo da. Lekuan leku utzi 
dezakeena da, ordea, garrantzitsuena: 
herrietan sortu edo indartu diren eus-
kaltzaleen taldeak, harreman sareak, 
partekatutako bizipenak... 
 Herritarrek beren partea egingo dute, 
baina erakundeek ere ardura beren gain 
hartzeko unea heldu da. Ekimenaren 
aurkezpenean, Eusko Jaurlaritzak adie-
razi zuen 2019a instituzioen urtea izan-
go dela. “Erakunde bakoitzean praktika 
sozial berriak” erraztuko dituen neu-
rriak hartuko dituztela. Hezkuntza siste-
matik hasi, Osakidetza edo hizkuntzaren 
irakaspenaren doakotasunetik jarrai-
tu, eta administrazioaren lan hizkun-
tza euskara egiteraino, bada zereginik. 
Euskaraldiak indartutako euskaltzale 
ahaldunduak izan daitezela herriz herri, 
erakundeek konpromisoaren beren par-
tea betetzen dutenaren berme.  n
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kataluniako “CdRetako 
koordinatzaile izateagatik” Espainiako 
Fiskaltzak terrorismo, matxinada 
eta sedizio delituak egotzita, 
apirilaren 10ean atxilotu zuten 
tamara Carrasco (Sant Vicençs dels 
horts, herrialde katalanak, 1983). Bi 
egun Madrilgo kalabozoetan igaro 
ondoren, diego de Egea epailearen 
aurrean deklaratu eta aske utzi 
zuten, kautelazko neurriekin: bere 
herritik ez ateratzea eta astelehenero 
Gavàko epailearen aurrean 
aurkeztea. Espainiako Auzitegi 
nazionalak Carrasco ikertzeari 
uztea erabaki ondoren mintzatu 
da ARGIArekin, apirilaz geroztik 
giltzapetuta duen Viladecans herrian.

Auzitegi Nazionalak bertan behera utziko 
ditu zu eta Adrià Carrascoren kontrako 
auziak. Nola hartu duzue albistea?
Sentimendu kontrajarriak ditut. Zorion-
tsu nago, baina amorratuta. Oso gogo-

rrak izan dira azken zazpi hilabeteak. 
Konparazio bat egitearren, sentsazioa 
dut edanda dagoen pertsona baten erruz 
auto istripu bat izan eta, bizirik atera 
naizelako, pozik egon behar dudala.

 Saioa Baleztena 
 @SaioB 
 ArGAZKIAK: JOrDI BOrràS

Tamara Carrasco

“ZIegArIk 
gAbeko 
eSpetxeAN 
bIZI NAIZ”
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CdRetako kidea
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duela hilabete inguru eskatu zenuten 
kautelazko neurriak murriztea. Nola uler 
daiteke oraingo erabakia?
Orduan fiskaltzak eta epaileak esan zi-
daten kautelazko neurriak murriztea 
ezinezkoa zela, CDRak bizirik zeudela-
ko. Are gehiago, nire amak istripu bat 
izan zuenean ez zidaten baimen judizia-
lik eman bera ikustera joateko. Espai-
niako justizia aleatorioa da. 

orain auzia Bartzelonako epaileak hartu-
ko du. Zein dira hurrengo urratsak? 
Bartzelonako epaileak bi erabaki hartu 
beharko ditu. Lehena, kautelazko neu-
rriak eten ala ez, eta, bigarrena, auzia 
artxibatu ala desordena publikoak ego-
tzita prozesu judiziala abiatzea. 

Nola heltzen diozu fase berri honi?
Indartuta. Errugabea naizen uste osoa 
dut, ez baitut ezer egin. Espainiako jus-
tiziak zail jartzen duen arren, ezin dugu 
ahaztu adierazpen askatasunaren eta 
disidentzia politikoaren eskubidea gu-
rea dela.

poliziaren zaintzarik nabaritu duzu? No-
lakoa da kautelazko neurrien gogortasu-
narekin elkarbizitza?
Beldurra menperatu daiteke. Baina, nos-
ki, arduratuta nago nire familia eta lagu-
nak ere errepresioa sufritzen ari dire-
lako. Espainiako justiziak denbora bere 
alde erabiltzen du: telefonoak zulatuta 
ditugu, kaletik goaz eta itxura arraroa 
eta belarrian pinganilloa duten batzuek, 
alegia, guardia zibilek, jarraitzen gaituz-
te. Babesgabetasuna ikaragarria izan da.

Goazen hastapenera. Apirilaren 10ean 
Guardia Zibilak esnarazi zintuen etxean.
Sekulako shocka izan zen. Lo nintzela, 
tinbrea entzun, atea ireki eta terrorismo 
delitua egozten zidatela oihuka ari ziren 
10 gizon topatu nituen, aurpegia estali-
ta eta metraileta eskutan zutela. 

2017ko apirilean iragarri zuen EtAk bere 
jardueraren amaiera. urtebetera egotzi 
zizuten zuri terrorismo delitua.
Etxea miatu eta Madrilera deklaratze-
ra eraman ondoren, galdera hori egi-

ten nion nire buruari. Sekulako beha-
rra nuen zer gertatzen zen ulertzeko. 
Gero, David Fernándezen ‘Crónicas del 
6’ liburuarekin ulertu nuen, gure auzia 
ez zihoala Adri edo Tamararen kontra, 
baizik eta ordezkatzen genuen mugi-
menduaren kontra. Espainiako justiziak 
beharra du noizean behin, Espainiako 
batasunaren alde, terrorismoaren de-
litua mahai gainean jarri eta hiritarren 
artean beldurra sustatzeko. Etsairik ez 
dutenean, sortzen dute.

Bada Cdrak EtArekin alderatu dituenik. 
Zer deritzozu?
Mingarria da. Ezin hobeto gogoratzen 
dut atxilotu eta Madrilgo ziegako sar-
jentuarekin liskartuta nintzenean, bon-
barik jarri ez nuela esan eta lasaitasun 
osoz erantzun zidala, gaur egun, terro-
rista izateko ez zela odolik behar. Oke-
rrena da arrazoia zuela! Tira, duela bi 
hilabete aukera izan nuen Bartzelona-
ko atentatuetan hil zuten Javier umea-
ren aita ezagutzeko. Berak aitortu zidan 
nire atxiloketa telebistatik jarraitu zue-
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nean amorrua sentitu zuela, bere semea 
eta koinatua hil zituztenak zirelako te-
rrorista, eta ez ni.

Cdretan hasi zinenean egun bizi duzuna 
imajinatzen al zenuen?
Inolaz ere ez. Banekien CDRetan egotea-
gatik arazoak izan ahal nituela, noski. 
Baina, terrorismo delituagatik auzipe-
tzea, sekula ez nuen imajinatu. Desorde-
na publikoa, gehienez ere… Edozein mo-
dutan uste dut buenismoan erori garela, 
gehiegi. Azken hilabeteetan aukera izan 
dut Espainiako errepresioaren kontra 
aspalditik borrokatzen ari diren aktibis-
ta batzuk ezagutzeko, Euskal Herrian, 
Madrilen… Eta konturatu naiz guk inu-
zenteki jokatu dugula. Ez ginen Espai-
niako errepresioaren gogortasunerako 
prestatu. Halere, jokaldia gaizki atera 
zaie, zazpi hilabete hauetan indartsua-
go egin naute, errepresioaren kontrako 
mobilizazioetara gerturatuz. Pertsona 
gisa sekulako eboluzioa egin dut.

Bada uste duenik Kataluniak azken ur-
tean bizitu duen errepresioaren ondotik, 
orain arte ezjakintasuna egon dela, adi-
bidez, Euskal Herrian gertatutakoaren 
inguruan. Ados zaude?
Erabat. Gu orain bizitzen ari gara Eus-
kal Herrian aspalditik sufritu duzuena. 
Katalunian, zoritxarrez, orain zabaldu 
ditugu begiak. Egia da orain sare sozia-
len abantaila dugula, eta errazagoa dela 
gertatzen dena gehiago zabaltzea. Bai-
na, Euskal Herrian errepresioa estaltzen 
zuten dena ETA zela esanez. Eta handik 
kanpo hori da zabaldu eta iritsi zitzai-
gun mezua.

Adrià Carrasco ere delitu berarengatik 
auzipetu zuten. Berak Katalunia uztea 
erabaki zuen. Zuk ere egingo zenuke?
Ez dut pistarik emango [irriz]. Edozein 
modutan, nik uste dut Adrirena ez zela 
erabaki bat izan. Segundo gutxiren bu-
ruan, beroan bide bat edo beste hartu 
behar duzu. Nork daki, ni atxilotzera 
etorri zirenean, ama han egon izan ba-
litz eta Guardia Zibila atean zela esan… 
agian nik ere leihotik ihes egingo nu-
keen.

Kontakturik baduzu Adrirekin?
Noski. Kontaktua etengabea izan da. 
Biok errepresioaren bortizkeria sufritu 
dugu, baina bakoitzak bide desberdin 
batetik bideratu du. Sekulako indarra 

du Adrik, bizitza eraiki behar izan du, 
zerotik hasita, eta salaketa politiko ir-
moa egiten ari da berea ez den herrialde 
batetik. Elkar babesten ari gara. 

Zu ere preso politikoa zarela erran izan 
duzu. Zergatik?
Askatasuna urratu didatelako. Ez dut 
barroterik, baina giltzapetuta egon naiz 
nire herrian. Zango bat Viladecansetik 
kanpo jarriko banu, atxilotuko nindu-
ten. Ziegarik gabeko espetxean bizi naiz.  

Viladecansen pSCk du agindua. Nola 
erantzun du herriak zure auziaren au-
rrean?
Lagun indepeak eta ez indepeak ditut. 
Eta denekin noa garagardo bat edatera. 
Ciutadansek Kataluniaz iruditeria bat 
sortu du han eta hemen, errealitateare-
kin bat egiten ez duena. Hemen denok 
ezagutzen dugu elkar eta babestuta sen-
titu naiz, beste arrazoi batzuen artean, 
nire kontrako auzia ez dagoelako non-
dik heldu. 

Eta Kataluniatik kanpo?
Bai, ikaragarria izan da erantzuna. Ba-
besa jaso dut Katalunian baina baita 
Madrilen, Euskal Herrian eta sekula 
pentsatuko ez nukeen txokoetan ere: 

Granadan, Murtzian, Galizian… Hori, 
noski, ez da telebistan agertzen. Babes 
horrek ahalbidetu dit irakurketa positi-
boagoa egitea negatiboa baino.

Errepresioak isilaraziko ez zaituela eraku-
tsi duzu Prou Repressió Política elkartea 
sortuta. 
Noski, zer gehiago egin ahal didate? 
Izorratuta eta beldurtuta nahi banaute, 
ez dute lortuko. Eta lan asko egiten ari 
naiz errepresioak berezkoa duen beldu-
rraren kulturak ez eragiteko. Beldurra 
menperatzea ezinbestekoa da, beldu-
rrarekin elkarbizi baina etekinen bat 
ateratzeko. Horregatik sortu genuen el-
kartea.  Babes psikologikoa eta legala 
eskaintzen ditugu eta, testuinguru be-
retik pasatako kide askok deitu digute 
dagoeneko.

