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Zirt edo zart

PANORAMA

Ez aurrera eta ez atzera dago Ertamerikako 
migratzaileen karabana Mexikoko Tijuanan. Milaka 
lagunen ametsa zen, kolektiboaren indarraz 
baliatuta, AEBetako muga gainditzea. Hilabetea 
eman dute zain, baina tenperatura baxuak eta 
euriak larritasuna barreiatu dute kanpamentuetan. 
Egoeraren larria ikusirik, bakan batzuek etxera 
itzultzea deliberatu dute. Beste batzuek AEBetako 
hesien, polizien, militarren eta paramilitarren 
oztopoei, nola edo hala, aurre egitea erabaki dute.

Argazkia: Jair Cabrera · Testua: Axier Lopez



 PANORAMA

iñigo igartua 
@igartua19

EAEko gazteen %29,2k azken urtean 
kirol apustuetan dirua jokatu izana 
aitortu du eta %5ek arazo larria izan 
lezake praktika horrekin, menpekotasuna 
garatzeko arriskua izateraino, Deustuko 
Unibertsitatearen ikerketa baten arabera.
 Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gazteen 
drogen erabilera neurtzeko Deustuko 
Unibertsitateak egiten duen inkestaren 
IX. edizioan, 12-22 urte arteko 43 
ikastetxetako 6.000 lagunek hartu dute 
parte. Apustuei dagokienez, gazteen %30 
inguruk dirua jokatzen duela adierazi 
dute azterketako emaitzek. Azken urtean 
esaterako, hamar lagunetik batek, hamar 
aldiz baino gehiagotan egin zuen apustu.

 Manuel Gonzalez de Audikana 
azterketako zuzendariak azpimarratu 
du, gazteen jokorako joera 15 urtetik 
aurrera nabarmentzen hasten dela eta 
arazoaren sortzaileetako bat “interneten 
neurrigabeko erabilera” izan daitekeela.
 Juan Jose Aurrekoetxea Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Publiko eta 
Menpekotasunen zuzendaria ere 
arduraturik azaldu da inkestako 
emaitzekin: “Arazo berri baten aurrean 
gaude eta okerrerako joera har lezake”.

Kartak, makina txanponjaleak...
Ikerketaren arabera, ikasleen arteko joko 
praktika ohikoenak kirol-apustuak (%29,2) 
eta dirua jokatzen den karta-jokoak (%23,7) 
dira. Neurri txikiagoan, makina txanponjaleak 
(%16,6) eta internet bidezko jokoak (%7,4).

Hiru gaztetik batek dirua jokatzen 
du apustuetan EAEn 

“Gobernuak granadak jaurtitzen dizkie arrautzak jaurtitzen 
dituzten umeei”

ANTOINE, POLIZIAK JAURTITAKO GRANADA BATEN BIKTIMA

26 urteko baionarrak eskua galdu du, Bordelen abenduaren 8an Jaka Horidunek egindako mobilizazioan 
poliziak jaurtitako granadaren ondorioz. Hanka artean zerbait zeukala ohartu eta zer zen jakin gabe 

eskutan hartu zuen. Granadak gainean egin zion eztanda eta eskua anputatu behar izan diote. “Sa-
laketa jarriko dut, aurrera jarraitu ahal izateko justizia minimo bat eta zauria eragin didan arma 

zein den jakin behar dudalako, baita ez dadin berriz halakorik gertatu ere”. fRANcE INTER (2018-12-10)

“Normaltzat jotzen 
dute Korrikako 
Klika abestia, baina 
zerbait ez doa ondo 
abestiaren egileak 
segituan irten badira 
defendatzera”
@aisasti

“Umeekin lantzeko 
zaila dela esanez 
sumindutakoei: 
1)AEK helduak 
euskalduntzeaz 
arduratzen da 2)
KorrikaTxikiak badu 
bere abestia 3)erabili 
daiteke sormena, 
koreoak sortu edota 
letra zatiak ikasteko 
dinamikak 4) dena ez 
da saltxitxa ta pure”
@zozomikote

“1985: aizkolari bat 
azalean? Ska? Ze 
putamierda! 1986: 
El estado de las cosas, 
ze putamierda, 
aurrekoa bai ona! 
1988: Kolpez Kolpe 
euskaraz bakarrik? 
Ze putamierda! 1990: 
Negu Gorriak? Ze 
putamierda, Kortatu 
hori bai ona. Ta horrela 
2018 arte, nire, zure, 
gure erritmora! #Klika”
@muguruzafm
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GAIZKI ERRANKA

Errua

Odon Elorzak dio independentista katalanen errua 
dela Andaluzian Voxek goiti egin izana. Irantzu Vare-
lak dio errua –sorpresa, sorpresa, zeinek erran– gizo-
nena dela. Maite Pagazaurtunduak dio EH Bildurekin 
paktatuz gero inork ez diola inori antidemokrata edo 
faxista deitzen. Daniel Bernabék dio ezkerrak duela 
errua, identitate politiketan zatitu eta bere egiazko 
helburua galdu baitu. Alberto Moyanok ez du errua 
norena den erran, baina liburu bat berriz gomen-
datzeko aprobetxatu du –Eiríkur Örn Norðdahl-en 
Illska, edo gaiztakeria–, eta bidenabarkoan pasarte bat 
ekarri du gogora, dioena Ekialdeko Alemanian eskuin 
muturreko militanteak auzo pobreetako jendeari 
laguntzeko gauzak antolatzen ibiltzen ziren garaian, 
ezkertiarrak unibertsitateetako liburutegietan zeu-
dela, Zizek irakurtzen. Zenbaitek dio ezkerra argot 
akademiko ulertezin bihurtu dela, eta horrek uxatu 
duela jendea. Jule Goikoetxeak dio ez dela feminista 
materialista antifaxisten errua ez badugu ezkertiar 
zuri esentzialisten eta Voxen arteko lotura ikusten. 

Pablo Casadok, Albert Riverak eta Sergio Sayasek ez 
dute uste Voxek goiti egin izana inoren errua denik, ez 
dute kezkatzeko motiborik batere ikusten, eta horrek 
Adornoren dictum-a berresten du, zeinaren arabera 
argi eta garbi demokraziaren kontra jotzen dutenak 
baino arriskutsuagoak baitira demokraziaren gorpu-
tzean mozorroturik txertatzen diren joera faxistak. 
Gorka Bereziartuak galdegin du nork erran behar 
zigun Espainian alderdi faxista bati botoa emango 
zion jendea zegoenik, “ha-rri-tu-ta nago”, gehitu du. 
Santi Leonék, ARGIAn zutabe bat duen arren, ez daki 
norena den errua, baina, erran didanez, bat egiten 
du Bereziartuaren harridurarekin, uste baitu honen 
ironiak erakusten duela afera luzeagoa eta sakonagoa 
dela, bart nork zer egin duen baino. n

Santi Leoné 
@ororostorm

Daniel bernabék dio ezkerrak duela 
errua, identitate politiketan zatitu eta 
bere egiazko helburua galdu baitu

ARGIA | 2018/12/16 7



PANORAMA

Frantzian XIV. mendetik gertatzen 
dira noizbehinka mugidak herri 
matxinada kutsuarekin, baserritar, 
langile zein ikasleen artean. 1968ko 
maiatza izan zen gogorrenetako eta 
erabakigarrienetako bat. Lau astetik 
hona ikusten ari gara jaka horidunen 
mobilizazioak, zeinak Ipar Euskal 
Herrian ere baduten eraginik. Erre-
gaien prezioaren igoera jatorri du-
ten mobilizazio hauek Parisen bes-
te batzuekin batu dira eta gerrilla 
urbanoaren antza ari dira hartzen. 
Iritzi publikoa galdezka ari da, zein 
dagoen jaka horidunen atzean. Badi-
rudi, ezkerreko jendea dela –badau-
de eskuin muturreko batzuk ere–, 
izendatzaile komun batekin: Gober-
nuaren eta bere politika ekonomiko 
zein sozialen kontra egitea. Orain, 
ikasle eta langileen babesa ere jaso 
dute; hasi dira manifestazioak eta 
grebak.
 Paris “sutan” dago jadanik. Go-
bernua hasi da larritzen: herri mu-
gimendu hori desaktibatu nahian 
dabil alderdi politiko eta sindikatu 
tradizionalen bidez, mobilizazioen 
aldarrikapenetatik aparte egon bai-
tira orain arte azken horiek. Siste-
mak bere estatus ekonomiko eta 
politikoa mantendu nahi du, hura 
zalantzan jartzen duten matxinaden 
aurrean. Ez da kasualitatea inkesta 
baten arabera Frantziako Estatuko 
herritarren %90 egotea mobiliza-
zioen alde –biolentziarik gabekoak 
baldin badira–. Aitzitik, egunotan 
piztu den biolentziaren alde herri-
tar horien %15 egoteak ere ez gaitu 
ezustean harrapatu behar.
 Zerbait larria ari da gertatzen gi-
zartean, halako egoerak ematen ba-
dira. Mugimendua errepresioaren 
bidetik desaktibatu nahi izatea bio-
lentzia sustatzea da. Politika ekono-
miko eta sozial berrien bidez bilatu 
behar zaio irtenbidea arazoari, eta 
muinera jo nahi izanez gero, siste-
ma bera da aldatu beharko litzate-
keena. n

EKONOMIAREN TALAIAN

Paris sutan

Aurtengo Durangoko Azokaren arrakas-
ta ikusita ez da aurreikusten zaila askok 
egingo duten konjetura: Euskaraldiak 
izan ote du eraginik Durangora etorri 
ala ez dudan egoten den jende-bolumen 
esanguratsu batek aurten pausoa eman 
dezan? Asko ibili dira posturik posturako 
pelegrinazioan Ahobizi eta Belarriprest 
txapak oraindik paparrean; ez da bazter-
tzeko ideia, beraz, ekimenak albo-efektu 
positiboak izan dituela, batez ere Duran-
gora euskal kulturaren “euskal” osagaia-
rengatik “kultura”-renarengatik baino 
gehiago joan daitekeen jendearen artean.
 Baina Otso Jaunak Pulp Fiction peliku-
lan zioen moduan, ez gaitezen hasi orain-
dik elkarren zerak miazkatzen: Hego 
Euskal Herriko familia askok eskiatzera 
joateko probesten dute abendu hasie-
rako zubia eta, aurten elurrik ez omen 
dagoenez, liburu eta disko artean irrista-
tzera etortzea erabaki duenik izango zen. 
 Ez zait asko interesatzen jendeak zerta-
rako aprobetxatzen dituen ospatzen ez di-
tudan jai-egunok. Eta Durangora etortzeko 
motibazio soziolinguistikoak oso errespe-
tagarriak iruditzen zaizkidan arren, inge-
lesek esaten duten moduan, hori ere ez da 
nire te-kikara. Ni kulturak kezkatzen nau, 

liburuak irakurtzeko, musika entzuteko, 
antzerkira edo zinera edo dantza-ikuski-
zun batera joateko zaletasunak; idazteko, 
musika jotzeko, aktore edo dantzari gisa 
aritzeko gogoak. Eta gogo hori egunero 
gauzatzeko dauden posibilitateek: Azoka 
honetan entzun ditugu Maialen Errota-
behere eta Ander Lipus sortzaileen baldin-
tza ekonomikoez hizketan. Sortzaileenak, 
alegia, artistenak, ez egitura kulturalenak 
–sarritan biak zaku berean nahasten bai-
titugu eta hori egitea ez da oso bidezkoa–. 
Ondorioa: gaur egungo kultur politikekin 
–baldin eta izen hori merezi badute– ia ezi-
nezkoa dela sorkuntza ogibide bihurtzea. 
 ARGIAren 2.619. zenbakian elkarrizke-
tatu genituen SMAC musikari aktibisten 
sindikatu kataluniarraz gogoratu nintzen: 
lortzen ari dira zenbait udaletan musika-
rien kontratazio-politikak aldatzea eta, zer 
nahi duzue esatea, gustatuko litzaidake 
hemen ere horrelako zerbait ikustea. Agian 
ez da sindikatu bat. Agian da sortzaileen 
mobilizazio bat jaka horiak jantzita, Ipar 
Euskal Herrian eta Frantziako Estatuan 
egunotan ikusten ari garena bezalakoa. 
Agintariei “geldi” esango dien zerbait, ezin 
dela horrela jarraitu, birpentsatu behar 
dela sistema kulturalaren egitura ekono-
mikoa goitik behera. Bestela daukagulako 
hobeto edo okerrago joan daitekeen fe-
ria bat. Ia inork bere artea lanbide bihurtu 
ezin duen ekoizleena den Azoka hau. n

Juan mari Arregi

Jaka horidun artistak 
Durangoko Azokan

ANALISIA

 Gorka Bereziartua mitxelena 
 @boligorria 
 ArGAZKIA: DUrAnGOKO AZOKA
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NEGOZIATZEKO PREST 
Seaskako irakasle postuen 
ukapenari buruzko arazoa 

konpontzeko 140.000 
euroko aurrekontua bere 
gain hartzeko eskatu dio 

Frantziako Hezkuntza 
Ministerioari Euskararen 

Erakunde Publikoak. 
Seaskarekin negoziaketak 

berrabiarazteko prest 
azaldu da Frantziako 

Gobernua.

EPAI BERRIA
Sanferminetako 

bortxatzaileei ezarritako 
zigorra berretsi du 

Nafarroako Auzitegi 
Nagusiak. Sexu abusu 

delitu jarraituagatik 
zigortu dituzte. Halere, 

bost epaileetatik bik 
abusua ez, erasoa izan 

zela iritzi diote.

GAZTELUETA
Gazteluetako 

irakaslearengandik 
abusuak jasan zituen 
gaztearen gurasoek 
salatu dute eskolako 
zuzendaritzak “muga 

guztiak” gainditu 
dituela, auzian izandako 

jarreragatik. Laguntza 
ekonomikoak kentzeko 

eskatu diote Jaurlaritzari.

iñigo igartua 
@igartua19

Saúl Luciano nekazari perutarrak Alemaniako RWE konpainia elektrikoa sa-
latu zuen, enpresaren zentral termikoek eragiten duten CO2ak Huaraz (Peru) 
inguruko bi glaziar urtzea egotzita. Alemaniako epaitegiek auzia onartu dute.

Espainiako Konstituzioaren egunean, zer ospaturik ez
EUSKAL hErriA. Espainiako Konstituzioak 40 urte egin zituen abenduaren 6an, baina zenbaitzuk ez 
genuen jairik egin, zer ospaturik ez dagoela sinetsita. Egunean bertan, jendetza bildu zen EH-Bilduk 
Bilbon deituriko manifestaziora. “Euskal Errepublika” lelopean, Euskal Herri aske, demokratiko eta 
justua aldarrikatu zuten. Bestalde, Espainiako Konstituzioak zilegitasunik ez duela onartu zuten aurre-
ko egunean Gipuzkoako Batzar Nagusietan, EAJ eta EH Bilduren aldeko botoekin.

Nekazari batek auzitara 
eraman du rWE konpainia

Urtzearen eragina
Ikerketen arabe-
ra, Huarazetik 20 
kilometrora dagoen 
Palcacocha lakuaren 
bolumena 30 aldiz 
hazi da azken 40 
urteetan. Hazkundea-
ren eragilea inguruko 
bi glaziarren urtzea 
azkartu izana da, dio 
ikerketak.

Mehatxua
Horrek guztiak uhol-
deak izateko arriskua 
eragin du eta mehatxu 
bihurtu da Luciano-
ren familiarentzat 
eta nekazaritzarako 
dituzten lurrentzat. 
Hori dela-eta, Atlan-
tikoa gurutzatu eta 
Alemaniara jo zuen 
Lucianok.

Aitzindari
Hamm Alemaniako 
Eskualdeko Auzite-
giak salaketa onartu 
du eta klima alda-
ketaren aurkako 
borrokan aurrekaria 
izan daiteke erabakia. 
Hautaturiko adituek 
zehaztuko dute orain 
enpresa zein neurri-
tan den erantzule.

113
tona konpost banatu 

ditu Sakanako 
Mankomunitateak 

aurten. 757 etxetatik 
joan dira Arbizuko 

hondakindegira 
konpost bila. 

nupek egindako 
ikerketak Sakanako 

konpostaren 
kalitatea berretsi du.

