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Bada beste modu bat.

EUSKARAZ ERE, 

NATURALTASUNEZ

Munduan hainbat hizkuntza daude
hizkuntza bat mundua da,
hitz bakarrean mundu bat dago
gure munduan euskara
hitz egitean bi mundu biltzen
dira bakar batetara
eta euskaraz hitz bakoitzean
mundura zabaltzen gara.
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Barbara Balzerani Italiako 
Brigada Gorriak talde armatu 
komunistako buruzagia izan 
zen. Aldo Mororen bahiketan 
parte hartu zuen 1978an. 
21 urte egin ditu espetxean.
OrIOL CLAvErA

AZALEKO ArGAZKIA:  
DANI BLANcO





Ez kuartel zaharra, 
ezta berririk ere

PANORAmA

Donostiako Loiola auzoan, Urumeako eskuin ibarreko lurrek 92 urte 
daramatzate gizon armatuek okupatuta. 1936ko estatu kolpean Gipuzkoan 
faxistek izan zuten egoitza eta gune ia bakarra dira “Loiolako Kuartelak”. 
Donostiako Udalak etxebizitzak eraikitzeko eskuratu nahi ditu lur horiek, 
baina militar espainiarrentzat beste lur batzuk emanez Zubietan. Eta 
hala, kuartelaren azpiegitura handi ezdeusa, alferrikako gastu publikoa 
eta gizon armatuak inguruan izatearen arriskua herritarren gain utzirik. 
Irudian: Bake-ekintza talde antimilitaristakoek, errefuxiatuekiko elkartasun 
mugimenduko kideek eta Loiola eta Martuteneko bizilagun batzuek 
larunbatean elkarretaratzea antolatu zuten.

Testua: Ibai Arrieta · Testua: Axier Lopez



ArGiA

Herritarren baimenik gabe posta 
elektronikora, Whatsappera edo sare 
sozialetara hauteskunde-propaganda 
bidaltzeko lege proiektua bultzatzen 
ari dira Espainiako Estatuan. Beste 
erakunde eta enpresentzat debekatuta 
dagoen datuen erabilera egiteko aukera 
izango lukete alderdiek, legea onartzean. 
Espainiako gorteetan ordezkaritza 
duten alderdi guztiek babestu dute 
hauteskunde-propaganda herritarren gailu 
digitaletaraino bidaltzeko aukera ematen 
dien egitasmoa.
 Edozein komunikazio-bide zuzen erabili 
ahalko lukete alderdiek propaganda 
bidaltzeko, tartean Whatsapp bezalako 
mezularitza zerbitzuak, posta elektronikoa 
eta sare sozialak. Gainera, lege proiektuaren 
arabera, alderdiek baimenduta edukiko 
lukete datu pertsonalak biltzea, herritarren 

iritzi politikoen inguruko profilak osatu 
ahal izateko.
 Datuak horrela erabiltzea debekatuta 
dago Europar Batasunean Datuen 
Babeserako Araudi Orokorra indarrean 
sartu zenetik, enpresen komunikazio 
komertzialetarako behintzat. Baina 
hauteskunde-kanpainetarako salbuespena 
gehituko balitz, alderdiek aukera izango 
lukete beste guztientzat debekatuta dagoen 
datuen erabilera egiteko.
 Senatuan helegiteren bat aurkezteak 
bakarrik atzeratu dezake legea indarrean 
sartzea, orduan Espainaiko Kongresuak 
onartu beharko lukeelako, baina oraingoz 
senatariek aurkeztutako 32 helegiteetatik 
bakar batek ez du lortu gainontzeko 
taldeen babesik. Akordio falta horren 
erruz, 2019ko hauteskundeetarako 
alderdi politikoek aukera izango 
dute profil ideologikoen araberako 
hauteskunde-propaganda bidaltzeko. 

Hauteskunde-propaganda gailu 
digitaletara bidaliko da 

Atzo Galdakaoko 
ospitalean egon 
nintzen. euskaraldiko 
txapa gutxi ikusi 
nituen. emaztearekin 
bazkaltzen nengoela, 
zerbitzariari galdetu 
nion ea euskaraz 
moldatzen zen. 
euskararik ez zekiela 
esan zigun, bilbokoa 
zelako. nire emaztea 
kubatarra da, eta 
euskaraz daki.

@hutsteatroa

“Orain denak daude euskararen alde, baita bere 
heriotza diseinatu eta praktikatu zutenak ere”
AmETS ARZALLUS

ETBk Euskaraldiaren harira egindako saioan, Edurne Azkaratek elkarrizketatu du Amets Arzallus 
Saran: “Orain, eta Euskaraldian zehar ikusiko da, mundu guztia dago euskararen alde, baita eus-
kararen heriotza diseinatu eta praktikatu zutenak, eta haien oinordeko denak ere. Baina diskurtso 
horiek badute tranpa bat erdian, euskara onartzen dute baina bere eremutxoan, bere bazter horre-
tan. eta ahal baldin bada trabarik egin gabe besteei. Hortik ateratzen denean, eta besteen pare jarri 
eta erdiguneratzen denean, orduan gatazkak sortzen dira”. ETB 2018-11-19

Gurasoekin bazkari 
osoa euskaraz egin 
berri dugu eta lehen 
aldia da, haurrak 
tartean egon gabe. 
Amak eta biok  
@eusMaratoia-n aldatu 
genuen hizkuntza 
ohitura. Orain aita 
#belarriprest izateak 
errealitate berria 
ahalbidetu du. ea 
eusten diogun!

@olaizolaiz

barakaldon 
ezkerraldeko 
pentsiodunek 
egindako 
mobilizazioan, lehen 
aldiz ia urtebetean 
hitzartea euskaraz egin 
da.

@endiabad

 PANORAmA

6 2018/12/02 | ARGIA



gAIZKI ERRANKA

Txinako 
entziklopedia bat

Borgesek dio Humek zioela mundua beharbada haur 
jainko batek egindako zirriborro baldarra dela, akitu 
gabe utzi zuena, hain lan kaskarra egin izanaz lotsatu-
ta; jainko nagusiek irri egiten dioten bigarren mailako 
jainko baten obra da mundua. Humek ez, Borgesek 
dio ez dakigula mundua zer eta zertarako den; ho-
rregatik, gauzak sailkatzeko zerrenda guziak –ipuin 
horretan aipatu edo asmatu zuen Txinako entziklope-
dia batek zekarren zerrenda xelebrea, gero Foucaultek 
Les mots et les choses (Hitzak eta gauzak) saiakerako 
lehen orrialdera eraman zuena– mundua ulertzeko 
alferrikako eginahalak dira.

 Mundua ez, apalago jokatu dute El País-en: Espai-
nia ezagutzeko 52 lan literario proposatu dizkigute, 
bat probintziako. Niri, bonet gorriak burua estutzen 
baitit, badakizkizuen lau probintzia horietakoak in-
teresatu zaizkit. Araba ezagutzeko, Marta Extramia-
naren El caso de los amores proscritos (Debekatutako 
amodioen kasua) irakurri behar omen da; ez naiz 
kexatuko, ez baitut Extramianaren libururik irakurri, 
eta, bertzalde, lezea sakonagoa izan baitzitekeen.
 Gipuzkoa –erran nahi baita Gipuzkoa sakona: barka 
erredundantzia– ezagutu nahi duenak irakur dezala, 
nola ez, Fernando Arambururen Patria. Nafarroa –sa-
kona hau ere, pentsatzen dut– zer den jakiteko ez da 
Valle-Inclanen Neguko sonata baino egokiagorik: ea 
El Paísek hurrengo zerrenda egin orduko El Pensa-
miento navarro –oximoron hori– irakurtzeari utzi eta 
idazleren bat sortzen dugun. Eta Bizkaian: Bilbao-New 
York-Bilbao, berriki Felipe VI.arekin ibilitako idazleak 
perpetratua.
 Euskal terroristak, nafar karlistak, euskaldun maita-
garriak. Jaime Rubiok sinatzen du zerrenda. Nik ere ez 
dakit mundua zer edo zertarako den. Baina uste nuen 
literatura, bertzeak bertze, topikoak hausteko zela. 
Bistan da oker nenbilela. n

Santi Leoné 
@ororostorm

nik ere ez dakit mundua zer edo 
zertarako den. baina uste nuen 
literatura, bertzeak bertze, topikoak 
hausteko zela. bistan da oker nenbilela.
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ANALISIA

2030 urtera arte Espainiako Esta-
tuan erdi-mailako lanbide heziketak 
(LH) eskaintzen duen prestakuntza-
ko %65 profesional gehiago behar-
ko dira, eta goi prestakuntzako %35 
gehiago –goi mailako LH dutenak eta 
unibertsitari graduatuak–, Skill Fo-
recast txostenaren arabera, Europar 
Batasuneko Cedefop eta Eurofund 
agentziek egina. Ikerketak dioenez, 
enplegua batez ere handituko da zer-
bitzuen sektorean, eta erronka izango 
da, Espainiako Estatuak lanbide hezi-
ketan eskolatze tasa baxuenetakoa 
baitu Ekonomia Lankidetza eta Gara-
penerako Erakundeko gainerako he-
rrialdeekin alderatuta: ikasleen %12 
dago arlo horretan matrikulaturik, 
batez besteko %26ren oso behetik. 
 Euskal Herria ez da salbuespena. 
Are gehiago, “Euskal Herriko indus-
tria langileak bilatzen ari da Espai-
niako Estatutik kanpo. Gaur egun 
LHn dauden plazekin ez da aseko 
4.0 industriaren eta antzeko punta-
ko sektoreen eskaria”. Juan Carlos 
Tejadaren hitzak dira, CEOE espai-
niar patronaleko formazio zuzenda-
ria. Txoko honetan aspaldi ari gara 
LH bultzatzeko beharraz hitz egiten. 
70eko hamarkadan enpresa eta he-
rri askotan zeuden maisutza-eskolak 
desagertu zirenetik, gazteak uniber-
tsitatera joan dira enplegu segurua-
ren bila. Akats barkaezina. Zenbat 
unibertsitari ote dagoen langabezian, 
zenbat ez dagokion lanak egitera de-
rrigortuta, zenbatek ezkutatzen dute 
euren egiazko formazioa curriculu-
mean aukeraketa prozesuetan baz-
tertu ez ditzaten...
 Beharrezkoa da administrazio pu-
blikoek lanbide heziketari prestigioa 
eta bultzada ematea, enplegu duina 
lortzeko bidea izan baitaiteke eta ha-
ren bidez gazte-langabezia prebeni-
tu. Etorkizuneko enplegua, bai gaur 
egun eta baita epe ertainean ere, lan-
bide heziketaren bidez lor liteke. n

EKONOmIAREN TALAIAN

Enplegua, lanbide 
heziketaren bidez

Juan mari Arregi

Pello Jauregi belarriprest izango dela ira-
kurri dut Berria-n eta seko harritu naiz. 
Egun batzuetara, egunkari berari esker, 
Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako 
sailburu Bingen Zupiria ere belarriprest 
izango dela jakin dut. Dirudienez, ez dut 
Euskaraldia zer den ulertu.
 Euskaraldiaren azken txanpan sartu bai-
no dezente lehenago ezagun bati esan nion 
ahobizi izango nintzela. Ez nuen za-
lantzarik hark ere gauza bera 
esango zuela. Ez, ordea: 
“Nik oraindik ez dut era-
baki. Ahobizi banaiz 
euskarari eutsi behar-
ko diot… belarriprest 
erosoagoa da”. Berak 
harro esaten zidan 
beti euskaraz egi-
ten zuela eta temati 
gainera. Bada, hala-
ko hiztun ahaldundua 
bi txapen artean papa-
rrean zein jarri pentsatzen 
ari zen. Badakit norberak au-
keratu behar duela rola, baina nik 
lasai asko esan nion berak ahobizi behar 
zuela izan, ez zegoela beste aukerarik. Han-
dik aste batzuetara etorri zitzaidan esanez 
baietz, hura ahobizi izango zela, inolako 
zalantzarik gabe.
 A ze sorpresa joan den astekoa. Pello Jau-
regi Eusle metodologiarekin urtetan ari-
tu denak eta Lasarte-Orian asmatu zituz-
ten belarriprest eta ahobizi egitasmoaren 
emaitzak neurtu zituen EHUko irakasleak 
belarriprest izango zela zioen. Hasieran, 
kazetariaren hanka-sartzea izango zela 
pentsatu nuen, baina ikusita eskarmen-
tu handiko kazetariaren elkarrizketa zela 
akatsaren aukera erori zitzaidan. Hala dio 
kazetariak sarreran: “Dioenez bere burua 
ez du prest ikusten toki guztietan lehen hi-
tza euskaraz egiteko eta euskarari eusteko. 

Hala egingo du maiz, baina ez duenez beti 
egingo, belarriprest txaparekin ibiliko da. 
Hori aldarrikatu du: hobe dela belarriprest 
txaparekin ahobizien jokabideak hartzea, 
eta ez alderantziz”. Denok ari gara horrela-
ko kasuak ikusten. Ahobizi txapa hartuko 
duela jakin eta “horrek ahobizi txapa? Ba 
ote daki zertara doan?”. Eta ziurrenik as-
kok ez lukete ahobizi izan behar (batzuk 
txapa errazegi ez ote diren ari hartzen) , 
ezta belarriprest ere. Batzuek agian ez lu-
kete parte hartu behar Euskaraldian. Hori 
da gauza bat eta beste bat Pello Jauregi 

batek esatea ez dela ahobizi izango, 
ez duelako uste beti euskarari 

eusteko prest egongo denik. 
Ni ahobizi izango naiz eta 

ez dakit beti-beti eutsi-
ko diodan euskarari. 
Hala ez badut egiten 
ez naiz apaizaren-
gana konfesatzera 
joango, eta ez ditut 
espero kale kantoian 
nire bekatua entzun 

eta harrika hasiko di-
renak.

 Bingen Zupiriak ildo be-
retik hitz egin du: “Bizi nai-

zen inguruan ez da batere erraza 
euskaraz hitz egitea; etxean bai, baina hor-
tik kanpo, Bilbon bizi naizen auzoan oso 
zaila da. Haur eta gazteekin beti naiz aho-
bizi. Belarripresten ariketa egin nahi dut; 
euskara gehiago entzun, eta gonbidapen 
modura erabili nahi dut, gaitasuna duen 
edozeinek euskaraz egin diezadan. Bela-
rriprest aktiboa izango naiz: hitz egitean,  
euskaraz egingo dut”.
 Bateren batek esan dit zuri eta beltza-
ren artean aukeratzen ari naizela, baina 
nik hala pentsatzen dut: edo bagara edo 
ez gara. Euskaraz bizi nahi dugunon eta 
euskaraz egiteko arazorik ez dugunon rola 
ahobizia da. Rol horrek ahalduntzen la-
gunduko digula uste dut, sinesten dut. Be-
larriprest, (profil horretako hiztunentzat) 
atzerapausoa da. n

Ez ote dut ulertu 
Euskaraldia?
 onintza irureta Azkune 
 @oirureta
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JAKA HORIAK 
Frantziako Gobernuak

erregai fosilei ezarri
nahi dizkien zergen 
kontrako protesten 

harira, istuluak izan dira 
Parisen . Datu ofizialen 
arabera, ehunetik gora 

dira atxilotuak.

mIgRATZAILEEN 
KARABANA

Tijuanara heldutako 
migratzaileen  kontra 
oldartu da AEBetako 

polizia, gomazko pilotak 
eta gas negar-eragilea 

erabiliz.

gATAZKA POLITIKOA
Euskal preso, iheslari 
eta deportatuentzat 
amnistia aldarrikatu 

dute larunbatean Bilbon, 
Amnistiaren Aldeko 
eta Errepresioaren 

Kontrako Mugimenduak 
deitutako manifestazio 

nazionalean.

ArGiA

Bereziki indarkeria matxista pairatu duten emakumeak kaltetuz, Lanbidek 
darabiltzan praktika okerrak eta murrizketak salatu dituzte Bizkaiko ema-
kumeen elkarteek eta kolektibo sozialek.

Justizia patriarkalaren kontrako aldarria
euskal herria. Azaroaren 25ean, Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako egunean, “(In)
justizia patriarkalaren gainetik, saretze feminista!” lemapean mobilizazioak egin dira. Mugimendu 
feministak, sistema judizialaren erabakiekin “nazkatuta” egonik, justiziaren izaera patriarkalaren kon-
trako aldarria atera du kalera: “Justiziak, ustez, babestu egiten gaitu, eta kontra egiten dio indarkeria 
matxistari; baina, benetan, heteropatriarkala da, eta halako logika bortitz, zapaltzaile eta baztertzaile 
batzuetan oinarritzen da”.

Lanbideren emakumeekiko 
jarrera okerra jo puntuan

Emakumeen 
berbiktimizazioa
Lanbidek irizpide 
arbitrario eta neurri-
gabeak darabiltzala 
salatu dute, emaku-
meen arrisku egoera 
eta berbiktimizazioa 
eraginez. Hauetako 
asko adin txikikoen 
kargu egon ohi dira.

Diru erreklamazioak
DSBE eta EPO diru la-
guntzen justifikaziorik 
gabeko iraungipenaz 
harago, Lanbide atze-
raeraginezko izaera-
dun “okerreko kobra-
tzeak” erreklamatzen 
ari dela adierazi dute, 
zigor praktikatzat jo 
dutena.

Arartekoaren 
ohartarazpenak
Aratekoak luzatutako 
espedienteen bidez, 
sarri adierazi da Lan-
bidek indarkeria jasan 
duten emakumeei 
diru-laguntza kenduz 
egindako esku-har-
tzeekiko desadosta-
suna. 

2,5
euro ordaintzen 

dizkiete, garbitzen 
duten gela 

bakoitzeko, greban 
dauden bilboko nh 

eta barcelo hoteletako 
garbitzaileei

380
 euroko kostua du 
barcelo hoteleko 
gela batean gaua 

pasatzeak

pRekARIetAteA

@ECUADOr ETXEA
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Mekkia Mahdi anderea mediku ari da 
Aslamen, Yemeneko ipar-ekialdean. Der 
Spiegeleko Christoph Reuter galdezka 
doakionean, doktorea aurkitu du salba-
tu nahian 11 urte eduki arren ume jaio-
berri baten pisua daukan mutiko bat: 
“Ez dut ulertzen munduan zer nolako 
zalaparta piztu duen Jamal Kaxoggiren 
hilketak, zeren eta bitarte horretan mi-
lioika haur yemendar sufritzen ari dira 
haietaz inoren kezka piztu barik”. Aste 
horretan bertan egunero hil zaio haur 
bat egoera ikaragarri horretan.
 Gatazken kontaketan iturri fidagarrie-
netakoa den Wikipediak azaro erdian 
zioen 2015etik gaurdaino Yemengo ge-
rran denetara 57.538–80.000 pertsona 
hil direla. Kopuru horretan kontatuta 
daude borroketan eroritako militar eta 
gudariez gain eraso militarrek jotako 
6.592 zibil eta Saudi Arabian Yemene-
tik egindako erasoek eragindako 500. 
2017rako bakarrik Save the Children 
GKEaren arabera goseak hildako 50.000 
haur eta kolerak hildako 2.310 pertso-
nak ere bai. Baina azaroaren 21ean Save 
the Childrenek hildako haurren kopu-
rua berrikusi eta 80.000taraino igo du, 
30.000 gehiago. Hildakoez gain, 49.960 
dira zaurituak eta 3.154.000 beren 
etxeetatik ihesi joanak, 24 milioi biztan-
le dauzkan Yemenen. 
 Yemen barruko gatazka armatuak 
2004an hasi ziren arren, 2015ean 
bihurtu zen benetako gerra zibil na-
zioartekotua, huthi matxinoek Sanaa hi-
riburua berenganatu eta horiek kanpo-

ratutako Mansur Hadi lehendakariaren 
alde Saudi Arabiak esku hartu zuenean, 
atzetik lorrean zekartzala Emirerri Ara-
biarrak, Senegal, Maroko, Sudan eta Qa-
tar, AEBetako Academi gerra kontratista 
pribatuaz gain. Yemenen Ansar Al-Sha-
riako islamistak ere indar hartzen ari 
zirela eta, hegazkinak eta tropak bidali 
zituzten gero Britainia Handiak, AEBek 
eta Frantziak. Saudiek eta bere sozioek, 
bestalde, salatzen dute huthi xiitek Ira-
nen laguntza jasotzen dutela.
 Ororen buru, geopolitikaren hari 
nahasiek konpongaitz bilakatzen dute 
Yemenen gerra zibil hasi zena. Xehe-
tasun garrantzitsu bat: Nazio Batuen 
Erakundeak agintari legitimotzat dauka 
saudiek babestutako Mansur Hadi ren 
gobernua. Orain arte egindako negozia-
keta saioek porrot egin dute. Azkena, 
irailean Martin Griffiths NBEak jarrita-
ko bitartekariak Yemeneko emakumeen 
mobilizazioa aprobetxatuz antolatu 
zuen Suitzako Geneban. Porrotarekin 
berriro: Hadik mesprezu egin zion Grif-
fithen eskaintzari –nahiz eta ordezkari-
tza zabala bidali zuen Suitzara–, huthiak 
ez ziren azaldu NBEk ez zielako osorik 
etxeratzeko segurtasunik bermatzen... 
eta Yemenetik Genebaraino iritsitako 
emakumeak bazter batean eduki zituz-
ten.
 Itsas bazterreko basamortu yemen-
darrak zeukan landaredia urriari gerrak 
kalte handiak eragin dizkio. Batetik ne-
kazaritzaren hondoratzea dago, hein 
batean bi aldeetako militar eta gudariek 

ahalegin berezia egin dutelako aurka-
riek kontrolatutako eremuetako soroak 
hondatzeko. Eta bestetik, elikagaien 
%90 kanpotik ekarri behar duen Yemen 
blokeaturik dago lur, aire eta itsasoz.... 
Guztiaren ondorioz 24 milioi yemenda-
rretatik 13 milioik gosea pasatzen dute 
eta hauetatik 6 milioi daude batere eli-
kagairik gabe geratzeko arriskuan.
 Urik eza da beste arazo larri bat. Be-
rez oso idorra den lurraldean, gurpil 
zoro baten moduan doaz beren eragi-
nak metatuz klimaren berotzea, euri 
faltagatik akuiferoak agortzea eta lur-
peko uren gazitzea. Gerran, gainera, ur-
tegi eta biltegi asko suntsitu dituzte, ura 
urritzeaz gain garestituz. Nazioarteko 
erakundeek ez dute lortzen gabezia hori 
arintzerik: 20 milioi jendek daukate se-
gurtatu gabea bai ur garbia eta bai estol-
deria txukun bat.