Zein irakurketa egiten duzu alderdi inde-
pendentisten gaur egungo jarreraz?
Oso gaizki daramat. Adrirekin maiz min-
tzatu naiz honetaz. Gure larrua jokoan 
jartzen ari garen bitartean, eurak ez dira 
ados jartzeko gai ere. Patetikoa da. Poli-
tikariak dira eta euren egiteko bakarra 
da herritarren mesederako ados jartzea. 
Eta, noski, ez badute lortzen arazo larri 
baten aurrean gaude. 

Zein uste duzu dela Kataluniaren zeru-
muga?
Ez dakit. Ez naiz neutrala oraintxe ber-
tan: Viladecansen itxita nago eta jarrai-
pena Twitter bitartez edo TV3ko 324 
katearen bitartez egiten dut bakarrik eta 
sentsazioa dut informazioa falta zaidala. 
Hala ere, uste dut alderdi independen-
tisten arrakala begi-bistakoa dela eta, 
ondorioz, hauteskunde berriak izango 
direla. Espero dut, interes alderdikoien 
gainetik herriari lehentasuna emateko 
gai izatea eta aurrera jarraitzea, baina 
gaur gaurkoz, ez dut argi ikusten. 

Alderdien ordezkariak ere espetxean edo 
erbestean egoteak eraginik al du horre-
tan?
Ez, gu ezin gara ordainsaria izan. He-
rriaren mandatua errespetatzeagatik 
ados jarri behar dira, besterik gabe. Eta 
herritarrok erronka bat dugu: kalera 
itzultzea. Mobilizazioa berreskuratu 
beharra dago eta, metaforikoki, mahai 
gainean kolpe bat eman, gobernuari 
zera argi uzteko: esna zaitezte, bestela 
gainetik pasako gara. n

 » “Madrilgo ziegako 
sarjentuarekin liskartuta 
nintzenean, bonbarik 
jarri ez nuela esan eta 
lasaitasun osoz erantzun 
zidan, gaur egun, 
terrorista izateko ez zela 
odolik behar”

 » “Nork daki, ni atxilotzera 
etorri zirenean, ama 
han egon izan balitz eta 
Guardia Zibila atean 
zela esan… agian nik 
ere leihotik ihes egingo 
nukeen”
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Beterri Km0
Bertakoa kontsumitu, 
bertan ekoitzi dadin
Beterri-Buruntza eskualdeko sei udalek martxan jarri duten proiektua da 
Beterri km0. tokiko produktuen kontsumoa bultzatuz lehen sektorea 
indartzea eta ekoizle berriei aukerak zabaltzea dute helburu. urtaro 
bakoitzean eskualdeko herri batean festa eguna antolatuko dute produktu 
jakin bat bultzatzeko. negukoa abenduaren 1ean izanen da Astigarragan, 
arkumea protagonista hartuta.

Aurtengo maiatzean izan genuen lehe-
nengoz Beterri Km0 estrategiaren berri, 
proiektuaren bultzatzaileek Hernanin 
egindako aurkezpenean. Hernani, Ur-
nieta, Usurbil, Astigarraga, Lasarte-O-
ria eta Andoainek osatzen duten Gipuz-
koako eskualdean tokiko produktuen 
kontsumoari bultzada ematea da egitas-
moaren lehen helburua. Baina, nola lor-
tu hori? Galderari erantzunak bilatzeko 
elkarlanean hasi ziren Behemendi Lan-
da Garapenerako Elkartea, Karabeleko 
etxaldea, Ximaurpila elkartea eta Hiritik 
At eta Tapuntu Kooperatibak. Ta Puntu 
proiektuaren komunikazio alorraz ar-
duratzen da eta Hiritik At kooperatibak 
zuzendaritza teknikoa darama.
 Andoni Egia Olaizola Beterri-Buruntza 
eskualdeko garapen teknikariak azal-
du duenez, duela hiruzpalau urte abiatu 
zen proiektua: “Behemendi Elkarteak 
hipotesia egin zuen orduan: eskualdean 
agroekologian ziharduten geroz eta 
ekoizle gehiago zeuden eta aurrera begi-
ra produktuak merkaturatzeko arazoak 
sor zitezkeen”. Ordura arte martxan zi-

tuzten merkaturatze bideak, saskien ba-
naketa esaterako, mugak zituela ohartu 
ziren, eta aukera berrien bila hasi ziren. 

marka bat baino askoz gehiago
Alde batetik, bertako produktuen iden-
tifikazioa errazten duen marka moduan 
uler daiteke Beterri Km0. “Marka bat sor-
tu da izen batekin eta euskarri batzue-
kin. Pegatinak ditugu, esaterako, bertako 
produktuak dituzten dendak eta produk-
tuak berak identifikatzeko”, dio Mikel 
Olaiz Garmendia Ta Puntu kooperatiba-
ko kideak. Eskualdeko komertzioetan eta 
jatetxeetan tokiko produktuen eskaintza 
zabaltzea da proiektuaren asmoetako 
bat. Horretarako eskualdeko ekoizleen 
katalogoa sortu dute, prezioak eta infor-
mazioa banatzaileen esku jarri eta tokiko 
produktuak eskuratzea errazteko. 
 Dena den, marka hutsetik askoz harago 
doan egitasmoa da Beterri Km0. Tokiko 
produktuen banatze sistemaren inguruan 
hausnartu nahi izan dute bultzatzaileek. 
Dendez eta jatetxeez gain, non gehiago 
eskaini daitezke bertako produktuak? 

Identifikatze lan horretan, aukera on bat 
aurkitu dute: jantoki kolektiboak. 

Jantoki publikoetan, bertako 
produktuak
“Bertako produktuen kontsumoa sus-
tatu nahi badugu, eta administrazio pu-
blikoak aitzindari eta eredu izan behar 
badu, bada, goazen administrazio publi-
kotik bertako produktuen kontsumoa 
bideratzera”. Ideia horri tira eginez, jan-
tokiak zituzten eskualdeko gune publi-
koen lizitazioak aztertzeari ekin zioten: 
“Lizitazioekin jantoki publikoak enpresa 
bati esleitzen zaizkio, baina hor badago 
klausula anbientalak jartzerik”, oharta-
razi du Egiak. Epe laburrean bukatzen 
ziren lizitazioei klausula anbientalak 
ezarri eta jantoki horietan eskaintzen di-
ren produktuak 25 kilometroren bueltan 
ekoiztuak izateko baldintza ezarri dute.
 Oraingoz, Hernaniko zaharren egoitza-
ko, polikiroldegiko eta eguneko zentroko 
jantokietan daude martxan bertako pro-
duktuez osatutako menuak. “Hernaniko 
zahar egoitzan, adibidez, egunean 200 

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann 

ArGAZKIA: BETErrI KM0

34 2018/11/18 | ARGIA

lEhEn sEkTorEA | konTsumo ArDurATsuA | EkoIZpEn JAsAnGArrIAEKONOmIA



bazkari eta 130 afari ematen dira. Urtean 
50.000 menutik gora dira”, kalkulatu du 
eskualdeko teknikariak. Hernaniko eta 
Usurbilgo haur eskoletako eta Andoain-
go Galardi Udal Haur Eskolako jantokie-
tan ere eskaintzen dituzte eskualdeko 
produktuak otorduetan. Egiaren hitze-
tan, “helburua da ekoizpena baino kon-
tsumo handiagoa sustatzea, gero hor-
tik lur berriak bilatu eta ekoizle berriei 
ateak zabaltzeko”. 

Lurren errolda eta ekoizleen 
formakuntza
Behin tokiko produktuen kontsumoak 
gora eginda –jantoki publikoetako es-

kariarekin jada gertatzen ari dena–, 
proiektuko kideek jakin badakite egun-
go eskualdeko ekoizleen eskaintza txiki 
geldituko dela. Oztopoa baino aukera 
dela ikusten dute, ordea. “Behemendi-
rekin lurren errolda egiten ari gara –dio 
Olaizek–, eskualdean libre dauden lur 
publiko eta pribatuak identifikatze-
ko eta ekoizle berrien esku jartzeko”. 
Oraingoz bi hektarea hartu dituzte Asti-
garragan eta Andoainen eta denera lau 
lanpostu sortu. 
 Formazioari garrantzi handia eman 
diote Beterri Km0 proiektuan. Hain-
bat saio eskainiko dizkiete eskualdeko 
ekoizleei –zaharrei zein berriei– hu-

rrengo hilabeteetan: ekoizpenaren ja-
sangarritasunari lotutakoak zenbait 
–nekazaritza organikoa, bio-onga-
rriak…– eta enpresaritzari eta mar-
ketinari lotuak beste batzuk, ekono-
mia sozial eta eraldatzailearen baitan 
proiektuak bideragarri izan daitezen. 
 Proiektua laburbilduz: “Bertako pro-
duktuen kontsumoa sustatzea, ekoizpe-
na kontsumo horretara bideratzea eta 
aldi berean ekoizpena zabaltzea hortik 
lanpostuak sortzeko; eta ekoizleei for-
mazioa eskaintzea proiektuak bidera-
garriak eta ingurumenarekiko jasan-
garriak izan daitezen”. Oinarri sendoa 
ezartzeko hanka askoko ekimena da, 
beraz, Beterri Km0.
 Koldo Huegun Zapirain oilasko ekoizle 
usurbildarra proiektuko eta Lumagorri 
elkarteko kide da. Argi du modu honeta-
ko egitasmoak nahitaezkoak direla sek-
torea suspertu nahi bada. “Gipuzkoan 
lehen sektorea erdi hilda dago ez delako 
potentziatu, laguntzeko modua ez dela-
ko egokia izan. Instalatzeko eta produ-
zitzeko laguntzak eman bai, baina gero 
lehoietara bota gaituzte eta ezinezkoa 
zaigu handiekin leihatzea. Bukaeraraino 
lotu behar da tokiko produktuen bidea, 
kontsumitzailearenganaino, Beterri Km0 
proiektuak lotu nahi duen bezala”, dio. 
 Euskal Herrian dagoen kontzientzia 
politikoa elikadurara eramatea propo-
satzen du ekoizleak: “Hori bai dela ekin-
tza politikoa, elikadura. Euskal Herrian 
kontsumitzen dugunetik %5 inguru 
soilik da bertan ekoitzia, hortxe dago 
koska. Lanpostuak, elikagaien kalitatea, 
ingurumenaren zaintza… Guztia dago 
horri zuzenean lotuta”.  n

BABESLEA: BETErri-BuruNTzA udAlAK

Koldo Huegun Zapirain, oilasko ekoizlea: 
“Elikadura, hori bai dela ekintza 
politikoa. Euskal Herrian kontsumitzen 
dugunetik %5 inguru soilik da bertan 
ekoitzia, hortxe dago koska”.
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milaka urteko milaka petroglifo