%54
Sakanan sortzen 

diren etxeko 
hondakinen %54 

berreskuratzen dira.

hOnDAkInEn 
kuDEAkEtA

fOKU / MOnIKA DEL vALLE
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Harlingeneko Reststoffen Energie Cen-
trale (REC) da Holandak dauzkan 13 
erraustegietan berriena. Ekonomia mi-
nistroak 2011n inauguratzean esan 
zuen Mendebaldeko Europako onena 
zela, puntako teknologietan puntakoe-
na. Hasieran soilik Frisiako etxeetako 
zaborrak erre behar omen zituen. Baina 
gero Holandako bazter guztietatik hasi 
ziren hara eramaten hondakinak, etxee-
takoei gehituz hondakin industrialak,  
araztegietako lohiak, eta abar.
 Arazoak laster azaldu ziren: 2013an 
ToxicoWatch erakunde independenteak 
erraustegi inguruan 2 kilometro arteko 
radioan diren oilategietako arrautze-
tan dioxina eta furano kontzentrazio 
handiak aurkitu zituen. Holandako oila-
tegien %50 baino gehiagotako arrautze-
tan dioxina mailak mugen azpitik daude, 
aldiz, Omrin deitzen dioten errauste-
gi honen inguruetako arrautza guztiek 
zeukaten legeak onartuak baino askoz 
dioxina gehiago. Inguruko belarretan 
ere dioxina asko aurkitu zen. 
 Geroagoko azterketek erakutsi dute 
belar eta arrautzetan aurkitutako dioxi-
nak erraustegiaren tximiniako gasetan 
agertzen direnen berdinak direla, ale-
gia, errauste plantatik datozela. Baina 
nola liteke gobernuak agindutako kon-
troletan garbi ageri den erraustegi berri
-berria benetan kutsatzaile izatea?
 Erraustegien kontroletarako erabil-
tzen diren laginetan datza gakoa. Gehie-
netan agintariek eskatzen diete urtean 
bitan testeatzea 6-8 ordutan bildutako 

laginak, aldez aurretik ezagunak diren 
baldintzetan. Baina ez da epe luzeko la-
ginik erabiltzen. ToxicoWatchen ikerla-
naren ondorioz arrautza dioxinadunen 
alarma piztu zenean, Frisia eskualde-
ko gobernuak lehenbiziko aldiz agindu 
zuen epe luzeko kontrolak egitea, eta 
laster agertu ziren bi neurketen emai-
tzen arteko kontraesanak.
 Erraustegi modernoenen ohiko kon-
troletan urte osoko lanaldiaren %0,2an 
gertatzen dena baizik ez da ageri. Aldiz, 
urteko 20.139 orduetan epe luzeko lagi-
nak aztertu zirenean azaldu zen kutsa-
dura iturri ezkutu bat: erraustegietan 
sarri gertatzen direla jabeek “gertaki-
zun atipiko” deitzen dituzten istripu edo 
egoera bereziak eta horietan emititzen 
direla kontrolatu gabeko dioxina, furano 
eta bestelako kutsagai asko.
  Harlingeneko labea 2015eko abuztu-
tik 2017ko abendua bitartean 12 aldiz 
itzali zuten eta beste hainbestetan piztu, 
gutxienez zazpi aldiz gaindituz kutsadu-
ra mugak. 2011n abian jarri zutenetik, 
ofizialki aitortuta 60 aldiz baino gehia-
gotan jasan ditu itzali eta berriz pizteko 
episodioak. Aldiz, epe laburreko kontrol 
ofizialen arabera erraustegiak epe guz-
ti horretan behin bakarrik ere ez zuen 
kutsatze mugarik gainditu. Kontrol sis-
tema berria, ordea, ez zitzaion komeni 
enpresari eta 2017an epe luzeko kon-
trolok eten zituen, inguruko herritarren 
eta Frisiako agintarien nahiaren kontra.
 ToxicoWatchen azterketak erakutsi 
du herritarrek ezagutzen ez duten beste 

egia deseroso bat gehiago: erraustegiek 
badute de facto kontrol barik kutsatzeko 
baimen ez aitortu bat, operazio oso be-
rezietan labeko keak kanpora filtrorik 
gabe botatzeko, kutsagaiak harrapatu 
behar dituzten filtroei by-pass edo puen-
tea eginez.

Artzainak otsoari lagatako zirrikituak  
Ingelesez teknikoan filter bypass mode,  
abatement bypass eta dump stacks dei-
tzen dutena programatuta daukate 
tximiniatik hauts gehiegi pasa behar 
duenerako. Fase horietan, Frisiako go-
bernuaren eskariz ezarritako kontrola 
bera ere –AMESA deitua– eten egiten 
zuten Harlingenen. Zehazki, kontrolatu 
nahi zituzten 20.139 orduetatik 1.496 
ordutan egon zen AMESA etenda –ba-
tean 10 orduz, urrengoan 200 orduz…– 
eta justu ordu horietan zabaldu zituen 
erraustegiak bere kutsagai gehienak, 
filtro barik ari zelako emititzen. 
 Horrek esplika dezake Harlingene-
ko bizilagunak kexu izatea beren etxe, 
auto, bide eta baratzeak errauts beltzez 
zikinduta agertzen direlako… ofizialki 
bere filtro modernoekin errauste plan-
tak hautsik emititu ezin duenean. Toxi-
coWatchek, esaterako, itzali-piztu aldi 
horietako batean neurtu zituen 73 kg 
errauts, nahiz eta enpresak soilik aitor-
tu 2 kg. 
 Ikerlana sinatzen duen Abel Arken-
boutek dioenez, labeak zaborrik gabe 
piztu behar direnean “filtrorik gabe 
emititzea debekatuta egon arren joka-

2011n abian jartzeko egunean, harlingeneko erraustegia ingelesez state of 
the art esaten dioten mailakoa dela esan zuen harro holandako Gobernuak, 
puntako teknologiaren erakusgarria. hala ere, laster ikerlan independenteek 
erakutsi zuten Europako legeek onartu baino dioxina, furano eta bestelako 
kutsagai askoz gehiago isurtzen dituela. kutsadura eteten ez dutela eta,  
joan den urrian berriro irten dira protestan inguruko herritarrak, engainatzen 
dituztela salatzeko. 

Dioxinagate: honela 
kutsatzen du Holandako 
erraustegirik berrienak pello Zubiria Kamino 

@pellozubiria
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50 urtez elkarrekin

bide estandarra hori da, arrazoi ekono-
miko batengatik: filtroak aldatzea ope-
razio garestia da”. Eta hori zigortzea oso 
zaila da, isuri guztiok gertatzen direlako 
kontrolik gabe, ia beti gauez, inguruko 
inork nekez ikusteko moduan.
 Errauts zikinak baino dioxina ikusezi-
nak dira, ordea, denen kezka iturri. Toxi-
coWatchen arabera hotzean gertatutako 
itzali-piztu aldi batean 5-10 mg dioxina 
isuri ditzake erraustegi batek, urte oso-
rako erraustegiari baimentzen zaizkion 
5 mg-ak adina edo gehiago. Askoz dioxi-
na gehiago ere isuri ditzake, labeko za-
borrak oso hezeak edo material bereziki 
kutsagarriz osatuak egonez gero.
 Eta horiez gain, larrialdietako isuri 
kontrolik gabeak. 2018an behin baino 
gehiagotan eskatu behar izan diete la-
guntza su-hiltzaileei Harlingenekoan, 
suaren kontrola galdurik. “Eta hala eta 

guztiz ere erraustegiak lortuko luke au-
zitegietan bere isuriak defenditzea, sal-
buespenezko egoeretan gertatu direla-
ko: arauak ez daude indarrean egoera 
normaletan baizik”. 
 Agintarien enkarguz lehenbizi Toxi-
coWatchek eta ondoren Osasun Publi-
koaren eta Ingurumenaren Institutu 
Nazionalak azterketa ez-ohikoekin era-
kutsi dute Harlingeneko erraustegiak 
emititzen dituela: PCB dioxinak –ingu-
ruko arrautza, esne, belar eta lurretan 
aurkitu direnak–; PBDD dioxina bromo-
dunak eta furanoak; kiskaltze prozesu 
txarraren ondorio diren beste kutsagai 
organiko arriskutsuak; inguruko teilatu, 
lur eta uretan ageri diren kedar beltzak, 
PAH hidrokarburo aromatiko arrisku-
tsuak daramatzatenak.
 Erraustegien defendatzaileek dogma-
tzat daukatena dago zalantzan Harlin-

genen ere. Literatura ofizialaren ara-
bera dioxinen emisioa eteteko zabor 
masa guztiak erretzerakoan gutxienez 
bi segunduz egon behar du 850ºC edo 
gehiagotan labetik pasa ondoko bilte-
gian. Baina egunerokoan hori ez dute 
lortzen ezta Holandako plantarik be-
rrienean ere: 2017an TÜV Rheinland 
EG-k egindako kontrol neurketek eraku-
tsi zuten Harlingenekoak ez duela ber-
matzen baldintza hori.
 Wolkswagenen manipulazioek azale-
ratu zuten bezala Dieselgate-a, Harlin-
geneko Omrin gerta liteke Dioxinagate 
baten abiapuntua. Oraingoz, errauske-
taren industriak kutsagairik arrisku-
tsuenak ingurumenaren eta jendeen 
gainera isuriz jarraitzen du agintariekin 
hitzartu dituen kontrol mugatuak as-
matuta daudelako iruzurra herritarren 
begiei ezkutatzeko. n

Hans Gillissen-ek sinatutako argazkian, Omrin 
erraustegia Harlingenen, Holandako Frisian, 
irakurlearen eskuinetan dagoen itsasoko haizeak 
tximiniako kea lehorrera daramala. ‘Omrin’ 
frisieraz ‘Birziklatu’ da, susmagarriagoa den 
‘erraustu’ kontzeptua saihestu nahi duen 
eufemismoa. Teknologiarik puntakoena erabilita 
ere, zaborrak kiskaltzean inguruan dioxinak, 
furanoak eta bestelako kutsagaiak barreiatzen 
dituela demostratu dute Harlingenen.
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Alkizan jaioa da baina beterrin gabe, Goierrin egin du bizialdia pello joxe 
Aranburuk. hiazinto Fernandorena Setien zenari segika, euskararen arloan lan 

egin zuen, estu, 60ko hamarkadan, eta lasaitu ederra hartuta, berriz,  
Franco diktadorea hil ondoko garaian.

testua: miel A. Elustondo
Argazkiak: Zaldi Ero

Zer ari zara, hizlari txarra zarela esanez?
Bai, bada, txarra naizela hizlari. 

idatziz beharko genukeen, hortaz. Hain-
bat liburu idatzia zara.
Hogeitik gora. 

Abade izan zinen...
Eta banaiz! Oraindik ez dut izate hori 
galdu.

Hizlari txarra, diozu, baina abade ikaske-
ten barruan zen erretorika.
Donostiako apaiztegian guri euskara ga-
larazten saiatu ziren. Galarazten. Jaime 
Sáez genuen erretore. Zioen, euskara 
baserritarren hizkuntza zela, ez zuela 
balio, ez zela hizkuntza kultua. Jendau-
rrean esaten zuen hori.

1936an jaioa Alkizan zu, urruzola baserrian.
Gerra aurrekoa naiz. Gurean karlista 
ziren, ez dago dudarik, baina, gerra ga-
raian, Errepublikaren aldekoek ordu ar-
tean alkate egin zuena kendu, eta gure 
aita jarri zuten. Bere ideiak bazituen gure 
aitak, baina ez zuen etxean askorik esa-
ten. Anaia bat bazuen Donostiako Ogasu-
nean lan egiten zuena, idazkari, eta gure 
aita haren menpe zegoelakoan nago. 

11 urte zenituela hil zitzaizuen aita, istri-
pua tarteko.
Eta jakin berri dut nola gertatu zen. 
Donostian hil zen, delako anaia horren 
etxean, eta gorpu ekarri zuten etxe-
ra. Akordatzen naiz leihotik nola ikusi 
nuen, anaia zaharrena eta biok begira 
geundela. Kontua da aita ehiztaria zela, 

Pello Joxe Aranburu  Ugartemendia
Alkiza, 1936 

Apaiz ikasketak egina Saturraran eta 
Donostiako apaiztegietan. Ezkio-Itsasoko 
Alegi auzoan izan zuen lehen apaiz 
destinoa. Baserri Gaztedi eta Herri Gaztedi 
mugimenduan lan egin zuen. Apaiz 
langile izan zen, lantegian, gau-eskoletan, 
Goierriko Euskal Eskolan eta Lazkaoko 
Maizpiden. Irakasle jardun zuen urte 
askoan, erretiratu zen arte. Hainbat liburu 
ditu eginak. Gaur egun, mintzalagun talde 
bat gidatzen du Zizurkil bizitokian, eta 
hitanoa ere irakasten ari zaio besteren bati. 
Ahotsak.eus webgunean bildua dute Pello 
Joxe Aranbururen lekukotasun bizia.

«Euskara irakasten 
baino gehiago jendea 

kontzientziarazten 
saiatu nintzen»

Pello Joxe Aranburu
Apaiz langile euskaltzale abertzalea

EuSkARA | FRAnkISmoA | ApAIzGAIAkJENDEAK
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erbi zalea, eta erbiaren atzetik ehizean 
zebilela hil zela, zaldi gainetik erbiari 
tiro eginda... Aita hil zenean, etxean nire-
tzako soluzioren bat asmatu behar izan 
zuten, eta apaiztegira bidean jarri nin-
duten, erabat. Bazen apaiz bat, On Anjel 
Garmendia, Alkizakoa, Aretxabaletan ze-
goena. Hari zerbitzatzen lan egiten zuen 
gure izeba batek, eta haraxe eraman nin-
duten ni, gramatika ikastera, gaztelania, 
apaiztegira sarrera izan nezan. 

Eta sartu zinen.
Baina ez lehenengoan. Urtea eman nuen 
gramatika ikasten, apaiztegira sartzeko 
azterketa prestatzen. Sarrera froga egin, 
eta ez nuen gainditu. Orduan, beste urte 
bat egin nuen sarrera froga hura pres-
tatzen, baina Donostian, Miraconchan. 
Bazen mojetxe bat, eta hantxe. Azter-
keta bigarrenez egin, gainditu, eta Satu-
rraranera. Han irakasle ziren Emiliano 
Iturraran, Andoni Basterretxea, Anton 
Garro, Juan Beristain... euskaltzale eta 
abertzale porrokatuak. Dantzak, ohi-
turak, kantuak... ikasi genituen Satu-
rraranen. Akordatzen naiz On Andonik 
[Basterretxea] esaten zigula apaiz baino 
lehen ere, gizon izan behar ginela. Per-
tsona, alegia. Gu baino ikasle zaharra-
goak ziren, berriz, Joan Mari Lekuona, 

Juan Mari Aranalde, Joanito Dorronsoro, 
Hiazinto Fernandorena Setien... Ni, adi-
bidez, Hiazintok zuzendu ninduen, ge-
roago, nire bidean.

Saturrarandik atera eta donostiako 
apaiztegira eraman zintuzteten.
Bai. Saturraranen lau urte eder eman 
eta gero, Donostiara. Kartzela zen hura. 
Saturraranen beti genuen futbola, beti 
hondartza... Donostian, horrelakorik 
batere ez. Hala ere, apaizgai gazteen 
artean bazegoen ezinegona. Lukax Do-
rronsoro, Jexux Gaztañaga, Juan Mari 
Aranalde, Hiazinto... haiek borroka asko 
egin zuten euskararen alde. Eta Boga, 
boga kantu liburua ere hantxe atera zen. 
Hiazinto, Boni Urkizu eta Iñaki Ugalde 
ibili ziren horretan.  

24 urte zenituela apaiztu zinen eta Ez-
kio-itsasoko Alegi auzora destinatu zintuz-
ten. Apaiztegiko kartzelatik, mundura.
24 urterekin apaiztu bai, baina urtebete 
egin nuen gotzainak destinorik ematen 
ez zidala. Bitartean, Alkizan egon nintzen, 
etxean. Jaime Font Andreu zen Donos-
tiako Elizbarrutiaren gotzaina orduan. 
Urte erdia zain pasatu eta protestan joan 
gintzaizkion zenbait apaiz gazte, destino 
gabe geundenak, ez nintzen-eta ni baka-

rrik. Egoera berean ziren Felix Ormae-
txea eta beste batzuk. Gotzainari joan, eta 
haren erantzuna: “Hamabik jaten duten 
lekuan hamahiruk ere jaten dute!”. Ordez-
ko kartutxoak ginela esan zigun. “Ordezko 
kartutxoak!”, Font Andreuren hitzak. Zen-
bait apaizek Font Andreuren hitz horien 
berri emateko eskatu zidaten orduan, bai-
na ez nuen kontua zabaldu. 