Ez mediku, ez botika... norengana jo?
Asko aipatu da AEBek Yemeneko hon-
damendian daukaten erantzukizuna, 
baina europarrok ere bagenuke loa gal-
tzeko motiborik: Europar Batasunako 
herrialdeek Saudi Arabiari eta Emirerri 
Arabiar Batuei 2015etik hona saldu diz-
kiete 76.062 milioi euroko balioa duten 
armak, Middle East Eye behatokiaren 
arabera. Kopuru horrek 55 aldiz bider-
katzen du herrialdeok Nazio Batuen Ye-
menerako laguntza planari eman dioten 
dirutza.
 Zenbait gobernu europarrek agindu 
duen arren saudientzako armen sal-

berrikitan nazio batuen erakundeak (nbe) ohartarazia du Yemenen 13 milioi 
pertsona daudela goseak eta gerra laster ez baretzekotan egoerak ekar 
dezakeela “munduak 100 urteotan ezagutu duen goseterik larriena”. Aldi 
berean, nbe bera ez da gai hasieran Yemeneko barne gatazka zen eta  
Saudi Arabiak nazioartekotu duen gerrari irtenbide diplomatikorik 
aurkitzeko, saudiei bezala emirerri Arabiarrei armak saltzen dizkiegun 
europar eta iparramerikarren negozioen zorionik urratu gabe.

Yemen, non haur gerrak 
traumatizatuak burdina 
gorituz markatzen diren pello Zubiria Kamino 

@pellozubiria
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menta gelditzea, Alemania eta Danimar-
ka dira hori egin duten bakarrak orain 
artean. Britainia Handiak, Frantziak eta 
Espainiak business as usual egiten da-
rraite; esan nahi baita, armagintzako 
euskal konpainiek ere jarraitzen dutela 
Yemeneko gerra sugai berriz elikatzen, 
hala nola Sener eta SAPA konpainiek.
 Herritarren egoera are gehiago oker-
tzeko, Yemeneko txanponaren balioga-
betze izugarriak –rialak 2015ean balio 
zuenaren laurdena balio du gaur– asko 
garestitu ditu janariak, erregaiak, ura 
eta botikak. Hein handi batean gertatu 
da Hadi presidenteak –saudiek lagun-
duta– osorik bereganatzeko aitzakiare-
kin desegin zuelako Yemeneko Banku 
Zentrala. Gezurra dirudien arren, ordu-
ra arte banku publikoak bermatzen zi-
tuen 1,2 milioi funtzionarioen soldatak, 
esan nahi baita sei milioi jenderen bizi-

modua. Bankua zen herrialdea erabat 
hondoratu barik atxikitzen zuen azken 
erakundea. Eta lehertu zuten.
 Orain Yemendik GKEetako kideek be-
zala kazetariek ohartarazten dute, he-
rritarrek ez daukatela nora jo gaixo eta 
zaurituak artatzeko. Middle East Eye-ko 
korrespontsalak  azaroaren 5ean kroni-
ka gordina bidali du Hodeidah hiritik: 
“Yemendar desesperatuek beren haur 
traumatizatuak burdina gorituz marka-
tzen dituzte”. 
 Hana Absi, 12 urte, etxera zetorren es-
kolatik urriaren 14an obus batek eztan-
da egin zionean inguruan. Hilotz odol-
duz inguratuta, konortea galdu zuen. 
Geroztik trauma psikologiko gogor ba-
ten mende bizi da. Aita maisuak ez du 
soldatarik kobratu azken bi urteotan; 
dirurik ez dute txukun jateko, are gu-
txiago urrutiko ospitaleren bateraino 

bidaiatzeko. Ama Walaak, beste askok 
bezala, azken aukeratzat jo du haurra 
burdinaz markatzera, arabiar esaera 
zaharrari jarraituz: “Azken erremedioa, 
burdinaz markatzea”.
 “Emakume zaharrak –dio amak– go-
ritzeraino berotu du burdina eta alabari 
ezarri dio sabel gainean. Anak gogor 
egin du negar eta niri errukia ematen 
zidan. Gero hortzetako krema ezarri dio 
oinazea arintzeko. (...) Ez dut uste mar-
katzea tratamendu bat denik, gehiago 
da lehengo oinazeari bigarren gogorra-
go bat gaineratzea, haurrei pentsamen-
du beltzak kentzeko burutik”.
 Yemeneko medikuek ohartarazi dute 
antzinako metodoon arriskuez. Walaak 
ere arren eta arren eskatzen du haur 
traumatizatuak medikuek artatu ditza-
ten. Baina ez berak eta beste askok ez 
daukate beste aukerarik eskueran. n

‘Middle East Eye’-ren webgunetik hartutako 
argazkian, oinaze fisikoak edo psikikoak arindu 
nahian burdina gorituz markatutako haur 
ugarietako bat. Antzina petrikilo eta sendalariek 
erabilitako metodoak berpiztu dira Yemenen, 
osasun sistema guztia suntsitu dutenean. 
Argazkian nabarmen ikusten da erreduraren 
oinazea arindu nahian eskueran zeukaten krema 
bakarra ezarri diotela: hortzetarako pasta.
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Erretiroa hartuta zaude, ez ordea geldi-
rik. Zer moduz? 
Ondo, erretiro garaia niretzat oso polita 
da, egiteko gogoa neukan gauza asko 
egiteko aukera ematen dit. 

Sortzez ez zara durangokoa.
Zornotzan jaio nintzen 1951n, eta gero, 
8 urte nituela etxetik bota gintuzten. 
Orduan ez zegoen Kaleratzeak Stop eta 
halako mugimendurik. Bota ostean, ha-
ra-hona ibili ginen, eta orain dela 36 
urte etorri nintzen Durangora, familia-
rekin. 

Baserrian jaio zinen, ezta? 
Bai, eta Euban ginen garaian ere base-
rrian bizi izan ginen. Aitak asko maite 
zituen lurra eta abereak, eta nahiz eta 
fabrikan lan egin, beti nahi izan zuen 
baserrian bizi, eta hala egin zuen azken 
urteak arte. Ni kalera ezkondu nintzen. 

Ez zeneukan aitak bezalako grinarik ba-
serriarekin? 
Baserriak badauka kaletarrentzat hala-
ko lilura bat; baserrian jaio garenontzat, 
ordea, lotura izan da, batez ere gazte 
garaian. Kaleko lagunak hondartzara-e-
ta joaten zirenean, gu belarra biltzen 
aritzen ginen. Gaztetan, egia esan, ez 
nuen baserria maite izan; nagusiagotan 
bai, baina ez zen nire bokazioa. Eta kon-
tuan eduki behar da maizterrak ginela; 
ezberdina da. Etxean ere bilatu zuten 
lanbide bat izan nezan, eta orain pen-
tsatzen dut izan daitekeela horregatik, 
maizterrak ginelako. 

Gazterik hasi zinen lanean. 
15 urterekin. Orain administrari lagun-
tzaile esaten zaion horretan. Nire boka-
zioa beti izan zen irakasle aritzea, txiki-
tatik. Baina, garaiko batxiler elementala 
amaitu nuen 14 urterekin, eta aukera 

Lan politikoaren errepresentazioaz ari ginela, hauxe esan zidan petra bauer 
zinema zuzendariak: kaleko irudi sutsuekin lotu ohi dela iraultza, gizon-saldoekin, 
baina, benetan, atzeko lan guztian dagoela gakoa, eguneroko lan ikusezinetan. 
Sukaldeko lana esan ohi diote. halakoxe militantea dugu Marisa barrena. Orain, 

adibidez, euskal emakumeei buruzko sarrerak idazten ari da Wikipedian, eta 
bidelagun onenaren saria eman berri dio Mintzanet atariak. 

testua: danele Sarriugarte mochales
Argazkiak: dani Blanco

Marisa Barrena Larruzea 
Zornotza, 1951

Bokazioa argi zuen umetatik: maistrie! 
Nagusiagotan ikasi zuen lanbidea: 
lehenik, Magisteritza, eta ondoren, 
Psikopedagogia. Militantzia politikoan 
ere jardun zen frankismo garaian: 
lehenik, HASIn, eta ondoren, EKIA 
taldea sortuta, Euskadiko Ezkerran. 
Alderditik bota zituzten, eta orduz 
geroztik ez da berriro inon afiliatu. Argi 
esan omen zioten, ez zuela politikarako 
balio, sentimenduek eragiten ziotelako. 
2005ean sortu zuen, hainbat kiderekin 
batera, Andereak taldea. Urte hartan, 
Durangon, Ofelia Hernández erail zuen 
haren bikotekideak. Halakoak salatzeko 
premiaz sortu zuten elkartea. 

«irakasleok motibatuta ez 
bagaude, nola motibatuko 

dugu parekoa?»
Marisa Barrena

Batailak galdu bai, borrokan etsi ez
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gutxi geneukan Magisteritza egiteko, 
beraz, egin nituen komertzio izeneko 
ikasketa batzuk, herrian bertan. Han-
dik urtebetera lanpostuak irten ziren, 
eta aurkeztu nintzen. Hamar urtez jar-
dun nintzen han: lehenik, administra-
ri laguntzaile, urtebetez, eta ondoren, 
soldatak-eta kudeatzen, baina lanak ez 
ninduen asebetetzen.

Zer fabrika zen? 
Kooperatiba bat, Ekin. Kooperatiba ze-
nez, gizon langile guztiak bazkide zi-
ren. 80 bat gizonek lan egiten zuten han, 
eta hiru neska ginen bulegoan. Baina 
bulegoko neskok ez geneukan bazkide 
izateko aukerarik. Gaur egun bai, baina 
orduan ez zegoen aukerarik. Bigarren 
mailakoak ginen guztiz. Ez geneukan 
izenik ere. Soldaten paperetan, adi-
bidez, “andereñoen soldatak” jartzen 
zuen, eta horrek azkenean halako galde-
ra bat uzten dizu barruan: zer gara gu? 
Zenbateraino gara bigarren mailakoak? 
 Lankideekin, hala ere, oso giro ona ze-
goen. Euskararen aldeko mugimendua 
zegoen, batez ere garai batean eduki ge-
nuen gerentea oso euskaltzalea zelako, 
eta ez daukat oroitzapen txarrik, baina 
ez zen nire gustuko lana, eta Ikastolen 
Elkartean lan egiteko aukera sortu zi-
tzaidanean… 

Hartu egin zenuen. 
Bai. Gerenteak, gainera, esan zidan joa-
teko lasai, gordeko zidatela postua, eta 
gorde zidaten, baina ez nintzen itzuli. 
Ikastolen Elkartean lan egin nuen bost 

urtez, eta hor hasi zen berriro nire ira-
kasle gogoa pizten.

Zertan jardun zinen ikastolen Elkartean?
Ikastolen Elkartea kooperatiba zen 
Bizkaian, eta hango idazkaria nintzen. 
Beste lurraldeetako idazkariak gizonez-
koak ziren, eta behin bilera batean ger-
tatu zen gauza bitxi bat. Galdetu zuten: 
“Bizkaiko idazkaria ez al da etorri?” Nik 
esan nuen: “bai, ni naiz”. Eta haiek: “ez, 
baina idazkaria…”. Idazkaria maiuskulaz 
esan nahi zuten, ez bulegaria. Horrelako 
kontuak. Lan interesgarria izan zen. 
 Gero, ikastola publiko eta pribatuen 
arteko zera hori sortu zen. Ni publi-
koaren alde nengoen. Ordurako nahiko 
borroka zegoen barruan, eta giroa ere 
gaiztotzen hasi zen, eta pentsatu nuen 
agian beste bide bat bilatu behar nuela. 
Irakasle izateko gogo horrekin jarrai-
tzen nuenez, bada heldu nion. 

magisteritza ikasi zenuen. 
Bai, eta HABEko oposaketak egin ni-
tuen. Bertan egin nuen lan urtetan, bai-
na Joseba Arregik, Kultura eta Euskara 
sailburua zela, itxi egin zituen euskalte-
gi batzuk, euskaltegi pilotuak, eta hortik 
aurrera beste lan batzuetan ibili naiz. 
Nire lanik gustukoena, hala ere, irakas-
kuntza izan da beti.

Zergatik itxi zituzten euskaltegi pilotuak? 
HABEk zeuzkan euskaltegi mota bi: ba-
tetik, pilotuak, eredu-edo zirenak, ze-
lanbait esatearren, erkidegoko hiru 
hiriburuetan, eta barnetegi bat Honda-

rribian. Eta gero zeuzkan udal euskalte-
giak. Pilotuetako langileok Jaurlaritzako 
langile ginen zuzenean; beste euskalte-
giak, berriz, udalek kudeatzen zituzten. 
Eta pilotuetako langileok greba egin ge-
nuen, ordutegiengatik batez ere. Meha-
txuak jaso genituen, itxi egingo zituztela 
zentroak, baina ez genuen inoiz sinetsi. 
Sindikatuek ere esan ziguten Jaurlari-
tzak ezin izango zuela halakorik egin, 
baina egin zuen. Ez ginen kanpoan ge-
ratu, noski, ordurako funtzionario gine-
lako, eta beste toki batzuetara bideratu 
gintuzten. 
 HABE barruan formazio ona eman 
ziguten. Txarrena izan zen, nire ustez, 
gure onena emateko garaian geunde-
nean itxi zituztela, hala sentitzen dut nik 
behintzat. Gero IRALEn lan egiteko au-
kera izan nuen zenbait urtez, irakasleen 
irakasle, baina, azkenean, administrazio 
barruko hariak hain konplikatuak dire-
nez, ezin izan nuen jarraitu, eta lastima 
handiz utzi nuen irakaskuntza. 

Hala ere, psikopedagogia ikasketak egin 
zenituen, eta durangaldeko euskaltegie-
tako ikasleen motibazioak aztertu. 
Nik motibazioan sinesten dut. Igual 
erratuta egon naiteke, baina nik hor 
ikusten dut gakoa, eta lan egin dudan 
urteetan askotan aipatu didate ikas-
leen motibazioa, baina nik beti heldu 
nahi nion beste muturrari: irakasleok 
zer motibazio daukagu? Gu motibatuta 
ez bagaude, nola motibatuko dugu pa-
rekoa? Lau euskaltegitako ikasleekin 
bildu nintzen, eta ondorioztatu nuen 
irakasleen motibazioak eragin han-
di-handia duela, zalantza barik. Lan egin 
dudan urteetan ikusi ditut lankide ba-
tzuk oso motibatuta, eta beste batzuk, 
ordea, beste edozein lanetan ari balira 
bezala, bulegariak balira bezala. Nire 
ustez, ez da gauza bera.

Ez dugu orain arte aipatu, baina, ezer bai-
no lehen, militantziaz aritu zinen euskara 
eskolak ematen. 
Bai, euskara irakasle 18 urterekin hasi 
nintzen. AEK sortu aurretik hasi ginen 
Durangon alfabetatze kanpainarekin, 
Rikardo Arregirekin, Josebaren anaia-
rekin. Hori, baina, afizioz egiten genuen, 
bulegotik irten ondoren. Horra zeto-
zen ikasle guztiak sekulako gogoarekin 
etortzen ziren, eta horiekin pasatzen 
genituen klase orduak, gero tabernan 
zerbait hartu, asteburuetan ere txan-

14 2018/12/02 | ARGIA

 



goak antolatzen genituen… Familia bat 
zen, sare bat. 

Nolako giroa zegoen garai hartan? 
Kaleko giroa diozu? Ea, bada oso ezber-
dina zen, klandestinitatea bizi ez duenak 
agian ez du imajinatzen zer den… Dena 
zen klandestinoa, baina bazeukan ha-
lako morbo bat ere, niretzat behintzat. 
Gainera, gaztea nintzen, 17-18 urterekin 
badaukazu indarra eta gogoa. Jesuitek 
uzten zizkiguten euren gelak, eta, ikas-
tetxearen aurrean, han egoten ziren hiru 
tipo, guardia zibil sekretak. Hori bage-
nekien denok, ezizenak ere jarri geniz-
kien. Gu ikastetxera sartzen ginen, eskola 
ematen genuen, eta gero joan egiten gi-
nen. Esan behar da batzuetan aprobetxa-
tzen genuela bestelako bilerak egiteko.

Eta guardia zibilak ez ziren inoiz sartu? 
Ez, baina behin egonda nago kuartelean; 
klaseak eman ostean etorri ziren nire 
bila. 

Zergatik atxilotu zintuzten? 
Propaganda ilegal deitzen zenaren ale 
batzuk neuzkan, eta horregatik.

Eta gero?
Gero torturak etorri ziren. Ohikoa izaten 
zen orduan eta orain ere uste dut. Pro-
paganda ilegala egozteko panfleto bera-
ren hiru ale eduki behar zenituen, baina 
nik hiru ale ezberdin neuzkan. Banekien 
kartzelarik ez nuela izango, haiek ere 
esan zidaten, baina salbuespen-egoeran 
geundenez, han aguantatu behar nuen. 
Jo eta ke aritu ziren, aleak nork eman 
zizkidan esan arte. 

Zenbat denbora egon zinen? 
Hiru egun… edo hobe esan, hiru gau. 
Gauak ziren benetan beldurgarriak. 
Markarik ez uzteko, trapu bustiak ipin-
tzen zizkidaten, eta gainean jo: hanka-
petan, ukondoetan, belaunetan…Tortu-
ra izugarria da, ezin da deskribatu. 

orain pare bat aste hitz egin dute donostian 
torturak jasan dituzten hiru emakumek. 
Bai... Izugarria da. Eta haiek jasan du-
tenak, nirearekin konparatuz, ez dauka 
zerikusirik. 
 Emakume horiek entzun nituenean, 
dardarka nengoen, negar-anpuluak ate-
ratzen zitzaizkidan.

Eta inpunitatea da nagusi. 
Orain Pacok-eta [Etxeberria] lan itzela 
egin dute, baina hor ez gaude denok, 
adibidez nik neuk ez dut egin. Lau mila 
kasu inguru bildu dituzte, eta oso ondo 
dago, baina askoz gehiago izan ginen.
Egun gutxiago egon ginenon kasuan, 
malmenor esaten zen orduan, baina ja-
san duenak ezin du ahaztu. [Isilunea]. 
Bueno. 

Gaiz beste egingo dugu? 
Bai. 

dantzarekin ere baduzu loturarik, duran-
goko Kriskitin taldean ibili zara.
Dantza taldea ahul zegoen, eta laguntza 
eskatu zidaten. Orain dela 32 bat urte 
izango zen. 

Zer lan egin duzu bertan? 
Zabalkundea ematen aritu naiz. Bi hel-
buru nagusi izan ditut: kulturarteko-
tasuna eta parekidetasuna bultzatzea. 
Bata, batez ere gazteei begira, ikus zeza-
tela munduko beste tokietan ere egiten 
dela dantza, tradizionala eta bestelakoa, 
eta antzekotasunak daudela, ez dela gu-
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rea bakarrik, Burgosen ere egiten dituz-
tela antzeko dantzak, edo Polonian. 