Duela 12.000-5.000 urte inguru India-
ko mendebaldeko kostaldeko ehiztari
-biltzaileek egindako milaka petroglifo 
–arrokatan grabatutako irudi edo disei-
nuak– aurkitu dituzte Konkaneko kos-
taldean. Batzuk ezagunak ziren, beste 
batzuk oraintsu aurkitu dituzte, 2017ko 
irailean abiatutako ikerlan baten ondo-
rioz. Elefanteak, oreinak, tigreak, basur-

deak, tximinoak, marrazoak… aurkitu 
dituzte, giza irudiez eta forma abstrak-
tuez gain. Tejas Garge Maharashtrako 
Arkeologia eta Museoen saileko zuzen-
dariaren esanetan, “ez zituztenez ani-
malia etxekotuak, lanabesak edo neka-
zaritza jarduera iradokitzen duen beste 
ezer irudikatu, Mesolito garaikoak dire-
la ondorioztatu dezakegu”. n

India, 1823. William Lambton Indiako 
topografia superintendentea hil zen. 
1802an hasi zen hegoaldetik iparral-
dera azpi-kontinentearen azterketa to-
pografikoa egin eta mapatan jasotzen. 
Lan mardula osatzeko mende ia osoa 
beharko zuten, baina Lambton hil ze-
nean, azken bost urtetan haren alboan 
aritutako George Everestek hartuko 
zuen kargua. 1830ean Indiako topo-
grafia arduradun nagusi izendatu zuten 
eta lurraldea iparralderantz aztertzen 
jarraitu zuen. Lur-neurtzaile zehatza 
izateaz gain, asmatzailea ere bazen eta 
topografia tresnetan funtsezko hobe-
kuntzak egin zituen galestarrak. 1843an 
erretiratu zen, Himalaiara iritsi gabe,  
eta Andrew Scott Waugh izendatu zuten 
haren ondorengo.
 1852an Radhanath Sikhdar matema-
tikariak munduko tontorrik garaiena 
aurkitu zuen eta Waughi eman zion 
horren berri. Momentuz, XV. tontorra 
esan zioten mendi hari. Baina 1856an 
Waughek Everest izena proposatu zuen. 
George Everestek berak ez zuen nahi 
sekula ikusi ez zuen mendi hark bere 
izena izatea eta proposamen haren aur-
kako argudioak eman zizkion Royal 
Geographical Societyri 1857an: berta-
koek ezin zuten everst idatzi eta ahoska-
tu, eta Indian jardundako topografo bri-
tainiarren irizpidea bertako jatorrizko 

toponimiari eustea izan zen. Horrega-
tik,  Kangchenjunga, Cho Oyu, Manaslu, 
Nanga Parbat, Annapurna eta halako 
izenak dituzte munduko gailurrik ga-
raienek. Baina Waughek argudiatu zuen 
XV. tontor horrek ez zeukala jatorrizko 
izen garbirik, tibetarrek Chomolungma 
(ama sakratua) eta nepaldarrek Sagar-
matha (unibertsoaren ama) esaten zio-
ten arren.
 Munduko bigarren gailurrarekin, K2-
rekin, antzeko zerbait gertatu zen, eta 
kasu horretan hasieran jarritako kodea-
ri eustea erabaki zuten –Godwin-Austen 
esploratzailearen izena iradoki zuten 

arren, ez da sekula izen ofiziala izan–. 
Baina Royal Geographical Societyk Eve-
rest izena ofizialdu zuen 1865ean, Geor-
ge Everest hil baino urtebete lehenago 
eta haren nahiaren kontra.
 Ipar Amerikako gailurrik altue-
na Alaskan dago eta bertakoek Dena-
li (handia) esan izan diote beti. Baina 
1896an William McKinley AEBetako 
presidentearen omenez, haren abizena 
jarri zioten mendiari eta hori izan du 
urte luzez izen ofiziala. 2015etik aurre-
ra, ordea, jatorrizko izena, Denali, esku-
ratu du gailurrak, beste oker batzuk ere 
zuzentzeko berandu ez dela erakutsiz. n

Nagore irazustabarrena 
uranga 
@irazustabarrena

EvErEsTEK BERAk ERE EZ ZuEn nAhI

George Everest (1790-1866) galestar geografoak ekarpen handiak egin zizkion topografiari, neurketa 
zehatzak eginez eta tresneria hobetuz. Baina munduko gailurrik altuenari haren izena jarri ziotelako da 
ezaguna, mendia sekula ikusi ez zuen arren.

TEJAS GArGE
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Jakoba errekondori gAldErA

Bedaion urtero egiten dute Herriko 
Azoka urriak eta azaroak elkar maite 
duten egunetako igande batean. Aur-
ten ere bertan nintzen, Antton Olariaga 
handiarekin batera egindako Landareak 
Lantzen 2019 gida-liburua eskaintze-
ko eta jendearen galderak eta zalantzak 
argitzen saiatzeko mahaitxo batekin. 
Ezkerretara, Bitarte baserriko Koro eta 
Izaskun bere gozokiekin, eta eskubitara, 
Gurbiltxikiko baserriko Lurdes eta Edur-
ne etxeko barazki, arrautza eta ogiekin. 
Mahaia eratu eta jendearen emana hasi 
aurretik kafetxo bat hartzera joan gi-
nen Abaetxe tabernara. Atariko plazatik 
ikuskizun dotorea du, eta hantxe geratu 
ginen Bedaioko errekaren bi aldeetako 
mendi magaletako paisaia ederrari be-
gira. Aldenik alde, ikusten ziren pinudi 
(Pinus spp.) guztiak gorrituta daude. Sai-
len bat bota berria ere bai.
 Pinudi izandako sail horietako batean 
zer egin, zer landatu erabaki ezinik ari 
dira bertako lagun batzuk. Aspalditik, 
ikusten garenero berritzen dugun kon-
tua da: Jakoba, zer landatuko dugu?
 Urte batzuk badira pago (Fagus sylva-
tica) sail bat jarri zutena, eta ikaragarri 
gustura daude; pagoa nola datorren iku-
sita eta baita garai hartan erotzat jotzen 
zituen jende bera orain pagoak landatze-
ko aukera serioski aztartzen ari delako. 

 Azokako egunean galdera berri bat 
zuten lagunek: Jakoba, udazkenean 
deigarria den baso bat nahi dugu, zein 
zuhaitz jarriko dugu? Galdera honeta-
ra iristeko ikaragarrizko urratsa egin 
dute etxean. Mendiko basoaz hitz egi-
tetik, mendiarekin eskuratzeko helburu 
zehatz batera iritsi dira: paisaia horren 
udazkena kolorez jantziko duen basoa 
nahi dute bere mendian. 
 Mendiaren eta basogintzaren etor-
kizuna mahai gain guztietan dabilen 
honetan, ez al da ederra zer nahi duen 
badakien jendea topatzea? Bioaniztasu-

na, energia, espezie hautaketa, egurra 
eta zura... Helburu asko izan daitezke, 
baina hauena udazkenaren edertasuna 
eskaintzea. 
 Noski, kolore deigarriak sortzen dituz-
ten zuhaitz zerrenda luzea osatu genuen: 
lehengo pagoez gain, likidanbarra (Li-
quidambar styraciflua), astigar zorrotza 
(Acer platanoides), astigar zuria (Acer 
pseudoplatanus), ezki hostotxikia (Tilia 
cordata), tupeloa (Nyssa sylvatica) eta ha-
ritza (Quercus robur). Bat ez nien aipatu 
eta hau irakurriko dutenez, hona: Virgi-
niako tuliperoa, Liriodendron tulipifera. n

 

Jakoba Errekondo 
jakoba@bizibaratzea.eus 
ArGAZKIA: SITEAnDInSIGhT.cOM

Virginiako tuliperoa, “Liriodendron tulipifera”.

Mendia eta basoa 
zertarako?

ilarra ereiteko sasoia izanik, zalantza dut zein ilar-klase egin: 
landare handia emango duena edo txikia emango duena. zein 
da bi ilar-mota horien arteko aldea? Eskerrik asko, ondo bizi. 
(Xabin zabala)
Ilar motza eta ilar luzearen arteko aldea hiru aiekatan laburbildu dai-
teke:

1.- Arbatzea: bakoitzak bere garaierako arba beharko dute, baina biek 
behar dute, motzak ere bai. 
2.- Denbora: hazten denbora gehiago beharko du luzeak, beraz, ge-
roago loratuko da eta fruituak beranduago emango ditu. 
3.- Uzta: luzeak lur sail berdinean uzta handiagoa emango du, leka 
gehiago alegia. 
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Urriaren 25 eta 27 bitartean Euskal 
Herriko emakume baserritarren lehen 
topaketen lekuko izan zen Murgiako 
(Araba) Goikueta aterpea. Etxaldeko 
Emakumeak taldeak antolatutako eki-
menean, elkar ezagutzeko eta saretzen 
hasteko aukera izan zuten hurbildutako 
baserritar eta landa eremuko emaku-
meek. 

Euskal Herriko Emakumeen mundu 
martxa oinarri
Etxalde mugimendua 2012an sortu zu-
tenetik ikusi zuten bertako hainbat kide 
emakumek elkartzeko beharra bazute-
la. 2015ean Emakumeen Mundu Mar-
txako karabana Euskal Herritik pasatu 
zenean, emakume baserritarrei haziak 
bidaltzeko deia egin zieten Etxaldeko 
Emakumeek. “Euskal Herri osotik hazi 
pila bat heltzen hasi ziren orduan: Ipar 
Euskal Herritik, Arabatik, Nafarroatik… 
eta hor ikusi genuen benetan bazegoela 
gogoa zer edo zer egiteko”, dio Maritxu 
Arroyo Cruz Etxaldeko Emakumeak tal-
deko kideak. 
 Jaso zituzten hazi horiek bezalaxe, 
Uzta Jasoz topaketetan ere Euskal He-
rriko txoko guztietatik iritsitakoak zi-
ren emakumeak. Eta ez Euskal Herri-
tik soilik; osteguneko mahai inguruan, 
esaterako, Via Campesinako atzerriko 

hainbat emakume baserritarrek hartu 
zuten parte: Indonesiatik, Paraguaitik, 
Almeriatik eta Frantziatik iritsi ziren. 
“Gure hausnarketak haiekin ere konpar-
titu eta topaketetan nazioarteko ikuspe-
gia txertatzeko gonbidatu genituen”. 

Aldarrikapenak Bilboko Feministon 
Herrira
Tailer teoriko nahiz praktikoak izan zi-
tuzten asteburuan zehar topaketetako 
parte-hartzaileek, gazta fresko, pasta 
edota fermentoen inguruko tailerrak, 
adibidez. Irakaspen praktikoak tailer 
teorikoagoekin lotzeko ere aprobetxatu 
zuten zita. “Zigilu ekologikoaren ingu-
ruan eztabaidatu genuen, araudi higie-
niko-sanitarioen gainean, autodefentsa 
feministaren eta gatazken kudeaketaren 
inguruan…”, dio Arroyok. 
 Asteburua borobiltzeko, Murgiatik 
Bilboko Feministon Herrira lekualdatu 
ziren topaketetako emakume baserrita-
rrak. Postua jarri zuten Bilbon, beraien 
proposamen politiko eta materialekin. 
Gero, inguruko emakume baserritarrek 
ekoitzitako produktuekin egindako baz-
karira batu eta manifestazioan parte 
hartu zuten. 70 emakume baino gehiago 
hurbildu ziren topaketetara, eta guztiak 
gogotsu eta antolatzen jarraitzeko ilu-
sioz bueltatu ziren etxera. n

Garazi 
Zabaleta

Feminismoa eta 
elikadura burujabetza 
bat eginik

EUSKAL hErrIKO AGEnDA

www.bizibaratzea.eus

Azaroak 17: Tolosa
Tolosako babarrun ale onenaren XXIV. 

lehiaketa. Babarrun azoka, lehiaketa gas-
tronomikoa eta babarrun jana.