1960an apaiztu zinen, eta urte hartakoa 
da hemengo 339 apaizek egindako esku-
titza, non euskal kulturaren zapalkuntza 
salatzen baitzuten.
Bai. Gerora jakin nuen eskutitz horren 
berri. Dena dela, Alegira joan nintzenean, 
destinoa hartuta, han zegoen abadea, Ra-
mon Aranburu, zigortuta zegoen, eskutitz 
huraxe sinatu zuelako. Giroa laster aldatu 
zen, handik gutxira, Bigarren Kontzilioa-
rekin. Joan XXIII.a gertatu zen aita santu, 
eta orduantxe. Kontzilioak herriaren hiz-
kuntzan hitz egin beharra ekarri zuen, 
eta hori guretzat lasaitu ikaragarria izan 
zen. Liturgia euskaraz abiatzea, sermoiak 
euskaraz egitea... Gauza handia izan zen. 
Eta, horrela, giro horretan, alfabetatzera 
egin nuen, Hiazintoren bitartez. Bestalde, 
Kontzilioak ekarri zuen mugimenduare-
kin batera bazen besterik ere, Valentin 
Zamorak-eta abiarazi zutena.

14 2018/12/16 | ARGIA



EuSkARA | FRAnkISmoA | ApAIzGAIAk PELLO JOxE ARANBURU

Baserri Gaztedi, edo Herri Gaztedi.
Bai. Ekintza Katolikoaren barruan ze-
goen mugimendua. Valentin Zamora 
zebilen buru Baserri Gaztedin, baina 
ondoan zuen Jaime Sáez, apaiztegi-
ko erretore hura, zaintza lanetan. Ba-
daezpada ere. Baserri Gaztedi zela eta, 
Donostiako apaiztegian biltzen ginen 
abadeok, Ekintza Katolikoaren babe-
sean. Mordoxka biltzen ginen. Gu, Gi-
puzkoan, baina Bizkaian ere bazen mu-
gimendua, Herri Gaztedi. Geroxeago, 
1966an, fabrika lanean hasi nintzen. 
Egun berean hasi ginen fabrikan hiru 
apaiz: Karlos Lamikiz, Hiazinto eta 
hirurok. Elkarrekin hitz egin, adostu, 
kontaktuak baliatu, eta fabrikan hasi 
ginen 1966ko Pilarika bezperan. Herri 
txiki bana behar genuela erabaki ge-
nuen, lantoki txiki bana, fabrika handi 
batean lanean hasteko prestatuta ez 
geundela iritzita. Halaxe esan genion 
geure buruari, eta halaxe hasi ginen 
lanean. Hiazinto Ampo kooperatiban 
hasi zen, Idiazabalen. Lamikiz, Bea-

sainen, herrian bertan, lantegi txiki 
batean. Ni, Ormaiztegin hasi nintzen, 
LETAG lantegian.

Zergatik hasi zineten fabriketan lanean? 
Zergatik apaiz eta langile?
Langileekin bat egin nahi genuelako. 
Beste bat garai hartan gu bezala lanean 
hasi zena, Iñaki Larrañaga, Siadeco-
koa. Gotzaindegitik jasotzen genuen 
estipendioa, dirua, ikastolari ematen 
genion. Horrelaxe erabakita geneukan, 
estatua-eta, eliza-eta, puskatu egin 
behar genituela, horrek ez zuela gure 
pentsamenduaren barruan sarbiderik. 
Horren kontra egin genuen, lehenbizi-
ko momentutik bertatik. Garai hartan 
asko izan ginen lanean hasitako apai-
zak, asko. Batzuk fabrikan, beste ba-
tzuk ikastola inguruan... 

Langileekin nahi zenuten, langile izan 
zineten, abade izateari utzi zioten as-
kok.
Askok abadetza uztea etorri zen, bai. 
Abade izateari uztea etorri zen lehe-
nengo, eta, gero, ezkontzea. Bolada 
izan zen. Sakramentinoak, pasiotarrak, 
beneditarrak, frantziskotarrak... askok 
utzi zioten abadetzari. 

Eta zer moduz fabrikako lanean?
Ondo. Akordatzen naiz ni fabrikan la-
nean hasi bezperan nagusiak langileei 
esan ziela hurrengo egunean apaiza 
izango zutela lantokian, beraiekin ba-
tera lanean. Esan egin zien. Sotana eta 
guzti joan nintzen lanera lehenengo 
egunean. Baina segituan erantzi ge-
nuen hura lanerako. Gainerakoan, Ale-
gi auzoan [Ezkio-Itsaso] beti ibiltzen 
nintzen sotana jantzita. Han “On Pe-
dro” nintzen. Kar, kar... Lanean hasi gi-
nenean ondo hartu gintuzten langileek, 
oso ondo ere. Lehenengo egun hartan, 
akordatzen naiz Lasa eta Garmendia-
ko hiru nagusiak etorri zitzaizkidala 
eguerdian, hitz egitera. Ni, berriz, izer-
ditan blai nengoen, jo eta ke lima la-
nean. Goiz partean egiten genuen lan, 
zortzietatik eguerdiko hamabiak arte. 
Arratsaldean, euskara zen gure lana.

ikastola eta gau-eskolak abian ziren or-
durako?
Bai, bada! Goierrin lehenengo ikastola, 
edo lehenengoetakoa, Lazkaokoa izan 
zen. 1963an sortu zen. Eta hantxe ze-
bilen ordurako Hiazinto, buru-belarri 

hantxe sartuta. Gau-eskolak ere bazi-
ren, orduan edo geroago, eta han ere 
ibili ginen. Rikardo Arregi ere ezagutu 
nuen. Andoaindarra. Eta ni asko ibil-
tzen nintzen Andoainen garai hartan, 
han nuen-eta familia. Rikardo Arregi... 
Mendaron hil zen, auto istripuan. 

Zu gau-eskolan irakasle, beraz, zeure 
burua alfabetatua zenuena.
Lantegi zaila zen hura. Eskola ema-
teko materiala behar, eta ez genuen 
behar genuenik. Hasieran, Patxi Altu-
naren Euskera, hire laguna metodoa 
erabiltzen genuen. Beste ezer ez ge-
nuen. Azkenean, geuk sortu behar izan 
genuen materiala. Ni gau-eskolan, eta 
Hiazinto, berriz, ikastolako lanean, an-
dereñoei eskolak ematen. Nik esango 
nuke Franco hil zenean hartu genuela 
arnasa, 1975ean. Ordu arte ezin izan 
genuena egin ahal izan genuen, eta egi-
ten hasi ginen. 

Lan gehiago egin zenuten.
Ni, esate baterako, orduantxe hasi 
nintzen euskarazko eskolak ematen, 
erabat. 1972an Lazkaora joan nintzen 
bizitzera, Hiazintorekin batera. Sasoi 
hartan, Beasainen egiten nuen lan, fa-
brikan, zortzi ordu. Orduan ez genuen 
eskolarik ematen. Gau-eskolan erabat, 
Franco joan zenean hasi nintzen, eta 
hantxe egin nuen bizimodua harrezke-
ro. Gau-eskolak, AEK, Gerriko, Maizpi-
de... Prozesu osoa bizitu nuen. Orduan, 
bai, zoragarria zen euskarazko esko-
lak ematea. Gustura jardun nuen: eus-
kara, euskal kultura, literatura... Nik 
esango nuke euskara irakasten bai-
no gehiago jendea kontzientziarazten 
saiatu nintzela.

Apaiztegia 
unibertsitate
“Askotan pentsatu izan dut 
apaiztegian unibertsitatean baino 
prestakuntza handiagoa ematen 
zela. Unibertsitatean ibilitako 
jende asko ezagutu dut, eta 
nire ustez, askoz prestakuntza 
handiagoa eskaintzen zuten 
apaiztegian, unibertsitatean 
baino”

Apaiz, ez apaiz
“Ez dut mezarik esaten, ez naiz 
elizara joaten, hiletaren bat ez 
bada, behintzat. Ez dut ezer 
erlijioaren kontra, bateko eta 
besteko apaizekin biltzen naiz 
Donostian hilean behin, eta 
honetaz eta hartaz hitz egiten 
dugu. Giro horretan bizi naiz. 
Apaiz, ez apaiz, ez nago linboan, 
baina airean bai!”
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1980an israelen zaitugu, bidaian.
Imanol Berriatua frantziskotarrarekin 
batera joan ginen. Bi asteko bidaia zen, 
Israelgo esperientzia ikustea zen helbu-
rua, Israelen hebraiera nola berreskura-
tu zuten ikustea, alegia. 40ren bat lagun 
ginen, euskaltzainak batzuk, irakasleak 
beste batzuk, alfabetatze eta euskaldun-
tzeko arduradunak... Akordatzen naiz 
Tel Aviveko aireportura ailegatu eta se-
kulako beroa egiten zuela. Kibutzak iku-
si genituen, hebraiera biziarazteko zer 
lan egin zuten ikusi genuen... eta handik 
hona, euskara biziberritzeko nork bere 
plana ekarri zuen. Handik pare bat ur-
tera, berriz, Dionisio [Amundarain] joan 
zen Israelera, eta hark bai, benetako pla-
na ekarri zuen. Hango eredua Lazkaon 
aplikatu zuen. 1982ko irailean urte oso-
ko ikastaroak antolatzen hasi zen, eta 
handik urte batzuetara, bide horretatik 
sortu zuen Maizpide 1988an. 

Lehenago, hala ere, Gerriko dugu.
Bai. Goierri mailan zabalduta zeuden 
gau-eskolak, eta Gerrikok haiek denak 
batu nahi izan zituen, antolatu, 1977an. 
Goierriko Euskal Eskola zen Gerriko, la-
nak koordinatzeko sortutakoa.

Egindako lanak fruitu eman du?
Bai, dudarik ez.

Eta, honenbestez, nola ikusten duzu 
euskararen egoera oraingo egunean?
Hortxe! Ezinean bezala. Gaurko egu-
nean euskarari... zerbait falta zaio, 
eta zerbait hori gauza konplexua da. 
Euskarak erakarri egin behar du jen-
dea. Emozioak sorrarazi behar ditu, 
gauza atsegina gertatu... eta oraingo 
gazteek ez dute euskara horrela ikus-
ten. Euskarak ez ditu gazteak erakar-
tzen. Nire ustez. n

Dena zintzilik
“82 urte ditut, Zizurkilen bizi naiz, 
elementu jator asko ikusten ditut 
herrian, baina etorkizuna zail 
dagoela iruditzen zait, egundoko 
aldaketa garaia bizi dugulako. 
Aldatu da erlijioari buruzko 
sentipena, aldatu dira ohiturak... 
Ez dakit nora goazen. Dena 
zintzilik dagoela iruditzen zait. 
Zaila dago”

Azken hitza:  
Hiazinto Fernandorena Setien

“hiazintok markatu zizkidan bideak. Mila gauza zor dizkiot berari. besteak beste, 60ko 
hamarkadaren hasieran nire burua alfabetatzen jartzen hastea. besteak beste, lantokira 
pausoa ematea... besteak beste, hau, hori eta hura. hiazinto nuen zuzendari espirituala, 

esateko moduan. Ez dut hiazinto behin ere ukatuko”.
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Espainiako agintariek aspertzeraino 
errepikatu digute legea betetzeko 
dela, eta zer esanik ez, Espainiako 

batasuna kontsagratzen duen 1978ko 
Konstituzioa. Berriki gogoratu digute 
Kataluniako erreferenduma dela eta. 
Antzeko zerbait gertatu zitzaigun Iba-
rretxek Euskal Autonomia Erkidego-
rako (EAE) estatus berria onetsi nahi 
izan zuenean. 
 Ajuriaeneko Ituna indarrean zegoela,  
eta ETAk bere borroka armatuarekin 
jarraitzen zuen bitartean, “bortizke-
riarik gabe, edozein helburu politikoa 
erdiestea posibe da, independentzia 
barne”, esaten ziguten, nahiz ez beraiek, 
ezta guk ere –ergelen bat kenduta–, 
ez genuen sinesten. ETAk armak utzi 
zituen eta orain desagertuta dago, bai-
na Espainian ezin da ezer egin legeak 
horrela eskatzen omen duelako. Dena 
dela, “besteek” legea bete behar dute, 
baina berauei dagokienean bula dute ez 
betetzeko.
 Berrogei urtera doa EAEko Autono-
mia Estatutua onetsi zela eta oraindik 
hogeita hamazazpi eskumen transfe-
ritu gabe omen daude, horien artean 
espetxe eta gizarte segurantza (GS). 
Eskumen garrantzitsuak, bai kualitati-
boki eta zer esanik ez, diru kopuruari 
dagokionez.
 Azken transferentziak ordainke-
ta politiko bilakatu dira eta ez legea 
betetzea. Eta orain ere, aipatu espetxe 
eta GSren transferentziei dagokienean 
horrela izango da. Izan ere, gobernu 
zentralean dagoen alderdiak estatuko 
legebiltzarrean botoak behar baditu, 
orduan abian jarriko dira transferen-
tziak burutzeko elkarrizketak.
 Kasurako, GSren eskumena trans-
feritzeko eskaera areagotu da Euskal 
Herriko kaleetan jubilatuok daramagun 
borrokaren ondorioz. Izan ere, edozein 

izanda ere norbanakoaren ideologia, 
beharrizan ekonomikoak bultzatzen 
gaitu hurbilen daukagun gobernuak 
eskakizun hori bidera dezan.
 Legeari dagokionez, Autonomia Es-
tatutuaren 18. artikuluaren arabera, 
GSren arauak estatuko legebiltzarrak 
emango ditu, baina berorren kudeaketa 
ekonomikoa EAEk egikaritu omen de-
zake. Eskumen hori gauzatu ahal izate-
ko, Estatutuaren 5. Xedapen Iraganko-
rrak jasotzen duenez, Transferentzien 

Batzorde Mistoak bere gain hartu behar 
du gai hori. 
 Zalantzarik gabe, eskumen horren 
transferentzia ez da erraza izango, ez 
politikaren ikuspegitik ezta ekonomiko-
tik ere. Gainera, Auzitegi Konstituziona-
lak esana dauka transferentzia horrek 
estatu barruko elkartasuna, ditxosoz-
ko solidaritatea, eta kutxa batasuna 
hautsiko dituela, eta ondorioz, estatu 
zentralaren eskumena izan behar due-
la, derrigorrez. Beraz, eskumen hori 
eskuratzeko borondate politikoa egon 
behar du eta horretarako zer hoberik 
indar korrelazioa gureganatzea baino.
 Kutxaren batasun araua ere erabil-
garri izan daiteke zerga sistemaren-
tzat. Izan ere, Hitzarmen Ekonomikoak 
estatuko zerga kutxa hausten du eta 
Espainiaren batasuna ez du auzitan ipi-
ni. Gainera, Kupoaren bidez ordaintzen 
dugu solidaritate funtsa.
 Hitzarmen Ekonomikoaren eredua 
aplika daiteke GSrentzat: ekarpenak he-
men gauzatu eta kudeatu eta Kupoaren 
modukoaren bidez ordainketak burutu 
administrazio zentralari, beregain gor-
deko dituen eskumenak finantzatzeko, 
solidaritate funtsa barne. 
 Zertarako ordea GSren transferen-
tzia orain, ekarpen apalagoa burutzen 
badugu eskuratutakoa baino? Aipatu 
amarrua da aitortzea EAEko GS defizi-
tarioa dela. Estatu osokoa ere defizita-
rioa da, baina Hitzarmen Ekonomikoa 
bezala guk, hurbiletik, kudeatuko dugu 
eta eraginkorragoa bihurtu. Eta pentsio 
duinagoak izate aldera, geure aurre-
kontuetatik ekarpen osagarri eta egon-
korrak egiteko aukera izango dugu eta 
ondorioz ongizate oparoagoaz gozatu.
 Baina hori lortzeko, indar korrela-
zioa geure aldean ipini behar dugu, 
hortik etorriko da behar den boronda-
te politikoa egokitzea. n

Gizarte Segurantza eta espainiarrek 
legeak betetzeko modua

Baleren Bakaikoa Azurmendi 
EkOnOMIALARIA

Azken transferentziak 
ordainketa politiko bilakatu 
dira eta ez legea betetzea. 
Eta orain ere, espetxe 
eta GSren transferentziei 
dagokienean horrela 
izango da. Izan ere, 
gobernu zentralean 
dagoen alderdiak estatuko 
legebiltzarrean botoak 
behar baditu, orduan abian 
jarriko dira transferentziak 
burutzeko elkarrizketak
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Iraultza Txikien Akanpadan parte har-
tu nuen lehenengoz gizonezkoen arte-
ko ikastaro/lantegi batean. Gehienok 

feministen lanak akuilaturik hurbildu 
ginelakoan nago, gehienongan sumatu 
nuen zerbait, –halako mea culpa bat?–
egiteko gogoa.
 Atera zen ondorioetako bat, nire 
ustez nagusia, izan zen, bortxatzaileak 
eta erasotzaileak ez direla hutsetik sor-
tzen, gizonezkoen artean erantsirik di-
tugun jarrera-iruzkin-jokamolde-txis-
te-mikroeraso matxisten haztegitik 
baizik. Ekosistema horrek elikatzen du 
erasoa, erasotzailea. Gu, ekosistemako 
eragile aktibo ez garenean, hartzaile 
pasibo gara. Gizonezkoek, esaterako, 
ez ditugu gizonezkoak matxistatzat 
salatzen, normalean hori tokian tokiko 
feministari lagatzen diogu.
 Oso interesgarria izan zen, baita ere, 
salaketa baten ondoren erasotzaile 
batekin zer lanketa egin eztabaidatzea. 
Hor, berriz ere, feministak dira –eta ez 
gizonezko erasotzailearen kuadrilla/fa-
milia, adibidez–, erasotzaileak laguntza 
psikologikoa hartu dezan eskatzen/
bultzatzen dutenak.
 Zer egin ahal dugu hegemonia-pira-
midearen puntako besaulkian eserita 
gauden gizonezko zuriok? Beharbada 
gure bizibidea errepasatu aurrena. 