Eta parekidetasuna? 
Durangaldean, Dantzari dantza da gure 
marka, zazpi edo zortzi dantzaren mul-
tzoa da. Hori mantentzeko eta hori bul-
tzatzeko, Gerediaga elkarteak 50 ur-
tez antolatu du Ezpata dantzari eguna. 
Egun hori antolatzeko bilera batera joan 
nintzen, eta planteatu nuen emakumeek 
ere egitea dantzan, eta ezetz esan zida-
ten: inondik inora! Gero, Kriskitinen, 
talde mistoa ginenez, asanbladan eraba-
ki genuen ez genuela parterik hartuko 
jaialdi horretan, neskak eta mutilak joan 
arte. Eta, horrela, urteak joan dira. 

Eta gero? 
2015ean, Durangoko jai nagusian, talde 
mistoa atera zuen Kriskitinek Dantzari 
dantzara, eta normaltasun osoz hartu 
zuen jendeak. 2016an, berriz, Geredia-
gako Ezpata dantzari egunean hiru nes-
ka ausartu ziren dantza egitera gizon 
guztien artean, eta 2017an, ordea, gure 
lau neskak egin zuten dantza Iurretako 
plazan lehenengo aldiz. Egun gogoanga-

rria izan zen benetan, zere bazeuden 84 
gizon eta lau andre. Haientzat izan zen 
erronka itzela eta niretzat satisfakzio 
izugarria. Gainera, esan behar da oso 
ondo egin zutela. 

ofizialki erabaki zen emakumeek ere par-
te har zezaketela ala sartu egin zineten? 
Ez, gu sartu ginen. Tira, lehenik gogoe-
ta egin genuen barruan, aholkularitza 
jaso genuen –Oier Araolazak asko la-
gundu zigun–, hitzaldiak antolatu geni-
tuen, lehenik barrura begira eta ondo-
ren herri mailan. Sartu aurretik, gaia 
landu dugu. Kontua da, baina, 2017an 
izan zela Ezpata dantzari egunaren 50. 
urteurrena, eta harrezkero ez dela be-
rriro egin. 

Aurten ez da egin?
Aurten ez da egin. Ez dut uste gure era-
ginez denik, baina horrela erabaki da. 

Aurten egin duzu(e)n zerbait: maría Fran-
cisca Escolástica de la Fuente Bolangero 
dantzari durangarra argitara ekarri. 
Kasualitatez aurkitu nuen, eta oso po-
zik nago aurkikuntza horrekin. Be-

taurreko moreei esker aurkitu nuen. 
Hemen, oso famatuak dira Plateruak 
[Zilarginak]: De la Fuente Bolangero 
familia. Izatez, neba-arreba ugari ziren, 
baina bi aipatu dira beti: batak dantza 
egiten zuen, eta besteak, berriz, soi-
nua jo eta poemak eta bertsoak idatzi. 
Halaxe sinatzen zituzten beren lanak: 
Durangoko Plateruak. Tira, beste gau-
za baten bila nenbilela, Lino Akesolo-
ren testu batean topatu nuen arrastoa: 
orain berrehun urte Parisen argitaratu-
riko liburu batean, [Juan Antonio] Za-
makolak idatzi zuen Plateru dantzariak 
arrebarekin egiten zuela dantza, eta 
pentsatu nuen: bada orduan dantzaria 
izango zen arreba ere! Elizako papere-
tan hasi nintzen haren bila, bataio-a-
girietan, eta seme-alaben artean bera 
zenez neska bakarra, erraz aurkitu 
nuen gure Maria Escolástica. Inguruko 
zenbait dantzarirekin komentatu nuen, 
eta Plateru ikuskizuna prestatu zuten, 
hura argitara emateko eta bizia ema-
teko. San Simon eta San Juda egunean 
estreinatu zen, Plateruena antzokiaren 
14. urteurrenean, eta oso emozionan-
tea izan zen. n
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Milioi erdi hildako inguru, milioi-
ka desplazatu eta manipulazio 
informatiboen zerrenda amai-

gabea dira Siriako gerra hibridoak utzi 
dituena. Kanpo faktoreek azaltzen dute 
Sirian gertatutakoaren parte handia. 
Mendebaldeak eta bere aliatuek gerra 
hibridoa egin diote Siriari. Halere, hau 
ezin da ezerezetik eraiki, barne fakto-
reen abiarazlea behar da horretarako. 
Hiru barne faktorek jokatu zuten Siria-
ren kontra. 
 Lehenengoa iraupen luzekoa da. 
Siriako Arabiar Errepublika formalki 
akonfesionala bada ere, praktikan tole-
rantzia handia duen askotariko estatu 
konfesional gisa funtzionatzen du. Ara-
zoa da, suniten gutxiengo bat (popula-
zioaren %20 inguru) estatua musulman 
sunita gisa konfesionalizatzearen alde 
dagoela. Helburu horrekin, XX. men-
dearen bigarren partean Anaia Musul-
manek bi altxamendu egin zituzten eta 
2011n hirugarrena egiteko modua lortu 
zuten beste bi faktoreei esker. 
 Bigarren faktoreak zerikusi zuzena 
du XXI. mende hasieran Siriako Gober-
nuak hartu zituen neurri neoliberalekin, 
ordurarte izan zuen ekonomia soziali-
zatzailetik urruntzen hasiz. Herrialdea 
ahulduta eta isolatuta zegoen Ekialde 
Hurbilean, Israelek eta AEBek lortu zu-
ten hegemoniagatik. Iparramerikarrek 
Gaizkiaren ardatzean sartu zuten eta 
Wesley Clark jeneralak 2007an ematen 
zituen hitzaldietan azaltzen zuen beza-
la, Siriari edozein momentuan gerta zie-
zaiokeen Iraki gertatutakoa. Ondoren, 
Wikileaks-ek filtratutako dokumentuei 
esker, badakigu 2006an AEBak Sirian 
erregimen aldaketa planifikatzen ari 
zirela. Ez dago jakiterik Siriak Mundu-
ko Bankuaren babesarekin harturiko 
neurri neoliberalen bulkada nagusia 
nazioarteko isolamenduari aurre egite-

ko nahia ote zen edo ekonomia aldatze-
ko konbentzimendu politikoa. Edonola 
ere, neurri horiek nahigabe sozioeko-
nomikoa eta politikoa sortu zituzten 
hirugarren faktorea agertu zenean. 
Siriako Estatuak nekazal produkzioari 

diru-laguntza ugari kentzen zizkio-
nean, 2007an, hamar urtez luzatuko zen 
lehorte gogorra hasi zen. Siriako ekono-
miaren zutabeetako bat lehen sektorea 
da, Barne Produktu Gordinaren %20a 
eta esportazioen bizkarrezurra, krisira-
ko koktela prest zegoen. 
 2011ko protesta gehienak sektoria-
lak izan ziren eta ez erregimen alda-
ketara bideratuak. Baina laster Anaia 
Musulmanek eta oro har, muturreko 
islamismoak kooptatu eta matxina-
darako erabili zituen. Mendebaldeak, 
Turkiak eta Persiar golkoko monarkiek 
azkar armatu eta ekonomikoki sosten-
gatu zituzten hainbat talde. Une horre-
tatik aurrera protestetan aritutako asko 
pixkanaka-pixkanaka Siriako Arabiar 
Errepublikaren defentsan aritu dira, 
besteak beste, gobernu eta oposizioak 
osaturiko kontzentrazio gobernuaren 
bitartez. 
 Epe motzean Siriak gerra irabazi-
ko du, baina epe luzean krisia erraztu 
zuten faktoreen indartze moduko bat 
aurreikusi daiteke. Herrialdearen alia-
tuek berreraikuntzarako jarriko duten 
diruak kanpo-zorraren igoera ekarri-
ko du, soberania narriatuz. Bestalde, 
finantzazioa sobera izango ez delako, 
administrazioak ezingo du iritsi leku 
guztietara berreraikuntza lanak egite-
ko. Siriako Estatuak krisi aurretik zuen 
gaitasuna epe motzean berreskuratuko 
ez duenez, ekimen pribatuarentzako 
espazioa utzi beharko du ezinbestean, 
berreraikitze lanak eta zerbitzuen 
berrezartzea azkartzeko. Azkenik, 
muturreko islamistek beraien helbu-
ruak lortu ez badituzte ere, hurrengo 
borrokarako prestatuagoak egongo 
dira, besteak beste, Mendebaldearekin, 
Turkiarekin eta Persiar golkoko mo-
narkiekin garatu duten harremana eta 
lankidetza medio. n

siriako etorkizun latza

Asier Blas Mendoza 
ehu-kO IRAkASLeA 

@AxiBM 
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2012ko Errege Gaua zen, gau hotza, 
alabaina, historia honetako prota-
gonistak ez zuen inolako oparirik 

jaso. Hogeita bat urteko Idrissa Dia-
llok Bartzelonako Atzerritarrentzako 
Barnetegian (CIE delakoa) heriorekin 
topo egin zuen. Espainiako Polizia Na-
zionalaren zaintzapean zegoen. Gizarte 
kolektiboek eta babes-erakundeek 
gertatua argitzea eskatu zuten arren, 
heriotza ez da egundo argitu.      
 Albisteak haserre bizia eragin zuen 
jende anitzengan, eta horrek Tanquem 
els CIE plataforma sortu ahal izateko 
bidea zabaldu zuen. Harrezkero, Es-
painiako Estatuko mugetan migrariak 
geldiarazteko ezarritako kontrol eta dis-
positiboen aurkako borroka nekaezina 
egin du plataforma horrek.
 Idrissaren heriotzaren osteko hilabe-
teetan, gertaeraren ardura zuen epaite-
giak bertan behera utzi zuen prozedura; 
ez zuen ikerketan sakondu ez arduradu-
nei espedienterik ireki. Haatik, ez zuten 
Idrissa ahantzaraztea lortu, ezta Europa 
gotorleku bidegabe honek egunero hil-
tzen duen pertsona guretako bat dela 
aldarrikatzeko gogoa kendu ere. 
 2014ko amaieran, ikus-entzunezko 
Metromuster kooperatibak –garai har-
tan, Ciutat Morta dokumentalaren bitar-
tez ekaitz politiko eta mediatiko itzela 
eragin zuena– proiektu zinematografiko 
berri bati ekin zion Tanquem els CIE eta 
La Directa-rekin batera. Lau urteren 
ondoren, Idrissa, crónica de una muerte 
cualquiera filma estrainatu da. 
 Kataluniako Mediku Institutu Lega-
lean sei hilabetez egon ondoren, Idris-
saren gorpua Montjuïceko (Bartzelona) 
hilerriko izengabeko nitxo batean sartu 
zuten, hots, ongintza moduko lurperatze 
bat eman zitzaion. Espainiako aginta-
riek ez zioten haren familiari inolako 
informaziorik eman, eta euren legearen 
betebeharrak saihestu zituzten.  

  Dokumentala filmatzeko ardura zuen 
taldeak –ikerketa lan eskerga batek 
akuilatuta– Maliko Tindila herri muga-
kideraino bidaiatu zuen, Diallo familia-
rekin elkartu zen eta gertatuaren berri 
eman zion. Ondoren, izengabeko nitxoa 
aurkitu genuen eta Idrissaren gorpuz-
kinak aberriratzeko izapideak bete-
tzeari ekin genion, finean, bera jaio zen 
lurrean toki hartu zezan. Kostuak fi-
nantzatzeko 10.000 euro bildu ondoren 
–crowdfunding-en bidez–, erreparazio 
edo ordain moduko keinu kolektiboa 
gauzatu genuen. Azkenik, haren komu-
nitateak Idrissa ehortzi ahal izan zuen; 
hil ondorengo sei urtera.  

 Nomen nescio-ren latinezko adierazpi-
dearen akronimoa NN da. Sigla horiek, 
ikusi batez, gaitzik gabekoak dirudite, alta 
bada, bortxakeriaren seinale dira. Izan 
ere, historikoki izen gabeko pertsona 
sailkatzeko erabili izan dira: “Izen gabea”. 
Nazismoak Nacht und Nebel (gaua eta 
lainoa) dekretuaren bidez berreskuratu 
zituen NN siglak. Wagnerren konposi-
zio baten titulua da, Hitlerrek ohoratua 
eta hainbat emakume preso politikoren 
sintonia makabroa bihurtu zena. Nazien 
sarraski jasangaitzen praktikek NN kate-
gorizazioa izan zuten.     
 Hego Ameriketako Kondor operazioan 
parte hartu zuten diktadurek desage-
rrarazi zituzten pertsonak, terminologia 
horrekin identifikatu zituen CIAk: No 
Name (NN). Gaur egun, horietako asko 
itsas hondaletan daude, izenik gabe, 
identitatea ezabatuta. 2017an –urte 
bakarrean– Mediterraneoan bizia laga 
zuten 3.000 migrariak bezala; horien ar-
tean daude ere Andaluziako itsasertzeko 
hilerrietan lurperatuak.        
 Idrissa Diallo “izen gabeko” pertsona 
zen gaur arte, eta halakoxeak dira egun, 
atzerritar legearen biktimak. Espainiako 
Estatuak horiei guztiei euren eskubideak 
kendu eta giza kondizioa ukatzen dizkie. 
Pertsona horiek ez dute gainerako guztiok 
dauzkagun eskubide berberak, eta egoera 
erdeinagarri batera bultzatzen ditu. Euren 
historia hutsaren hurrengo heriotza baten 
kronika da, beren iragan kolonialista-
ren arrastoa bizirik mantentzen duten 
mendebaldeko gizarteentzat, migrariena 
balore gabeko bizitza da. Hala eta guztiz 
ere, euren izenak ez dira ahanzturan ge-
ratuko. Idrissaren bezalako historiak, be-
rauek egunero posible egiten dituztenen 
kontzientzian ozenki jo behar du. Idrissa 
Diallo izenak beste leku batera begiratze-
ko jaidura aldatu behar digu, gure ardura 
ere den sufrimendua geure egin dezagun. 
Idrissak bizirik darrai, borrokak ere bai! n

idrissa Dialloren birjaiotza         

David Bou  
LA DIReCtA-kO kAzetARIA  

@dvdbou
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Atzerritar jatorriko eskolatzea EAEko eskola
-sisteman oso lerroburu esanguratsua da, ba-
tez ere Eusko Jaurlaritzaren txosten ofizialean 

irakurtzen badugu.  Atzerritar jatorriko esamoldea 
definitzearen ahalegina hasierako orrialdeetan 
egin badute ere, ez da oinarri objektiborik ikusten. 
Zuhaitz genealogikoak aztertzen hasita, nork ez 
dauka atzerritar jatorria Euskal Herrian? Zenbat 
abizen behar dira? Zenbat belaunaldi igaro behar 
dira etorkin bati euskal herritartasuna aitortzeko? 
Eta etorkin horren seme-alabei? Eta euren bilobei?
 Euskal ikasleak era askotan banatu daizte-
ke. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak modu zehatz 
bat aukeratu du: gurasoen jatorria. Zergatik ez 
aiton-amonen jatorria? Gainera, txosten horre-
tan atzerritar ala etorkin ezaugarria egokitu zaie 
Espainiako Estatutik kanpo jaio direnei (ikasleak 
berak –oso gutxi badira ere– ala euren gurasoak), 
euskal marko politiko-geografikoa guztiz “es-
painiartzen”. Hau da, kanpokoak dira Irundik ala 
Melillatik harago jaiotakoak. Eta ijitoak, besteak 
beste, non geratzen dira txosten horretan? He-
mengoak direla ez da zalantzarik izango. Ala bai?
 Baina hori ez da txosten horren ezaugarririk 
lazgarriena. Nori inportatzen zaio ikasleen gura-
soen jatorria? Eskolaren barruan datu hutsala da 
–edo izan beharko luke, hobeto esanda–. Eskola 
batean, ikasleen beharrak, arazoak eta gabeziak 
aztertu eta konpondu behar dira, euren gurasoen 
jatorriari kasurik egin gabe.

 Euskal ikasleak era askotan banatu daitezke, 
esanda dago, baina Eusko Jaurlaritzari ez zaio 
bururatu ikasle bakoitzaren egoera sozioeko-
nomikoa jasotzea, eta horren araberako ger-
tatzen ari den segregazioa –eskola publikoan, 
ikastoletan eta erlijiosoetan– aztertzea. Arraroa 
egiten zait, guztion datu fiskalak hor daude-
lako, Aldundien Ogasunetan. Ez litzateke hain 
zaila izango, borondate politikoa oso bestelakoa 
izango balitz. Baina marra ez dute hor jarri nahi, 
gurasoen jatorrian baizik. Ba ote dago erabaki 
politikoagorik? Gainera, oso modu naturalean 
salduta, eta euskal gizartearen aldetik oso erraz 
erosita. 
 Gu eta haiek. Hemengoak eta kanpokoak. In-
tegratuak eta gatazkatsuak. Gero harrituko gara 
hirugarren edo laugarren belaunaldiko etorkin 
gazteak ez badira euskal herritarrak sentitzen. 
Eusko Jaurlaritzak marratik harago jarri ditu, 
nahita. 
 Orain dela gutxi, Sami Nairrek Donostian esan-
dakoak zer pentsa eman beharko liguke: “Ni eta 
‘bestea’-ren banaketa egiten dugunetik, bereiz-
ketaren prozesua abiatzen da, eta horrek eragin 
handia du nortasunaren eraikitze prozesuan, 
kasu honetan gizarteak inposatzen duen proze-
sua da”. 
 Sami Nair oso txalotua izan zen. Hala ere, inork 
ez zion galdetu: “Gurean noiz arte izango gara 
maketoak?”. n

Maketoak, noiz arte?

Iván Giménez 
kAzetARIA 
@IvnGimnez

Lehengoan izeba Mari Carmen etorri zitzai-
dan opari batekin: kristalezko bi tinton-
tzi eder. Amona maisu ibiltaria genuen, 

eta herriz herri ibiltzen zenez, ez zuen inoiz 
etxe propiorik izan, eta ez nuen bere ezer. “Zu 
zarenez etxe honetan idazten bakarra, zureta-
ko izanen dira”, esan zidan, eta nik hunkituta 
hartu nituen. Baina izeba baten jakinduria 
beste batenak bakarrik gaindi dezake, eta 
izeba Purik esan zidan orduan tintontziak 
ez zirela gure amonarenak, birraitonarenak 
baizik, epailea baitzen. “Ez zara ohartu gure 

etxean, leihorik gabeko gela bat dagoela? Hura 
birraitonaren bulegoa zen”. Etxea Gartxena 
deitzen den arren, Oteizan Zaragoza etxekoak 
bezala ezagutzen gaituzte. Kontua da gure ai-
tona hitzekoa omen zela, eta herrikoen dirua 
hartu eta Zaragozara joan zela uzta biltzeko 
makina bat erostera eta handik etorri zen ma-
kinarekin. Nire aurretik izan zirenen herentzia 
handia jaso dut. Gauza gutxi ditut haienak, 
baina sinesmen asko. Badakit nondik heldu 
zaizkidan hitzekiko nire maitasuna eta hitza 
betetzen dutenekikoa. n

hitzez

Castillo Suárez 
bLOGARIA 
@casti_ suarez
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egunero aldirietako trena hartzen dut 
lantokira joateko. Gehiengoa ema-
kumeak* gara, langileak, pertsona 

arrazializatuak, prekarizatuak, gazteak, 
zaharrak. Nahiz eta aurpegi gutxi batzuk 
ezagutu, gainerako guztiak nolabait ere 
ezezagunak gara.
 Atzo amona eta iloba bat nire atzean 
eseri ziren eta euren elkarrizketara 
erabat iltzatuta geratu nintzen. Senide 
baten dibortzioa zuten hizpide. Antza, 
ezkontidetako bat, hogeita hamar urte 
luzeetan, familiari dedikatua aritu da, 
etxeko lanetan, lan merkatuan murgildu 
gabe, dagoeneko gazte emantzipatuak 
diren bi pertsona hazi, elikatu eta zain-
du. Besteak, ordea, etxetik kanpo beti, 
soldatapeko lanean bide oparoa egin 
du, ongi ordaindua den ardura lanpostu 
batera iritsita.
 Amonak, arduratuta: “Baina zer 
egingo du orain berak bakarrik bizi-
tzen? Zeinek egingo dio janaria, arropa 
garbitu eta plantxatu, etxeaz arduratu? 
Eta besteak nola egingo dio aurre bakar-
dadeari, bizitzari, ekonomikoki lanik ez 
badu egin?”. Iloba gazteak: “Onerako da, 
amona, bien erabakia da, batek etxeko 
gizona eta besteak plazandrea izaten 
ikasi beharko dute eta bide berriari 
askeago eta osatuago ekin”. Amonak, za-
lantzaz: “Denborak esango du”.