Tolosako Babarrun Astearen baitan, aza-
roaren 15ean Lurra, baratzea, elikadura 

eta osasuna hitzaldia emango du Jakoba 
Errekondok. 19:00etan Topic-en.

Azaroak 17: Karrantza
Armañon parke naturala zeharkatzea, 

Karrantzatik Turtziozera. 17 kilometroko 
ibilbide lineala, autobus zerbitzuarekin. 

Zailtasun altua. Izena emateko:  
946 560 079 edo  

armanon.parke.naturala@bizkaia.eus.

Azaroak 17: Fontellas
Olioa nola egiten den ikustea eta dasta-

tzea. Artajo olio etxean, 12:00etan hasita. 
Informazio gehiago eta izen-ematea: 948 

386 225 / 608 840 369 / info@artajo.es.

Azaroak 17: miarritz
Agroekologia erosketa ereduak, Euskal 

Herriko kontsumo talde, elkarte, koope-
ratiben saretzea. 10:00etatik 13:00etara, 

Lurramaren egoitzan (Halle de Irati, 1. 
solairua). Izena ematea:  

ehkolektiboa@gmail.com.

ZURE HERRIKO EKINTZEN BERRI EMAN

edukia@bizibaratzea.eus helbidera 
idatzi edo www.bizibaratzea.eus  

webgunean bertan, oso erraz.

AGENDA OSOA NOIZNAHI IKUSTEKO

www.bizibaratzea.eus

Bizi Baratzea buletina 
jasotzeko, eman izena

Zure e-postan jasoko dituzu azken arti-
kuluak, galdera-erantzunak, agendako 

ekintzak, hitzak, esaerak, argazkiak... 
Euskal Herri osoko edukiak biltzen di-

tuen landareei buruzko buletin bakarra 
jasotzeko, bidali zure e-posta helbidea 
hona: bizibaratzea@bizibaratzea.eus
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Era guztietako salgaiak aukeran: ikus-entzunezkoak, mahai-jolasak, argitalpenak,  
laminak eta mapak, gorputzarentzakoak, bitxiak, eskulangintza, jantziak... 

Azaroaren 22an, 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

Jolas honen bidez perretxiko biltzaile ardu-
ratsua eta bikaina bihurtuko zara. Taula be-
rean 3 helburu eta hiru jolas izango dituzu. 
Basora joan eta zure ibilbidea eta helburua 
aukeratuta eta perretxikoak bildu beharko 
dituzu. Horretarako galdera bati erantzun 
beharko diozu eta hiru erantzun posible 
izango dituzu!

Ezaugarriak: 
– 8 urtetik gorakoentzat.
– 2-4 lagun.
– 20-40 minutuko iraupena 
Egilea: ARGIA.

Perretxiko zaindariak 
mahai-jolasa

34
gai  

musutruk

87
salgai

15 euro

Bizi Baratzea lamina 37 eta 38
Antton Olariagak eta Mattinek eginiko lamina originalak. neurriak: 35 x 50 zm.

Axpeko Biezko baserrian egonaldia
Bi lagunentzako asteburu pasa ederra.
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ArgiA JENdEArENTzAT oPAriA

“gogorkeriaren aurka 
gogortasuna”

AGENDA
kolore-truk merkatu soziala 
azoka
•	 Ordiziako plazan, azaroaren 17an, 

12:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 
20:30etara. 

•	 Munduko lurraldeen erakusketa: 
Ekuador, Errumania, nigeria, Maroko, 
Algeria, Sahara, Senegal.

•	 txokoak: jostailuen trukea, Gaztaren 
kofradia, puntu Morea, Euskaraldia, 
Gaztetxea, hiri hezitzailea, huts-gunea.

•	 jolas guneak, munduko dantzak eta 
musika... 

•	 Azoka. Bertan izango dira Fiare, 
Goiener, Izarkom, Farapi, Olatukoop, 
dar-dar, Basherri, Behieko, Gozatu eztia 
eta ARGIA.

Horixe zen leloa. Aitortu beharra dau-
kat, hemerotekara joan behar izan dut 
1968an Derion izandako okupazioa-
ren inguruko memoria freskatzeko. Ez 
guztiz ezezagun nuelako historia, 60 
apaiz ingururen Seminarioko itxial-
dia. Badakit bateren batek esango due-
la “oraingo gazte hauek ez dute gure 
herriaren historia ezagutzen”, baina 
datuen beharra neukan. “Eta apai-
zen itxialdiaz ari dela ez al du aipatu 
ere egin behar Gogor?”, ariko da pen-
tsatzen gazteari maldizioka ari dena. 
Bada bai, horretara noa.
 Gogor binilo originalak heldu dira 
ARGIAko erredakziora, “bere porta-
da eta guzti”, esan diote gazteari. Honi, 
berriz, diska haren kontua ezagun ba-
zaio ere, arrastorik ere ez du “portada 
mitiko” hartaz. Hortik hasi da bilake-
ta. Frankismoaren aurkako borrokaren 
ikurretako bat bilakatu zen kantu-sorta 
debekatu hura, 1968an Derioko Semi-
narioan euskal apaizek herriarekin bat 
egingo zuen eliza aldarrikatzeko egin-
dako itxialdiaren testigantza uzteko 
sortua; han kantatutako abestiak, ber-
tsoak... Hegoaldean grabatu eta Baiona-

ko Agorila diskoetxeak argitaratu zuen 
1969an, baina klandestinitatean zabal-
dua izan bazen ere, sutondo askotara 
heldu zen Gogor.
 Franco oraindik ere bizi-bizirik zela, 
zenbait lekutan ondo gordeta geratu 
ziren disko hauetako asko. Kili-kili al-
dizkariaren Bilboko Artekaleko egoitza 
zaharrean topatu dituzte 700 ale baino 
gehiago, erdoildutako alanbrez itxita-
ko kaxatan sartuta. LPak ez dira 1969. 
urtetik armairu hartan egon. Burdina 
lantzeko Basauriko lantegi bateko pisu 
handiko mahai baten ezkutuko gordele-
ku batean pasa dituzte urte gehientsue-
nak, eta Iñaki Egurrolari (Euskerazaleak 
elkarteko kidea) eman dizkiote.
 ARGIAri eman dizkiote orain, 50 ur-
teren ondoren, frankismoaren errepre-
sioaren ondorioz egiteke geratu zen lana 
amaitzeko. ARGIAk bere komunitatea-
ren artean banatuko ditu biniloak, bo-
rroka antifrankistaren ikur garrantzitsu 
izan zenaren 50. urteurrena betetzen 
den honetan. ARGIAren Azokan egongo 
dira eskuragai ARGIA jendearentzat, eta 
Durangoko Azokako stand-ean ere ba-
natuko dira. n

Proposatu ARgIA 
Sarietarako 
hautagaiak

Bidali oirureta@argia.eus helbi-
dera alor hauetarako hautagaiak: 
ikus-entzunezkoak, irratia, internet, 
prentsa, komunikazio ekintza eta 
merezimenduzkoa. ARGIAko lan-
taldean osatzen dugu epaimahaia, 
eta zuek bidalitako hautagaiak zu-
zenean zerrendara sartzen ditugu.

ARGIAren egutegia, salgai da da-
goeneko. Nahi al duzu berau sal-
tzen parte hartu? 10 egutegitik gora 
saltzen duten kolektiboek salmen-
taren %10 eskuratuko dute, eta 25 
egutegitik gora saltzen dutenek 
%20 (9 euro da egutegi bakoitza-
ren prezioa). Interesa duenak idatzi  
marrieta@argia.eus helbidera edo 
deitu ARGIAra: (0034) 943 37 15 45.

ARgIAren 
egutegia saltzea, 
kolektiboentzat  
diru-iturri

itsaso Zubiria Etxeberria 
@itsasozubiria
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Juan Antonio urbeltz

“Euskalduntasuna 
noraezean dago”
Iruñea, 1940. Folklorista. Euskal dantza eta musika tradizionalean aritua 
eta aditua. donostian eman du ia bizitza osoa, aurten zendu den Marian 
Arregi emazte eta musikariarekin batera. Goizaldi taldean aritu zen 
1958an eta Argia taldean ari da 2018an. dantza ikertzaile porrokatua. Lan 
frankoren egile saritua. Gipuzkoako dantzak liburuaren egile juan Ignacio 
de Iztuetaren figura “dantza”-n jarri du, Juan Ignacio de Iztueta y yo 
liburua (txertoa, 2018) argitaratu ondoren. Elkarrizketan pluralean aritu 
zaigu: “Marian eta bion izenean mintzo naiz,  bizitzan egindako guztia 
elkarrekin egin baitugu”.    

Zein da Juan Ignacio de Iztueta y yo libu-
ruaren helburua?     
Juan Ignacio de Iztuetaren ezagueran 
urrats bat gehiago aurrera ematea, ha-
ren izaera eta aiurria argitzea. Mundu 
apologetiko zalantzazko batek “gure 
pertsonaia”-ren errealitate historikoa 
–haren jatorria– nahastu baino ez du 
egin. Horrexek dantzei buruzko haren 
liburuan ikerketa-alor berri bat zabal-
tzera “behartu” gaitu; Iztuetak idatzi 
zituen edukiak eta formak aztertu ditu-
gu, azaldu zituen gai guztien iturburuak 
ikertu, esan zuen guztia kontuan har-
tu, baita isildu zuena ere. Horiexek dira 
gure peskizek argitzea bilatu dutena.  

Liburuak zer berri ekarri dio dantza alo-
rrean zuk egindako lan eskergari? 
Honezkero nahikotxo urte bete dut, be-
raz, euskal dantzaren aztertzeari eskai-
ni diogun bizialdia ixteko modu egokia 
da. Ahantzi gabe, gaiaren beraren za-
balerak Europako inauteriak eta beste 
dantza tradizionalak ikertzera eraman 

gaituela ezinbestean. Areago, Iztuetaren 
adiurrea dela eta, baita eman zaion ga-
rrantzia soziala ere kontuan hartuta, be-
rebiziko betebeharra iruditu zaigu bera-
ri buruz izan diren balorazioen gaineko 
kontrako posizioetatik pertsona hori 
aztertzea. Iztuetaren biografia “garbitu” 
beharra zegoen, bere gogoak, aldarteak 
eta munduan egoteko bere modu eraba-
tekoak azterketa historiko zorrotzaren 
galbahetik pasa behar zuten. 