Beharbada “ni” –edo holakoetarako 
hain emankorra suertatzen den “nire 
lagun bat”– izan gara, gara, jarrera, 
iruzkin, txiste eta mikro eraso matxis-
tak egin ditugunak; baita gure ondoan 

ikusi, eta anaia, koadrilako laguna edo 
aitari ezer esan ez diogunak. Izan ere, 
emakume guztiek inoiz #nikerebai bat 
jasan badute, gizonezko guztiek #nike-
rebai eragin dugu.
 #Nikerebai: arrebaren aldean ia 
ez nuen etxeko lanik egin amaren 
etxean, hamabi urterekin herriko 
festetan neska bati atzetik hurbildu 
eta titiak ukitu nizkion, hamaseirekin 
beste bati ipurdia ukitu nion. Koadri-
lakoekin neskak “sailkatu” ditut beren 
fisikoarengatik, beren itxura fisikoak 
deuseztatu ditut, gurean ere mutil 
ligoiak –eta hitzaren zentzu onenean 
“kabroiak”– izan dira, baina neskak 
potro berotzaileak –ez bagenuen “ze 
puta” esan–. Behin putetxe batera 
joan ginen. “El que no bote maricón” 
kantatu eta “neska hori tortillera da” 
esan dut. Hainbat lagun emakumez-
kori hitza zapaldu diot, ehun aldiz 
gutxietsi ditut. Heldu zaizkit wha-
tsappera mila txiste txar, zein bideo 
matxista, eta ez dut neurri gogorrik 
hartu. Erasotzaile bat edo beste eza-
gutu dut, ez dut jakin nola jokatu, eta 
bizkarra eman diot hari, neska eraso-
tuari, eta egoerari berari.
 Familia eta koadrila arrunt bateko 
gizonezko zuri hetero hegemonikoa: 
#nikerebai. #gukerebai. n 

#Nikerebai

Ruben Sánchez Bakaikoa 
IRAkASLEA 

@arlotea

hamabi urterekin herriko 
festetan neska bati atzetik 
hurbildu eta titiak ukitu 
nizkion, hamaseirekin 
beste bati ipurdia ukitu 
nion, koadrilakoekin neskak 
“sailkatu” ditut  
beren fisikoarengatik...
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San Saturnino egunean albiste mikatz bat: 
“Celes Alvarez, Naparra-ren ama, hil da”.   
2017ko apirilaren 4an, bi urteko prozesu bati 

amaiera emanez, Frantziako agintariek erabaki zu-
ten Brocas eta Labrit herrien artean indusketa bat 
egitea, Jose Miguel Etxeberria Naparra-ren gorpua 
han egon zitekeelakoan. Orduan Celes Alvarezek 
88 urte zituen, eta adin horri dagozkion matxurak 
edukita ere, tente eta duin segitzen zuen semearen 
gorpuaren hondarrak etxeratzeko enpeinuan; izan 
ere, 38 urte zeramatzan ahalegin horretan.
 Familiak eta familiaren abokatuek eta aholku-
lariek 2015. urte amaieratik zekiten toki horren 
berri, Hego Amerikan bizi den konfidente baten 
lekukotasuna medio. Notizia jaso eta bi urtera, 
Frantziako agintariek pauso hori emateko egin 
behar zituzten ikerketa guztiak egin eta gero, in-
dusketa egiteko eguna jarri zuten.
 Familiaren eta aholkularien ustez, konfidenteak 
emandako datuei egoki zitzaizkien bi toki zeuden. 
Frantziako agintariek, ordea, toki horietako bat alde 
batera utzi zuten, 80. urteko aireko argazki batzuen 
aitzakian. Beraz, frantziarrek esandako puntuan, 
puntu bakarrean, zulatu zuten: ez zen ezer agertu.
 Hilabete luzez itxaron behar izan zen hurrengo 
urratsa egiteko. Izan ere, Frantziako agintarien 
txostenaren zain geratu zen familia. Zortzi edo 
bederatzi hilabete luze pasatu ziren txosten fa-
matua iritsi zen arte.  

 Txostena ikusirik, abokatuek harriduraz ikusi 
zuten han ez zegoela aireko argazkirik, ez eta 
bigarren tokian indusketa ez egitea justifikatzen 
zuen ezer. Beraz, berriz eskatu zioten Espainiako 
epaileari erregu-eskaera egin ziezaion Frantzia-
koari, prozesua berriz ireki eta bigarren puntuan 
indusketa egiteko.
 Bigarren erregu-eskaera hori egin denetik sei
-zazpi hilabete joan dira. Frantziako jendarmeek 
eta epaileek ederki dakite zertan den kontua: 
badakite induskatu beharreko lurrak norenak 
diren, azken berrogeita hamar urteetan han 
izan diren sal-erosketak eta jabetza-aldaketak, 
lurraren ezaugarriak zein diren… Badakite jakin 
beharreko guztia, aspaldi; baina…
 Bitartean Celesek 89 urte bete zituen, gero eta 
osasun-egoera delikatuagoa zen berea. “Azke-
nean joan egingo naiz semea etxera ekarri gabe”, 
omen zioen.
 Celes Alvarez duela hamalau egun zendu da. 
Justizia deitzen duten horren makinariako pie-
za guztietatik batek berak ere ez du kontzien-
tzian zimikorik txikienik ere sentituko. “Ardao 
onena edango dabe Gomez (Dupont) etxian…”. 
Celes zenaren seme-alabek, familiakoek eta 
ingurukoek beste jipoi bat, beste sastakada bat 
jaso dute. 
 Berriz egin dituzte biktima, hipokrita guztien 
indiferentziaren erdian. n

Celes Alvarez hil da

Jon Alonso
IDAZLEA 

Espainiar nazionalismo sutsua, feminismoa-
ren aurkako bulkada erreakzionarioa, migra-
tzaileei fobia eta nazka. Eta abar. 

 Iritzi dut PP eta Ciudadanosen boto-e-
maileen gehiengoa bertan kokatuta dagoe-
la, betidanik. Orain arte, astakeria horiek ez 
dira modu ozen eta irekian defendatu, ez dira 
publikoki onartuak izan, ez ziren “politikoki 
zuzenak”. Baina aldatzen ari da. Tabua apurtu 
da. Trumpek “emakumeak, funtsean, objek-
tu estetikoki atseginak dira” dio eta Santiago 
Abascalek faxisten etiketak “domina bezala” 
ipintzen ditu. Beti esan nahi izan dena, ozen 
esatea ekintza heroikoa da.

 Apurtu da faxismoa bazterreko arazo gisatzat 
mantentzen zuen euste-dikea eta badator uhol-
dea. Pelikuletako eszena horretan bezala, zeine-
tan bat altxatzen den aulkitik “ni ere bai” esanez, 
gero beste bat, eta beste bat, denak altxatzen 
diren arte. Horrelakoa da espektakuluaren jen-
darte kapitalista.
 Batzuek esango dute Trantsizioa ez zela ongi 
egin eta faxismoa ez dela legea eskuan irmo-
ki menderatu, intolerantzia toleratu dela (Karl 
Popperrek abisu eman zuen!). Nik gehituko nuke 
merkatuaren bizimodu ereduak heldutasuna eta 
sakontasun ahalmena lapurtu dizkigula, kolekti-
boki, gizarte moduan. Alea jacta est. n

VOX: badator uholdea

Itziar Bardaji 
Goikoetxea 
nup-EkO IRAkASLEA

ARGIA | 2018/12/16 19

GAtAzkA | EStAtu  tERRoRISmoA | BIktImAk | FAxISmoA  IRITZIAK



Lehengo egunean, trago artean, la-
gun batek kontatu zidan zenbaitek 
seme-alabak telefono bitartez kon-

trolatzen dituztela. Monitorizaturik 
omen dauzkate eta, horrela, momentu 
oro badakite non dauden, gurasoak 
edonon daudela ere. Ez dakit ze pun-
tutara arte heltzen den kontrol modu 
hori, suposatzen dut aplikazioaren 
araberakoa dela, baina beste pertsona 
baten kokapena denbora osoan jakin 
nahi duenak, seguruenik, ez du enpa-
txurik izango pribatutasunaren muga 
guztiak gainditzeko. 
 Umeak babestu baino ez dutela nahi 
erantzungo lidake edonork. Baina 
benetan da zaila inor balizko arriskue-
tatik “babestea”, arrisku hori gertatzen 
den tokian ez bagaude. “Ea norbaitek 
eramaten dituen!”, botako lidake beste 
batek, baina bien bitartean, errealitate 
zein probabilitateei muzin eginda, ba-
tere kontu barik uzten ditugu osaba-
ren, lehengusuaren, aititearen, baita 
aitaren eskutan ere. Normala, bestalde, 
beldurrez ezin baita bizi.
 Baina kontrola ez da babesa.
 Ba al dago mugarik giza eskubidee-
tarako? Zenbat urterekin aitortzen 
zaio pertsona bati intimitaterako 
eskubidea? 
 Den-denok –salbuespen barik esan-
go nuke– kasualitatez gaude bizirik. 
Seguru gogoratzen duzuela zuen bi-
zitzak arriskuan egon diren edo jarri 
dituzuen momenturen bat. Den-de-
nok kristorenak eta bi egin ditugula-
ko txikitan –eta ez horren txikitan–. 
Eta momentu hori gogoratzen dugu, 
hain zuzen ere, ikaste prozesuan 
garrantzitsua izan zelako guretzat; 
bestela, ondo ahaztua izango genuke 
honezkero. 
 Zientzian aurrera egiten den bezala 
ikasten da bizitzen: saiakera-hutsegite 
bitartez. Eta saiakera-hutsegiteak nor-

berak egin behar ditu, ez beste inork. 
Helduok bizitzarako tresnak eman 
baino ezin dezakegu egin, pentsatzeko 
eta erabakitzeko tresnak, alegia. Eta 
otoitz egin baliagarriak izan daitezen 
eta momentu bakoitzean erabaki ego-
kiak har ditzaten. Eta erabaki ona ez 
bada, hutsegite horretatik ikas dezate-
la, hurrengorako. Hiltzen garen artean 

etengabe egiten dugun legez.
 Institutuan pando edo piper eginez 
gero, orain gurasoei egunean bertan 
jakinarazten omen zaie. Ez daitezen 
nerabeak ibili hortik zehar bizitzen 
ikasten, ez dezaten egin heldutasune-
ra bidea. Gurasoen whatsapp taldetik 
enteratu behar gara umeen ardura 
guztiez, azken detailerainoko guztia 
kontrolatu behar dugu, eta horrela 
umeei galarazten diegu ardura horiek 
eurek hartzea. Umeek gure premia ba-
daukate, jakina, baina askotan ematen 
du guk premia askoz handiagoa dauka-
gula umeen menpekotasuna sentitze-
ko. 
 Kontrola ez da babesa eta are gu-
txiago maitasuna.
 Kontrolak gauza bat eta bakarra 
adierazten du: menpekotasun ha-
rreman batean gaudela, berdin zein 
tokitan; menperatzaileak menperatua-
ren premia biziagoa baitauka, menpe-
ratuak menperatzailearena baino. Eta 
jokabideak dira ikasi eta errepikatzen 
direnak.
 Nork azalduko die nerabeei ezin di-
tuztela euren bikotekideen telefonoak 
eta mugimendu guztiak kontrolatu, 
momentura arte guk geuk gauza bera 
egin izan badiegu? Zelan azaldu mai-
tasuna ez datzala horretan, guk geuk 
“maitasunaren izenean” egin badugu?  
 Morrontzan ari al gara pertsonak 
sortzen? Betirako beste inoren men-
pekoak izango direnak edo beste inor 
menperatu beharko dutenak? Zelan 
azalduko diegu neska-mutilei (batez 
ere neskei) independentzia dela eu-
ren altxorrik preziatuena, kosta ahala 
kosta defendatu behar dutena? Zelan 
azalduko diegu bestearen indepen-
dentziak gu ere independente egiten 
gaituela? Areago, independentzia zer 
ote den ulertuko al dute, sekula horren 
jabe izan gabe? n

Maitasunaren izenean

Sonia González
IDAZLEA EtA AbAR 

@sonetska

kontrolak gauza bat eta 
bakarra adierazten du: 
menpekotasun harreman 
batean gaudela, berdin zein 
tokitan; menperatzaileak 
menperatuaren 
premia biziagoa 
baitauka, menperatuak 
menperatzailearena baino. 
Eta jokabideak dira ikasi eta 
errepikatzen direnak
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Zaila egiten zaigu heriotzaz aritzea, are 
zailagoa suizidioaz; zer esanik ez mutu-
rreko egoera batetik harago eta patxadaz 
egindako hausnarketa baten ondorio di-
renez.
 Gure kulturan eta garaian –ez mun-
duko bazter guztietan, ez gurean beti-
danik–, heriotza eta suizidioa tabu dira. 
Tabuak tabu, ordea, badira bere bizitzari 
amaiera emateko unea eta modua hau-
tatu duten pertsonak. Eta ez beti depre-
sio edo oinaze jasanezin baten ondorioz. 
Suizidioen artean gutxiengoa dira, bai, 
eta, hala ere, horietaz arituko gara ikus-
puntu etiko, filosofiko eta politikotik.

Heriotzari bizkar emanda bizi
Heriotza bizitzaren parte da, ez soi-
lik horren amaiera. Baina ukatu egiten 
dugu. Duintasunez Hiltzeko Eskubidea 
elkarteko Euskadiko federazioko lehen-
dakaria da Concha Castells Carrillo eta 
medikua ikasketaz. “Heriotza hor dago, 
guztioi helduko zaigu. Baina ez dugu har-
taz hitz egiten. Nola liteke?”, harritzen 
da. Zergati anitzak aletu dizkigu: “Herio-
tza instituzionalizatu dugu. Etxetik atera 
dugu ospitalera eta erresidentziara era-
mateko. Lehen heriotza etxean gertatzen 
zen, familiaz inguratuta. Beste faktore 
bat da hilkortasun tasek izugarri egin 
dutela behera azken 50 urteetan. Lehen 

Munduan bizitzeak heriotzarik gabeko 
ameskeria sinetsarazten digu”. Heriotza 
ikusezin egitearekin batera, bizitzaren 
absolutizazio prozesua eman da. Adjekti-
batu gabeko bizitza: berdin du zer bizitza 
mota; berdin zer baldintzetan bizi. 
 Suizidioaren tabuan bestelako arrazoi 
batzuk ere ikusten ditu Castellsek, men-
detako moral erlijiosoa azpimarratuz. 
“Zure bizitza ez da zurea. Hortaz, ez duzu 
horren inguruko erabakimenik”. Estatua 
da nork bere bizitza eteteko eskubidea 
ukatzen duen beste instituzio nagusia. 
Instituzio erlijioso eta politikoetatik ha-
rago, suizidioaren gaian erabakiaren zi-
legitasuna edo zilegitasunik eza beste 

nork bere buruaz beste egitea muturreko sufrimenduekin lotu ohi dugu. 
Gaixotasun fisiko sendaezinen fase terminalekin; gaitz mental larriekin; 
pertsona “pertsona ez den” une kritikoan hartutako erabaki tragikoarekin. 
Ordea, nork bere bizitzari amaiera ematea luze edota lasaitasunez 
hausnartutako erabakia ere bada inoiz. nola interpelatzen dute suizidio 
mota horiek heriotza? nola interpelatzen dute bizitza? Gutxietsi egiten 
dute, edo aldarrikatu? nork beraren bizitzari amaiera emateko aukera 
presente izateak heriotzara hurbiltzen gaitu, ala bizitza gozagarri eta 
bidezkoagoen eraikuntzara?