 Trenetik jaitsitakoan lagun bati deitu 
nion entzun berria kontatzeko. Lagunak, 
bueltan: “Zertarako irakurri Marcela La-
garderen Los cautiverios de las mujeres: 
madesposas, monjas, putas, presas y locas 
edo Silvia Federiciren Soldataren Patriar-
katua, eguneroko aldirietako tren bi-
daietan errealitateak aurpegira botatzen 
badigu emakumeontzat* eta orokorrean 

gizaki ororentzat patriarkatua eta kapita-
lismoaren ezkontza zapaltzailea dela?”.
 Zenbaitetan lanegunetan treneko 
joan-jinek liburu bati erantsita eraman 
naute. Gaur errealitateak nire lekuan ja-
rri nau, eta bide batez, hezur-haragizko 
materialtasun bihurtu dizkit zenbait ira-
kurraldi. Horrek zapore gazi-gozoa utzi 
dit. Gozoa, liburuan askotan euskarri 
hertsi eta erabatekoak leitu beharrean, 
testu irekiak eta bizitzarekin erlaziona-
tuak liseritu ditzakegulako. Gertatzen 
zaiguna ulertzeko laguntzen digutelako. 
Mintzen gaituena identifikatzen ahalbi-
detzen digutelako.
 Gazia, treneko bidaiek gutxietan 
ematen dutelako elkar ezagutzeko 
eta elkar ulertzeko bidaiarion artean. 
Garaiotan indibidualizazio eta atomi-
zazio prozesuak edo dena delakoak, 
askotan, begirada mugikorretik edo 
liburutik ez didalako altxatzen uzten. 
Ezezagun perfektuak bilakatu garela-
ko, behin-betiko atzerritarrak. Gazia, 
gehiegitan buruan daramadan galdera 
delako “zer gertatzen zaidan eta ez 
zer gertatzen zaigun?”, horren txiki 
sentitzeko. Gazia, duela gutxi kontra-
koa entzun arren, heteropatriarkatua 
kapitalismoaren oinarrizko zutabea 
dela frogatu zaidalako begi aurrean, 
enpirikoki, zalantzarik gabe. n

aldirietako elkarrizketa

Haizea Núñez Palacio 
AbOkAtuA 

zenbaitetan lanegunetan 
treneko joan-jinek liburu bati 
erantsita eraman naute. Gaur 
errealitateak nire lekuan jarri 
nau, eta hezur-haragizko 
materialtasun bihurtu dizkit 
zenbait irakurraldi

IRITZIAK  GENEroA | HEtEroPAtrIArkAtuA
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11 Egun euskaraz. 
Kutxabanken saiatzera goaz. Animatuko zara?
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ZEiN HEDABiDE 
giZENTZEN DiTU 
JAUrLAriTZArEN 
PUBLiZiTATEAK?
zortzi milioi euro banatu zituen iaz eusko jaurlaritzak hedabideen artean 
publizitate instituzional eta edukien babesletza kontzeptuetan. Ondorio 
ugari atera daiteke. bat: diru publikoz gehien subentzionatutako hedabideak 
Vocento taldekoak dira eta urtero milioika euro ematen dizkiete. bi: 
banaketa interes politikoen araberakoa da, hedabideen zabalkundea 
hartuz gero irizpide gisa boteretik gertu dauden zenbait hedabide-talde 
puztuta daude –eta beste batzuek gehiago merezi dute–. hiru: euskarazko 
hedabideei euskara sustatzeagatik eman zieten diru-laguntza guztia baino 
baino diru gehiago banatu zien jaurlaritzak nagusiki gaztelaniaz diren 
hedabideei publizitate bidez. Lau: ARGIA berriz ere bazterrean utzi zuten. 
eta bost: eskerrak komunitateak eusten dion kazetaritza independenteari, 
horrelako pastelak mahai gainean jartzen jarraitzeko.

ZorTZi MiLioi EUrorEN BANAKETA PoLiTiKoA

Axier Lopez 
@axierL

Lander Arbelaitz mitxelena 
@larbelaitz
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Erakunde publikoek urtero milioiak 
banatzen dituzte hedabideen artean. 
Batetik, instituzioek bere kanpainak 
hedabideetan iragartzeko publizitate 
kontratuak egiten dituzte: jo dezagun, 
errenta aitorpenaren, gripearen aur-
kako txertaketaren, turismoaren sus-
tapenaren edo sexu erasoen aurkako 
kanpainak zabaltzeko. Bestetik, institu-
zioek egoki irizten dioten hedabidee-
tako zenbait proiektu babesletza bidez 
sustatzen dute: Diario Vascoren “San Se-
bastian Gastronomika” kongresua kasu. 
Banaketa horretan, Eusko Jaurlaritzak 
10.991 euro eman zizkion ARGIAri 
2017an. Konparaziorako, EITB hedabi-
de publikoaren ostean, El Correori eman 
zion diru gehien: 1.253.000 euro eta 
talde bereko El Diario Vascori 963.751. 
Grafika nagusian daude datuak hedabi-
dez hedabide.
 Eusko Jaurlaritzak emandako datuak 
aurkituko ditu irakurleak erreportaje 
honetan. Bi iturri erabili ditugu horreta-
rako. Batetik, Irekia webguneak, Eusko 
Jaurlaritzaren gardentasuna eta herri-
tarren parte-hartzerako atariak, eskai-
nitako datuak eta bestetik, Kontratazio 
Publikoak Euskadin plataforman ager-
tzen direnak. Datu publikoak badira ere, 
zehatza izatea ez da lan erraza. Kontratu 
batzuk iturri batean azaltzen dira, beste 
batzuk bestean eta bietan errepikatzen 
dira beste batzuk. 
 Vocento-Cope (bi taldeek akordio es-
trategikoa egin zuten 2012an) da diru 
publiko gehien jaso zuena 2017an: 
2.300.000 eurotik gora. Ondoren, EITB 
talde publikoko hedabideak izan ziren: 
2.000.000. Noticias taldea osatzen du-
ten Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias 
de Alava, Onda Vasca eta Herri Irratia 
hedabideek orotara 1.200.000 eurotik 
gora jaso zuten. Laugarren, Prisa taldea: 
El País, Cadena Ser, Los 40 eta Cadena 
Dial. Hauek 846.160 euro jaso zituzten. 
Gara egunkariak 417.313 euro jaso zi-
tuen, Berriak 345.838. Taldekako grafi-
kan ikusgai daude banaketaren zenba-
kiak.
 Eusko Jaurlaritzak, EITB talde publiko 
elebiduna kenduta, 2017an publizitate 
eta babesletzara bideratutako dirua-
ren %92 gaztelaniaz edo nagusiki gaz-
telaniaz aritzen diren hedabideei eman 
zien: 5.749.974 euro. Euskarazkoentzat 
gainerako %8 bideratu zituen: 496.819. 
Euskal hedabideen multzoan Berria 
euskarazko egunkari nazional bakarrak 

jaso zituen kopuru horren bi herenak. 
Tokikomeko hedabideek 46.447 euro 
jaso zituzten. Agerikoa da Jaurlaritzaren 
apustua gaztelaniazko hedabideen alde-
koa dela. Konparaziorako, euskarazko 
hedabide guztiek batera adina diru jaso 
zuen Deiak bakarrik, baita Cadena Se-
rrek ere. El Diario Vascok euskarazko 
denek batuta halako bi, eta talde bereko 
El Correok ia halako hiru.

Irizpide politikoen araberako 
banaketa
1993an gai honi buruz Eginek argitaratu 
zuen Evidencias de la sinrazón errepor-
tajea honela hasten zen (euskaratuta): 
“Nahiz eta erakunde publikoek erreto-
rika bidez justifikaezina dena estali nahi 
izan, nahiz eta Euskal Herriko gainon-
tzeko hedabideak isileko akordioaren 
parte izan, organismo publiko baskon-
gadoen partetik ageriko itotze ekono-
mikoa sufritzen ari da Egin. Nahiz eta 
Gasteizko Gobernuko bozeramaileek 
esan boikota egunkariaren arduradu-
nen buruan baino ez dagoela, sinesga-
rriagoa da Atutxaren Departamentuko 
prentsa arduradunak emandako azal-
pen zintzoa: ‘Ez dugu publizitaterik jar-
tzen Eginen, ez dugulako nahi’”. ARGIA 
ere antzekoak entzuna da. Azkena, on-
dorengoa esan zioten: “Denok hartzen 
ditugu erabaki politikoak, bai guk, baita 
zuek ere. Egoera honen errua ez dago 
alde bakarrean eta orduan, bakoitzak 
eman beharko ditu pausoak egoera hau 
gainditzeko”. 
 Gure erantzuna argia izan zen: “Guk 
ez dugu erruaren kontzeptua erabiltzen. 
Errespetuzko harremana eskatzen dugu. 
Gure aldizkariko espazioa ondo balio du 

publizitatearen prezioak. Eta eskatzen 
dugun errespetua da, ARGIAn publizita-
te publikoa jartzeagatik, ez dadila inor 
saiatu gure ildo editoriala aldatzen”.
 Madrilen egoitza duen Oficina de Jus-
tificación de la Difusión enpresak –OJD 
gisa ezaguna– ematen dituen datuen 
arabera, 2010etik 2017ra El Diario Vas-
coren ale salmentak etengabe egin du 
behera. 2010ean egunero 71.948 ale 
saltzen zituen bataz beste, eta 2017an 
48.949, aipatu iturriaren arabera. Diru 
publikoa banatzeko irizpideaz galdetu-
ta, hedabideen zabalkundea da aginta-
rien ohiko erantzuna. Baina datuak ez 
datoz bat, ez Eusko Jaurlaritzaren publi-
zitate eta babesletza banaketan, ezta Gi-
puzkoa edo Arabako Aldundienean ere. 
Horren froga nagusia da Noticias talde-
ko hedabideek orohar jasotzen duten 
kopurua. Adibidez, Noticias de Gipuz-
koak (NG) 265.257 euro jaso zituen eta 
El Diario Vascok (DV) ia lau aldiz gehia-
go. Baina, CIES enpresako 2017ko da-
tuen arabera, DVren irakurleak Noticia-
senak baino 10 aldiz gehiago dira. Are 
agerikoa da konparaketa ARGIArekin 
eginez gero: CIESeko datuen arabera, 
EAEn ARGIAk NGk baino irakurle kopu-
ru bikoitza badu ere, ARGIAri emanda-
koa baino 25 aldiz diru gehiago eman 
zion Jaurlaritzak Noticias de Gipuzkoa 
egunkariari.
 Irratien esparruan ere, Cadena 100ek 
2017an batez beste 95.000 entzule izan 
zituela kalkulatu zuen CIESek, eta 24.00 
euro jaso zituen. Iturri beraren arabera, 
Onda Vasca 35.000 lagunek entzuten zu-
ten, baina, halere, Onda Vascari 200.000 
euro publiko eman zizkion Jaurlaritzak. 
Info7 irratiari buruzko datuak ez daude 
eskuragarri, baina 248 euro jaso zituen 
iaz. Beraz, jasotako dirua entzule ko-
puruaren araberakoa balitz, Info7k 43 
entzule izan beharko zituzkeen 2017an. 
Eta hori ez da horrela. 
 EAEn 52.000 irakurle zituen ARGIAk 
2018ko hasieran, CIESen arabera. 
ARGIAk baino diru gehiago jaso dute on-
dorengo aldizkariek: Entre Mayores, El 
Karma, La ría del Ocio edota Dato Econó-

 » Euskarazko hedabideek 
diru-laguntzak azken 
zentimoraino justifikatu 
behar izateaz gain, 
subentzionatuaren 
zama faltsua daramate 
gainean, gaztelaniazkoek 
publizitate bidez diru 
publiko gehiago jasotzen 
duten bitartean

 » Deiak bakarrik euskarazko 
hedabide guztiak batuta 
adina publizitate jaso zuen
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mico, baita Alemaniako Der Spiegelek 
ere, kasik bikoitza.

gaztelaniazko hedabideak dira 
“hedabide subentzionatuak”
Euskarazko hedabideei noiz edo noiz 
maltzurki egotzi izan zaie “diru publi-
koz puztuak” izatea; euskararen norma-
lizazioaren bidean hedabideek euskara 
sustatzeko betetzen duten funtzio pu-
blikoaren ordainetan instituzioetatik ja-
sotzen duten dirua dela-eta. Zenbakiek 
ordea, kontrakoa diote: 2017an Eus-
ko Jaurlaritzak euskarazko hedabideei 
emandako diru-laguntza 4.875.000 eu-
rokoa izan zen. Horri gehitzen badiogu 
publizitate instituzionala argitaratzea-
ren truke jaso zituzten 496.819 euroak 
emaitza, 5.371.819 eurokoa da. Gazte-
laniazko hedabideei, aldiz, publizita-
te instituzional bidez eman zieten diru 
publikoa 5.749.974 eurokoa izan zen, 
eta horri gehitu behar zaio euskarazko 
diru-laguntzetatik, euskaraz artikulu 
batzuk idazteagatik gaztelaniazko he-
dabide batzuek jasotzen duten diru ko-
puru altua. Eta joera bera errepikatzen 
denez EAEko hiru Aldundien publizita-
te banaketetan, aldea are handiagoa da. 
Beraz, hedabide guztiek jasotzen dute 
diru publikoa, baina euskarazkoek ia 
dena azken zentimoraino justifikatu 
beharraz gain, “subentzionatuak iza-
tearen zama” faltsua gainetik kendu 
behar dute. Aldiz, gaztelaniazko heda-
bideek orotara diru publiko gehiago ja-
sotzeaz gain, boteretik gertuen dauden 
komunikabide hauen bideragarritasun 
ekonomikoaren sostengu nagusia dira 
instituzioak, eta horrek boterearekiko 
bezerokeria harremana ekar diezaieke.  

ARgIA berriz ere baztertua
Euskal Herriaren eta euskarazko kaze-
taritzaren 100 urteko historia bizia da-
roa ARGIAk orri artean. Gure sustengu 
ekonomiko nagusia gure komunitatea 
osatzen duten milaka lagunak dira. He-
rritar horiek, ARGIAk bezalaxe, hemen 
ordaintzen dituzte zergak, baina Jaurla-
ritzaren publizitate banaketak diskrimi-
natu egiten ditu. Jaurlaritzak publizitate 
eta babesletza gisa 2017an banatu zi-
tuen 8 milioiak, 25 sail eta azpi-saile-
tatik bideratu zituen. Bada, ARGIAko 
irakurleek hainbat sail eta azpi-sail pu-
blikotatik ez zuten batere informazio-
rik jaso, tartean hauek: Euskadiko Kirol 
Portuak, Euskal Trenbide Sarea, Ihobe, 

PUBLIZITATEArEn BAnAKETA HEDABIDEEn 
HIZKUnTTZArEn ArABErA

BAnAKETA EnPrESA TALDEEn ArABErA

gAZTELANIA  
5.749.974 € (%92)

EUSKARA  
496.819 € (%8)

EitB talde publikoa kanpoan utzita.
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Ingurumen Saila, IVAP, Ogasuna, Osa-
lan, SPRI, Turismo saila edota Uraren 
agentzia.
 Publizitate publikoaren eta hedabi-
deen arteko harremanaren oinarria in-
formatzea behar luke izan. Erakunde 
publikoek hedabideen espazioa, lana, 
azpiegitura, banaketa-sistema eta sines-
garritasuna baliatzen dituzte ahalik eta 
herritar gehienek izan dezaten guztien 
diruarekin ordaindutako ekimen publi-
koen berri. Diru publikoz ordaindutako 
zerbitzu publikoa da informatzea, baina 
oso tentuz kudeatu eta zaindu behar 
da, botereak baldintzatutako hedabi-
deen historia luzea bezain iluna baita. 
Horregatik, publizitate instituzionalean 
irizpide argiak, parekidetasuna eta gar-
dentasuna ezinbesteko oinarriak dira 
diru publikoaren erabilera jokoan da-
goenean. 
 Erakunde publikoekin harremanak 
izateak, izan diru-laguntza, publizitate 
ala babesletza bidez, ez du ekarri behar 
prentsa eta iritzi askatasuna baldintza-
tzea, horrek herritarren informazio es-
kubidea murrizuko bailuke. Horregatik 
da kezkagarria, publizitate eta babesle-

tza publikoen banaketa ez bidezkoaren 
bitartez, Eusko Jaurlaritzak hedabideen 
ekosistema baldintzatzea. 
 Oraindik bide luzea dago egiteko pu-
blizitatearen banaketari lotutako gar-
dentasunean eta irizpideen zehaztasu-
nean. Baina erraz konpondu daitezkeen 
gaiak dira, erakunde publikoen aldetik 
borondatea baldin badago eta hedabi-
deok diru publikoaren erabileraz gertu-
ko jarraipena eskaintzen badiegu herri-
tarrei.

Iritzi aniztasuna sustatu ala status 
quoa betikotu
Ondorengo atala, joan den otsailean Gi-
puzkoako Aldundiaren publizitate ba-
naketari buruz idatzi genuen errepor-
tajean argitaratu genuen. Ia urtebeteren 
ostean, galderek mahai gainean jarrai-
tzen dute.
 Hedabide askoren biziraupenerako 
ezinbesteko diru-sarrera ekonomikoa 
da publizitatea, eta gehien bat, babes-
letza eta publizitate publikoa. Edozein 
demokraziatan oso tentuz kontrolatu 
beharreko eremua da botere politikoa-
ren eta enpresa pribatuen arteko ha-

TUrISMOA 
BErDInTASUnArEn 

GAInETIK?
Zeinek du garrantzi handiagoa 
Eusko Jaurlaritzaren politike-
tan? Har ditzagun azken urteo-
tan zeresana eman duten bi gai: 
Emakumeen berdintasuna eta 
turismoaren sustapena. “Berdin-
tasunerako politikak diseinatu, 
bultzatu, haien inguruan ahol-
katu, koordinatu eta ebaluatzen 
dituen” Jaurlaritzaren erakun-
dea da Emakunde. Emakundek 
75.000 euro gastatu zituen publi-
zitatean 2017an, kanpaina baka-
rrean: Martxoak 8. Jaurlaritzaren 
Turismo sailak berriz 682.000 
euro erabili zituen publizitatera-
ko. Ondorengo hedabideek jaso 
zuten diruaren zatirik handiena: 
Telecinco, Cadena Ser, Antena 3, 
ETB 2, La Sexta, eta Radio Euska-
di, hurrenez hurren.
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rreman ekonomikoa. Eta informazio 
askatasuna bermatu behar duten heda-
bideen kasuan, are gehiago. Kazetaritza 
kazetaritza izan dadin ezinbesteko duen 
independentzia –ekonomiko eta poli-
tikoa– ezbaian jar dezakeen faktorea 
baita.
 “Dirua modu arbitrarioan banatzen 
baduzu borondateak erosten ari zara, 
informazio eskubideari kalte egiten ari 
zara. Adierazpen askatasuna nabarmen 
kaltetzen da, prentsa askatasunarekin 
lotuta ez badoa; eta prentsa askatasuna 
ezin da guztiz garatu joko arau ekita-
tiborik gabe”. Eldiario.es hedabideko 
zuzendari Ignacio Escolar Espainiako 
Estatuko panorama mediatikoaz min-
tzo da Amnesty Internationalek anto-
latutako jardunaldi batzuetan. “Pren-
tsa plurala daukagu, beren iritzi eta 
ikuspegiak partekatzen dituen pren-
tsa aurki dezakete ia espainiar guztiek; 
baina ez daukaguna da joko zelai justu-
rik prentsarentzat”, zioen aktore poli-
tiko eta ekonomikoek informazioaren 
gainean duten kontrolari erreferen-
tzia eginez. Zehazki, esaldi horrekin 
publizitate instituzionalari egiten zion 

erreferentzia, irizpide arbitrario eta 
opakuekin egiten den diru publikoaren 
banaketari.
 Irismena kalkulatzeko arazoak albo 
batera utzi gabe, irismena banaketa-
rako irizpide nagusi bilakatzea bide 
eraginkorra da hedabideen status quoa 
betikotzeko, baita gaztelaniaren hege-
monia ere, euskararen kaltetan. Sare 
sozialetan hainbat hedabidek egiten 
duten lana ez kontuan hartuz, hainbat 
medio handiri egiten diete mesede, eta 
beste batzuei kalte.
 Diru publikoa jasotzeko, maila be-
rean izan behar al dira multinazionalen 
jabetza duten hedabideak (Vocentoren 
kasuan adibidez, BBVA bankua da ak-
ziodun nagusia) eta jabetza langilee-
na den komunikabideak, ARGIA kasu? 
Lehia desorekatua da berez, banketxe 
handi baten babesa daukan hedabi-
dearen eta bere baliabideekin irau-
ten duenaren artean. Lehenbizikoak 
bermatuta dauka egunero kaleratzea, 
inbertsoreek haien interesentzat he-
dabide hori jendartean edukitzea ko-
menigarri jotzen baldin badute, nahiz 
eta dirua galdu. Bigarrenak aldiz, publi-

katzen duen zenbaki bakoitzarentzat 
finantzazioa lortu behar du. Erakun-
deek pluraltasun informatiboa babestu 
behar badute, zer zentzu dauka gaur 
egungo publizitate-politikak? n

ETB1 127.000 € vS. 
ETB2 760.000 €

Nagusiki gaztelaniaz aritzen di-
ren hedabideak saritzen ditu 
Jaurlaritzaren publizitate ba-
naketa eredu honek.  Eta arra-
kala hori errepikatzen da baita 
Eusko Jaurlaritzak kudeatzen 
dituen hedabide publikoetan 
ere. Euskarazko telebista kate 
publiko bakarrari bideratutako 
dirua sei aldiz txikiagoa izan zen 
gaztelaniazko kate ahizpak jaso 
zuena baino. Agintariek aspaldi 
lurperatu zuten 1982an Euskal 
Telebista sortu izanaren arrazoi 
nagusia: euskararen normaliza-
zioa. Hauxe da beste lagin bat.