Nor izan zen Juan ignazio de iztueta?
Zaldibian jaio zen 1767an. Iztueta per-
tsona berezia izan zen, berezitasun hori 
bizitza osoan pairatu zuen psikopatia 
edo soziopatiaren ondoriozkoa izan 
zen, Nortasun antisozialaren gaitza be-
zala ezagutua. Gaitz eta desoreka hori 
pairatzen dutenek inguru hurbilekoen 
aurka jo ohi dute. Iztueta [Gipuzkoako] 
Gaintzako Martín Antonio de Aldasoro 
eskribauaren etxean egindako lapurre-
tagatik auzipetua izan zen lehen aldikoz, 
Zaldibiako José Ignacio de Echave bika-

rioaren eskariz. Inkisizioaren Tribuna-
lak zabaldutako lehen prozesuan bere 
gaitasun manipulatzailea agerian jarri 
zuen, baita María Joaquina de Linzoain 
bere emaztearekiko izan zuen joera kru-
dela eta indiferentea ere. Epaitua eta es-
petxeratua izan zen, baina ez zuen ino-
lako alhadura edo errurik azaldu bere 
jokaerengatik, hau da, ez zeukan portae-
ra arduratsu izatearen inolako ideiarik, 
arduragabe totala zen.    

Hori konstatatzeko oinarri sendoak behar 
dira.
Noski. Gaitz edo trastorno horren pai-
ratzaileak planteatu dezakeen ekibokoa 
Robert D. Hare doktore kanadiarrak azal-
tzen du. Espezialista horren arabera, 40 
urte bete ondorenean, zenbait kasutan 
joera psikopatikoa gutxitu daiteke, baldin 
eta ez baditu muturreko ekintza bortitzak 
egin izan. Hasi berria duten “heldutasun” 
horrek laguntzen dio gaixoari, jendeak 
pertsona hori beste gisa batez ikusten eta 
hartzen. Horregatik baina, gaixo horiek 

 mikel Asurmendi 
 @masurmendi 
 ArGAZKIAK: DAnI BLAncO
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ez diote direna izateari uzten. Zaldibia-
rraren kasuan, hamalau urteko kartze-
la zigorra bete zuen bitartean, beta izan 
zuen bere nortasuna “egokitzeko”. Area-
go, bigarrenez ezkondu zen, Kontxsehi
-rekin, [Concepción de Bengoechea] eta 
horrek bizitzan hartu zuen norabidean 
eragin izan zukeen. Kontxsehi-k, nolabai-
teko oreka eman zion aldez edo moldez. 
Hala ere, Hare doktoreak dioenez, per-
tsona horien nortasuna ez da funtsean 
aldatzen.   

Gipuzkoako dantzak liburuaren kritika 
laburra egin duzu. Zein da kritikaren 
funtsa? 
Iztuetak doinu zaharrei buruz egiten 
duen azalpena ez dagokio Gipuzkoan 
behiala dantzan egiten zen ondareari. 
Gure ustez, bere ekarpenak haren aurre-
ko Danzas de cuenta-ko maisu batenak 
dira, ziur aski, Jesusen Lagundiko ikaste-
txe batean irakatsi zuen maisu batenak. 
Agian, ikasketa haiek ez zeuden araututa, 
baina maisu hura Azpeitian jardun zate-

keen Jesusen Lagundia kanporatu zuten 
urte berean; 1767an, Iztueta jaio zen ur-
tean. Jesusen Lagundiko ikastetxeak, XVI.
etik XIX.era bitartean, Europa eta Ame-
rikako elite intelektual guztien hezitzai-
leak izan ziren. Euren ikasgaien artean 
Dantza zegoen, Erretorika ikasgaiaren 
barnean egon ere. Dantzaren trebakun-
tza danzas de cuenta delakoetan espe-
zialistak zirenen esku zegoen. Ikasgai 
horren adibide oso interesgarria da Juan 
Esquivel Navarroren Discursos sobre el 
Arte del Dançado (Sevilla,1642) eskuko 
liburutxoa. Berean, besteak beste, dan-
tzen pausoak daude, cuatropeados izene-
koak. Iztuetaren liburuan dauden cuatro 
pelos pausoen antzekoak.    

Zein balore du iztuetaren Gipuzkoako 
dantzak liburuak? 
Apartekoa. Liburuak Danzas de cuenta 
metodoa jasotzea ahalbideratu zuen, libu-
ru bikaina da. Iztuetaren edizio hori gabe, 
metodoa galdua zatekeen. Baina, esan be-
zala, liburuaren ondarea ez da berea. 

Liburuaren izenburua iradokigarria da: 
Juan Ignacio de Iztueta y yo. Zergatik iz-
tueta eta zu?
Iztuetaren lehen emazteak, María Joa-
quinak, Linzoain abizena zuen, Erro 
ibarrekoa. Nire sendia handik dator. 
Bestalde, María Joaquinaren arbasoak 
Azpirozetik datoz, Larraun bailaratik, 
eta handik heldu dira ere Marianen ar-
basoak, nire emaztearenak, Arregi abi-
zenekoak. Aldi berean, Marian eta bion 
arteko lotura a-kausalak  daude, Ureta 
toponimian oinarrituta, baita Urbeltzia 
eta Harregy etxeetan ere, Baxenabarre-
ko Heleta herrian daudenak.   

Hain zuen ere, Sincronicidad, Predestina-
ción y Vínculos acausales azpititulua du 
liburuak. Zer dira kontzeptu horiek? 
Hiru kontzeptu horiek ideia berberari lo-
tzen zaizkio, eta da: euren arteko kausa-e-
fektu loturarik ez duten aldibereko bi edo 
egitate gehiagoren arteko agerpena, alta 
bada, lotuta daude kontzeptuaren esa-
nahiaren bitartez. 
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marian Arregi, zure emaztea, aurten hil 
da. Nor izan da zuretzat? Nor izan da eus-
kal kulturan eta zehatzago dantzaren in-
guruko zure lanetan?   
Marian nire emazte maitea izan da –
joana den arren, berarekin bizitzen ja-
rraitzen dut egunero–. Kaskabilo baten 
antzekoa zen, oro betetzen zuen be-
rezko xarma eta txinparta baten jabe. 
Halaber, sortzeko aparteko gaitasunak 
zeuzkan, musika intuiziorako tenpe-
ramentu eta jenialtasuna. Bere bizitza 
luzean doinu sorta zehatzak sortzeko 
gai izan zen, dantzagarriak ziren une 
berezitarako destinatuta. Euskal musi-
ka tradizionalaren alorrean Mariaren 
ekarpena bere- berezkoa da, ez du pa-
rekorik.

Liburu honekin folklorista lanean egin 
duzun ibilbidea bukatutzat jo al daiteke?   
Esango nuke baietz, neurriren batean 
behintzat. 1959. urtean hasi nintzen 
dantzari bezala, eta laster 60 urte be-
teko ditut dantzaren ikerkuntzan. Ziklo 
bat bete dut, espero dut beste ikerlari 
eta adituek osatua izatea.

Zer iritzi duzu gaur egungo dantza tradi-
zionalari buruz? 
Dantza berriei zentzu edota forma ema-
teko interesatu zaidan munduak, hau da, 
gure dantza tradizionalen funts sinboli-
koak, ez dirudi gaur egun interes handia 
sorrarazten duenik. Horrek jendartean 
nolabaiteko ardura sortu beharko luke, 
eta batez ere, gure agintariei kezka mo-
dukoren bat eragin beharko lieke. Izan 
ere, kontuan har dezagun beste zenbait 
herritan nola ari diren, Hungaria edo-
ta Kaukasoko nazioetan zein ongi jaso 
eta interpretatu izan dituzten dantza 
tradizionalak. Dantzak euren identitate 
kulturalaren berebiziko parte dira. Gure 
kasuan, aldiz, utzikeria dela, kultur no-
raeza dela, edota sorkuntza arloan da-
goen arduragabekeria dela eta, dantzak 
galduko ditugu, eta ez ezerk ez inork 
ditu ordezkatuko.          

Bat al zatoz egungo euskal dantzen ebo-
luzioarekin?  
Ez. Euskal dantzen bilakabidearekin 
ez naiz baikorra. Dantza tradizionalek 
eta berauek sortutako mundu kultura-
lak –neurri batean dantzak kontserbatu 
dira– dantza berriak sortu eta eszenara 
eramatea ahalbidetzen du. Ez dut nire 
burua goraipatu nahi, baina Marian eta 

biok dantza sorta bikaina ibilarazi dugu 
Argia taldean, hala nola, Eaurtako neska
-dantza, Irradaka, Muriska, Almute-dan-
tza, Iruñeko ezpata-dantza, Elgoibarko 
ezpata-dantza, Andoaingo ezpata-dan-
tza, Jorge Oteizaren apostoluen aurres-
kua, Galaiena esku-dantza... Edonola 
ere, dantzaren egoera kezkagarria da, 
ni behintzat kezkatzen nau, ezin  dugu 
ezerezkeria sorkuntza eredutzat hartu. 
Dantza tradizionalaren alorrean badakit 
zer den sortzea; ordea, ez dut ulertzen 
zen den “eboluzionatzea”.   

Noiz uzten dio dantzak tradizionala iza-
teari, eta noiz bihurtzen da modernoa?  
Dantza tradizionalen lengoaia ibilbide 
luzekoa da, modernoa da berez, ez du 
“modernizatu” behar. 

Dantza filma egin da aurten. telmo Esnal 
zuzendaria, Koldobika Jauregi produk-
zio diseinatzailea eta zu, Juan Antonio 

urbeltz koreografoa, zarete lan horren 
egile nagusiak. ArGiAko Gorka Bereziar-
tua kazetariak Esentzien koreografia-tzat 
jo du filma.  
Dantza filmean esentzien koreografia 
ikusi izatea funts metaforikoa kontuan 
hartzea da, izan ere, Telmo Esnal eta 
Koldobika Jauregik nire tesietan presen-
te dagoen intsektuen mundua aintzat 
hartu dute, zenbait inauteri eta ezpaten 
dantzetan era metaforikoan presente 
daudenak.  

Filmaren koreografoa zaren aldetik, zer 
iradoki dizu Bereziartuaren balorazioak? 
Niretzat ohorea da, baita interesgarria 
dantza zinemara ere eraman izana. Ez 
dantza bere horretan eraman izanaga-
tik, zentzu transzendentea ematen dio-
ten metaforak ageri izanagatik baizik. 

Zer ekarri du filmak dantza mundura? 
Edo zer eman dio dantzari berari? 
Urte askotako lanaren onarpena eta ai-
torpena aditzera eman ditu filmak. Area-
go,  munduari edota jendeari dantza eza-
gutzeko aukera eman dio, ez ulertu ohi 
diren “dantza tradizionalak” legez, “dan-
tzen erradiografiak” gisara baizik. Dan-
tzak X izpietan hartu izan balira bezala.   