Z. oleaga
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Suizidioa muturreko 
egoeretatik harago

Bizitzaren 
aldeko kantua?
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eremu batean eztabaidatzen da maiz: 
familian eta lagunartean eragiten duen 
sufrimendua. 
 Castellesek argi du: “Pertsona oro su-
biranoa da bere bizitzari eragiten dioten 
erabakiak hartzeko”. Bere ustez, herio-
tzak mina sortzen du, baina min guztiak 
ez dira berdinak. “Ezkutuan egiten di-
ren suizidioek oinaze handiagoa sor-
tzen dute familiarengan eta lagunartean. 
Erruduntasuna handiagoa da. Baina hitz 
egiten bada, eztabaidatu eta ulertzen 
saiatu, atsekabea txikiagoa da”. 
 Tabu sendoan arrakalak agertzen ari 
dira, mantso bada ere. Europan errefe-
rente den Exit elkarteak erabiltzen duen 
kontzeptua azpimarratu du Castellsek: 
Bizitza Konplitua. “Eutanasia legalerako 
baldintzen artean bere bizitza konplitua 
dagoela uste duten pertsonenak sartzen 
saiatzen ari dira. Gaixotasun edo ezinta-
sun larririk izan gabe ere”. Herbeheree-
tan ari da bereziki eztabaidatua izaten 
ikuspegi hori.

Suizidioaz taldean eztabaidatzen
Imanol Olabarria Bengoak 81 urte ditu. 
Gasteizkoak talde antimilitaristan sui-
zidioaren inguruko eztabaida piztu zi-
tzaien duela hamabost urte inguru. “Gure 
bizitzen aroan behintzat jendarte eralda-
ketarako aukerarik ikusi ez, eta bizitze 
hutsarekin gorrotatzen dugun munstroa 
borrokatu baino gehiago elikatu egiten 

genuela irizten genion”. Hilabete pare ba-
tez aritu ziren hizketan. 
 “Noiz arte bizi norberak erabaki behar 
du, horretan ados geunden. Norberaren 
erabakia eta eskubidea da; gogorra, bai. 
Ez genuen data edo modu konkretuez 
hitz egiten, eztabaida filosofiko-politikoa 
zen. Orduan hitz egin ez bagenu, gaur 
egun salduago aurkituko nintzatekeen 
heriotzaren aurrean. Egun ez dit beldu-
rrik ematen, baina ez dut aurreikusten 
ere. Teorikoki onartua dut nire heriotza 
suizidioz izan daitekeela: ez dut aukera 
nagusitzat hartzen, baina ez dut bazter-
tzen”.
 Heriotzari bizkar emanda bizitzea 
arazo bezala ikusten du berak ere. Cas-
tellsen ildotik, heriotza delegatu egiten 
dugula dio, “bizitza bera beste batzuen 
eskuetan delegatzen dugun modu be-
rean”. Bizitzatik aparte mantentzea  kon-
tsumo-jendartearekin ere lotzen du: 
“Jendarte honen ametsa litzateke beti 
gazte eta kontsumituz bizitzea”. Herio-
tzak ez du tokirik ameskeria horretan. 
 2008an, hilabete eta erdiren bueltan 
lau pertsonak egin zuten bere buruaz 
beste Olabarriaren inguruan. Horietako 
bat hurbileko laguna zen, eta errepor-
taje honetan lantzen ari garen suizidio 
motakoa izan zen berea. Mina eta pena 
sentitu zituen Olabarriak, “lagun bat gal-
tzea, agurrik egin gabe”. Baina sakoneko 
pentsamendua ez zion aldarazi. “Inoiz 

pentsatu dut, norbaitek suizidatzeko era-
bakia hartzen badu ez naizela ni izango 
aurka publikoki azalduko den pertsona. 
Akaso galdetu zer gertatzen zaion, guk 
zer edo zer egin dezakegun… Orain dela 
gutxi lagun batek hala esan dit: ‘nire bi-
kotekidearen  gaixotasunaren analisiak 
oso txarrak badira, ari naiz pentsatzen 
Suitzara joan eta han berarekin batera 
hiltzea –suizidioaren aukera legeztatua 
dago Suitzan–’. Ez dakit, ez nion esan 
egin behar ez zuenik”.
 Erabaki propioa bai, baina beste per-
tsonekiko erantzukizunez hartu beha-
rrekoa da, Olabarriaren ustean. “Nire 
mende inor ez badut, oso sinplea ikusten 
dut. Baina tartean seme-alaba txikiak 
badaude, autonomia lortu arte obligazio 
modukoa sentitzen dut”. Seme-alaba txi-
kiekiko ez ezik, baita adiskideekiko begi-
runez ere: “Adiskideak, emaztea, zure zir-
kulua da. Ezin da harremana bat-batean 
moztu eta desagertu. Nola egin? Ez dakit. 
Gaia mahai gaineratzean jendea dardar-
ka jarriko da. Baina nolabait planteatu 
behar da, kontrakoa itsusia egiten zait”.

Bi suizidio entzutetsu
2007ko abuztuaren 12an, Lluis Maria 
Xirinacsen suizidioak Herrialde Katala-
nak astindu zituen. Senataria 1977-1979 
urteen artean, apaiza, biolentzia-ezaren 
defendatzailea, eta, guztiaren gainetik, 
ekintzaile sozial engaiatua zen 75 urtere-
kin zendutako katalan independentista. 
2000. urtean, egunero eta denbora mu-
gagabez 9:00etatik 21:00etara San Jau-
me plazan egoteko deliberoa hartu zuen, 
Herrialde Katalanen Asanblada Nazional 
bat exijitzeko. Ehungarren egunean gil-
tzurrun-koliko batek ospitalera eraman 
zuen. Orduan hasi zen suizidioan pentsa-
tzen, gorputzak ez ziolako ahalbidetzen 
bere kontzientziak agintzen ziona. 
 Zazpi urte geroago eten zuen bere bi-
zitza Ripolles eskualdeko Ogassa men-

Lluis Maria Xirinacs 2000. urtean, San Jaume plazan. Egunero eta denbora mugagabez 9:00etatik 
21:00etara bertan egoteko deliberoa hartu zuen, Herrialde Katalanen Asanblada Nazional bat exijitzeko. 
Ehungarren egunean giltzurrun-koliko batek ospitalera eraman zuen. Orduan hasi zen suizidioan 
pentsatzen, gorputzak ez ziolako ahalbidetzen bere kontzientziak agintzen ziona.

 » joan parés, suizidatutako 
xirinacs-en laguna: 
“Pentsatu nuen: ‘beno, 
berak horrela nahi 
badu...’. Handik aurrera, 
lagun batengatik gauza 
handia egiten ari nintzela 
sentitu nuen”
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dietan, arnasketa eta meditazio teknika 
naturalen bidez koman sartu ondoren, 
sufrimendurik gabe. Autopsia egin zion 
forentseak aitortu zuen lehendabiziko 
aldia zela bere buruaz beste egindako 
baten gorpuan inongo bortizkeriarik 
eta sufrimendu arrastorik atzeman ez, 
eta heriotza naturala sinatu zuena. Pol-
tsikoan ohar bat zuen, inork aurkitzen 
bazuen lasai utz zezan eskatuz. Randa 
Fundazioko bere bulegoaren mahaian, 
Egintza Subiranoa izeneko idatzi sonatua 
utzi zuen: “75 urtez bizi izan naiz Espai-
niak, Frantziak eta Italiak okupatutako 
Herrialde Katalanetan. Nire helduaroa-
ren urte guztiak esklabotza honen aurka-
ko borrokan eman ditut. (...) onar ezazue 
amaiera hau (...) gure buruzagien koldar-
keriaren kontrapuntu bezala. (...) Haiek 
esklabo bat galdu dute nigan. Nire herria 

apur bat libreagoa da, ni zuengan nagoe-
lako, adiskideok”.
 Antonio Aramayona Alonso Zaragoza-
ko (Aragoi, Espainia) semea zen. Filoso-
fia irakaslea hainbat urtez, aktibista aski 
ezaguna bera ere. Hezkuntza publikoa-
ren eta eskola laikoaren aldeko borrokan 
engaiatu zen bereziki. Hainbat gaixota-
sun zituen eta denborarekin autonomia 
fisikoa eta gaitasun intelektuala galtzea 
ekarriko zioten. 2016an egin zuen bere 
buruaz beste, 68 urterekin. Aspaldidanik 
zeukan asmoa mamituta. Jon Sistiaga ka-
zetaria heriotzaren inguruko Tabu doku-
mental sorta prestatzen ari zela jakitean, 
bere suizidio prozesuaren lekukotasuna 
emateko erabiltzea erabaki zuen. Gra-
baketa hasi eta hilabete eta erdira, etxe-
ko ohean hil zen pozoia hartuta, lagu-
nartean. Dokumentalean gaitasun fisiko 
nahiz intelektualez ondo ikusten dugu 
Aramayona. “Nekea” aipatzen du suizida-
tzeko zergati bezala.
 Aramayonak bere blogean eskegi zuen 
agur publiko luzea: “Lerro hauek irakur-
tzen dituzunerako, hilik egongo naiz. 
Nire bizitzari amaiera ematea erabaki 
dut, nire bizitzaz libreki eta erantzukizu-
nez erabakitzeko dudan eskubide beste-
rendu ezina egikaritzea. (...) ez naiz gaixo 
terminala, ez didate gaixotasun larri eta 
sendaezinik atzeman. Ez nago deprimi-
tuta ere. Hiltzeko ordua heldu zait, bes-
terik ez. (...) Nire bizitzan, ahalegindu 
naiz pentsatzen dudanak, nahi dudanak, 
egiten dudanak eta egin behar dudanak 
bat egin dezaten. Horregatik saiatu naiz 
nire bizitza duina, askea, baliotsua eta 
ederra izan dadin. Eta horrelakoa nahi 
izan dut azken bizi-hatsa ere: duina, as-

kea, ederra eta baliotsua. (...) badira gure 
bizitza bizitza ona izatea eragotzi nahi 
duten pertsonak (...) mendeak darama-
tzate guri ondo bizitzen eta ondo hiltzen 
ez uzten (...) badago bizitza libreki eta 
erantzukizunez uzterik, tristeziarik gabe, 
beldurrik gabe, patxadaz soilik, eta bizi-
tzarekiko maitasunagatik. Eskerrik asko. 
Besarkada estu bat”.

Suizidatze prozesuan bidelagun
Joan Parés Grahit 71 urteko mediku erre-
tiratua da. Lau urte dira Kataluniako 
Duintasunez Hiltzeko Eskubidea elkarte-
ko kide dela. Bere bizitzari amaiera ema-
teko desira duten pertsonak laguntzen 
ditu, gaixo edo hilzorian daudenak, eta 
“bizitzeaz nekatuta daudenak. Gutxi, bai-
na egon badaude”. Aurrez aipatu dugun 
Xirinacsen familia-medikua eta batez ere 
lagun mina zen. Suizidio prozesua hasi 
eta buka konpartitu zuten. 
 Urteak ziren Xirinacsen asmoak eza-
gutzen zituela. Data zehatzarekin joan zi-
tzaionean, ordea, “zoro” geratu zen. “Gero 

San Joan eguna Herrialde Katalanen festa egun 
izanik, 2008koan monolito hau jarri zuten Lluis 

Maria Xirinacsek ia urtebete lehenago bere bizitza 
eten zuen lekuan, Ogassa mendian. Geroztik, 

urtero bildu izan dira egun horretan leku berean, 
omenaldi gisa. Monolitoa Jaume Rodrik  

landua da. Argazkia: Lluís Brunet.

 » lluis maria xirinacs-en  
‘egintza subiranoa’ idatzia: 
“Onar ezazue amaiera 
hau (...) gure buruzagien 
koldarkeriaren 
kontrapuntu bezala. (...) 
Haiek esklabo bat galdu 
dute nigan. Nire herria 
apur bat libreagoa da, 
ni zuengan nagoelako, 
adiskideok”

 » antonio aramayonak 
bere blogean idatzitako 
testutik: 
“Saiatu naiz nire bizitza 
duina, askea, baliotsua 
eta ederra izan dadin. Eta 
horrelakoa nahi izan dut 
azken bizi-hatsa ere”

 » concha castelles, 
duintasunez hiltzeko 
eskubidea elkartea: 
“Ezkutuan egiten diren 
suizidioek oinaze 
handiagoa sortzen dute 
familian eta lagunartean. 
Erruduntasuna handiagoa 
da. Baina hitz egiten bada, 
atsekabea txikiagoa da”
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pentsatu nuen: ‘beno, berak horrela nahi 
badu...’. Handik aurrera, lagun batengatik 
gauza handia egiten ari nintzela senti-
tu nuen. Laguna izatea batzuetan ez da 
erraza. Minik ez nuen izan; pena bai, ba-
doan eta bueltatuko ez den lagunarenga-
tik”. 
 Tokia hautatua zuen Xirinacsek. 2000 
eta 2002 urteen artean pentsatu, eta 
2007an gauzatu zuela azaldu du Parések. 
“Berak eta beste bi lagunek soilik gene-
kien. Isildu beharra zegoen, akonpaina-
tu beharra. Data hilabete lehenago jakin 
nuen, tokia astebete aurretik. Autoan la-
gundu nion basoraino, bidean poz-pozik 
zihoan. Lagunez hitz egin genuen, proiek-
tuez, denetarik, eta han geratu zen”.
 Mari Sol Ibañez Garmendiak 76 urte 
ditu; Ana Cuevas Pascualek 54. Biak 
Aramayonaren lagun minak ziren, eta 
suizidioaren bidean ondoan egon ziren. 
“Prozesu luzea eta motza aldi berean”, 
gogoratzen du Ibañezek. “Bost urte lehe-
nago jada senideei eta lagunei jakinarazi 
zigun bizitzari amaiera eman nahi ziola. 
Garai batez asmoa atzeratu zuen, fami-
liari sortuko zion saminagatik eta iloba 
bat ezagutzeko desiraz. Urteak igarota, 
bere endekapena areagotuz zihoan, eta 
atzeraezineko erabakia hartu zuen. Hila-
bete eta erdikoa izan zen azken fase hori”. 
Hunkituta gogoratzen ditu azken uneak. 
“Bere etxean ginen; une jakin batean 
‘ordua da’ esan zuen, bere gelara joan, 
hezkuntza publikoaren aldeko kamiseta 
jantzi eta deitu egin zigun. Zenbait lagun 
ginen. Besarkatu eta elkarri musu eman 
genion, negar egin genuen, asko maite 
genuela esan. Edaria hartu, eta lokartuz 
joan zen. Intentsitate eta maitasun han-
diko momentuak izan ziren. Hunkigarria, 
mingarria baina aldi berean alaia, ez da-
kit, oso heriotza gozoa izan zen”. 

Suizidio politikoak
Ekintza oro politikoa den bezala, suizidio 
oro ere politikoa da. Bizitzaz, jendarte 
ereduaz, gure uste eta baloreez itauntzen 
gaituzte, zein bere modura. Baina Ara-
mayonak eta Xirinacsek helburu politiko 
zehatzak bilatu zituzten euren bizitzari 
amaiera ematearekin –historian zehar 
eta egun ere askok modu oso ezberdine-
tan egiten duten gisan, bestalde–.
 Aramayonak, bere suizidio prozesua 
dokumentalera eramanda, heriotza one-
rako eskubidearen apologia egin asmo 
zuen, pedagogiko izaten saiatuz. Bere 
agur gutunean, askatasun indibidualez 
gain, askatasun kolektiboez, jendarteaz, 
justiziaz, etikaz hitz egiten du. “Bizitza 
betea izan zuen, oso maitatua zen eta 
bizitzaren plazerez asko gozatzen zuen. 
Baina injustizia eta miseria nonahi ikus-
ten zituen, eta haien aurka matxinatzen 
zen”, goraipatu du joandako laguna Cue-
vasek.
 Xirinacsek, berriz, kontzientziak eta ja-
rrerak piztu nahi zituen bere suizidioare-
kin eta agur gutunarekin. Parésen ustez, 

“Kataluniako herria astintzeko asmoz 
burututako suizidioa da, gauzak serio 
hartu zitzan. Hala esan ohi zuen: ‘Gose 
greba ez da egiten etsaia biguntzeko, 
lagunak mugiarazteko baizik’. Guk uste 
dugu berriki eman den aldaketan eragi-
nen bat izan zuela”.