HEDABIDEAk  DIRU PUBLIKOA
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100dik gora euskara ikasle 
Valentziar Herrialdeetan

Ikasturte berezia da aurtengoa Valentziar herrialdeetako hainbat hizkuntza 
eskola Ofizialetan. Alacanten eta Castellón euskara eskolak ematen hasi berri 
dira. Valentzian hirugarren ikasturtea dute. Gobernu aldaketa antzeman da. 
espainiar estatuko hizkuntza eskola Ofizial askotan ez bezala, han hiruren 
artean sarea osatzeko moduan dira.

Garikoitz Knörr Valentziako Hizkuntza 
Eskola Ofizialeko euskara irakaslea da. 
Urrian hasi dute ikasturtea, eta hiruga-
rrena da. Duela bi urte ezerezetik hasi 
zuen Euskara Saila Hizkuntza Eskolan. 
Erronka handia, eta era berean, erakar-
garria. Oso pozik ari da lanean Knörr, 
besteak beste, bere ikasleek euskara 
ikasteko “motibazio sanoa” dutelako. 
Hala dio erdi barrez irakasleak: “Orain-
dik ez naiz ohitu haien motibazioare-
kin”. 
 Uste izatekoa da Euskal Herritik hara 
joandakoak direla Hizkuntza Eskolan 
izena ematen dutenak, baina ez da hala. 
Bakan batzuk dira Euskal Herrian jaioak 
eta txikitan Valentziara joandakoak. Ira-
kasleak berak ere mota horretako ikasle 
gehiago espero zuen. Gehienak berta-
koak dira, valentziarrak, bat Cuencakoa, 
eta ingurukoren bat. Urrutitik Valen-
tziara bizitzera joandakoak ere badi-
tu: italiarra, errusiarra, bieloerrusia-
rra, errumaniarra. Asko hizkuntza zale 
amorratuak dira, hizkuntza dezente hitz 
egiten dituzte. Euskara oso erakargarria 
da hizkuntza zaleentzat. Irakasleari gal-
detu diogu ea altxortzat duten: “Ez da 
zerbait mistikoa. Bitxia egiten zaie, era-

kargarria. Batzuetan kosta egiten zait 
hauen motibazioa ulertzea, eta miresten 
ditut nire ikasleak”. Bada txikitan euskal 
musika taldeak entzuten zituen ikaslea 
ere, eta nola ez, euskara ikastea erabaki 
du. Bateren batek Euskal Herriko biko-
tekidea du. Knörrek ez zuen espero ha-
lakorik, baina lan kontuengatik euskara 
ikasi nahi duenik ere badu ikasgelan. 
Donostian autobus gidari izan nahiko 
lukeen ikaslea du. Hala ere, bakarra da 
lan arrazoiengatik euskara ikasten ari 
dena. Denek valentziera hitz egiten du-
ten galdetu diogu, eta ezetz, erdia baino 
gehiago da valentziera hiztuna, baina 
baditu ikasgelan gaztelania hiztun ele-
bakarrak. Irakasleak aitortu du valen-
tziera hiztuna izateak eragina izan deza-
keela euskara ikasteko, baina ikasgelako 
gaztelania elebakarrak besteak adina 
motibatuta daudela dio.

70 ikasle Valentzian
Hizkuntza ikasi nahi dute, baina baita 
praktikatu ere. Euskal etxe sendoa da-
goela dio Knörrek eta hango ekintzen 
berri ematen die ikasleei. Hizkuntza 
Eskolan bertan, iaz Gabonetan gabon 
kanten kontzertutxoa eman zuten. 

Ikasleen grinaren adibide da Valen-
tzian Black is Beltza filma eskaini dute-
nean asko joan direla ikustera, “euskal 
kultura non, nire ikasleak hara doaz”. 
Ez dituzte pasatzen utziko Euskararen 
Eguna eta Euskaraldia. Euskal dantzez 
lantegia eta hitzaldia izango dituzte 
eta euskara maila oso  apala badute ere 
babesa erakustearren argazkia aterako 
dute Euskaraldiaren alde. 70 ikasleak 
hiru mailatan daude banatuta. Biga-
rren maila bukatzen dutenean A2 mai-
la lortzen dute eta hirugarren maila 
egindakoan B1 mailaren lehen urtea 
egina izaten dute. Asmoa C1 mailara 
arteko ikasleak izatea da. Ikasleren ba-
tzuk zuzenean sartu dira bigarren eta 
hirugarren mailetan, baina asko hutse-
tik hasitakoak dira. Valentzian hutsetik 
hasitakoa esaten denean “bai” eta “ez” 
zer den ez dakien jendeaz ari gara.

gobernuaren bultzada
Lehenengo aldiz Valentzian, Alacan-
ten eta Castellón, Valentziar Herrial-
deetako hiru hiritan euskara eskolak 
ematea lortuko da aurten. Valentzian, 
euskal etxeak lehendik ematen ditu es-
kolak. Ez da kasualitatea, PSPV (Valen-

 onintza irureta Azkune 
 @oirureta 
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tziar Herrialdeko Alderdi Sozialista) 
eta Compromísek osatu eta Podemosek 
babesten duen gobernuak bultzatu du. 
Garikoitz Knörrek Valentziako Hizkun-
tza Politika buruarekin hitz egiteko au-
kera izan zuen eta hala dio: “Ia-ia bere 
apustua izan dela esan daiteke, guztiz 
logikoa iruditzen zitzaion Espainiar es-
tatuan hitz egiten diren hizkuntzak ira-
kastea. Dirudienez, Hizkuntza Eskola 
Ofizialen asmo fundazionala da hori”. 
Irakaslearen ustez, arriskua hartu dute 
apustua eginda, gerta baitzitekeen ikas-
lerik ez edukitzea eta arerio politikoak 
porrota aurpegiratzea. Ez da halakorik 
gertatu, ordea.

Alacanten hasi berriak  
Euskaraldirako prest
Izaskun Kortazar eskolak ematen hasi 
berria da Alacanten. 30 ikasle ditu eta 
erabat motibatuta daudela dio. Euska-
ra maila oso apala dute edo ezer ere 
ez dakite, A1 mailan hasi dira. Ikasteko 
motibazioak eta pertsona profilak oso 
anitzak dira: Euskal Herrian jaiotakoak; 
Euskal Herrian lagunak dituztenak eta 
“lagunekiko errespetuz” euskara ikasi 

nahi dutenak; oporretan joan eta hiz-
kuntzak eta kulturak erakarri dituenak; 
lau-bost hizkuntza dakizkitenak; valen-
tziera hiztunak izanda hizkuntza nagu-

siaren eta txikiaren arteko harremanaz 
sentsibilitatea duen jendea; euskararen 
doinuagatik; penintsulako hizkuntzak 
ezagutu behar ditugula diotenak; Eus-

Alacanteko ikasleak dira, urrian euskara ikasten hasiak. Guztira 30 dira.
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kal Herrian oposaketak gainditu nahi 
dituena. Hasi 20 urteko gaztetik eta 84 
urteko ingeles irakasleraino. Ingeles eta 
valentziera irakasleak nahikotxo dira. 
 Kortazar irakaslea hasieratik saiatu 
da hizkuntzarekin batera kultura ger-

turatzen, eta euskarari buruzko txa-
pelketatxo bat egin dienean ohartu 
da dezente dakitela hizkuntzaren gai-
nean.  
 Ikasleek interes linguistiko hutsa 
ez dutenez irakaslea eskolaz kanpo-

ko hainbat ekitaldi prestatzen ari da. 
Euskararen Eguna ospatuko dute, gero 
etorriko dira Gabon kantak, Santa Age-
da eta Korrika. Ibilaldira edo Kilome-
troetara joatea ere buruan du Kortaza-
rrek. 
 Gogoan dute Euskaraldia ere eta be-
ren modura egingo dute. Ikasgelan 
belarriprest edo ahobizi izango dira 
eta erdaretara jo gabe euskarari eus-
ten ahaleginduko dira, besteak beste 
mahai gainean izango dituzten libu-
ruen laguntzarekin. Internetez haien 
burua euskaraz aurkeztuko dute eta 
ahal duten gehien egingo dute euska-
raz. Irakasleak kalean valentzieraz aho-
bizi izatea proposatu die. Hala, antze-
ko sentimendu soziolinguistikoak bizi 
ahal izango dituzte. Jabetuko dira uste 
baino gehiagok dakiela valentziera eta 
jarrera onak eta txarrak sumatuko di-
tuzte valentziarrei valentzieraz egiten 
dietenean. 
 Pozik daude Izaskun Kortazar eta Ga-
rikoitz Knörr, elkarren babesa izango 
dute hemendik aurrera, Valentziaren, 
Alacanten eta Castellóren artean sarea 
osatzeko moduan dira. n

Valentzian hirugarren ikasturtea hasi dute. Argazkiko ikasleak lehen mailakoak dira. 
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Ez da gai berria ARGIAn. Haur 
eta helduok ezagunago ditugu 
urruneko animaliak, bertakoak 
baino, eta kosta egiten zaigu in-
guruan ditugun landare arrun-
tenei izena jartzea. Naturatik 
aldendu gara, hiritartu, inguru-
nearen transmisioa gainbehe-
ra doa belaunaldiz belaunaldi… 
eta haurrentzako liburu, tele-
sail, panpina eta jokoen bidez 
kanpoko espezieak dira etxera 
sartzen zaizkigunak, maiz jabe-
tu ez arren.
 Bestelakoa da, baina, Hondarribi-
ko ondarearen transmisioaz arduratzen 
den Arma Plaza Fundazioak Udalaren 
bidez sortu duen jolasa. Sei karta-familia 
dira, sei ekosistema edo habitat irudika-
tzen dituztenak: itsasoa eta itsaslabarra, 
padura, ibai eta errekak, landa eremua, 
basoa, eta hiri eta parkeak. Familia ba-
koitzaren barruan, beste seina karta, iza-
ki bat irudikatzen dutenak: ugaztuna, 
anfibio edo narrastia, arraina, hegaztia, 
ornogabea eta landarea. Denak berta-
koak, batzuk ezagunagoak, beste batzuk 
ez hainbeste, beste zenbait mehatxatuak 
daudenak… Eta bertakoak diogunean ez 
gara Hondarribiaz soilik ari: Euskal He-
rriko ia txoko guztietan topatu daitezkeen 
espezieak dira. Are gehiago, kartetan 

ageri di-
ren izaki 
a s ko  E u -
ropako beste 
hainbat lurral-
detan ere aur-
ki  ditzakegu. 
Karta hauetako 
p r o t a g o n i s t a 
dira, esaterako, 
orka,  igaraba, 
apo lasterkaria, 
suge gorbatadu-
na, zirauna, pla-

tuxa, aingira, 
amuarraina, 

buztanikara horia, kar-
naba, kaskabeltz handia, karrakela, ko-
txorroa, krabelina, txipa-belarra, hun-
tza… Zazpigarren familia bat ere sartu 
dute kartetan, haurrentzat hurbileko eta 
erakargarri izan daitezkeelakoan: Hon-
darribiko erraldoiak.
 Besteak beste, inguruan ditugun eko-
sistemen aniztasuna, fauna eta flora era-
kustea du helburu jolasak, “handia baita 
bertako aberastasuna, eta ekosistema 
ugariak agertuz, barneratzen dugu eko-
sistema guztiak direla garrantzitsuak, 
paduretatik hasi eta hiriko parkeetarai-
no, bertan badelako bizitza. Batzuetan 
iruditzen zaigu ingurumenerako basoak 
oso garrantzitsuak direla, eta badira, 
baina hor ez da bukatzen babestu eta 
zaindu beharreko natura; inguratuta 
gaude”, kontatu digu Iñaki Sanz-Azkuek. 
Ingurumenaren ikuspegitik lagundu du 
berak proiektuan, eta arlo pedagogi-
koari berriz Lore Erriondok heldu dio. 
Erriondok azaldu digunez, hizkuntza 
ekologia ere bada jolasaren xedeeta-
ko bat. Hala, hiru modutan ematen dira 
kartetako izakien izendapenak: Honda-
rribiko aldaeran, euskara batuan, eta 
dagokion izen zientifikoan. “Konturatu 
gara, herriko hizkuntza aldaeran ize-

Lehoiak, gameluak, kakatuak eta marrazoak protagonista dituzten 
karta-jokoen ordez, azkonarra, muskerra, kilkerra, izokina... ageri 
diren kartekin jolastu ahal izango bagenu? Sabana eta oihan 
tropikaletako izakien ordez gure inguruko padura, ibai eta parkeetako 
animalia eta landareak bagenitu kartetan? pentsatu eta egin: jolastuz, 
bertako espezieak eta ekosistemak barneratzeko aukera ederra dira 
hondarribian atera dituzten kartak.

 mikel Garcia idiakez 
 @mikelgi 
 ArGAZKIA: DAnI BLAnCO

 » Euskal Herriko ia 
txoko guztietan topatu 
daitezkeen espezieak 
dira. Orka, igaraba, 
suge gorbataduna, 
zirauna, platuxa, aingira, 
amuarraina, buztanikara 
horia, karnaba, kaskabeltz 
handia, karrakela, 
kotxorroa, krabelina, 
txipa-belarra, huntza… 

Bisiguak, saguzarrak 
eta hirustak 
karta-joko bihurtuta
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nak sarri onomatopeietatik 
eratorriak direla, adibidez 
txoriek eurek egiten duten 
soinutik eratorriak: Ttirritta-
rratta erabiltzen da txenada 
hankabeltza izendatzeko, ki-
rrikilla sorbeltz arrunta esa-

teko edo ttirritta kilkerra adierazteko”.
 Emaitza sinplea izan arren, atzean 
lan handia dagoela azpimarratu digute 
solaskideek, ñabardura eta xehetasunik 
txikiena ere hartu dutela kontuan. “Ilus-
tratzailea erotu egin dugu, kar, kar, kar. 
Padura adibidez marraztu dugu Jaizki-
bel atzealdeko argazkietan oinarrituta, 
kolore zehatzak erreproduzituz; kurlin-
ta handia paduraren eta ibaiaren arteko 
eremuan jarrarazi diogu, ez harago ez 
honantzago; hirustaren hostoari arras-
to zuriak margotzeko eskatu diogu… Zo-
rrotzak izan gara, ilustrazio errealistak 
nahi genituelako”. Eñaut Aiartzaguena 
aritu da marrazkilari.

Ezagutza, memoria, azkartasuna, arreta
Lau karta-joko proposatzen dituzte. Ba-
tetik, txikienek puzzleak egin ditzakete, 
familia bereko kartak elkartuz gero eko-
sistema jakin baten puzzlea osatzen bai-
ta. Bestetik, familia-joko klasikora jolastu 
daiteke. Memoria jokoa ere egin daite-
ke: karta handiago batzuetan, konbina-
zio ezberdinak osatu dituzte (adibidez 
arrain bat, landare bat, ornogabe bat… 
karta berean); berau hartu, denbora ba-
tez aztertu, gero kartari buelta eman eta 
ea zenbat izaki gogoratzeko gai garen. 
Azkenik, arreta eta azkartasun jokoa pro-
posatzen dute: karta konbinatuak erdi-
gunera ateratzen joan eta norberak duen 
kartako izakiren bat errepikatzen bada, 
“kapen” esan eta karta hori eskuratu ahal 
izango du, ahalik eta karta gehien biltzea 
helburu. Kapen hitzak itsasora buruz bo-
tatzea esan nahi du Hondarribian.
 Kartak herriko ikastetxeetan bana-
tzea eta Arma Plaza Fundazioaren bidez 

salgai jartzea da as-
moa, solaskideen 
esanetan aitzakia 
ona direlako jo-
lasetik abiatuta 
gaian nahi adi-
na sakontzeko 
eta  eskolan 
nahiz etxean 
e s p e z i e a k 
e t a  e k o -
s i s t e m a k 
jorratze-
ko. Dena 
den, argi 
d u t e 
Erriondok 
e t a  S a n z-A z-
kuek: haurrei bertako 
ondarea hurbiltzeko onena da na-
tura behatzera animatzea, eta horreta-
rako helduak izan ditzatela bidelagun 
eta eredu, aurreneko urteetan. n
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Zerk eraman zintuen Brigada Gorrietan 
militatzera?
1970eko hamarkadan antagonismo 
sozialeko mugimendu gogor eta indar-
tsua izan genuen Italian, iparraldeko 
fabrika handietako langileek eta ikas-
leek bat egin zutenean. Parlamentuz 
kanpoko ezkerreko taldeek borroka 
handiak egin zituzten hobekuntza so-
zialak eskatzeko eta errepresio borti-
tza jasan zuten. 1969an inoizko gre-
ba-ordu gehien egin zen fabriketan: bi 
milioi. Urte hartan bertan lehergailu 
batek hamasei hildako eragin zituen 
Milaneko banku batean, mugimendua 

beldurrarazi eta estrategiaz aldatzera 
behartzeko asmo garbiarekin. Anar-
kistei leporatu nahi izan zieten ekin-
tza hura, nahiz eta argi zegoen faxis-
tek egin zutela, Estatuko instituzioen 
aginduei jarraiki. Horrek guztiak area-
go sendotu zituen gure usteak: ezin 
zela demokrazia burgesean sinestu 
hiltzaile hutsak zirelako. Lehergailu 
gehiago etorri ziren: Brescian, ba-
tzar sindikal batean, trenetan… Jende 
arruntari zuzendutako terrorismoa 
zen hura.
 Bestalde, Alderdi Komunista aliatu 
zen Demokrazia Kristauarekin, alegia, 

patronalaren alderdiarekin eta, horren 
ondorioz, mugimendu iraultzailea gero 
eta jazarpen handiagoa jasaten ari zen 
(heriotza-mehatxuak, hilketak…) eta 
oposizioa egiteko bide guztiak itxi zi-
tzaizkion. Hortik borroka armaturako 
jauzia.

Nola gertatu zen jauzi hori?
1970ean Brigada Gorriak (BG) fabri-
ketako arduradunen aurkako ekintzak 
egiten hasi ziren. Parlamentuz kanpoko 
ezkerreko beste talde batzuk ere ha-
siak ziren borroka armatuaren beha-
rraz eztabaidatzen. 1973an Potere 

barbara balzerani Italiako brigada Gorriak talde armatu komunistako 
buruzagia izan zen. Aldo Moro kristau Demokraziako presidentearen 
bahiketan parte hartu zuen 1978an. 21 urte eman ditu espetxean. 
bartzelonan izan berri da L’ho sempre saputo (“beti jakin dut”) eleberriaren 
katalaneko bertsioa aurkezten. 1998an Compañera luna liburu ezaguna 
argitaratu zuen, 2016an txalapartak gaztelaniaratua.

“iraultzaileon  
porrot nagusia  
ez da materiala izan, 
mentala baizik”

maria Colera intxausti 
@mariacolera  
ArGAZKIAK: OrIOL CLAvErA
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Operaio, nik militatzen nuen taldea, 
desegin egin zen, talde legal batek jar-
duteko esparru guztiak agortuta zeu-
dela ikusteak eragindako kontraesa-
nen ondorioz. Gauza bera gertatu zen 
Lotta Continua-rekin. 1974an, Brigada 
Gorriek estrategian jauzi bat egin eta 
Mario Sossi epailea bahitu zuten. Jen-
deak gorroto handia zion oso espetxe
-zigor gogorrak jartzen zituelako delitu 
arrunt nahiz politikoengatik. Ekintza 
harekin “Estatuaren bihotzera zuzen-
dutako erasoaldia” delako fasea hasi 
zen. Fabriketako langileak ziren estra-
tegia iraultzaile horren protagonistak, 
iraultza egiteko ardatz nagusia Esta-
tuari eraso egitea zen. Orduan erabaki 
nuen nik BGetan sartzea.