Zein une historikoan dago euskal dantza? 
Ez da guztiz indarberritua. Gaur egun 
badago eredu “garaikidea”-k jotako 
sorkuntza gaitza, arestian aipatu du-
dan noraeza kulturalaren adierazle. Az-
ken ehun urteetan, dantza tradiziona-
la dantza klasikotik hartutako ereduek 
“kutsatua” izan da, eredu tradizionala 
ezabatzeraino, ez du probetxuzko ezer 
utzi, nolabait esanda. Orain, aurresku 
txapelketatik eratorritako eredu “garai-
kide” berriak ordezkatzen du tradizio-
nala, horrek dantzaren alorrean ez du 
egundo parekorik izan. Agurra delakoa 
dantzaren sor-muina bailitzan ari dira.      

dantzaren egoerak islatzen ote du euskal 
kulturak eta euskarak orobat bizi duten 
egoera?  
Zalantzarik gabe. Euskalduntasuna no-
raezean dago, egungo egoera eraman-
gaitza da. Juan Ignacio de Iztuetaren 
izaera nahasia, haren desorientazioa, 
bizi dugun eredu paradigmatikoaren 
segida da. Ezin zen besterik izan, Iztue-
taren eredua lotuta dago egungo egoera 
politikoari eta gure herriaren nazio kon-
tzientzia ezari. n

 » “Iztuetaren biografia 
‘garbitu’ beharra zegoen, 
bere gogoak, aldarteak 
eta munduan egoteko 
bere modu erabatekoak 
azterketa historiko 
zorrotzaren galbahetik 
pasa behar zuten”
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“CEsArE nEGrIrEn oBrAk IpurDI-BIsTAn uTZI Du IZTuETA”

Urbeltzek dioenez, Iztuetak publikatu zituen doinu zaha-
rrek dantza tradizional “kaotiko” interesgarriak iradoki-
tzen dituzte. Urbeltzek Bailar el Caos. La danza de la osa y 
el soldado cojo saioan (Pamiela, 1994) idatzi zuenaren ideia 
eman digu aditzera: 

“Dantza kaotikoaren eredu zoragarria Kuarrentako erregela da. 
Bere egituraren irregulartasuna bi aldiz agertzen da, alde batetik 
musika-esaldi ezberdinen neurri irregularra dago, hemezortzi guz-
tira, eta irregulartasun horren ondoren, esaldi bakoitza berriz zati-
tzen da dantzatua izan ahal izateko. Hona adibide edo hartxo hau:

1ª       15 neurri           8+5+2            10ª    13          4+6+3
2ª       12                       6+6                  11ª    10          6+4 
3ª       11                       5+2+4             12ª    14          8+6
4ª       12                       8+4                  13ª    12          6+6
5ª       13                       5+2+6             14ª      8          8        
6 ª      11                       5+6                  15ª    14          8+6
7ª       11                       4+3+4             16ª    12          6+6
8ª         9                       4+5                   17ª      8          8
9ª      15                        4+6+5             18ª    18          6+6+6

Errepara dezagun lehen esaldian: 15 neurri edo konpas. Bederatzi-
garrenean, berriz, neurri berekoa. Bada, lehena dantzatua izateko 
8+5+2 neurritan azpi zatitzen da, aldiz, bederatzigarrena 4+6+5 
neurritan. Gainerako esaldietan ere irregulartasunak daude.
 Dantza baten ikasketak ahalegin fisiko handia eskatzen zuen, 
eta oroimenezko proba izugarria da. Oroimena eta dantza Hesio-
doren Teogoniaren erreferente nagusiak dira. Hesiodok –poeta 
greziarra– kaosa jartzen du lehen lekuan dago. Ondoren, Geak,  
Uranorekin oheraturik, Mnemósine erditzen du –oroimena–, 
honek bederatzi gauetan kopulatu zuen Zeusekin eta bategite 
horretatik bederatzi Musak jaio ziren. Horietako bati, Terpsíkoreri, 
dantzaren jabetasun esanguratsua eman zitzaion. Dantza, beraz, 

oroimenaren alaba da eta Kaosaren biloba. Garbi dago, Danzas de 
cuentas delakoaren eredua, ohiz kanpokoa ematen badu ere, He-
siodoren eta bere Teogonia-n ainguratutako dago mitikoki.   
 Iztuetaren lanaren atzean Cesare Negri Milanese dago. Italiako 
Errenazimenduan dantzen maisua izan zen. Hain juxtu ere, haren Vi-
llanicco-tik lau konpas eta neurri “lerratu” dira Iztuetaren doinu zaha-
rren hainbatetara, zaldibiarrak Doinuen koadernoan publikatuta”.

Ez da samurra gero hori ulertzea. Nola jaso izan dira horiek 
guztiak?   
Cesare Negrik bere dantza metodoa1602an publikatu zuen, Iztue-
tak bere Gipuzkoako dantzak eta Doinuen koadernoa argitaratu 
baino 200 urte lehenago.
 Gure iritziz, Villanicco-ren lau konpas horiek delicatesen mo-
duko bat  dira, kultur espresio oso dotorea, iraganean Loiolako     
Ignazioren ikastetxeetan landu zuten berezko jarduera pedago-
gikoaren lekuko.  
  1767an jaioa –Jesusen Konpainiaren kanporaketa urtean–, 
hogeita hamar urte ondoren, Iztuetak Konpainiako maisu haiekin 
dantzan ikasi zuen nonbait, dantzaren artean eskolatu zuen nor-
bait aurkitu zuen.
 Hala berean, ziur aski, Iztuetak Azpeitian zegoenean dantzen 
maisu baten koadernoa aurkitu zuen. Zaldibiarrak baina, koader-
noa desagerrarazi zuen hiltzean, baita dantza eta soinuen liburue-
tako apunte guztiak ere. Hala ere, guk aztertu dugunez, ez zuen 
pentsatuko berak agertutako doinu zaharrak kutsatuta geratuko zi-
renik, Cesar Negri maisuaren lau konpasek agerian utzi dituztenak.

Zein da zure ikaspena edo ondorioa? 
Hitz batez: Iztuetak euskal munduaren aurrean –eta gipuzkoar 
gizartean partikularki– antigoalean galdutako dantzen aitabitxia 
bezala agertu nahi izan zuen. Baina, bi mende lehenagoko Cesare 
Negriren obrak ipurdi-bistan utzi du Iztueta, guk demostratu du-
gun bezala. 
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Ez dakit egia den, baina berdin zait: zu-
rrumurrua iritsi zitzaidan, duela urte 
asko, artista batek proposamen bat 
aurkeztu zuela Gipuzkoako Artista Be-
rrien lehiaketara, oraindik lehiaketa 
zenean: lehen saria jasotzen duen lana-
ren kopia perfektua egingo dut. Keinu 
sinple horrekin dena hankaz gora bo-
tatzen zuen. Izan ere, lehen saria jaso-
tzen duen lana zehatz-mehatz kopia-
tuta sortzen den lanak ere lehen saria 
jaso beharko luke berez. Baina lehen 
saria jasoko balu, kopia horren beste 
kopia zehatz bat egin beharko luke, eta 
hark ere lehen saria jaso beharko luke, 
eta horrela bukle infinituan. Eta hori 

gauzak asko konplikatzea zen. Epai-
mahaiak ez zuen onartu keinua eta baz-
ter geratu zen.
 Zurrumurrua egia izatera, proposa-
men hori aurkeztu zuena Jon Mantzi-
sidor Uria (Zumaia, 1973ko apirilaren 
19a) izan zen. Eta badu zentzua bera 
izateak; aurkeztu izan dituen beste 
hainbat arte proposamen ere polemi-
koak izan ziren bere garaian, irri gaizto 
bat ateratzeko modukoak, jolastiak. Era-
kusketa aretoko argiak sabaitik kendu 
eta, itzalita, hormaren kontra erakutsi 
zituen Rekalde aretoan 2007an.
 Bere keinuek zeinu izaera hartzen 
dute askotan, eta beste batzuetan zei-

nuak keinu bihurtzen ditu. Argazkietako 
lan honetan, bideoan apaizak hitz egiten 
zuenean soinua erabat ezabatu zen: isil-
tasun digitala. Eta amaitzen zuenean eli-
zak, aretoak egiten zuen oihartzuna eta 
jendearen zarata entzuten zen. Horrek 
eskuen keinuak agerian uzten zituen 
eta erakusketaren muntaketan pieza 
horiek egin zituen buztinez apaizaren 
esku-keinuak imitatuz. 
 Keinu jolastiekin zeinuak kolokan ja-
rri zalea da. Komiki txundigarriak ka-
leratu zituen garai batean. Karidadeko 
Bentako musika konposatu zuen, Gora 
Japoneko partaide da. Egun, musika in-
probisazioan dabil gehienbat. n

OIHARTZuNA. 2015
Bideoa eta buztinezko piezak. neurri aldakorrak.Xabier Gantzarain 

@gantzarain

jon Mantzisidor

Keinuak eta zeinuak
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kuLtuRkRItIkA

Svetlana Aleksievitx kazetari bielorrusia-
rraren lana Iker Santxok itzuli eta Elkarrek 
argitaratu zuen iaz. 2015ean Nobel Saria lortu 
zuen egileak. Ia milioi bat emakume sobie-
tarrek parte hartu zuten II. Mundu Gerran, 
1941etik 1945era, eta haien ahotsak, haien 
gerrarekiko bizipenak jaso ditu orriotan.  
 100 bizitza historia 300 orrialdeko errepor-
tajean dugu. Gerra horren memoria pelikula 
estatubatuarretan eta eleberri europarretan 
ezagutu ditugu nagusiki, protagonistak gizo-
nezkoak, juduen eta alemaniarren ingurukoak. 
Oraingoan aldiz, Sobietar Batasuneko emaku-
me soldaduak dira protagonista.  
 Izugarrikeria sorta bat topatuko dugu libu-
ru honetan, baita pasarte hunkigarriak ere. 
Lehen atalean emakumeen gerraren historia 
idatzi izan nahi duela dio, “ezkutuan geratu 
den mundu oso bat ezagutzera emateko”. Bere 
asmoa gerran dagoen gizakiari buruz idaztea 
izan da, sentimenduez eta arimari buruz, ez 
ideia handiei buruz. 
 Hurrengo 16 ataletan titularrek aurkeztu-
ko dizkigute mintzagaiak: memoria, gizon-e-
makumeen artekoak, gerrako eta gerratik 
kanpoko ni-ak, gerra bera eta gerra ostea. Zer 
da gerra bat bizitzea? Historia hau ere kontatu 
behar da, ikuspegi desberdinetatik begiratuz. 
Izan ere, aurreko belaunaldien bizitza nola-
koa zen ezagutzeko oso lan baliagarria da. 
 Gizon eta emakumeen artekoak maiz 
agertzen dira. Edertasuna, goxotasuna 
eta zaintza “femeninoak” faltan su-
matzen dituzte batzuek zein besteek 
frontean. Elkarri neba-arreba deitzen 

zioten eta emakume soldaduek gizonen bizitza 
egin zutela adierazten dute. 
 Gerran bizirauteko erdi-gizaki erdi-animalia 
izan behar duzula diote eta beste logika bate-
kin pentsatzen duzula. Dena beltza eta gorria 
zen, zikina eta odola. Neguko hotza eta hezur 
hautsien hotsa. Hala ere, bizitzan funtsezkoa 
dena deskubritu ei da bertan. Irribarreak, zi-
garroak, elkarrizketak.
 Hildakoen artean bizitzen ohitu zirenerako 
“garaipena” heldu zen eta bizitzaren beldur 
izaten hasi ziren. “Herriaren etsai” bihurtu 
ziren batzuk eta gaixotasunak agertzen hasi 
ziren. Gizonek emakumeak bertan behera utzi 

zituzten. Ez zituzten aintzat hartu 40 urte 
pasatu arte.