Bizitzaren aldeko kantua
Suizidioaz pertsonalki eta kolektiboki 
hausnartzea ez da Tanatosi gurtza egi-
tea, Erosi baizik. Nork bere bizitzarekin 
amaitzeko aukera izateak bizitza edukiz 
betetzea dakar, edozein bizitzak ez due-
lako balio. Zein da bizitzaren zentzua? 
Zein bere balioa? Zer da bizitza bizigarri 
bat? Eta jendarte bizigarri bat? Nola erai-
kiko ditugu?
 “Bizitza jasanezina egiten bazait irte-
teko atea eskura dudala pentsatzeak bi-
zitzari diodan maitasuna indartzen du. 
Apur bat ausartago sentiarazten nau”, 
dio Cuevasek; “beldurrak baztertzeko 
modua da, bizitza desiragarriak eraiki-
tzekoa”, Olabarriak; “bizitza edozein pre-
ziotan ez; bizitza onaren apologia da”, 
Castellesek. 
 Paul Lafargue eta Laura Marx biko-
te sozialista elkarrekin suizidatu zen 
1911n. “Gorputzez eta izpirituz osasun-
tsu egonda, nire bizitza amaituko dut, 
zahartze gupidagabeak bizitzaren plazer 
eta poztasunak bata bestearen atzetik 
lapurtu aurretik”, utzi zuen Lafarguek 
idatzita. Violeta Parrak 1967an egin 
zuen bere buruaz beste. Hiru hilabete 
lehenago argitaratu zuen bere abestirik 
ezagunenetakoa, batzuek agur bezala 
interpretatu dutena: Gracias a la vida 
(eskerrak bizitza). Aramayonak Txoria 
Txori askatasun kantua entzunez esan 
nahi izan zion agur bizitzari, etxeko ohe-
tik eta lagun artean. n

Antonio Aramayona murrizketen aurkako eta eskola publikoaren aldeko mobilizazio ugaritan. Bere buruaz beste egiteko unean ere eskola publikoaren kamiseta jantzi zuen.

 » Aramayonak, bere suizidio 
prozesua dokumentalera 
eramanda, heriotza 
onerako eskubidearen 
apologia egin asmo 
zuen. Xirinacsek, berriz, 
Kataluniako kontzientziak 
eta jarrerak piztu nahi 
zituen bere suizidioarekin 
eta agur gutunarekin
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Loteria  
kapitalismoaren 

ikur

EKONOMIA

Loteriari buruzko azterketa arras kritikoa aurkezten 
digu egileak. haren arabera, loteriak sortzen du 
“aberastasuna herri xumeari hurbiltzeko ilusioa, 
zerbait desiragarri eta eskuragarri gisa agertuz”.
Era berean, “dirua benetakoa dela sinestarazten 

digu, dagoen gauza erreal bakarra langileek 
egunero beren izerdiarekin sortzen duten 

aberastasuna den arren”.

Egilea: Guille r. Scheurer / La directa 
itzulpena: maria Colera

MArISCAL/EfE



Baten batek izango du gogoan José 
Antonio Rocaren zorte susmagarria. 
Andaluziako Marbellako Udaleko Hi-
rigintzako aholkularia gerente ohia 
izan zen Jesús Gilen agintaldian, eta 
Malaya ustelkeria kasuko auzipetu 
nagusia. Politikari honek loteriako 
50 sari handi irabazi zituen 15 ur-
tean. Eldiario.es hedabideak 2012an 
azaldu zuenez, “Miguel Ángel To-
rres epailearen agindutara zihardu-
ten ikertzaileek kalkulatu egin zu-
ten Rocak loteria irabazteko zeukan 
probabilitatea. 43 koatrilioitik auke-
ra bakarra zeukan loteria hainbeste 
aldiz irabazteko edo egia esateko”.  
43.000.000.000.000.000.000.000.000.
 Loteriaren eginkizun nagusia –eta 
baldarrena eta nabarmenena– age-
rian geratu zen horrela, lehenbiziko 
aldiz agian: dirua zuritzeko autopista 
da Espainiako Estatuko elite estrakti-
boentzat. Zerrenda luzeagoa da, ordea. 
Carlos Fabrak 2,2 milioi euro kobratu 
zituen saritan, 2000-2011 bitartean. 
PPko buruzagiez gain, Galiziako droga
-trafikatzaileek ere bide hau erabili zu-
ten eta Charlín familiak, adibidez, zorte 
guztiz sinestezina izan du.
 Azken urteotan behera egin du lote-
ria zergak saihesteko tresna gisa era-
biltzeko joerak, 2013an loteriagatik 
zergak ordaindu beharra ezarri zuen 
legea onartuz geroztik. Mafiaren dirua 
zuritzeko bide ona izaten jarraitzen du, 
baina zergak ordainduta. Paradoxikoa 
bada ere, loteria-txartel sarituak erosi-
ta, adibidez, droga-trafikoaren dirua le-
gezkoa bihurtzen da, dagozkion zergak 
ordaindu eta gero.
 Beste tresna batzuen aldean –eragin 
sakonagoa dutenak eta, ondorioz, gor-
deagoak direnak– askoz haratago he-
datzen da loteriaren funtzio sinbolikoa. 
Ezkutuko alde horren zati bat agerian 
geratzen da loteria-iragarkien azterke-
ta semiotikoa edo semantikoa egiten 
badugu. Gero eta konplexu gutxiago 
dauzkate iragarkiok eta zail gertatzen 
da sinestea beren sakoneko esanahia 
inozentea edo ezustekoa denik. Gero 
eta lotsagabekeria handiago horrek, 
bestalde, askoz modu nabarmenagoan 
erakusten digu loteriaren funtzio sin-
bolikoa.
 Loteriak kapitalismo aurreratuko gi-
zarteetan daukan funtzio sinboliko eta 
sozialaren bost alderdi azalduko ditu-
gu jarraian.

Indibidualismoa bultzatzea 
eta elkartasuna zapuztea
Norberekoikeriaren eta elkartasunik 
ezaren sustapena da loteriaren lehen 
eginkizunetako bat, batere konplexurik 
gabe agertzen zaiguna, gainera. Sariare-
kin aberastu dena eta saririk gabe gera-
tu den bizilaguna kontrajarrita ikusten 
ditugu beti loteria-iragarkietan.
 Galtzailearen eta aberastu denaren 
arteko banaketa horrek elkartasuna 
suntsitzea bultzatzen du. Ez dago zertan 
lotsagorritu gure gizarteko berdinta-
sun ezarekin; hori gutxi ez eta egoera 
horren aurrean txantxetan ibiltzea dau-
kagu, gainera. Eta zergatik ez banatu 
aberastasuna saririk gabe geratu den 
bizilagunarekin? Liberalismoak beti-
danik zabaldu duen mezu bera da lote-
riak dakarkiguna: ez dagoela salbamen 
kolektiborik eta norberaren salbazio 
ekonomikoa baino ez dela posible. Neo-
liberalismoaren joerarik fatalistena eta 
lotsagabeena den hori aberatsek po-
breen aldean duten nagusitasunean ere 
ikusten dugu, harro-harro erakusten 
baita darwinismo sozial deritzon jarrera 
hori. Bost axola besteak ni aberatsa ba-
naiz.
 Halako mezuen bidez zokoratu egiten 
dira gizartea antolatzeko eredu berriak 
eta elkarren babesa, elkartasuna, ko-
lektibo bera osatzen duten pertsonen 
arteko autoerreskatea bezalako balioak. 
Balio sozial oinarrizkoenetan sinestea-
ri utz diezaiogula bilatzen dute, indi-
bidualismoaren lokatzetan murgildu 
gaitezen; arazo politiko eta sozialak ez-
kutuan gordetzen dira, nagusiki kolek-
tiboak diren arazoentzat soluzio indibi-
dualak eskainiz.

Amorrua zokoratzea
Diruzalekeria da kapitalismoaren akats 
nagusia. Etenik gabe, hori ezkutatzen 
saiatzen da kapitalismoa. Loteria-ira-
garkietan gehien errepikatzen den ideia 
hauxe izaten da: “Edonor izan daiteke 
aberatsa”. Eta gezur hutsa da, aberatsak 
izan daitezkeen bakarrak aberatsen se-
me-alabak baino ez baitira. Edo gaizkile 
handiak.
 Bi salbuespen dauzka arau horrek: lo-
teriako sari handi bat irabazten dutenak 
eta “amets amerikarrean” parte hartu 
dutenak. Kapitalista handiak eta beste-
lako aberatsak horregatik saiatzen dira 
etengabe salbuespen horiek arautzat 
aurkezten, aberastasuna denon esku 

rA
ÚL

 S
An

CH
ID

rI
Án

/E
fE

28 2018/12/16 | ARGIA

EKONOMIA lotERIA | kApItAlISmoA



dagoela behin eta berriz errepikatzea-
rekin batera. Ez bada posible bestelako 
mundu bat, bestelako bizimodu bat po-
sible da!
 Posible da, bai, baino hain dira gutxi 
hori lortzeko aukerak, gertakari hori 
etengabe errepikatzen ibiltzeak propa-
ganda itxura hartzen baitu publizitatea 
beharrean. Aberastasunaren ezauga-
rri nagusietako bat da ez egotea denon 
esku. XXI. mendean guztiz hondatuta 
dagoen igogailu soziala deritzogun ho-
rrek behar bezala funtzionatzen badu, 
langile baten seme-alaba burges txikia 
izatera iritsi ahal izango da, asko jota. 
Baina, oro har, pobreen seme-alabek po-
bre izaten jarraituko dute eta aberatsen 
seme-alabak beti izango dira aberats. 
Eta berdin dio zer ikasketa egiten ditu-
gun: Zuzenbidea ikasten duen aberas-
kume batek ziurtatuta dauzka karrera 
profesionala eta nomina potoloa; kon-
trakoa gertatzen da antzeko ikasketak 
egiten dituen langilearen seme-alabare-
kin.
 Loteriaren bidez sinestarazi nahi di-
gute kasualitatea dela norbait aberatsa 
izatea eta oso erraza dela egoera horri 
buelta ematea. Estratifikazio sozialari 
buruzko teoriek, ordea, aspaldi erakutsi 
ziguten aberatsen seme-alabak direla 
aberats hiltzen diren bakarrak. Kultura 
herrikoiak ederki daki hori: “diruak di-
rua irabazten du” dio esaera zaharrak. 
Edo “zakurrak dirua balu, On zakur”.
 Diogun bezala, loteriak funtzio garran-
tzitsua betetzen du: aberatsa izatea zor-
te kontua dela erakustea. Zorte inozente, 
itsu, laño eta ondorioz bidezkoa da di-
ruaren eta aberastasunaren miraria egia 
bihurtzen duena. Loteriaren miraria eta 
haren erritu izaera: urtean behin hatza-
rekin herritar ezezagun bat aukeratu eta 
graziaz betetzen du. Edonor izan daiteke 
sariduna, Extremadurako abokatu bat, 
Pirinioetako txerrizain bat, maistra bat, 
torturatzaile ezjakin bat. Sariduna he-
dabide guztietan erakutsiko digute bi 
egunez: “Hona hemen irabazlea: aberas-
tasun unibertsalaren miraria posible da”. 
Denok nahi dugu aberats izan, denok 
jaso dezakegu diruaren bedeinkapena. 
Egunero ilusioari eutsi eta klase-amo-
rrua uxatu besterik ez dugu egin behar. 
Ez duzue aberastasuna gaitzetsi behar, 
desiratu egin behar zenukete. Anbizioa 
ona da, gora begira jartzen zaitu. Ez ibili 
gaizki esaka aberastasunaren kontra, 
ikasi hura desiratzen.

 Aberastasuna zilegiztatzeko egun-
go erritmoak Erdi Aroko bedeinkapen 
eta mirariak dakarzkigu gogora eta ira-
ganeko erritu sozialen pareko zilegiz-
tatze-ahalmena dauka. Aberastasuna 
denon eskura dagoen zerbait bezala 
aurkeztuz klase-gorrotoa uxatu nahi da; 
gehiegi eduki eta dena berentzat gorde-
tzen dutenekiko amorru zilegia.

Aberastasuna zilegizkotzat aurkeztea
Aberastasuna bidezkoa den zerbait gisa 
aurkezten saiatzen da loteria, aberasta-
sun horixe bera berez eta bere horretan 
krimen bat dela ahaztarazteko: diru-go-
searen krimena, zure ekintzen ondorioz 
beste gizaki batek sufritu egingo duela 
jakin arren soberakina metatzearen kri-
mena. Kapitalismoaren arau saihestezin 
bat, kosta ahala kosta ezkutatu beharre-
koa baita besteren sufrimenduaren kon-
tura pilatzen dela aberastasuna. Baten 
aberastasuna milioika pertsonaren po-
breziaren kausa zuzena baita. Hura ez 
banatuz baino ezin baita aberastasuna 
metatu. Lehen fasea gizakiak beste gi-
zaki batzuk esplotatuz sortzen da. Hori 
dela eta, aberastasuna existitzen dene-
tik, gizakiaren oparotasun ekonomikoa 
beti eraiki da kolektibitatean. Aberasta-
suna krimena da. Horra, adierazten hain 
erraza izanik, axolagabe utzi beharko ez 
gintuzkeen baieztapena.
 Horren atzean dagoen errealitate sa-
kona ulertzeko beharrezkoak dira den-
bora, lana eta zabalkundea. Horrexe-
gatik hartzen ditu kastak hainbesteko 
lanak hain deserosoa gertatzen zaion 
egia hori ezkutatzeko. Teknika ugari 
erabiltzen du horretarako: hedabideek 
etengabe errepikatuko digute zein zo-
ragarria den aberatsa izatea, bati gerta 
dakiokeen onena dela, denok desiratzen 
dugun panazea. Gure arazo guztien aka-
bera. Berez ona den aberastasun bat.
 Aberastasunaren alderdirik beltzena 
eta egiturazko izaera ahaztaraztea lor-
tzen du loteriak. Aise lortu ere, ez baita 
hain agerikoa errealitate horren osota-
suna. Askoz errazagoa da ikus-entzule 
pasiboen diru-gosea modu makurrean 
akuilatzea Barbie eta Ken-ak luxuzko 
yateetan eta paradisuko festetan era-
kutsiz. Barbie edo Ken hori zerorri izan 
zintezke, loteria erosi eta zenbaki sari-
tua zeurea izanez gero.
 Aberastasunaren publizitateak bi 
kontzeptu nahasten ditu berariaz: on-
tologikoki ona dena (aberatsa izatea) 
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eta moralki ona dena (eskuzabala iza-
tea). Ona denaren eta ontasunaren ar-
teko nahasketa horrek ahaztarazi egin 
nahi digu aberastasuna guztiz ezmo-
rala dela, bere jatorri zein jokamoldea-
gatik, eta moralitatea, hau da, justizian 
eta ekitatean oinarritutako gizarte ba-
tean bizitzea ahalbidetzen diguten ba-
lioak, berriz, hauek direla: berdintasu-
na, banaketa, eskuzabaltasuna, enpatia 
eta elkartasuna. Aberatsa izatea ona 
da, osasuntsu egotea, indartsua izatea, 
bakarra beharrean bi hanka edukitzea 
edo begibakarra izan beharrean ikus-
men ona edukitzea ona den bezalaxe. 
Baina ontologikoki ona denak ez du 
zertan moralki ere ona izan, eta ezin 
dira biak nahastu. Hortaz, ez zenituzke 
aberatsak gorrotatu behar: onak dira, 
zuk baino zorte hobea izan dute, beste-
rik ez.
 Klase-esplotazioa edo herentzia, ale-
gia, jaiotza-eskubideari lotutako aberas-
tasuna ez da ezbaian jartzen; errealitate 
bidegabeak badira ere. Pertsona zintzoa 
izatea eta gama altuko auto batean ibil-
tzea zorte-kontu hutsa baino ez da. Zer 

erru dute haiek, ezta? Zergatik ibili gaiz-
ki-esaka zorteko jendearen kontra?

Diruaren existentziarekiko  
fedea indartzea
Dirua existitu existitzen delako mitoa 
indartzea da loteriaren eginkizunik ga-
rrantzitsuena, ongi kalkulatutako litur-
gia edo erritu baten bidez. Badauzka 
bozeramaileak, cava, hedabideak eta 
etengabe zabaltzen den alaitasuna. Ia 
osorik gertakari horren bueltan ematen 

dute eguna. Ez al da inor harritzen egun 
oso bat (bi ez direnean) eskaintzea ger-
takari ekonomiko horri?
 Hainbeste liturgiaren atzean egia be-
realdiko bezain enigmatiko bat gorde-
tzen da, XX. mende amaieran eta XXI. 
mende hasieran Bartzelonako Uniber-
tsitateko irakasle xume Miquel For-
tuny-k aditzera eman zuen egia: dirua 
ez da existitzen. Erdi Aroko Semiotikan 
espezializatuta dagoen Erdi Aroko Fi-
losofiako irakasle bitxi eta bikain ho-
rren esanetan, potentzial paregabea 
zeukan kontzeptua zen jainkoa eta gai 
zen Erdi Aro osoa hala kontzeptualki 
nola diskurtsiboki antolatzeko. Ahal-
men hori erreferenterik ez izateari zor 
ziola zioen gure semiotikalariak, dis-
kurtsoan zeukan posizio erlatiboan 
baino ez zela eraikitzen eta defini-
tzen. Eta erreferenterik gabeko zeinu 
batenganako (jainkoa) sinesmen ho-
rrek fede-egintza bat eskatzen zuela. 
Fede-egintza oro erritual liturgikoen 
eta mirari errepikatuen bidez indar-
tu beharra dago etengabe, gizartearen 
egitura sinboliko, diskurtsibo eta anto-

 » Aberastasuna denon 
eskura dagoen zerbait 
bezala aurkeztuz 
klase-gorrotoa uxatu 
nahi da; gehiegi eduki eta 
dena berentzat gordetzen 
dutenekiko amorru zilegia
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lakuntzazkoari eutsiko bazaio eta ber-
tan behera etorriko ez bada. Ezertxo 
ere alda ez dadin.
 Fortuny irakasleak bere artiku-
luan azpimarratzen zuenez, gauza 
bera gertatzen da egungo jainkoare-
kin, diruarekin. Sistema sinboliko so-
zial osoa egituratzen duen eta erre-
ferenterik ez duen zeinua da dirua. 
Eta erreferenterik ez duenez, erantsi-
ko nuke nik, fede hori etengabe berri-
tu beharra dauka erritu indartsuen bi-
dez. Erritua zenbat eta ikusgarriagoa, 
subkontziente kolektiboan zenbat eta 
eragin handiagoa eduki, orduan eta 
eraginkorragoa izango da katarsia eta 
handiagoa fedea eraberritzeko ekintza. 
Gauza jakina da diruak fede-egintza bat 
eskatzen duela. Ogi-barra bat erosten 
dugunean, baliorik ez daukan zerbait 
ematen dugu haren truk, existitzen den 
zerbait gisa diruan daukagun fedea bai-
no gehiago. Orrialde asko idatzi dira tru-
ke-balioa gorpuzten duen diruari buruz. 
Baina gutxitan gogorarazten zaigu dirua 
ez dela existitzen, diruarenganako fedea 
dela existitzen den bakarra.