Eta borrokatzera bultzatu zintuzten arra-
zoiek indarrean jarraitzen al dute?
Arrazoiak are sendoagoak dira, egoera 
ordukoa baino okerragoa baita orain. 
Baina orduan genuen zerbait falta da 
orain: jendea eta erakundeak batzen 
dituen helburu iraultzaile bat. Joan den 
mendeko porrota ez baitzen gurea izan 
bakarrik, iraultza egin zuten guztiena 

baizik (Vietnam, Txina, Sobiet Batasu-
na…). Eta orain ikusten dugu egoera 
politikoa eta soziala okerrera doala, 
baina ez daukagu aurre egiteko indar 
politikorik, berriro elkartuko gaituen 
elkar-ulertzerik gabe.

Ez al zaizu iruditzen XX. mendeko po-
rrotik handiena ez zela hainbeste izan 
erakunde eta proiektu iraultzaileen de-
segitea baizik eta bestelako mundu bat 
posible ez dela onartu eta dena aldatu 
nahi izatetik hobekuntza ñimiñoen es-
kean ibiltzera pasa izana?
Erabat. Porrot nagusia ez da materia-
la izan, mentala baizik. Ezinezkoa da 
iraultzarako biderik zabaltzea buruan 
ez badaukazu argi beste mundu bat po-
sible dela, eta beste mundu hori sozia-
lismoaren eraikuntza zen guretzat. Bide 
horrek huts egin du, bai, eta orain atzera 
begiratu behar dugu okerrak non egin 
ziren jakiteko. Eta sortu nahi dugun gi-
zarte-ereduaz ari naiz hemen. Linealki 
garatzen den historiaren kontzeptuaren 
eraginpean jardun baitugu, pentsaturik 
gero datorrena hobea izango dela aurre-
koa baino. Ikuspegi lineal horrekin au-
rrerabidearen logika kapitalista irentsi 
dugu, aberastasunen metaketaren eta 
beharrizan gero eta handiagoen logika, 
ahazturik metaketa hori kapitalistak ez 
ziren herrien lapurreta eta esplotazioa-
ren kontura egiten dela, gutxi batzuren 
onerako eta gehiengoaren kalterako. 

 » “Aberastasunen 
metaketaren eta 
beharrizan gero eta 
handiagoen logika 
irentsi dugu, ahazturik 
kapitalistak ez ziren 
herrien lapurreta eta 
esplotazioaren kontura 
egiten dela, gutxi batzuren 
onerako eta gehiengoaren 
kalterako” 
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berean hitz egiten dugu
HIZKUNTZA

ORKLIN, konfortaren eta pertsonen segurtasunerako soluzioetan 
munduko liderra izanik, hizkuntza berean hitz egiten dugu. Konpromiso 
sozialaren, zintzotasunaren, talde-lanaren, aniztasunaren eta iraunkorta-
sunaren hizkuntzan aritzen gara…eta gainera euskaraz.

“Funtsezkoa ikusezina da begientzat”
Antoine de Saint-Exupery

Euskara
erein eta hazi

kalean zein lanean
askatasunean

Belarri

prest

Aho

bizi



Mendebaldean aurrerabideaz dauka-
gun ikuspegia aldatu behar dugu, beraz, 
Walter Benjaminek esan zuenaren ildo-
tik: posible zela historian gertatutako 
gauza batzuk ez gertatu izatea eta po-
sible dela gertatu ez zirenak aurrerago 
gertatzea.

Erakunde armatu bateko buruzagia izan 
zinen, emakumeek gaur egun baino as-
koz presentzia gutxiago zeukaten garai 
batean.
Brigada Gorrietan sartu nintzenean 
mugimendu feministaren loraldia ger-
tatzen ari zen Italian eta urte luzez ez-
kerreko taldeetan militatzen aritutako 
emakume asko talde feministetara joan 
zen. Nik asko kritikatu nuen bide hori, 
borroka interklasista, bakezalea eta eli-
tista iruditzen zitzaidalako. Traizio mo-
duko bat iruditu zitzaidan harreman 
estua neukan kide batzuen aldetik.
 Nire esperientzia borroka armatuan 
emakume gisa oso ona izan zen. Ez Bri-
gadak hobeak zirelako, baizik eta bi-
zia jokoan jartzera daraman egoera 
batean zaudenean rolek askoz eragin 
apalagoa daukate. Eta oso adieraz-
garria da Brigadetan izandako ema-
kumezko militanteen kopuru handia. 
Borroka armatuan parte hartu zuten 
emakumeen ehunekoa askoz han-
diagoa zen politika instituzionalean 
baino, bere genero-kuotak eta guzti, 
borroka armatuan emakumeek senti-
tzen zutelako politika zuzenean egitea 
zeukatela, gizonen menpe eta bigarren 
lerroan egon gabe.
 Espetxean ere gertatzen da hori. Pre-
so daudenean, emakumeek ez dute 
amaren edo emaztearen rola jokatu 
behar eta, paradoxikoki, halako aska-
pen bat bizitzen dute eta hasten dira 
lehen egiten ez zituzten gauzak egiten.

Biktimei buruzko artikulu batean zenioen 
“biktimen kontua ogibide zentsuratzaile 
bat bihurtzen ari da. Biktimen eta borre-
roen kontrajartze metahistorikoa egiteko 
testuingurua ukatu eta beretzat nahi du 
hitzaren eta historiaren berreraikuntza-
ren monopolioa”. Zer diozu subjektu poli-
tiko bihurtu diren biktimez?
Aldo Mororen bahiketaren 40. urteu-
rrena dugu aurten eta berrogei ur-
teotan kontakizun berri bat sortu da 
Italian eta munduko beste bazter ba-
tzuetan, iturrietara eta dokumentueta-
ra joz landutako historiografia baztertu 

eta oroimen indibiduala jarri duena 
erdigunean. Oroimen indibiduala oso 
interesgarria da, ez delako abstraktua 
eta berreraikuntza historikoaren muga 
zurrunak gainditzen dituelako. Bai-
na egia da, halaber, historia ezin dela 
soilik biktimek sentitutako minarekin, 
hutsunearekin-eta osatu, fenomenoez 
hitz egiteari uzten baitzaio, norberak 
sentitutakoaz hitz egiteko. Foko guztia 
ondorioetan jartzen da eta ezkutatu 
egiten dira kausak, dena ongiaren eta 
gaizkiaren arteko plano moral batera 
eramanez, gertakarien testuingurua 
guztiz alboratzen da.

Zure liburuan diozu “Asko ginen eta ez 
geunden bakarrik”. Subjektu kolektibo 
batetik hitz egiten duzu, kolektibitate bat 
osatzearen kontzientziaz. Nola ikusten 
duzu egun gailendu den subjektu indibi-
dualizatu atomizatua?
Oso fenomeno bitxia gertatu zen 
1960ko hamarkadan: Italiako hegoal-
deko langile asko eta asko iritsi ziren 
iparraldeko fabriketara lanera, alder-
di eta sindikatu handiekin loturarik 
ez eta bitartekaritzaren kulturarik ez 
zeukatenak. Horrekin batera, langileen 
seme-alabak unibertsitatera iristen 
hasi ziren modu masiboan. Eta haien 
helburua ez zen karrera egitea, hez-
kuntza beren klasearen askapenera-
ko erabiltzea baizik. Bi indar horien 
arteko bat-egiteak eman zion indarra 
mugimenduari eta horri esker iraun 
zuen hainbeste Italian eta izan zuen 
halako itzal luzea. Gaur egun, ordea, 
68a aurkezten digute gazte, lore eta 
musika kontu bat balitz bezala, eta ez 
zinez izan zena: klase-gatazka bat. Guk 
argi genuen klase batekoak ginela eta 
klase horren izenean eta alde borroka-
tzen ginen. n

 » “Borroka armatuan parte 
hartu zuten emakumeen 
ehunekoa askoz 
handiagoa zen politika 
instituzionalean baino, 
bere genero-kuotak eta 
guzti”
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XX. MENDEA | EMAkuME lANGIlEEN ESkuBIDEAk | MADrIlDENBORAREN mAKINA

Lotsak asmatu zuen estetoskopioa

1816an René Laennec (1781-1826) me-
diku bretoiari gaixorik zegoen neska 
gazte baten bihotz-erritmoa aztertzea 
egokitu zitzaion. Ordura arte medikuek 
belarria pazientearen bularrean jarrita 
egin ohi zuten lan hori, baina Laenne-
cek, lotsatuta, onartezintzat jo zuen me-
todo hura, gaixoaren “adina eta sexua” 
zirela eta. Orduan, bere koadernoa bil-

du, hodiaren mutur bat gaixoaren bula-
rrean jarri eta bestea belarrira hurbil-
du zuen. Medikuak berak idatzi zuenez, 
“Asko harritu eta poztu nintzen, biho-
tzaren jarduna belarria zuzenean jarrita 
baino askoz modu garbiagoan antze-
maten nuela konturatu nintzenean”. Eta 
horrela, ezustean, estetoskopioa asmatu 
zuen.  n

Madril, 1919 urriaren 17a. Hiriko me-
tro sareak (Compañía Metropolitana 
Alfonso XIII) ateak ireki zituen. Telefó-
nicarekin batera, enpresa hura aitzinda-
ria izan zen Espainiako Estatuan ema-
kumeak enplegatzen. Telekomunikazio 
enpresan telefonista postura mugatzen 
zen haien lana eta Metroan, aldiz, soilik 
bulegoetan eta txartelak saltzen aritu 
zitezkeen. Emakume langileak izatea 
deigarria, ezohikoa zen garai hartan eta 
enpresak zera espero zuen lehen komu-
nikatu ofizialean: “Madrilgo publikoak, 
daukan kulturari esker, (...) emakumez-
ko langileak ohiko kortesiaz tratatuko 
dituela”.
 Baina emakume horiek ezinbesteko 
baldintza bat bete behar zuten: ezkon-
gabeak izatea. Ezkontzen ziren txartel
-saltzaileek derrigorrezko eszedentzia 
hartu behar zuten. Enpresaren arabe-
ra, “etxe eta haurrak zaintzeak berekin 
dakartzan betebeharrak ez dira bate-
ragarriak Metropolitanoko karguaren 
jarduerarekin (...), zerbitzuaren zo-
rroztasunak eskatzen dituen konstan-
tzia eta puntualtasuna erabatekoak 
direla eta”. Horrez gain, publikoki ma-
drildarren “kortesia” goraipatu arren, 
barne jakinarazpen batean enpresak 
zioen emakume ezkonduentzat kalte-
garria izango zela “publiko masa es-
kergarekin harreman zuzena izatea, 

zoritxarrez, jendearen kultura maiz 
kaskarra izaten delako”, eta oharta-
razten zuen modu horretan, gainera, 
“legez kanpoko harreman debekatuak” 
bultza zitezkeela.
 1930ean txartel-saltzaile bat kale-
ratu zuten ezkontzegatik eta erabakia 
erreklamatu zuen. Ondorioz, enpresa 
batzordeak neurri bat adostu zuen: ez-
kontzeagatik lana uztera behartutako 
emakumeek 250 pezetako ordaina ja-
soko zuen, metroan gutxienez urtebetez 
jarduna baldin bazen, eta 500 pezeta-
koa, bost urtetik gora arituz gero. Hala-
ber, emakume ezkonduek bazuten auke-
ra publikoarekin harreman zuzenik ez 
zeukaten postuetan aritzeko, bulegari 
edo telefonista gisa. Hala ere, emaku-
meek soilik egunez lan egin zezaketen, 

eta 22:00etatik aurrera gizonek bete-
tzen zituzten txanda guztiak.
 XX. mende hasieran halakoak gerta-
tzea ohikoa izanda ere, harrigarriena da 
emakume ezkonduak mugatzen zituen 
arau hori 1984 arte egon zela indarrean, 
Espainiako Konstituzio Auzitegiak horre-
lako derrigorrezko eszedentziak legez 
kanpokotzat jo zituen arte. Gainera, urte 
hartan bertan, Madrilgo metroak emaku-
me bat kontratatu zuen gidari lanetarako.
 Baina ez zen hura izan Madrilgo lehen 
metro-gidaria; lehenago, Gerra Zibila-
ren garaian, zenbait emakume horre-
tan eta ordurarte haientzat galarazitako 
beste zenbait lanetan aritu ziren. Zori-
txarrez, gerra izan ohi delako emaku-
meei lan munduan sartzeko bultzadarik 
handiena eman diena. n

Nagore irazustabarrena 
uranga 
@irazustabarrena

METroAN LAn eGIn ALA ezkOnDu

METrO MADrID
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Gure etxe gaineko mendian baso zaba-
lak ditu Aitzondo baserriak. Zuhaitze-
tan nabarmena du sail bat, batez ere 
orain udazken minean. Itsasotik enbata 
sartu eta mendian behera laino kiri-
bil bihurriak jaisten direnean zuhaitz 
zorrotz horien muturrak lanbrodura 
artean ageri dira, hori. Ez da iritsi zaha-
rra gure lurretara tuliperoa; Amerike-
tatik ekarri genuen, eta han Virginiako 
tuliperoa esaten diote, Liriodendron 
tulipifera. 
 Atentzioa ematen duen zuhaitza da 
tuliperoa. Hel diezaiogun izenari. Lirio-
dendron generoarena grekotik hartuta-
ko bi hitzekin osatu zen: leirion (lirioa) 
eta dendron (zuhaitza). Lirioak ema-
ten dituen zuhaitza. Espeziea zehazten 
duen abizenak, tulipiferak, bi hitz uz-
tartzen ditu, Tulipa izena –idi-bihotzen 
generoa adierazten duena– eta -fer 

amaiera, “sortzen” edo “gainean due-
la” esan nahi duena. Izan ere, zuhaitz 
honen ezaugarri ikusgarriena zera da, 
lorea ugari samar ematea, formaz idi
-bihotzen tankerakoa baina tamainaz 
dezente handiagoa. Izenak zein abize-
nak lorealdi deigarria aipatzen dute. 
Urteroko ikuskizuna badu ere motxa 
da, laburra. Hori baino gehiago da, or-
dea, tuliperoa. 
 Hostoak ere bereziak ditu, mutur
-motz tankerakoak dira. Hosto jendeak 
gehienetan erdiko zainaren amaieran 
erpin gutxi-asko zorrotza izan ohi du. 
Tuliperoarenak ez, maketsa balu bezala 
bi erpin ditu zainaren alde banatara, eta 
sekula ikusi gabekoa baduzu, atentzioa 
emango dizu.  
 Zuhaitz handia da tuliperoa. Berezko 
bizilekuan, Ipar Amerikako ekialdean, 
60 metro arte luza daiteke 3 metroko 

diametroa izan dezakeen enborraren 
gainean, eta bakerik badu, 500 urte in-
guru bizitzen da. Karelurrak ez ditu bi-
ziki maite; ura asko gustatzen zaio, bai-
na lur astunak eta itoak ez; eguzkizale 
amorratua da, eta -30º C arteko izozteak 
eramateko gai da. 
 Amerikako Estatu Batuetan oso pre-
ziatua da bere zura. Iraupen luzekoa ez 
bada ere, erabilera ugari du: moldadura, 
altzari, ate, armairu, lekedatutako habe 
ijeztu, estalki, kontraxaflatu... Zur arina 
da 449 kg/m3. Diotenez, 0,97 segun-
duro tulipero zur metro kubo garbi bat 
sortzen da, izan ere hainbeste dago han-
go basoetan.
 Gure lurralde hezeetan urteak dira 
berarekin saioak egiten ari direla. Zura 
bigunegia duela-eta ez da oso preziatua, 
baina egungo egoerara etorrita, ikuski-
zun da bere etorkizuna. n

 

Jakoba Errekondo 
jakoba@bizibaratzea.eus 
ArGAZKIA: ESACADEMIC.COM

tulIPEroA | zurABIZI BARATZEA

0,97 
segundo
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Kleopatrak bainua hartzen omen zuen 
esnetan. Ez edozein esnetan, ordea: as-
toarenean. Mendeetan, munduko toki 
askotan izan da estimatua astemearen 
esnea bere propietate onuragarriak 
direla eta. Ezaugarri horiez jakitun, 
2010ean Herrilan proiektuaren lehen 
pausoak ematen hasi zen Laurent Da-
rrieumerlou gabadiarra. Astoaren esnea 
ekoizten du bere etxaldean.

“Urre zuriaren” onurak
Ama-esnearen antz handia duenez, hau-
rrentzako esne egokia da astemearena, 
Herrilan proiektuaren gunean azaltzen 
dutenez. “Erraz digeritzen da esne hau 
grasa oso gutxi duelako, eta aberatsa da 
bitamina, mineral eta oligoelementue-
tan”. Helduentzako ere propietate ego-
kiak ditu astemearen esneak, esaterako, 

azaleko gaitz eta hesteetako arazoak 
dituzten pertsonentzat. 
 Euren etxaldean esnea botiletan ere 
saltzen duten arren, proiektuaren pisu 
handiena kosmetikako produktuetara 
bideratutako esne ekoizpenak hartzen 
du. Xaboi ekoizle batekin elkarlanean 
sortzen dituzte produktuok Herrilaneko 
kideek: kremak, xaboiak, gel eta xan-
puak… Naturarekiko errespetuz, kon-
tsumitzaileei kalitatezko produktuak 
eskaintzen dizkiete. Palma oliorik, pa-
rabenik, tinta edota silikonarik erabili 
gabe egiten dute lan. Banaketarako, zu-
zeneko salmenta lehenesten dute Herri-
lanen.

Animaliekiko errespetuz 
Animaliekiko errespetua oinarrizkoa 
da Herrilan proiektuko kideentzat. Urte 

osoan kanpoan izaten dituzte animaliak, 
eta euren erritmoak errespetatzen dituz-
te ekoizpen intentsibotik aldenduz. “Esne 
ekoizpena txikia da, asteme bakoitzak 
eguneko litro bat edo litro eta erdi ema-
ten ditu”, diote. Egunean bi aldiz jezten 
dituzte animaliak, astean bost egunetan. 
 Aurreko lanean istripua izan eta gero 
hartu zuen Darrieumerlouk Herrilan 
proiektuari ekiteko erabakia, bere aito-
nak noizbait esana zionari kasu eginez: 
“Egin ahal duzuna, daukazunarekin”. Ba-
serri zahar bat eta asto pare bat zituen 
momentu hartan, eta ez zuen birritan 
pentsatu. “Nire balio eta printzipioei 
jarraituz eraiki nuen proiektua: giza-es-
kalako laborantza-egitura bat sortuz 
animaliak elikatu ahal izateko, eta etxe-
ko produktuak ekoitziz zuzeneko sal-
menta bidez komertzializatzeko”.  n

Garazi Zabaleta

ElIkADurA | koSMEtIkA | ABEltzANtzA BIZI BARATZEA

HErriLAN ProiEKTUA

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

Abenduaren 5ean, 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

34
gai  

musutruk

87
salgai

Bilboko Kafe Antzokian bazkaria
Bi lagunentzako otordu goxoa giro ederrean.

Eskuz landua. Aukeratu zure makila eta es-
kaini ohore egin nahi diozun horri.
Materiala: Gaztainondo zura, larrua, letoia.
inskripzioa: Makilaren goiko zorroan esaldi 
bat grabatu daiteke (38 karaktere gehienez). 
20 euro balio du hau egiteak.
Kaxa: Kartoizko kaxan bildurik doa. Larruz 
egindako luxuzko kutxa nahi izanez gero, 69 
euro da bere prezioa.
Jasotzeko epea: 10 egunen buruan jasoko 
duzu makila, eta 15 egunen buruan ohorez-
koa bada.
Edozein zalantzarako, deitu ARGIAra:  
943 37 15 45.