  Liburua oso gogorra da, baina 
beharrezkoa. Gertatu zena ez 
ahazteko. Idealak desmitifikatze-
ko. Emakumeak ikusgarri egiteko. 
Jendeak egoera lazgarrietara ego-
kitzeko moduez gogoetatzeko. n 

Oso gogorra,  
baina beharrezkoa

» LIBuRuA

Svetlana Aleksandrovna 
Aleksievitx idazle bielorrusiarra 

(Stanislav, 1948).   

Gerrak ez du 
emakume 
aurpegirik 

 
sVETlAnA AlEksIEVITx

Itzultzailea: Iker Sancho 
 

Elkar, 2017

Amaia Alvarez uria
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kuLtuRkRItIkA

Gabonetan turroiekin gertatzen den bezala, 
santu guztien egunaren inguruan badugu mu-
sikazaleok hitzordu garrantzitsu bat: Tolosako 
Abesbatza Lehiaketa hain zuzen ere. Aurtengo 
edizioa bereziki interesgarria izan da, arrazoi 
askorengatik: alde batetik, 50. edizioa izan da, 
eta urteurrena ospatzeko hainbat kontzertu 
berezi antolatu dituzte, batzuek merezi izan 
dute eta beste batzuek ez hainbeste, dena 
esan behar da; bestetik, aurten entzun  ditu-
gun abesbatzen kalitatea zinez altua izan da, 
eta horrek bai ematen diola prestigioa holako 
jaialdi bati. 
 Mundu osotik etorritako hamasei koruk 
hartu dute parte aurtengo lehiaketan eta, esan 
bezala, maila altua erakutsi dute orokorrean. 
Halere, hasieratik deigarriak suertatu ziren 
Ukrainatik zetorren Oreya abesbatzaren eta 
Letoniako Kamer Koris taldearen aktuazioak, 
perfekzio tekniko handikoak eta, aldi berean, 
orijinalak beren planteamenduetan. Ez ginen 
harritu, ba, bi abesbatza hauek finalean ikusi 
genituenean, Suediako Sr Jacobs Vokalensem-
ble eta Indonesiako Batavia Madrigal Singers 
taldeekin batera. Izan ere, azpimarratu ditut 
ekialdeko bi taldeen lan zoragarriak, baina ai-
tortu behar dut txundituta utzi ninduela abes-
batza indonesiarrak, batez ere finalean izanda-
ko aktuazio distiratsuan. Oso lan konplikatua 
izan zuen nazioarteko epaimahaiak, lau talde 
horiek erabat erakargarriak eta perfektuak di-
relako, baina oso desberdinak. Indonesiakoek 
sonoritate inguratzaile eta musikaltasun apar-
ta zituzten; Suediakoen indarra, berriz, doita-
sun teknikoa zen, eta, Ukrainako eta Letoniako 

taldeen obrak lantzeko modu berezi eta fina 
deigarria zen. Azkenik, Letoniako Kamer Koris 
taldeak publikoaren sariarekin batera, 50. To-
losako Sari Nagusia irabazi zuen. Oso merezita. 
Sari berezi batzuk ere banatu ziren: Progra-
ma Onenaren Saria Suediako taldeak eraman 
zuen;  Zuzendari Onenaren Saria etxean geratu 
zen, Gabriel Baltes tolosarrak (Kup Taldearen 
zuzendaria) eskuratu baiztuen; Lan onenaren 
saria Alemaniara joan zen Arnold Schönbergek 
idatzitako Friede aur Erden lanaren interpre-
tazioarengatik eta Euskal Abesti Baten Inter-
pretazio Onenaren Saria Asturiaseko El León 
de Oro abesbatzak lortu zuen, Javier Bustoren 
Bidasoa lanaren interpretazioagatik. n

kalitate gorena

» kOntZERtuA

50. Tolosako  
Abesbatza Lehiaketa

Urriaren 31tik azaroaren 4ra arte. 
Tolosako Leidor Antzokia.

Letoniako 
Kamer Koris 

taldea. 50. 
urteurreneko 

Tolosako 
Abesbatza 

Lehiaketako 
Sari 

Nagusia eta 
publikoaren 

sariaren 
irabazlea.

montserrat Auzmendi del Solar
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irati majuelo itoiz 
ArGAZKIA: ADOLfO LAcUnZA

ZuZENEKO EmANALDIA

Asteazkena, iluntzeko zortziak. Kondes-
table Jauregiko areto gotikoa night club 
argiz iluminatuta, parean sei ikusle. Ho-
rrela izan ohi da, egun batean aretoa 
gainezka duzu, eta hurrengoan sei begi 
parek sostengatzen dizute ikuskizuna. 
Zenbaitetan, euskarazko antzerkiak me-
rezi baino aulki gutxiago betetzen ditu 
gurean. Publiko urriak ez du, ordea, sor-
kuntza-lanen maila jaisten, eta are gu-
txiago Iñaki Ziarrustaren pareko akto-
reekin. Euskaraz sortze hutsa opari bat 
den garaiotan, sei ikusleetako bakoitzak 
banan-banan jaso zuen zegokion oparia.
 Tipo normala ei zen, familia-gizona, 
enpresako langilea, herrian ezaguna. 
Tipo normala: matxista ustela eta bor-
txatzailea. Horrela aurkezten du an-
tzezlaneko protagonistak bere mende-
kuaren biktima. Kamerinoko aulkian 
eserita, azkazal larrosekin melena 
orrazten duen bitartean, mendekuaren 
arrazoiak banan-banan aletzen ditu zi-
legitasun osoz. Istorioaren oinarrian 
gure inguruko edozein herritan eta edo-
zein familiatan bizitako gertaerak dau-
de: bortxaketak eta jazarpen sexuala. 
Anaia txikiaren perspektibatik, gizon 
normal haren eskutan arrebek paira-

tutakoak haurtzaroa lapurtu ziola ai-
tortzen digu amorruz. Normaltasunez 
makillatutako istorio gordin eta minga-
rrien adibide bat, beste behin ere.
 Gordintasuna, baina, sentsualitatea-
rekin nahasten da eszenatoki honetan. 
Night clubetako argiek anaia txiki hura 
pole-dancer indartsu bilakatzen dute 
tarteka, eta haurtzaroko oroitzapenak 
gau-giroko koreografia erotikoekin 
nahasten dira barran gora eta behera. 
Gizon normal hark egindakoa normal-
tzat hartzen den arren, protagonistak 
argi dauka jazarpen haiek ezin direla 
ordainik gabe utzi. Zehatz-mehatz, pau-
suz pausu eta odol hotzez planifikatuko 
du mendeku bitxia:
 Lehenik eta behin, emakume bihurtu 
beharra dauka. Baina ez edozein ema-
kume, bortxatzailea den gizon normal 
horrek kontsumitu nahiko lukeen ema-
kume eredu hiperfeminizatu eta sexua-
lizatua baizik. “Itzelezko putadea”, bere 
hitzetan, edertasun-kanon horrek exi-
jitzen dituen sakrifizio estetikoak eta 
takoi altuak kontuan hartuta. Estetikaz 
aparte ere, emakumeek emakume iza-
teagatik gizarte honetan senti dezake-
ten beldurra ere esperimentatu beharra 

du. Izan ere, beti gizon izandako batek 
bere rolak deseraiki behar ditu emaku-
mearen papera interpretatu ahal izate-
ko. Ederra da ikustea mendekuaren pro-
zesua Ziarrustak pertsonaia eraikitzeko 
egindako prozesuarekin bat datorrela 
hein handi batean. Mendekuaren biga-
rren pausua pole-dancer bihurtzea da, 
eta tipo normala limurtuko duen dantza 
erotikoa prestatzea. Eta, azkenik, guz-
tietan garrantzitsuena, mendekua buru-
tzeko baldintza egokiei itxoitea. Hau da, 
antzezlaneko protagonistak gizon nor-
mal haren neurrira egindako mendeku 
ez horren normala deszifratzen digu. 
Edo bestela esanda, justizia poetikoa. 
 Baina ai! Ziarrustaren antzezlan bat 
da hau eta, hortaz ezin besaulkian la-
sai egon! Aurretik abisatzen dizuet, adi 
egon detaile guztiei, ez erlaxatu. Isto-
rioak historiari buelta ematen diotelako 
dira istorio, eta imajinazioak gezur asko 
izkuta ditzake. Errealitatea eta fikzioa 
elkartzen direnean edonor eror daite-
ke errelatoaren tranpan. Ez saiatu ihes 
egiten, ez kendu begirada. Bortxatzai-
leak pertsona normalak diren heinean, 
Tomirisen biktima gutako edonor izan 
daiteke eta. n

gizon normal 
batentzako 
mendeku 
anormal bat

tomIrIS ANTZEZLANA
noiz: Urriaren 10ean. 

non: Iruñeko Kondestable Jauregian. 
Garaikide zikloa.
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Erraza

Zaila

Bertso-zopa

gurutzegrama

Sudokua

Ebazpenak

ezker-eskuin:
1. Izotza. Iltze. 2. Oroimena. 3. Kantitatea 
adierazteko atzizkia. Ar sortzaileak. 4. 
argazkiko musika taldea. Gazte Abertzaleak. 
5. Landa, salbu. Zekor. 6. Altua. Ardi 
hitz-elkarketan. 7. Jendaurreko salmenta-mota. 
8. Beldur bizia. Ilun dagoen egunaren zatia.

Goitik behera:
1. Norabait joatea. 2. Umea izan. 3. ... 
hartu, lo egin. Zuhaur. 4. Nagi. Ehunetan 
edo oihaletan gertatzen den urradura. 
5. Akatsak, narrioak. 6. Nafarroako 
herria, Galoze udalerrikoa. Zilarraren 
sinbolo kimikoa. 7. Torturaren Aurkako 
Taldea. Luzera neurria, metroa baino 
zerbait laburragoa. 8. Ahitu, bukatu. 9. 
Elkargoa, erkidegoa. esker-eskuin: 1. Jela, Itze, 2. 

Oroitza, 3. Ada, Aitak, 4. Niketz, 
Ga, 5. At, Txekor, 6. Luzea, Art, 
7. Enkante, 8. Izua, Gaua.
 Goitik behera: 1. Joanaldi, 
2. Erditu, 3. Loak, Zeu, 4. Ai, 
Etena, 5. Tatxak, 6. Izize, Ag, 
7. TAT, Kana, 8. Agortu, 9. 
Elkartea.

Erraza

Zaila

Lehen urtean denok geneukan
hortako bildur______.

Mutikotxo bat ailegatu zen
pelikuletan______:

argal-argala umil-umila
ta ez ______ergela.

Ezin omen da berriz itzuli
_____pentsatuz bestela

gustora nago jakinik orain
osasuntsu _______. (bis)

Hona etorri ta ______ gendun
hainbeste medikutara!

Azkenerako poz bihurtu zen
hasierako______.

Gaur postal baten nabaritzen dut
haren penaren______.

Kilometrotan urruti baina
gogoz hurbileko gara

eta bisitan geu _______ gara
bera etorri ezin____. (bis)

Mutiko hura ____dadila
beste askoren eredu.