 Erreferenterik gabeko zeinu batengan 
daukagun fedea sendotzea du xedetzat 
loteriaren errituak. Sari handiak bakan 
batzuk aberasten ditu, dirua existituko 
balitz bezala. Dirua sortzen du hutsetik 
eta edozein izan daitekeen zorioneko 
bati ematen dio. Mirari bat da (ogia-
ren eta arrainaren mirariaren antzera) 
gertakariaren zentzu antropologikoan, 
gure fedea berrindartzeko gertakari 
sozial bat: bere ospakizunarekin, bere 
zorioneko aukeratuarekin, bere enun-
tziazio-errituarekin eta aurten aukera-
tuak nor izango ote diren jakin nahian 

dauden hedabide guztiekin, nori ez zaio 
iruditzen analogia bitxia? Jainkoarenga-
nako fedeari esker itsu bat edo legen-
dun bat sendatzeko gai zen santuaren 
parekoa. Fedea berritzeko balio zuten 
mirariek, eta horixe bera da loteriaren 
eginkizuna egun.
 Loteria garrantzitsua da aberasta-
suna herri xumeari hurbiltzeko ilusioa 
sortzen duelako eta haren existentzia 
zilegiztatzen duelako. Aberastasuna 
goxoago, bidezkoago eta humanoago 
bihurtzen duelako. Aberastasunaren 
aurpegi atseginena erakusten digu eta 
zerbait desiragarri eta eskuragarri gisa 
agertzen digu. Eta, batez ere, dirua be-
netakoa dela sinestarazten digu. Dagoen 
gauza erreal bakarra langileek egunero 
beren izerdiarekin sortzen duten abe-
rastasuna den arren. Langileei egunero 
lapurtzen dieten aberastasuna. Aberas-
tasuna sortzeari uzten dion egunean 
munduak jiratzeari utziko diola bezain 
egiazkoa.
 Baina horretarako, lehenik eta behin, 
edo aldi berean agian, beharrezkoa da 
loteria desagertzea. n

 » Arazo politikoak ezkutuan 
gordetzen dira, nagusiki 
kolektiboak diren 
arazoentzat soluzio 
indibidualak eskainiz
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Ipurterre kuadrilla da Harribola, edo Ha-
rribola elkartea osatzen dutenak. Luis 
Colina (Portugalete, 1960), eta Iñaki Al-
cedo (Bilbo, 1960) dira lekuko, eta elkar-
tekide. Duela zortzi urte ekin zioten bi-
deari, euren herri Portugaleteko hornigai 
merkatua kafe antzoki bihurtzeko asmoa 
buruan hartuta, aspaldi inork ezertarako 
erabiltzen ez zuen eraikina baitzen. “Lan 
ederra egin genuen, proiektu arkitekto-
nikoa diseinatu, bideragarritasun plana 
egin... Eta udalari joan gintzaizkionean, 
ezer ez, bizikletak ferratzera bidali gin-
tuzten”. 
 Asmoa ez gauzatuagatik, ordea, bizirik 
iraun zuen egindako lanaren suak. Ilin-
tietatik, berriz, Harribola elkartea sortu 
zuten. Harrezkero, honetan eta hartan 
jardun du elkarteak, harik eta herri an-
tzerkiaren ideia izan zuten arte.
 Luis Colinak ikusi zuen argia, orain 
dela hiru urte. “Ibarrangelutik ekarri 
nuen ideia. Domingo Zulueta pastorala 
ikusi nuen han, bertako apaiz izanda-
koari buruzko benetako pastorala. Ha-
rribolako lagunekin hitz egin, eta zora-
tuta daudenez, ondo hartu zuten ideia”. 
Batzarrak egiten hasi zirenean, gaia 
zehazteari ekin zioten. Periko Solabarria, 
Ignazio Ellakuria... bazituzten aukerak. 
“Baina ez genekien haietaz behar beste-

ko informazio lortzeko gauza izango ote 
ginen, edo nahiko erakargarri izango ote 
zitzaizkion jendeari”.  Azkenean, Portu-
galeteko Bizkaia Zubiak aurten 125 urte 
betetzen dituela jabetu ziren, eta huraxe 
ardatz hartzea erabaki zuten. 

Pastorala baino herri antzerkia
Aitor Etxebarriarena (Lekeitio, 1959) 
da gidoia. Dioenez, gaia erabakiz gero, 
agudo antolatu zuen testua, berehala 
osatu zuen eskema. “Zubia eraikitzea, 
inauguratzea, gerra, gerra ostea, dikta-
dura, eta gaur egun. Horrelaxe banatu 
nuen gidoia”. Ez da, hala eta ere, zubiaren 
historia, zubiak berak, pertsonifikatuta, 
kontatzen duena baino. Emakume bat 
ipini dute zubi esekiarena eginez, eta be-
rak kontatuko du denboraren joanean 
bere begiez ikusia. “Elementu pila bat ibi-
li nuen hasieran. Herrian bada aldizkari 
bat, El Mareometro izenekoa, eta han, be-
rriz, hainbat kontu eta istorio zubia erai-
ki zutenetik gaur artekoak, pertsonaia 
historikoak eta bestelako gertakariak, 
eta honenbestez, nire hasierako eskema 
osatzeko erabili ditut elementu horiek. 
Herriko artxiboetara ere jo nuen, baita 
Tasio Munarrizengana ere, herriko his-
toriaz hainbat dakienarengana”. Etxe-
barriak idatzitakoa osatu eta zuzendu 

zuten batzuek eta besteek, azken gidoia 
izan zuten arte. 
 Gidoia eszenaratzean ohartu ziren 
lehenengo ideia murriztu beharra zu-
tela. Ordu eta erdi, bi ordukoa nahi zu-
ten herri antzerkia, musika eta dantza 
osagai aringarri zituztela. Iñaki Aurre-
koetxea (Bilbo, 1970), bertsolariak jarri 
du koplatan Aitor Etxebarriaren gidoia, 
eta jakinaren gainean lan egin du, Por-
tugaleteko pastoral honek ezinbestean 
behar zuela ohi baino laburragoa. “He-
men ez dago aski oinarririk Zuberoako 
pastoral bat egiteko, ezta ikusteko ere. 
Hiru-lau orduko pastorala, edo antzer-
kia, gogoz ikustea ez da posible hemen”. 
Horrelaxe ulertu zuen Aurrekoetxeak 
eta horrelaxe egokitu zuen Etxebarria-
ren testua. 110en bat kopla idatzi ditu 
Aurrekoetxeak, eta halaxe kantatuko di-
tuzte Portugaleteko euskara hiztunek, 
uste baino gehiago baitira herrian. “30 
urtetik beherakoen artean, askok baino 
gehiagok daki euskaraz herrian. Eta ho-
rien gurasoen artean ere ez dira gutxi 
euskaraz dakitenak”. 50.000 biztanle dira 
Portugaleten, eta %20 da euskalduna. 
“Erabilera txikiagoa da, Euskal Herrian 
denean bezala. Hala ere, leku bertsuetan 
ibiltzen dira euskaldunak Portugaleten, 
erraz lokalizatzen dira”, diote.

miel A. Elustondo 
ArGAZKIA: ArITZ LOIOLA

Zubia pastorala portugaleten

Bizkaia Zubiari omen 
herri antzerkiaren bidez
koplak, musika, dantza eta kantak josiz, herri antzerkia egingo dute 
portugaleten, Ezkerraldeko herrian, abenduaren 16an, jazoera historikoak 
konta ditzan zubiari hitza emanez. 180 herritarrek hartuko dute parte 
harribola elkarteak eragin duen egitasmoan.
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Herriak egina
Pastoral bat herrikoia nahi zuten, herri-
tarrek egina, ez inolako elkarte jakinen 
mendeko ekimena, euskara hutsezkoa... 
eta lanean hasi ziren. Pastorala egin ahal 
izateko, ordea, jendetza behar izaten da. 
Luis Colinaren arabera, 60 lagunek parte 
hartu zuten Ibarrangeluko pastoralean. 
Portugaleten, berriz, 200 ere bilduko di-
tuzte: 20 emakume ari dira jantziak pres-
tatzen, musikariak dira 40, kantariak 60, 
eta aktore eta figuranteak 120 inguru. 
“Bagenekien jendea beharko genuela, 
baina, adibidez, Gure Esku Dagoren kon-
tsulta deialdiaren inguruan 200 lagun 
bildu ginen. Horrek adierazi zigun jendea 
gogotsu zebilela”. Iñaki Aurrekoetxeak 
ere badaki. “Dantza tradizio handia dago 
Portugaleten, abesbatzak ere badira... 
Pastorala egitekotan, indargune dira”. 
Eta, halaxe, herriko dantza taldeetako 
zuzendariekin hitz egin zuten, abesba-
tzetako buruekin, antzerki eskoletako 
gidariekin... “Eta, horretan, pastoral ho-
nen zuzendaritza artistikoa herriko hiru 
dantzarik hartu zuten, Iker Gilek, Eneritz 
Mantzisidorrek eta Mikel Urangak. Izu-
garrizko lana egin dute, eta dinamizazio 
ahalegin ikaragarria. Beraiek dira, musi-
ka bandako zuzendari Jabier Ituarterekin 
batera, ekitaldien diseinua eta obraren 
eskaleta osoa egin dutenak. Beraiek ar-
duratu dira aktoreak bilatzen eta entse-
gu-lan guztiez ere”. Haiena, beraz, mere-

zimendua, Aitor Etxebarriaren esanetan.
 Ez dute, hala eta ere, azpiegiturarik 
sortu behar izan pastorala egin ahal iza-
teko. Sortua zuten Harribola elkartea, 
lozorroan bazegoen ere, eta elkartea-
ren izenean jardun dute. “Sasoi batean, 
euskararen aldeko talde bat ere sortu 
genuen, udala presionatzeko, Euskara 
Biziberritzeko Plana abiaraz zezan. Eta 
lortu genuen. Gaur egun, Aise elkartea-
rekin ari da lanean Portugaleteko Udala, 
Euskara Biziberritzeko Plana inplemen-

tatzen”. Xedea lorturik, presio taldea de-
segin, eta beste eginkizun batzuei lotu 
zitzaizkien Harribolako kideak. Orain-
goan, herri antzerkiaren txanda izan 
dute. Edo pastorala? “Hasieran, gure 
asmoa pastorala egitea izan zen, behar 
den modukoa. Afixan ere horrelaxe ipini 
dugu: Zubia pastorala. Portugaleteko he-
rri antzerkia. Kostata iritsi ginen horre-
tara”, esan du Luis Colinak... Iñaki Alce-
do, berriz, Zuberoan izan zen uztailaren 
hondarrean, Belako zaldüna pastorala 
ikusten, eta ez du dudarik. “Hangoa iku-
si nuen, eta zeharo konbentzituta etorri 
nintzen: gure antzerki hau ez da pas-
torala, baina pastoralaren osagai asko 
ditu”. Iñaki Aurrekoetxeak: “Errespetuz 
egin dugu gure pastoral hau. Azken fi-
nean, Zuberoako pastoralari egiten dio-
gun omenaldia ere bada lan hau. Gurera 
ekarri dugu, geure elementuekin egin 
dugu”. Eta Aitor Etxebarriaren errema-
tea: “Pier Paul Berzaitzekin hitz eginda 
nago, eta hark zorroztasuna eskatzen du 
herri antzerkia pastoral izendatu baino 
lehen. Etxahun Iruriren garaitik hona 
ahaleginak egin dira pastorala oraingo 
garaira egokitzeko, baina zuberotarrak 
beldur dira Zuberoatik kanpo egiten di-
ren egokitzapenetan pastoralaren mui-
na gorde izan ote den”. Inondik ere, as-
matu dute Portugaleten: beren lanari 
Zubia pastorala izena emanik ere, “herri 
antzerki” izena erantsi diote... n

Iñaki Alcedo,  
Harribola elkartea: 
“Norbanakoak mugitzea 
izan da gure nahia. Ez 
zen taldeen arteko lehia. 
Harrigarri izan da, bateko 
eta besteko taldeetako 
dantzari edota abeslariak 
entsaiora bildu eta nola 
egin duten bat, herri 
antzerki hau helburu. 
Natural-natural  
jardun dugu”
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ENERGIA BURUJABETZA OÑATIN

AZKEN JAUZIA
urriaren 11z geroztik, energia berriztagarrien sektorean 
barneraturik dagoen Goiener kooperatiba Oñatiko ur jauziak 
enpresaren bazkide da ofizialki. 2015. urtean Energiaren Euskal 
Erakundeak enpresatik irteteko asmoa erakutsi ostean, Oñatiko 
udalak bilatzen zuen bazkide tekniko berria da. udalerriko 
etxeetara ailegatzen den energiaren ziklo osoa euren esku 
izateko urrats garrantzitsua da.

Deba ibaiaren haranean kokaturik 
dauden sei zentral elektrikoren bidez 
sortzen dute energia Oñatin. Herrita-
rrentzat Olateko zentrala da ezagunena 
segur aski. Olateko txokoetan paseoan, 
korrika edo bizikletan ibiltzeko ohitura 
handia dute oñatiarrek, baina bertako 
zentral ondotik pasatzean gutxi batzuk 
ohartuko dira harrizko horma horien 
atzean ehun urte baino gehiagoko histo-
ria dagoenik.
 Oñatiko energia ekoizpenaren has-
tapenek 1893. urtera arte garamatza-
te. Orduan, hiru herritarren ekimenez 
Biain y Cía izeneko lehen argindar en-
presa sortu zen. Sortzaileek kontzesioa 
lortu zuten Arantzazuko Santutegitik 
hurbil dagoen Araotz auzoko erreka tur-
binatzeko. Hamarkada batzuk geroago, 
1915-1920 urte bitartean hain zuzen, 
Unión Cerrajera ahaltsuak erosi zuen 
Biain y Cía. Cerrajerak inbertsio uga-
ri egin zituen eta horien artean, Olate-
ko zentrala eraiki zuen. Baina 1925ean 
Oñatiko Udalak herriko energia sarea-
ren zati bat desjabetzea eskatu zion Ce-
rrajerari.