EUsKAL MAKiLA

229 euro

KOmUNITATEA

Bizi Baratzea lamina 41 eta 42
Ainara Azpiazu “Axpi”k eta Mattinek eginiko lamina originalak. neurriak: 35 x 50 zm.
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ArgiA LEKUZ ALDATUA DUrANgoKo AZoKAN

Erruki Jauna

Erruki gutxi izan baitu gurekin bateren 
batek 2018ko Durangoko Azoka anto-
latzerakoan. Leku banaketan. Ez gara 
azken hiru urteetan egon garen lekuan 
izango, ARGIA ez duzue aurreko sarre-
rako gune zabal hartan topatuko. Arte-
kale 23, 24 eta 25 erakustokietan izango 
gara aurten, Areto Nagusiaren aurrean, 
Landakora sartzeko erdialdeko ateen 
inguru horretan. Arantzazuko Edizio 
Frantziskotarraren eta Kontseilu Eban-
jelikoaren artean.
 Bai bai, ondo irakurri duzu, fran-
tziskotarren eta ebanjelikoen artean. 
ARGIAko fraide eta moja koadrilak eder-
ki emango du leku horretan. Ez omen da 
jatorria ahaztu behar, ezta? Bada tori, 
eskuin zabaletik dejada kaputxinoek eta 
ezkerretik gantxoa Zeruko Argiak.
 Behin leku aldaketaren albisteak 
emandako sustoa pasata, egokitu digu-
ten tokirako moldaketa lanetan hasi da 
taldea. Mahoma eta mendiarena... eza-
gutzen duzue. Gure aurtengo lekua hori 
bada, gure egingo dugu. Azken urteeta-
ko ARGIAren dekorazioak joko handia 
eman du, eta oraingoa leku mugatuagoa 
bada ere, beren hosto eta guzti kanabe-
rak handik, ureztaontzi eta lantresnak 
hemendik, eta jendeak letxua eskuan bu-
katzen duela, erraz identifikatuko duzu.
 Baina zer egongo da aurten ARGIAren 
erakustokian? Ez da faltako yonkientza-
ko 2019ko ARGIA egutegi takoa eta Zu-
loan liburua. Horrez gain, ARGIA komu-
nitateko partaide egiteko aukera izango 
da, eta ARGIA Jendeak Gogor diskoa ja-
soko du opari, borroka antifrankistaren 
sinbolo izan zen disko hori bera. 
 Mbolo Bilboko kale-saltzaileen elkar-
tearekin egindako elkarlanaren fruitu, 
Mbolo proiektua laguntzeko ekarpenak 
jasoko dira, eta trukean astekari bat, 
Mbolo proiektuaren azalpen bat eta 
“Inor ez da ilegala” kamiseta bat jaso 
ahal izango dira. 
 Herri mugimenduek kaleratutako 
Gasteizko gaztetxeak 30 urte liburua, 
bertsolaritzako ibilbide feministaren 

infografia eta Zumaiako Kalea Guztiona 
Da ekimenaren egutegia ere egongo dira 
ARGIAren mahaian.
 Bizi Baratzearen aldean Jakoba Erre-
kondok landarezaleen zalantzak argitu-
ko ditu eta sinadura eta guzti erosi ahal 
izango da Landareak Lantzen 2019ko 
gida-liburua. Erosgai egongo dira, baita 
ere, 2019ko ilargiaren egutegia, Altza 
Porru komiki-liburua eta Bizi Baratzea 
liburua (laugarren argitalpena). 

Bi aurkezpen
Abenduaren 6an, 18:00etan Jako-
ba Errekondok eta Antton Olariagak 
2019ko Landarean Lantzen aurkeztuko 
dute, eta abenduaren 8an, 16:00etan 
Jakoba Errekondok eta Pello Zabalak 
2019ko ilargiaren egutegia.
 ARGIA lekuz aldatu izanaren gaira 
itzulita, Pello Zabalak mugitu ote du ha-
riren bat bi postuetan batera egoteko? n

AGENDA
ARGIAren alde Usurbilen: Pirritx, 
Porrotx eta Mari Mototsen 
“Musua” emanaldiaren 
aurkezpena. 

Abenduaren 15ean, larunbata, usurbilgo 
Oiardo kiroldegian, urtero bezala 
emanaldia egingo dute pailazoek, 
ARGIAren Adiskideak usurbilgo taldeak 
antolatuta. bi saio izango dira: 16:00etan 
eta 18:30ean.
•	 Sarrerak: aurretik 7 euro, bertan 8 

euro (urtebete arteko haurrak doan). 
ARGIAren Azokan dagoeneko eros 
ditzakezu (azoka.argia.eus), eta 
emanaldiaren sarreran zure izenean 
prest izango dituzu.

•	 beste salmenta puntuak: 
usurbil: bordatxo taberna eta Marije 
arropa denda. 
Lasarte-Oria: Artizar taberna. 
hernani: Leokadisti liburu denda. 
Astigarraga: Ikatza taberna. 
urnieta: ezeiza taberna. 
Martutene: Arantzazuko Ama Ikastola. 
zumaia: tipitaki kafetegia.

Ordiziako Kolore Truk 
azokan 

Egun biribila antolatu zuten Ordizian 
bertako eragileek eta Udalak azaroaren 
17an. Migrazioa, ekonomia sozial eralda-
tzailea eta euskara uztartu zituzten. Goiz 
eta arratsaldean Kolore Truk azoka sozia-
lean elkartu ginen hiru alorretako eragi-
leak, eta Ordizian bizi diren herritarren 
jatorri anitzaren erakusle izan zen. Mun-
duko arrozak izan ziren bazkaritarako 
menua, eta bazkalostean gai bakoitzaz 
hitz egiteko taldeak osatu ziren. Argaz-
kian, bazkaria prestatu zuten sukaldariak 
lanean.

DurANGoko AzokA | PAIlAzoEN EMANAlDIA | kolorE truk EGuNA orDIzIAN ARgIA KOmUNITATEA

itsaso Zubiria Etxeberria 
@itsasozubiria
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Telmo Trenorren 
Heat diskoa
Uda luzatzeko
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Nola sortzen du diskoaren ideia? Zergatik 
egin nahi izan duzu?
Maps diskoaren ostean oso gustura ge-
ratu nintzen arren, zerbait dantzaga-
rriagoa egin nahi nuen, baina ez zitzai-
dan atera. Horregatik egin dut disko 
hau: ez da goizeko ordubietan dantza-
tzeko musika ere, baina mugituagoa da, 
disco-agoa.
 Bi edo hiru abesti egin nituen eta gus-
tura ikusi nuen nire burua, disko bihur-
tu zitekeela ikusi nuen, baina tartean 
gauza asko egon ziren, Pelaxekin elkar-
lanean egindako diskoa adibidez. Azke-
nerako bukatu nahi nuen eta hiru kanta 
egin nituen diskoa osatzeko. Baina bes-
tela hiru-lau urtetako prozesua izan da.

udatiarragoa da.
Banekien uda partean aterako zela, eta 
dena erlazionatu nahi izan nuen. Errit-
moak eta estetika osoa ere beroagoak 
dira. Hau azaroan ateratzeak agian ez 
zeukan hainbeste zentzu. Estetikoki ere, 
norabide hori eman nahi izan diot. Julie-
ta Metralletaren artwork itzel horrekin 
oso dotore geratu dela uste dut.

Helburua beteta?
Niretzat diskoa edukitzea zen helbu-
rua. Nahiko ondo saltzen ari da, eta 

leku nahikotxotan zabaldu dugu. Elsa 
Recordsekin atera dut [Dabadaba 
aretoaren zigilua] eta antza, gehien 
saltzen ari dena da. Atera duten DJ 
material bakarra izanik ez da hain ha-
rritzekoa, ziurrenik jendeak gehiago 
entzungo du Vulk nire diskoa baino 
(kar, kar).

Niri ere dantzagarriagoa iruditzen zait, 
baina ez da hain pistarakoa ere, bonboak 
nota beltzak jotzen ditu disko osoan.
Gustatuko litzaidake technoa edo hou-
se-a egiten jakitea, baina ez zait atera-
tzen. Ateratzen zaidana da 110 bpm-ko 
kantak egitea. Igual hurrengo diskoan 
norabide horretan sakontzen saiatu nai-
teke.

Eta zergatik joaten da beti horra?
Egia esan, erabaki komertziala ere bada. 
Bonboa beltzetan jotzen da denbora 
guztian edo tempo jakin batzuk aukera-
tzen dira salgarriagoak direlako, horre-
lako musika goizeko ordubietan progra-
matzea errazagoa delako. Nirea hobeto 
sartzen da 21:00etan, baina ez da banda 
bat eta ez zaituzte kontzertuak emateko 
kontratatzen, beraz oso terreno anbi-
guoa da. Salgarriagoa litzake technoa 
120era.

Zuk Gangsta Funk estiloa nahiago, beraz.
Nire background guztia hip-hopa eta 
funkya dira, eta elektronika entzuten 
hasi naiz duela ez hainbeste, bost urte 
inguru. G-Funk, P-Funk eta Funkade-
lic-i lotutakoak beti haluzinatu izan 
dit. West Coast-ari lotutako rap kultura 
osoa gehiago gustatu izan zait New Yor-
kekoa baino adibidez. Orduan, ahuntzak 
beti larrera, egiten ari naizen prozesu 
horretan ez zait ateratzen besterik: ba-
xuaren arpegioa izan beharrean slap 
bat. Saiatzen naiz batzuetan, baina gero 
pentsatzen dut “hau guapoago dago-e-
ta!”. Omentzeko bide bat ere izan da dis-
ko hau.

Baxu horiek sinteekin egiten dituzu? Edo 
instrumentuetara jotzea nahiago duzu?
Denetarik, askotan baxu bat da sinte bat, 
baxu sample bat eta igual lagun batek jo 
didan nota bat; eta hirurekin puzzle bat 
egiten dut, melodia ezberdinak munta-
tzen. Bai melodiak, baita testurak ere.

Sampleak aipatu dituzunez, interesatzen 
zait atzetik dagoen filosofia. Batzuentzat 
badirudi kopiatzea dela, baina berez jus-
tu kontrakoa da ezta? Besteek egin du-
tenean oinarritzen zarela onartu, zerbait 
berria sortzeko.

Uda luzatzeko
Xalba ramirez 
@xalbaram 
ArGAZKIA: DAnI BLAnCO

HIP-HoP | fuNk | SAMPlEAk KULTURA KULTURA

telmo trenor egiako (Donostia) beatmaker ezaguna da. hip-hoparen 
munduan hasi zen baseak eraikitzen, Gallinero All Stars edo %100 
Gourmet-en. Heat diskoa aurkeztu du uda hasieran elsa Records zigiluarekin. 
erritmo funk-kaliforniarrak, hondartzak eta palmerak gogoan izan ditu disko 
fresko eta ñabarduraz betea osatzeko. baina adi, bera ez da disko jartzailea 
–noizbehinka horretan ere aritzen den arren–. trenor musikaria da, eta bere 
instrumentu nagusia samplerra.
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Talde bat sampleatzen baduzu, zure 
soinu horrek beti izango du talde ho-
rren ukitu bat. Kalitate txarreko au-
dio bat sampleatuz gero, beti izango 
da lo-fi egiten duzuna. Beste gauza bat 
da zer eduki egiten duzun. Dena sam-
pleatu daiteke, Youtubeko mp3 bat ere 
sampleatu dezakezu. Hor dogmak eta 
horrelakoak sartzen dira... diamantez-
ko orratzarekin sampleatzen dutenak 
ere badaude!
 Denboren gaia ere hor dago, ez da 
gauza bera fusilatzea abesti baten 40 
segundo edo hiru. Ni joaten naiz ia beti 
gauza solteen bila. Denda batera joaten 
naizenean, biniloen ildoei erreparatzen 
diet. Diskoetan pista asko badaude il-
doetan nabaritzen da, juntatuta dagoe-
lako, eta pista gutxi badira –piano bat 
edo saxo bat solte– ildoen artean es-
pazio gehiago dago. Hor topatzen ditut 
harribitxiak!

disko honetan ere dena binilotik sam-
pleatu duzu? Nolakoa da lan hori?
Saiatzen naiz horrela egiten, baina de-
netarik dago, digitalak ere badaude. 
Biniloetatik egiten dena sampler digi-
talarekin egiten dut: erreproduktorea 
samplerrera konektatu eta chopeatzen 
noa –pistak mozten, alegia– ondoren 
nahieran berrantolatuz.

Eta zergatik horrela eta ez Youtubetik 
hartuta?
Askoz dibertigarriagoa delako, eta tes-
tura ezberdinak sortzen direlako. Gai-
nera gustatzen zait binilo fisikoak har-
tu eta gordetzea, gehiago apreziatu eta 
zaintzen duzu edukia. Halere, ez naiz 
batere purista, internetetik ere hartzen 
ditut.

Horrela egiteak ez al dizu mugatzen sor-
kuntza, dauzkazun biniloetara?
Noski, baina nik erabakitzen dut. Ha-
sieran gerta daiteke sample bat eduki-
tzea eta hortik kanta bat egin daitekeela 
pentsatzea, baina niri ez zait gustatzen. 
Saiatzen naiz gehiago nahasten, za-
tiak gehitzen... Mashup deitzen zaio bi 
kanta uztartzeari; nik agian hamazaz-
pi mashup egiten dut kanta bakarrean! 
Ordu asko dira baina niretzat dibertiga-
rriena hori da.
 Aurreko lanean samplea zen oinarria 
eta horren arabera eraikitzen nuen kan-
ta osoa. Honetan bietatik gehiago egin 
dut, batzuetan baxua da oinarria eta 
gero sartzen diot samplea. Nire teoria 
da ia dena sampleatu daitekeela eta ia 
dena enkajatu daitekeela edozein toki-
tan. Hortaz, askatasun osoa bilatzen dut.

Zerbait bereziki kuttuna sampleatzeko?
Adibidez badaude gauzak hainbeste 
gustatzen zaizkidanak, ez baititut sam-
pleatzen, hain zuzen hobetuko ez ditu-
dalako. Bestela, [Eumir] Deodato-ren 
dena maite dut, baita Gil Scot Heron ere, 
adibidez: dena sample potentzialak di-
ren diskoak ditu. Herbie Mann txirula 
jolearen minutu bateko soloa har deza-
kezu eta hortik 20 sample atera, disko 
osoko kantentzat.

Baina sample horiek ere garbitu behar 
dira, zenbat moldatu daitezke?
Garbitzea ia ezinezkoa da, frekuentzia 
batzuekin bai, baina mugatuta dago. Ba-
tzuetan izorratu behar duzu eta zarata 
sartu, eta beste batzuetan ez du konpen-
tsatzen eta listo. Baina berez posible da, 
bai. Horregatik ere bilatzen ditut gauza 
solteak

donostiako dJ eta ekoizle geroz eta 
gehiago dagoela zenioen duela gutxi.
Beti egon da eta badirudi egonkortu eta 
hobetzen ari dela eszena. Ni berria naiz, 
baina hiri guztietan ikusten ditut mo-
bida berriak. Mugako jaialdia izan da 
duela gutxi, Ozaetan Harrikada festiba-
lean izan naiz eta Bergarako gaztetxean 
egiten dira horrelakoak. Noizbehinka 
horrelako jaialdi alternatiboetan jotzea 
ederra da, beti aretoetan edo taberne-
tan ez aritzea. 

rock eszenaren kontrakoa.
Bai, beti nahi dugu daukagunaren kon-
trakoa ziurrenik!

musika ekoizleak, dJak, beste musika es-
tiloetara irekiagoak daude rock zaleak 
baino ezta?
Orokorrean horrela gertatzen dela uste 
dut, musikarien artean eta “jende nor-
malaren artean” ere. Nire kuadrillako 
bati errazago sartuko diozu rock abesti 
bat letrarik gabeko elektronika kanta 
bat baino. Ez dakit irekitasuna den edo 
gustu kontua.

Aurreiritzi asko ere badago.
Bai egia da jendeak uste duela bateria-
rik gabe bagoaz ez garela ezer jotzen ari. 
Lehenengo gauza: “Ba ez baduzu nahi, 
ez etorri”. Eta gero egia da, gu ez gare-
la egiten ari jazz live, baina gauza bera 
esan dezaket Euskal Herriko rock talde 
onena ikusi eta gero, “atzo Herbie Han-
cock ikusi nuen eta konparatzen hasita 
hau kaka bat da”; baina ez da beharrez-
koa. Purista eta guai izan nahi baduzu, 
beti joan zaitezke pauso bat urrunago 
eta ez inon gelditu. Txorrada bat irudi-
tzen zait iritzi mota hori. n

KULTURA HIP-HoP | fuNk | SAMPlEAk
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PINturA ARTEA

Tabakaleran dago ikusgai L’Intrus, eta 
hantxe lan hau. “L’Intrus erakusketak 
Jean-Luc Nancyren izen bereko liburua 
du abiapuntu. Nancyk arrotza, ezezagu-
na, transplantatutako bihotz gisa irudi-
katzen du. Gorputzak, bere gorputzak, 
ezezaguna behar du, baina, aldiz, beti 
dago ezezaguna errefusatzeko arriskua, 
eta, horrenbestez, hiltzekoa”. 
 Hala dakar erakuketaren berri ematen 
duen testuak, baina nahasgarri suerta 
daiteke. “Beti dago ezezaguna errefusa-
tzeko arriskua, eta, horrenbestez, norbe-
ra hiltzekoa”, behar luke.
 Izan ere, 1940an Bordelen jaiotako 
Jean-Luc Nancy filosofoari “benetan” al-
datu zioten bihotza; transplantea egin 
zioten. Bere pentsamenduan mugarri 
biihurtu zen gertaera hori (nola ez). Bere 
gorputza ulertzen saiatu zen L’Intrus li-
buruan, beste baten bihotza hartuta nola 
aldatu zen, eta nola ez, eta nola hartu 
zuen bere gorputzak bihotz arrotza.
 Arroztasuna geure eguneroko bizi-
tzan azaltzen zaigunean sortzen diren 
munstroak irudikatzen ditu Nadia Bar-
kate Barreirok (Bilbo, 1980ko abuz-
tuaren 6a). Forma organikoak, auskalo 

nondik sortu diren izakiak, hatz punte-
tan sortutako aurpegiak, era guztietako 
morokilak marrazten ditu batzuetan. 
Beste batzuetan ebaketa gelara ekar-
tzen du egunerokoa, bisturia sartzen dio 
bere bihotz arrotzari. 
 “Batzuetan uste dut gizakiak egiten 
dituen produktuekiko obsesio esentzia-
lista eta naif bat dudala, eta nire gaiek 
obsesio hori dutela, pertsonaren ideia, 

edota identifikazio kolektiboarena, edo 
feminismoarena, edo etorkizunarena, 
edo artearen tradizioarena edo gazteta-
sunarena, edo teknikarena edo trazua-
rena”.
 Edozerena, azken batean. Gure gorpu-
tzak amets astun dira, mami eta arima, 
haragi eta mamu, unibertsoa eta atomoa 
gurutzatzen diren lekua, mendea eta se-
gundua bezainbat. n

IZENBURURIK gABE (2018)
Akuarela. 100 x 70 cm.

Xabier Gantzarain 
@gantzarain

nadia barkate

gorputzak 
amets 
direnean
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kuLtuRkRItIkA

Katalanez argitaratu dutenez, hamahiru urteren 
buruan berriz irakurri dut  Umeek gezurra esaten 
dutenetik, Uxue Apaolazaren estreinako liburua. 
Eta hamahiru urteren buruan berriz aurkitu dut 
periferiko, estrainio, erradikal, kontziente, umo-
retsu, Iban Zalduak zioen bezala, gaur gurean 
oraindik indarrean dagoen literatura buenista-tik 
urrun. Denboran gertuagokoa den Mea culpa ere 
irakurtzeko gogoa sartu zait hartara, bere garaian 
estreinakoak baino zalantza handiagoa eragin 
zidan eta. 
 Ordukoan baino gehiago atsegin izan dut 
protagonista, esan dezagun suabe, ez-ohikoa, 
horrexegatik erabat maitagarria (“Inbidia ema-
ten dit jendeak bizitzeari ematen dion garran-
tziak, jartzen duten gogoak zoriontasunari dei 
egiteko, denbora aprobetxatzeko”). Atsegin izan 
dut antagonista, hau ere “gizarte zibilizatu baten 
funtzionamendurako behar den hurkoareki-
ko eskuzabaltasun minimoa” falta duena, bien 
artean sortzen den lotura afektibo definitzen 
gaitza. Baina, besteren gainetik, interesatu zait 
gatazkaren gaineko hausnarra, bereziki puntu 
batean fokalizatzen dena. “Miguel Angel Blanco-
ren heriotza ospatzen zuen jendearen artean bizi 
nintzen eta ez nien ezer esaten”, dio une batean 
protagonistak, esateko gero: “Jakin nahi nuke pi-
latu dugun sufrimendu injustu guztiaren artetik 
nire ardura zein portzentaje den, nire errua”. Bu-
katzeko aitortzen sententzia bat, auskalo ispilu 
efektuagatik, barrenak aldrebesten dizkizuna: 
“Eta ez nintzen ez onena, ez txarrena, baina 
nire portzentajea da isiltasun konplizeare-
na, biktima errudun egiten duenarena”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Orain zazpi urteko zalantzak hor daude, isto-
rioak pisu egiten du aurrera tarteka, gertae-

rek salto egiten dute batetik bestera, es-
tiloak usu ez du kontakizuna laguntzen, 
batzuetan kosta egiten da aurrera egitea. 
Motzean: gehiago afinatzen duela luzean 

baino. Baina nobela honi bertute han-
diagoak ikusi dizkiot orain, edo gain 
hartu diotela bertuteek zalantzei, 
irakurketa kontuan hartzeko mo-
dukoa izateraino. “Belaunaldi baten 

hasiera ote?”, galdetzen zuen Gorka Be-
reziartuak Apaolazaren debutari eginiko 

kritikan. “Gu klase ertain horren on-
dorengo erreakzionarioak gara”, 

irakur daiteke Mea culpa-n. 
Belaunaldi bat, kontxo, 

gure belaunaldia. n

Norberaren portzentajea

» LIbuRuA

Mea culpa 

uXuE APAolAzA

Elkar, 2011

Uxue Apaolaza Larrea idazlea  
(Hernani, 1981). 