Sinesgaitza da hain urrunetik
nora daitekeen_____.

Txernobileko haur guztientzat
beso ________ gaude gu.

Beraz hemendik aurrera ere
nahi balute, hona____!

pentsa ez arren maitasunagaz
asko _____ dezakegu. (bis)

Osa ezazu Miren Amurizak 2008an Arrasaten botatako bertsoa. Laguntza behar izanez 
gero, bertsoari falta zaizkion hitzak zopan bilatu. Doinua: Zure eskaerak egia esan Gaia: 
Urte askotan, zuen etxera Txernobildik ume bat etortzen zen udan. Gaur gutun bat jaso 
duzu, non umeak dioen osasunez ondo dagoela eta zuenera ezingo dela berriro etorri.
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haurtzaro gogor baten ondorioak atzean utzi asmoz, 2006an 
Bartzelona aukeratu zuen bizitoki Carmen Juaresek (Valle, 
honduras, 1986). Gaur egun, emakume Migratzaile anitzak  
elkarteko koordinatzailea da eta zainketa lanak Gizarte 
hezkuntzako ikasketekin uztartzen ditu.

Zergatik aukeratu zenuen Katalunia?
Nire amaren neba Bartzelonan bizi ze-
lako. 2006an etorri nintzen, hemeretzi 
urte nituenean. Oso gaztea nintzen eta 
ama lasaiago zegoen familiarekin eto-
rriko nintzela jakinda. 

Nola gogoratzen duzu iritsiera?
Izugarria izan zen. Gogoratzen dut ekai-
nean, Sant Joan bestaren sasoian etorri 
nintzela. Hondurasen 17:30ean iluntzen 
hasten zen eta, neska izanik, ezin nin-
tzen kalera atera. Bartzelonara 20:30 
inguru iritsi nintzen eta eguzkia seku-
lakoa zen... Oraindik gogoratu dezaket 
askatasun sentimendu hura. Kontrastea 
ikaragarria zen. 

Gizarteratzea erraza izan al zen?
Biztanleen aldetik bai, baina burokra-
ziarenetik ez. Ikasketak nituen eta nire 
sentsazioa zen, Europan egonik, erra-
za izango zela lana aurkitu eta logela 
bat alokatzea. Denbora gutxi behar izan 
nuen errealitatea guztiz desberdina zela 
ikusteko. Paperik gabe alternatiba ba-
karra zen taberna batean hamabi orduz 

eta 400 euroren truke lan egitea, edo nik 
egin nuen bezala, kopuru berberaren 
truke ehungintzan, baina zortzi orduz 
lan eginez. 

Zer deritzozu Atzerritarren Legeaz?
Bidegabea, arrazista eta klasista da. 
Aberatsa bazara, dena da erraza. Baina 
dirurik gabe, hiru urtez legez kanpo bi-
ziraun behar duzu, gerora paperak egin 
ahal izateko. Horrek dakartzan ondorio 
guztiekin, noski. Arazoa da mundu za-
balean uste dugula Europak giza eskubi-
deak errespetatzen dituela eta oso oker 
gabiltza. 

Nola eragiten dizue garbiketa eta zainke-
ta lanetan ari zareten etorkinei ogibideak 
sarri duen esplotazioak?
Etorkinok Europara etortzen garenean 
ez dakigu zeintzuk diren gure eskubi-
deak. Hori da arazorik larriena. Kon-
traturik izan ez arren babesten zaituen 
langileen sindikatu bat dagoela inork 
gutxik daki hasieran, adibidez. Niri ere 
pasa zitzaidan: sei urtez 24 orduz ema-
kume bat zaintzen lan egin nuen 750 

Carmen Juares. Zaintzaileak zaintzea. 

Aitaren hilketa

“hamar urte bete berri nituenean aita 
erail zuten nire aurrean. hiltzaileen hel-
burua zen familia osoa hiltzea, baina 
gu libratu ginen gure kontra prestatu 
zituzten balak trabatu zirenean. Gero-
ra, bizirauten saiatu ginen, baina ha-
mahiru urte nituenean depresioaren 
lehen sintomak agertu zitzaizkidan. 
haurtzaroan bizitakoaren ondorioz 
eta hondurasen nagusi zen indarkeria 
zurrunbiloaren testuinguruan, nahas-
te obsesibo konpultsiboa diagnostika-
tu zidaten. hirutan saiatu nintzen nire 
buruaz bertze egiten eta psikologoak 
gomendatu zidan honduras utzi eta 
bizitza berri bat abiatzea”.

“Ezinbestekoa da zaintza 
lana politika guztien 
erdigunean jartzea”

 Saioa Baleztena 
 @SaioB 
 ArGAZKIAK: JOAn MATEU
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euroren truke. Hasieran eskertuta sen-
titzen nintzen, errealitatearen larri-
tasunaz jabetu arte. Informazio falta 
sekulakoa da. 

pobreziak emakume etorkin aurpegia 
du oraindik. Zergatik? 
Gizartearen iruditeriak uste duelako 
zaintza eta garbiketarako lanak egite-
ko gai besterik ez garela. Zoritxarrez, 
emakume feminista liberal batek baino 
gehiagok uste du garai batean amonek 
edo amek egiten zuten lan hori, gaur 
emakume etorkinek egin behar dute-
la. Berdintasuna aldarrikatu bai, baina 
Martxoaren 8ko manifestazioetan, bere 
seme-alabak zaintzeko gaizki ordain-
dutako emakume etorkinen lanaz ba-
liatzen den emakume bat baino gehiago 
ikusi izan dut.

orain lana ikasketekin uztartzen duzu. 
Nola doa?
Gizarte Hezkuntza ikasten ari naiz, uste 
baitut bakoitzak gizartean zertxobait 
ereiten badu, eraldatu ahal izango dugu-
la. Mundua oso gaizki dago, beraz, edo 
esku hartzen dugu edo arazo larriak izan-
go ditugu. Zaintzaren lanak utzi eta alor 
honetatik jo nahi dut, baina ez da erraza. 

Eta horrez aparte, Emakume migratzai-
le Anitzak elkarteko koordinatzailea ere 
bazara. Zer deritzozu elkartearen ekar-
penaz? 
Duela bi urte sortu genuen elkartea 
hamabost lagunek eta gaur egun 250 
inguru gara dagoeneko. Whats App 
bitartez mantentzen dugu kontaktua, 
gutariko gehienek 24 orduko lanal-
diak dituztelako eta ekintza gehie-
nak asteburuetan egiten ditugu. Gure 
ekarpena ezinbestekoa izaten ari da 
esplotazio testuinguruan murgilduta 
dauden hainbat eta hainbat emakume-
rentzat. Heziketa, babes psikologikoa 
eta legala eskaintzen ditugu eta fun-
tzionatzen du.

Zaintzaileak zaintzea ezinbestekoa iza-
ten da.  
Bai noski, baina gizarteak ez ditu zain-
tzaileak zaintzen. Kontrakoa. Horre-
gatik ikusten dugu, emakume etorki-
nen artean sarri autoestima eta osasun 

arazo larriak suertatzen direla. Ema-
kume Migratzaile Anitzak elkartean 
hau da gure erronketako bat, testuin-
guru honetan bizi diren emakumeak 
babestea. 

Begi onez ikusten al dute elkartea zain-
tzen dituzuen familiek?
Denetarik dago, baina, noski, zaintzai-
leak etxean esplotatuta dituzten familiei 
ez diegu mesederik egiten. Behin, adibi-
dez, familia batek deitu zuen elkartera, 
ama zaintzen zuen zaintzaileak gure bi-
leretako batera etorri nahi zuelako eta 
bileraren edukia ezagutzeko. Guk lan 
eskubideen inguruko ikastaro bat zela 
azaldu genionean debekatu egin zion 
etortzea. 

Zein da erakunde publikoen erronka na-
gusia? 
Ezinbestekoa da zaintza lana politika 
guztien erdigunean jartzea. Eta erdi-
gunean esaten badut, erdigunean da. 
Alegia, erabakiak hartzen diren era-
kunde guztietan. Udalak zaintzarako la-
nak egiteko zerbitzu itunduak baditu, 
ezinbestekoa da lanaren uztartzearekin 
konpromisoa bermatzeko klausula bat 
jartzea, adibidez. n 

“Zoritxarrez, emakume feminista liberal batek 
baino gehiagok uste du garai batean amonek 

edo amek egiten zuten lan hori, gaur emakume 
etorkinek egin behar dutela”.
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“sektarioak bai, baina 
ez horrela” lelopean, 
unibertsitatera itzuliko dira 
iAren egungo ildoa babesten 
ez duten militante ohiak

mTV is Basque

gerturik dugu orola

TMEO fanzine satirikoak kokotekoa eman 
dion Santi Orueri, bere txisteen ukitu arra-
zista eta xenofoboagatik. Minduta topatu 
dugu komikigilea, bere egongelako leihotik 
platanoak jaurtitzen dizkien bitartean ka-
lean dabiltzan afrikarrei. “Nahiago nuen 
granadak jaurti, gozoagoak dira, baina al-
boko bizilagunarentzat siesta sakratua da. 
Eta geroz eta gehiago izango dira gure ema-
kumeak lapurtzera datozenak. Ikusiko dugu 

zer gertatzen den TMEOkoei lana kentzen 
dietenean”. Haserre mintzo da fanzinearen 
paperaz: “Adierazpen askatasuna eta ostiak, 
nire txisteetan jende guztiak pentsatzen 
duena esateagatik zigortu naute faxista ez-
kertiarrek. Hobe lukete Espainiako mugako 
hesia bost metro igo eta frankotiratzaileak 
ipintzea. Ni bezalako herritar xumeari hile-
ko soldata joaten zaio platanotan. Ez al die 
kezkarik eragiten?”.

Leioan egindako pren-
tsaurreko masibo ba-
ten bidez Ikasle Aber-
tza leet ako zenb ait 
militante ohik adierazi 
dute “unibertsitatean 
matrikulatzeko asmo 
irmoa” daukatela, gaur 
egungo IAri erakusteko 
gauzak nola egin behar 
diren. “Sektarioa” iru-
ditzen zaie egun IAk 
hartu duen ildo politi-
koa: “Duela 15 edo 20 
urte, orduan bai ginela sektarioak fun-
damentuz, ez orain bezala”, IAko bozera-
maile ohi batek azaldu duenez. Taldeak 
ez du baztertu ikasle antolakunde berri 
bat sortzea, baina izenarekin zalantzan 

daude. “IA (pm) jartzea proposatu du 
kide batek, baina akaso jendea nahastu-
ko dugu; agian Oldartzeneko Beteranoak 
(OB) jarriko diogu, guk gauzak OB, ale-
gia, hobe egiten genituela adierazteko”.

IAko hainbat militante ohi, Leioan egin duten prentsaurrekoa atontzen

santi orue komikigilea: “Ez al daukat 
eskubiderik ‘beltz putakumeak’ 
deitzeko beltz putakumeei?”

Oruek errefuxiatuei eskainitako lan 
ugarietako bat
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                         itsasargiak
                             kultura
             beranduegi / humorea
                    bertso zaharrak
              kirol tribiala
                         perretxikoak
                               kultur tribiala
          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 !
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