ArGAzkIA: DANI BlANCo.

Aritz Galarraga 
@aritzgalarraga

ElEBErrIAKULTURA
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kuLtuRkRItIkA

Plastikoa non-nahi daukagu, gure bizitzan 
txertatuta erabat eta nahi izan arren ezinezkoa 
zaigu kanporatzea. Halakoa da nolabait Deus-
tun sortutako Los Cosméticos taldearen ibilbi-
dea eta izatea. Bilboko auzo honetako hainbat 
gazte aspaldi hasi ziren hardcore irekienari 
eta irudimentsuenari bueltak ematen, El Co-
razón del Sapo-ren gerizpean. Hala, Elfo Negro 
taldea sortu eta ehunka Gaztetxe eta squat-e-
tan emanaldi irmo eta indartsuak egiten aritu 
ostean, poliki-poliki beraien soinua garatzen 
joan ziren; hala, Vitesse diskoarekin batera, 
bestelako gorpuzkera eta giroa lortu eta taldea 
bertan behera utzi zuten: ordurako distortsio 
eta intentsitatearen atzaparretan harrapatuta 
zeuden eta post-rockarekin liluratuta.
 Hausnarketa garai baten ostean kideetako 
batzuk La Hora del Primate talde apurtzai-
lean berpiztu ziren, Münsterland taldeko Jose 
Ramón Riojarekin batera. Garagea, distortsioa, 
Make Up, International Noise Conspiracy eta 
desparrame handia. Disko luze bat kaleratu 
zuten eta dozenaka kontzertu ero, eztandaga-
rri. Ibilbide laburregia guztion zoritxarrerako. 
Etxafuego bat izan zen.
 Ordurako bi Albertok eta Ivanek martxan 
zuten Los Cosméticos. 2015ean EP bat kale-
ratu eta erakutsi zuten post-punkaz gain, ga-
ragea, funka eta indie-a ederto ezkontzeko gai 
zirela. 2017an Danze! Zizek! Danze! lan luzea 
etorri zen eta, horrekin batera, kontzertu in-
dartsu eta kutsagarri ugari. Gero eta noise-ago 
eta gero eta post-rockago, soinu sendoagoa eta 
“serioagoa” lortuz; soinu harresi baten bidean. 

 

2017an Rockein! Lehiaketako lehen saria es-
kuratu zuten; eta hau da emaitza. Bost kantuz 
osatutako Puro plástico lana, hardcoretik eta 
garagetik erabat aldendu eta ibilbidean jaso-
tako eraginak era moderno, ilun, indartsu eta 
intentso batean plazaratzen dituenak. Gaz-
telaniaz idatzitako kantak iraganean bezala 
oihukatu beharrean kontatu egiten dizkigute. 
Istorio surrealistak dira, domestikoak baina 
era berean arriskutsuak. Eta horretan datza 
power trio indartsu honen mamia: gitarra oso 
gogorrak, oinarri erritmiko oso sendoa, eta 
post-rocketik, noise-tik, electrotik (tantatan) 
zein psikodeliatik gogoz edaten duen koktela. n 

kontu izan 
albokoarekin!

» DISkOA

Puro plástico 
 

loS CoSMÉtICoS  

Autoekoizpena, 2018

Deustuko Los Cosméticos taldeko Alberto Lorenzo baxu-jotzailea, Alberto Diez 
bateria-jotzailea eta Iván Barrio gitarra eta ahotsa. 

iker Barandiaran 
@ikerBarandiara

PoSt-roCk | NoISE KULTURA
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MuSIkA | koNtzErtuAZUZENEKO EmANALDIA

Igandea da. Gaztetxera bidean zoaz, ai-
tarekin lehen aldiz. Don Inorrez heldu 
da herrira, udaberrian ateratako Mugi-
ro bila diskoa aurkeztera eta hara non, 
bidean topatu duzuen taldea, zuen au-
rretik gaztetxerantz. Pausoa moteldu 
duzue beraz, zinemako karteldegira 
begira denbora egin, total biluzten ari 
diren zuhaitzez zerbait esan, eta dis-
tantzia utzita, berriz jarri zarete haien 
atzetik.
 Kanpaiak ordua joka dabiltza sartu 
zaretenean; bada jende bat barraren 
ertzetan, baina ez askorik oraindik. Ba-
nandu eta bakoitzak bere zirkulua bi-
latu du kontzertuaz gozatzeko. Apurka 
betetzen joan da aretoa, eta halako ba-
tean igo dira taldekoak publikotik mai-
la txiki bat gorago dagoen agertokira. 
Hitzik egin gabe, badator lehen kanta. 
Gabon, tira ez, eguerdion, Imanol Ube-
dak agertoki erditik. Eta hori da onena, 
eguerdia dela, eta neurri batean horri 
esker, nahaste polit bat dagoela publi-
koan; aita hortik ikusten duzu bere la-

gunekin, guraso gazteak umeak lepoan, 
gazteenak barra atzeko lanetan. 
 Eta denen artetik pop koloretsu bat. 
Ez beharbada originalegia, baina bai oso 
ondo exekutatua, zu baino musika kri-
tikari dezente finagoa den kideak gero 
zehaztuko dizun modura. Eta arrazoia 
dauka; hutsik egin gabe jo dituzte kan-
tuak, eskertu, noizean behin lau berba 
egin, hurrengoa jo, eskertu, dena zuzen
-zuzen. Espazio txiki batek ematen duen 
gertutasunak eta soinu oso on batek 
alde jokatu dute, eta pasarte leunetatik 
zakarragoetara jauzi borobilak egin di-
tuzte musikariek. Bateria gustatu zait 
asko, belarri finak. Une askotan jendea-
ren zarata, hori txarrena. Diskoko hamar 
kantuez gain –ordu-erdi pasatxoko lana 
da–, beste ale batzuekin osatu dute ema-
naldia: Deabruak Teilatuetanen Gaur 
euria egin du, 1990eko hamarkadako 
taldearen hit-a, orduko abeslari Aritz 
Mendietari eskainita, publikoan baita; 
eta Ruper Ordorikaren bertsio bat, Ba-
nekien kantuarena, besteak beste.

 Kristoren gonbidapena kantuaren 
sarrera izango zen: Ubedak aipatu du 
poztekoa dela Elizaren meza orduan 
halako jende taldea ikustea aurrean, 
eta otu zaizu ez duela meza itxura txa-
rra inguruak, zu itzuliko zinatekeela 
igandero, poparen, edo tokatzen dena-
ren, sinestun fededun. 
 Baina gaurkoz kito, Garai postmoder-
noan-en errepika itsaskorrarekin buka-
tu, eta azkar hustu da gaztetxea, igan-
dea da baina badirudi badugula zer egin, 
nora joan orain ere. Ubeda bera jarri da 
ate ondoan diskoak saltzen, eta antze-
man duzu mugimendu pixka bat. Zuk 
bazenuen, baina diskoa erostera joan 
den lagunak beste zerbait ere badakar: 
Iban Zalduaren ipuin bat. Mr. Nobodyren 
Looking To Mess About diskoaren kritika 
bat idazten du narratzaileak ipuinean, 
eta ados zaude harekin: popa zer den 
zehazten zaila den arren, berehalako-
tasunarekin eta hurbiltasunarekin du 
zerikusia. “Gaztaroarekin, eta gaztaroa 
eternalki luzatzen saiatzearekin”. n

Poparen meza

DON INORREZ
noiz: Azaroaren 11n. 

non: Oñatiko Antixena gaztetxean.
 itziar ugarte irizar 
 @itzugarte 
 ArGAZKIA: @nErE_ZUBIA
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Ebazpenak

135469287
794528361
268371459
359612874
627894135
841753926
472986513
916235748
583147692

134697852
678235194
529814637
761549328
293168475
845372961
986751243
417923586
352486719

GO
 

rTu
k

T

aD F
G O
O

a
M a

a
M e
i

P 
N

N

er
T

B

B 
X

k

O
a i
r

O
 e
s

a
 T
D

l
a G
k

r
i a
s

a
u

a.

Zar

N
D

i O
e N
e

 D
B

a

O e
G

l

 G
a

i G
er
e

a
he
u

Z
OG
P

e r
O

D

N a
u

k

D i
e

r

i
aT
O

N
a

e
Bs
i

k
aT
s

D
N

M

O M
O

i

O a
u

a.
k NO

e

Koka ezazu pieza bakoitza dagokion tokian eta 
Blanca Fernándezek, soziologoa eta ikertzaileak, esandako esaldi bat 

irakurriko duzu.

5x5
Zeharretara eta goitik behera, hitz bera.

1. Oraindik ireki ez den lore. 2. Gutxitu. 3. 
Goldeez mintzatuz, nabar. 4. Euskal musika 

taldea izan zen. 5. Lurjausi

Sudokuak
Bete itzazu gelaxkak 1etik 9rako zenbakiak idatziz, zutabe, lerro eta 3x3 koadro 

bakoitzean errepikatu gabe.

 3 5  6    7

 9      6  

   3 7 1 4  9

  9 6    7 4

 2 7  9  1 3  

8 4    3 9   

4  2 9 8 6    

 1      4  

5    4  6 9  
Hizki berak

Osa itzazu hitzak falta direnak hizki berak 
direla kontuan izanik, hori bai, hurrenkera 

ez da zertan bera izan.
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6Puzzlea:

 “Frogatuta dago emakume pobre gehiago dagoela 

gizon pobreak baino eta txirotasun desberdinak direla. 

Arrazoi nagusia mendekotasun ekonomikoa da.”

5x5:

1. Pipil, 2. Ibitu, 3. Pikoi, 4. Itoiz, 5. Luizi.

hizki berak:

1. Laudamen, 9. Bulartsu, 10. Iraultza, 11. Eskualde, 12. 

Maisulan, 13. Erregalu. 
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Garabidek huhezin antolatutako hizkuntza Biziberritzeko 
estrategiak aditu ikastaroan parte hartzen ari da, bigarrenez, 
Suna Altun hizkuntzalari kurdua (Adıyaman, 1985). Duela bost 
urte hemendik eramandako ikaspenak gauzatzeko aukera 
handirik ez du izan, izan ere, kurduera biziberritzeko 2013 
eta 2015 bitartean abiatutako ekimen guztiak zapuztu ditu 
Turkiako gobernuak azken hiru urteotan.

Kurdueraren alde nola hasi zinen? 
Istanbulen, unibertsitateko bigarren 
urtean nengoela, Europar Batasunean 
sartu nahian zebilen Turkia eta erre-
forma batzuk onartu behar izan zituen, 
besteak beste, kurdueraren irakaskun-
tza legeztatzea. Istanbuleko Institutu 
Kurdua eskolak ematen hasi zen eta ize-
na eman nuen bertan. Alfabetatu nahi 
nuen, irakurtzen eta idazten ikasi. On-
doren, irakasle izateko formakuntza ere 
hasi ziren ematen, baina urte eta erdi 
garrenera akademia itxiarazi zuten.

Ama hizkuntza kurduera duzu?
Bai, baina ez dut oroitzen zein hizkuntza 
ikasi nuen lehenik, turkiera ala kurduera. 
Sei neba-arreba gara eta neba-arreba na-
gusiek eskolan ikasi zuten turkiera. Ama 
gogoz ahalegindu zen eskolara hasi aurre-
tik turkiera ere ikas zezaten. Amonarekin 
bizi izan ginen, hark ez zekien turkieraz. 
Aitarekin beti turkieraz ari nintzen, ira-
kaslea zenez harreman formalagoa ze-
lako. Hala ere, gaur egun askoz gehiago 
mintzo gara kurdueraz gure familian.

Asko egiten da zuenean kurdueraz?
Adiyaman oso asimilatuta dago, horre-
gatik askok ez dute hiri kurdutzat har-
tzen. Familia barruko transmisioa asko 
jaitsi da, adineko jende asko hiztunak 
dira, baina haurrekin mintzatzearen 
aurkakoak dira. Ahizpa haurrekin kur-
dueraz berbetan ikusten dutelarik, ea 
“zergatik egiten dien hori” aurpegira-
tzen diote.

Ama hizkuntzarekin lotzen da kurduera-
ren transmisioa. Genero ikuspegitik nola 
ikusten duzu?
Korapilatsua da gaia. Badago ikuspe-
gi bat hizkuntzaren transmisioaren 
rola eta ardura emakumeei ematen 
diena. Aitzitik, emakumea bizitzaren 
arlo guztietan dagoenean ardura hori 
banatu egiten da. Kurdistanen emaku-
mea izan ohi da transmititzaile, baina 
genero rol banaketaren ondorioz. Rol 
garrantzitsua du emakumeak, baina 
hizkuntzaren galeraren ardura ezin 
da bakarrik emakumeongan ezarri. 
Gure kasuan bitxia da hizkuntzaren 

suna Altun. kurdueraren aldeko ekintzailea

Lehen 
elebakarra

“Amona duela zazpi urte hil zen, bera 
zen familiako azken elebakarra, ez 
zuen turkiera ikasi nahi izan eta beti 
kurdueraz mintzatzeko esaten zigun. 
Duela lau urte, berriz, nire lehendabi-
ziko iloba jaio zen, familiako lehenen-
go turkiera hiztun elebakarra. nebak 
ondo daki kurdueraz, amonarekin hazi 
zen, eta nortasun kurdua aldarrikatzen 
du, baina ez dio alabari transmititu. 
Oraintsu, berriz, ahizpa nagusiak se-
mea izan du eta kurdueraz baizik ez 
dio hitz egiten. Lehengusuen artean 
ez dute elkar ulertuko”.

“Francoren garaian euskara 
zegoen egoeran dago 
kurduera Turkian”

Jabi Zabala 
@sarean 
ArGAZKIAK: IñIGO AZKOnA

kurDIStAN | HIzkuNtzA GutXItuAkARgI-KONTRA
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galera prozesuak nola eragin dien 
emakumeei. Adibidez, ikerketa ba-
ten arabera, eskolatutako emakume 
kurdu gehienak egun turkiera hiztun 
elebakarrak dira; eskolara joan ez zi-
renak, berriz, egun elebakarrak dira 
kurdueraz.

Eskolatzeak emakumeen aitzinatzea bai-
na kurdueraren galera ekarri du beraz.
Bai, eta hori gizartean emakumeak 
duen rolari loturik dago. Kurduera za-
paltzen du turkierak, baina emakumea 
ere bai, turkiar zein kurdua. Emaku-
me askorentzat zapalkuntza horreta-
tik askabide bakarra ikasketak egitea 
da, burujabetza ekonomikoa lortzeko, 
beregain izateko. Horrek turkierara 
pasatzea dakar derrigorrez. Kontua 
ez da kurduera presio hizkuntza de-
nik, baina askabide horretan kurdue-
ra galtzen da, ikasketak kurdueraz ez 
direlako.

Alevia zara. Zer ezaugarri ditu zure komu-
nitateak?
Erlijio edo sinesmen batzuen inguru-
ko gutxiengoa gara Turkian. Badira 

alevi kurduak eta alevi turkoak ere. 
Batzuen arabera musulmanak gara, 
alevismoak islamaren ezaugarri ba-
tzuk dituelako, baina beste batzuen-
tzat ez. Nik ere ez dut uste musulma-
nak garenik, ez baitugu meskitarik, 
gure cem-etan gizon eta emakumeok 
elkarrekin egiten dugu otoitz, dantzan 
eta kantuan, ez dugu egunero bost al-
diz otoitz egiten, ez dugu ramadan 
egiten, emakumeok ez dugu gure bu-
rua erlijioagatik estaltzen, alkohola ez 
dugu debekaturik… 

Errepresio handia pairatu duzue aleviok?
Kurduak onartzen ez dituen bezala, go-
bernuak ez ditu aleviak onartzen. Esko-
letan erlijio islamikoa derrigorrezkoa 
da, eta guk aspaldiko borroka dugu gure 
haurrak horretara behartu ez ditzaten. 
Kristauak eta juduak onartuak daude 
erlijio moduan, eta salbuetsita daude, 
baina gu ez.

Zuen egoerarekin antzekotasunik aurkitu 
duzu Euskal Herrian? 
Antzekotasun asko aurkitu ditut gure 
egoeraren eta euskaldunek hemen bizi 
izandakoaren artean. Hemen, Francoren 
garaian euskara zegoen egoeran dago 
kurduera Turkian, baina hemen dikta-
durak 40 urte iraun zuen eta guk 100 
urteko debekua daukagu. Testuinguru 
ezberdinak dira, noski, ilegaltasunarena 
da gure arazo nagusia orain.

izan ere, zu duela bost urte lehenengoz 
etorri zinenetik egoerak okerrera egin du.
Erreforma batzuk onartu zituen gober-
nuak 2013-2015 bitartean, bake pro-
zesuaren garaian. Udalek haurtzainde-
giak sortu zituzten, Diyarbakirren lehen 
hezkuntza eskola sortu zen, antzerki 
taldeak, emakumeentzako zentroak... 
Hizkuntzaren inguruko ekintza ugari 
sortu ziren. 2016an hori guztia moz-
tu zuten. Estatuak udalak interbenitu 
zituen, alkate guztiak kargugabetu eta 
hainbat kartzelatu. Hizkuntzari dago-
kionez, ikastola itxi zuten, haurtzainde-
giak turkiera hutsera pasatu, hizkuntza-
ren aldeko elkarte guztiak itxi dituzte. n

“Familia barruko transmisioa asko jaitsi da, 
adineko jende asko hiztunak dira, baina 

haurrekin mintzatzearen aurkakoak dira”. 
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40 urtez koman egon den 
emakume bat esnatu, Urkullu 
transferentziak eskatzen ikusi 
eta berriz koman erori da

Bullyng euskarari

Rey Juan Carlos unibertsitateak 
diruz lagunduta, bandera batek 
izan dezakeen erabilera anitzari 
buruzko ikerketa burutu du Be-
randuegik. Egiaztatu dugunez, 
Espainiako banderak balio du 
mukiak kendu eta epaitegiak ba-
rrutik doan ezagutzeko, haizerik 
ez badabil sukaldeko trapu gisa 
erabiltzeko, oporretan Andorra 
edo Suitzara eramateko, inau-
terietan demokrataz mozorro-

tzeko, puntx falta duen ezker 
indepearen ekitaldi bati su 
pixka bat emateko –literal-
ki–,elefanteen eta ehiztarien 
uzkiak garbitzeko, Fuente-
rrabiako kaleak apaintzeko, 
Padilla toreatzailearen buru 
zatiak biltzeko, eta abar. Pi-
perpotoan oinarrituta egin 
dugu ikerketa, baina kolore, 
trapu eta sentsibilitate guz-
tietarako balio du.

Albiste historikoa ema-
teko prest zeuden Basur-
tuko ospitaleko sendagi-
leak: Asun Losa Koneta 
basauriarra joan den la-
runbatean esnatu zen, 40 
urte koman pasa ondo-
ren. Sendagileek haren 
osasun-egoera egonko-
rra zela baieztatu ostean, 
komunikabideei dei egin 
zieten, “mirari” gisa des-
kribatu nahi zuten esna-
tzea kontatzeko. Baina 
tarte horretan, Asunen 
senide batek ospitaleko 
gelako telebista piztu eta, Iñigo Urkullu 
transferentzia autonomikoak eskatzen 
entzun ondoren, berriz koman erori da 
emakumea. “Bi gertakarien artean harre-
mana dagoen arren, ezin dugu %100ean 

baieztatu Urkulluren adierazpena denik 
koman erortzearen kausa”, argitu du me-
dikuetako batek; “baina egia esan, ez da-
kigu beste zerk eragin dezakeen koman 
erortzerainoko asperdura”, gaineratu du. 

Zure bandera egoki 
erabiltzeko 11 trikimailu

gazte altsa, 
hasi da iraultsa!

SAREAN ARRANTZATUA
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KRONIKA SERIOSA EgITEKO
BeranduegiBidali zure harrikadak: beranduegi@argia.eus





11 EGUN EUSKARAZ

Euskaraz hitz egiten badakizu? Euskaraz hitz egiteko gaitasunik eduki ez 
arren, zerbait uler dezakezu? Konturatu al zara, orduan, elkarrekin euskaraz 

egin dezakegula? 11 egun euskaraz, egingo al dugu proba?
Info +

@euskaraldia.gast  
Euskaraldia Gasteiz  
euskaraldia.gasteiz  

info+: vitoria-gasteiz.org

gasteiz.euskaraldia.eus

euskaraldiagasteiz@gmail.com

688 74 30 86