 Hortik aurrera liskarrez beteriko ga-
raia hasi zen, industriaren sendotasu-
na nabarmena baitzen herrian. Oñatiko 
energia banaketa sareak behar guztiei 
heldu ezin zionez, Antonio Lezama en-
presarekin industriara elektrizitate 
indarra eramateko hitzarmena sinatu 
zuen Udalak. 1960an Antonio Lezamak 
negozio dena orduko Iberduerori –gaur 
egungo Iberdrola– saldu zion. Oraindik 
ere, Oñatiko industriarako energia ba-
naketak Iberdrolaren esku jarraitzen du 
eta etxeetara berriz, Oñargi erakunde 
publikoak banatzen du.
 Energia banatzaile handiagoen aldean 
prezioan diferentziarik ez dagoen arren, 

Oñargiren balio erantsia zerbitzuaren 
“gertutasuna” da Mikel Biain Oñatiko al-
katearen iritziz. Hain zuzen, Oñargik etxee-
tara banatzen duen energiari esker herri 
burujabea dela azpimarratu du alkateak: 
“Urtean 15 milioi kilowatt sortzen dute 
bertoko ur-jauziek, herriko etxebizitza, ko-
mertzio eta energia industriala behar ez 
duten eraikin guztiak hornitzeko beste”.
 1989. urtea mugarria izan zen Oñatiko 
energiaren kudeaketaren historian. Uda-
lak Olateko zentral elektrikoa erosi zion 
Unión Cerrajerari eta Oñatiko Ur Jauziak 
(OUJ) enpresa sortu zuten; jabetzaren 
%90 Udalarena zen eta %10 Energiaren 
Euskal Erakundearena (EEE).
 Orain berriz, OUJen sorrerako eragileei 
Goiener kooperatiba batu zaie. Honek 
ere %10eko jabetza izango du, sozieta-
te publikoaren 445.000 euroko kapital 
hazkundeari aurre egin ondoren. Asier 
Arsuaga Goienerreko kolaboratzaileak 
azaldu duenez elkarlanerako asmoa ez 
da hutsetik azaldu bapatean, “2015.ur-
tean EEEren parte hartzea OUJen iraun-
gitzear zegoen eta Oñatiko Udalarekin el-
karlanean aritzeko bien partetik zegoen 

iñigo igartua Anduaga 
@igartua19

 » Energia ekoitzi, banatu eta 
zabaltzen mendea baino 
gehiago daramate Oñatin; 
merkaturatzeko azken 
bultzada falta da
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urruneko desioa errealitate bihurtze-
ko gai izan gara orain”. Biain ere baikor 
agertu da bi enpresen arteko akordioa-
rekin, “Euskal Herriko energiaren mapan 
esanguratsua den bazkide berria izateaz 
pozik gaude. Sektorean etorkizunean 
sortuko diren aukerak identifikatzen eta 
aukera onak hartzen lagunduko digute, 
besteak beste”.
 Goiener OUJen proiektura batu izanak 
Energiaren Euskal Erakundeak duela 

bi urte proiektua uzteko erakutsi zuen 
jarrera aldatzera bultzatu duela dirudi. 
Enpresaren sorreratik izan duen jabe-
tzaren %10a mantentzeko hautua egin 
du EEEk. 
 Oraindik bilera bakarra egin duten 
arren, elkarlanean emango duten hu-
rrengo urratsa azaldu du alkateak: “Goie-
nerren diru-ekarpenarekin eta elkartea-
ren zenbatekoekin zentralen ekoizpena 
hobetzeko inbertsio plana izango da”. 

Hari berari helduz, Goiener sartu aurre-
tik ere OUJren egoera “ona” zela aitor-
turik, kapital hazkundearekin lasaiago 
egingo diote aurre zentralen instalakun-
tzak hobetzeari, Arsuagaren ustez.

Azken urratsa falta
Energia ekoiztu, banatu eta za-
baltzen mendea baino gehiago 

daramate Oñatin, baina energia-
ren hiru zutabeak betetzeko mer-

katuratzeari dagokion azken bultzada 
falta da. Gaur egun, Merkaoña merkatu-
ratzailearen bidez egiten da, baina ho-
nek ez du zuzenean energia saltzen. Ara-
maio, Tolosa, Leintz Gatzaga edo Oñatiko 
merkaturatzaile txikien baturatik sortu 
zen proiektua da Merkaoña. Enpresa pu-
bliko txiki horiek CHC konpainia elektri-
koko partizipazio txikia erosi zuten eta 
ondorioz, herriko energiaren merkatu-
ratzea CHCk egiten du propio.
 CHC bezalako enpresa handi baten 
filosofia Oñatiko Udalarenarekin bat 
datorren zalantzan jarrita, ekoizturiko 
energia bertako eragile baten bidez he-
rritarrei saltzea da hurrengo erronka 
Biainen ustez: “Goiener ekoizpen arloan 
sartu da oraingoz, baina beraien lagun-
tzarekin Oñargi energiaren merkatura-
tzean hastea gustatuko litzaiguke”. Oña-
tin energia burujabetzarantz egiten ari 
diren lana “borobilduko” lukeen urratsa 
izango litzatekeela dio.
 Epe ertainean  sortu daitekeen abagu-
ne horri begira, Arsuagak ateak irekita 
ikusten ditu: “Aukera tekniko eroso eta 
demokratikoena proposatzeko egoe-
raren azterketa egin beharko genuke 
aldez aurretik, baina beste merkatura-
tze kooperatiba batzuei ere laguntzen 
diegu dagoeneko eta jarduera oso ongi 
ezagutzen dugu”. n
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Emakumeon mundu martxaren sorrera-
tik daramazu mugimenduaren baitan. 
Nolakoa izan da gaur arteko ibilbidea?
Emakumeon Mundu Martxaren lehen 
nazioarteko topaketa 1998an izan zen, 
eta bertan erabaki zen 2000. urtean 
nazioarteko ekintza bat aurrera erama-
tea. EMM kanpaina gisa hasi zen, bai-
na hainbat tokitan izan zuen inpaktua 
tarteko, herrialde askok EMMk modu 

iraunkorrago batean  jarraitzea pro-
posatu zuten, tartean Brasilek. Orduan 
hasi zen EMM mugimendu bezala egi-
turatzen.
 Brasilgo kideoi dagokigunez, mugi-
menduaren lehen eragin positiboa zera 
izan zen, neoliberalismoaren kontrako 
posizionamendua zeukan kaleko mugi-
mendua sortzea ahalbidetu izana. Izan 
ere, garai hartan oso instituzionaliza-

tutako emakumeen mugimendua nagu-
sitzen zen, NBEren agendari oso lotua, 
genero kontzeptua hutsaltzen zuena. 
Globalizazio neoliberalaren gaia ezta-
baidagai zen garai haietan, eta eratzen 
zebilen nazioarteko erresistentzian 
emakumeok posizionatu egin ginen.  
Horrek indarra, ikusgaitasuna eta bes-
te hainbat mugimendurekin aliantzak 
eman zizkigun.

Amaia Lekunberri Ansola 
@amaialekunberri

nalu Faria: 
“Erresistentzian egon arren, bertatik 
bizitza antolatzeko beste era batzuk 
sortzen joan gaitezke”

psikologia ogibide duen feminista brasildarra da nalu Faria. Emakumeen 
Mundu Martxako nazioarteko komiteko kidea eta mugimenduak bere 
herrialdean daukan koordinazio taldeko partaide da. urrian bilbon egin den 
nazioarteko topaketaren baitan, bolsonaro brasilgo presidentziara heldu eta 
gutxira, berarekin hitz egiteko parada izan dugu.
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 EMMk mugimendu bilakatzeko izan 
zuen prozesua oso interesgarria izan 
zen: bere agenda eraikitzea bilatu zuen, 
baita hainbat herrialdetan aldibereko 
ekintzak aurrera ateratzea ere. Handi-
tzen, aliantzak sortzen eta analisietan 
sakontzen joan zen heinean, hainbat 
gairen bueltan posizionatzen ere joan 
zen: ekologiaren, naturarekin harmo-
niatsua den bizitzaren, elikadura buru-
jabetzaren eta sexualitate disidenteen 
alde agertu zen, eta kontrako jarrera 
azaldu arrazakeriaren eta kolonialis-
moaren aurrean.
 Esan beharra dago mugimenduaren 
lehen urteetan ez zela kontsentsuz fe-
minismo hitza ahotan hartzen, emaku-
meetaz eta hauen borrokaz hitz egiten 
zen. Feminismo hitza geureganatzea 
irabazia izan zen, esan daiteke lan han-
dia izan genuela mugimendu feminista 
antikapitalistaren ideia oinarrian jar-
tzeko.

Feminismo liberalaren olatua bizitzen 
ari gara. Feminismo antikapitalista arris-
kuan jarri du?
EMMk, momentu honetan, erronka bat 
jarri dio bere buruari: mugimendua-
ren alderdi herritar eta antikapitalista 
behin eta berriz azpimarratu eta indar-
tzea. Ezin baitugu mugimendu antikapi-
talista batez hitz egin, honen subjektuen 
artean langile klaseko eta hiritik hara-
goko emakumeak ez baldin badaude. 
Klase ertaina deitzen zaion horretako 
emakumeak, profesionalak, unibertsi-
tateko ikasleak, horiek ere geure artean 
nahi ditugu noski, klase ikuspegia bar-
neratuta. Langile klaseko emakumeak 
mugimenduaren baitan hartzea garran-
tzitsua da, eta agendarekin, antolaketa 
moduekin eta mobilizatzeko erekin ze-
rikusia dauka.
 Erronkak etengabe ondoko galdera 
egitean datza: “Geure aniztasunean zerk 
batzen gaitu, zer izan gaitezke elkarre-
kin?”. Subjektu feminista kolektibo bat 
nola eraiki hausnartu behar dugu, beste 
jendarte eredu bat sortzeko helburua-
rekin perspektiba feministadun posizio 
politiko zabala darabilena.

Nazioarteko mugimendua izanik, honen 
baitako herrialde bakoitzak bere berezi-
tasunak ditu. Alabaina, aliantzetan eta 
herri boterean sinisten duzue.
Geure errealitateak ezberdinak diren 
arren, testuinguru eta egoerak komu-

nak dira. Azken finean kapitalak norba-
nakoen bizitzak antolatzen dihardu, la-
naren prekarizazioaren eta bizitza zein 
naturaren merkantilizazioaren bidez. 
Lanaren prekarizazioa diodanean lu-
rraldeen okupazioaz, behartutako des-
plazamenduez eta bizitzeko bitarteka-
rien suntsiketaz ere banabil hizketan. 
Bizitzaren prekarizazio prozesu oroko-
rra ari gara pairatzen, eta honek izaera 
heteropatriarkal eta arrazista nabarme-
na dauka. 
 Esplotazioaren eta zapalkuntzaren 
areagotze hau bizitza mantentzeko hel-
buruarekin emakumeak lan gehiago 
egitera behartzeko modu bat ere bada, 
ordaindu gabeko emakumeen lanaz ge-
roz eta gehiago aprobetxatzen den ere-
dua baitugu indarrean dena. Ekonomia 
krisiarekin gehien sufritzen dutenak 
emakumeak dira. Hala bada, elkarri la-
guntzeko modu kolektiboak sortu behar 
ditugu. Merkatu kapitalistarekin zuze-
neko harremanetik ateratzea ahalbide-
tzen diguten bideetan pentsatu behar 
da, krisiari aurre egiteko moduak erai-
kitzen joan eta alternatibak eratzeko. 
Bertoko gauzak kontsumitzearen beha-
rraz jendea kontzientziatzea lortu behar 
da, gure artean ekonomia solidarioa 
indartzen ari da, horrek ere zerikusia 
dauka sareak eta lotura sozialak ehun-
tzearekin. Erresistentzian egon arren, 
bertatik bizitza antolatzeko beste era 
batzuk sortzen joan gaitezke. Erronka 

da, ikusi beharko da honi aurre egiteko 
gai garen.

Kapitalismoaren berregituraketari buruz 
hitz egin duzue topaketan, honek hartu 
dituen forma berriez eta hauen ondorio 
anitzez. ondorio horietako zeintzuk bis-
taratzen ditu Brasilgo egungo egoerak?
Brasilen eta Hego Ameriketako zenbait 
herrialdetan, baliabideak banatzen eta 
Estatua berreskuratzen zebiltzan go-
bernuak erasotzen ari dira. Ematen ari 
diren lan erreformak, adibidez, izatez 
ez dira erreformak, lan eskubideak in-
dargabetzeko saiakerak baizik. Eskura-
tutako lan eskubide apurrak kentzen ari 
zaizkigu. Nabarmena da politika sozia-
len eta aspektu ekonomikoen kontra-
ko erasoen arteko lotura, demokraziari 
erasoak dira, politika berberaren parte 
direnak.
 Bestetik, Brasil langabezia tasa ika-
ragarriko herrialdea da. Hiri guztietan 
langabezia handia dago, baina Sao Pao-
lon da nabarmenena. Jendea kalean bizi 
da berriz, ia desagertua zegoen arazoa 
izanik. Kapitalismoak bizitza prekariza-
tu eta txiroak kriminalizatzen ditu, eta 
horrek ere genero dimentsioa dauka. 
Brasilen adibidez, gazteen genozidio 
eta espetxeratzea ematen da, eta ho-
rrek eragiten du ama diren emakume 
gazte askok bizitza bakarrik sostengatu 
behar izatea, bikotekidea kartzelan edo 
hilda dagoelako. Emakume gazte hauek 
beraien ama eta amamen laguntzarekin 
eusten diote bizitzari. Gizonak espetxe-
ra doaz, eta emakumeek bizitza sosten-
gatzen dute.
 Urte asko daramatzagu demokrazia-
ren kontrako erasoak nola ematen diren 
ikusten. Munduko hainbat tokitan neo-
liberalismoak jada ez du jendea kon-
bentzitzen. Topaketan baloratu dugun 
moduan, olatu kontserbadore faxista 
ematen ari da, beldurra inposatu nahi 
duena. Hau, herrialde askotan, feminis-
moak eta LGBTI mugimenduak eginda-
ko aurrerapausoen erreakzioa ere bada. 

Jair Bolsonarok Brasilgo presidentzia es-
kuratu berri du. Nola bizi duzu aldaketa 
politiko hau?
Ikaragarria da, urte hasieran inor gu-
txik imajinatu zezakeen halakorik ger-
ta zitekeenik. Momentuz ez da posible 
datorkiguna aurreikustea. Badira lau 
urte oso era sistematikoan jendea ka-
lera ateratzen dabilela, mugimendu eta 

 » “Subjektu feminista 
kolektibo bat nola eraiki 
hausnartu behar dugu”

 » “Olatu kontserbadore 
faxista ematen ari da, 
beldurra inposatu nahi 
duena. Hau, herrialde 
askotan, feminismoak 
eta LGBTI mugimenduak 
egindako aurrerapausoen 
erreakzioa ere bada”

ARGIA | 2018/12/16 37

EmAkumEEn munDu mARtxA | BRASIl fEMINISMOA



alderdien fronteak indartzen ari diren 
prozesuak martxan dira. Mugimendu 
sozialen batasuna eraikitzeko proze-
su bat ere abian da, nahiago nuke hau 
mantenduko balitz. Posible da aurre-
rantzean erresistentzia handia egotea, 
jendeak ahalegina egingo du. Bestalde, 
Bolsonaro eta bere jarraitzaileen indar-
keriaren erabilpena ikaragarria da. Ez 
dakigu nora eramango gaituen indarke-
riazko egoera horrek.
 Mugimendu bezala, datorkigunari au-
rre egin nahi badiogu, indarra eraikitze-
ko estrategiak pentsatzeko gaitasuna 
izan beharko dugu. Momentu honetan 
nazioarteko borroken indartzeak ere 
berebiziko garrantzia daukala uste dut. 
Hego Ameriketan, Demokraziaren Al-
deko eta Neoliberalismoaren Kontra-
ko Jardunaldi Kontinentala eraikitzen 
dihardugu 2015etik, orduko hartan da-
goeneko begiztatzen baikenuen testuin-
guruaren aldaketa eta neoliberalismoa-
ren oldarraldia. Uste dut indar handia 
jarri beharko dugula horretan, bakarrik 
geratzea ekidin eta beste herrialdeetako 
babesa izateko. 

Bolsonaro boterera iritsi den honetan, 
Brasilgo herriari geratzen zaion bide ba-
karra erresistentzia dela esan du Joao 
pedro Stédilek (mSt). Aspaldi hartutako 
bidea, ezta?
Guretzako bai. Mugimenduetako sek-
tore batzuk harritu egin ditu ezkerra 
hauspotzea lortu izanak, jendartearen 
panorama ikusita zaila baitzirudien ha-
lakorik gertatzea. Ezkerreko alderdi 
nagusia den Langileen Alderdiak (PT) 
eraso gehiegi pairatzen ditu, Lula da 
Silvaren atxiloketa kasu. Hala ere, ger-
takari horren aurrean erakutsi genuen 
erresistentzia eta elkartasunak, eta Lu-
lak berak emandako erantzunak, egoe-
ra zertxobait konpondu eta jendea PT 
alderdia defendatzera animatu zuen. 
Aurretik, desengainua eta desilusioa 
ziren nagusi. Gauden lekura iristea ha-
rrigarria izan da. Uste dut krisia eta 
langabezia areagotzen dabilen honetan 
jende gehiago batuko dela erresisten-
tziara. 
 Bolsonaroren diskurtso guztia doi-
kuntza politiketan oinarritzen da, ez 
dauka politika populistak egiteko au-
kerarik, militarrek diktadurak iraun ar-
tean egin bezala. Militarrek herrialdea 
zorpetu zuten, industrializazioa handitu 
zuten eta nolabaiteko banaketa bat egon 

zen. Horregatik diktadurak ez zuen opo-
siziorik izan hainbeste urtean, herrita-
rrek beren bizimoduetan hobekuntzak 
ematen ari zirela sentitzen baitzuten. 
Zorpetzeak eragin zuen sentipena izan 
zen, 1981 ostean lehen aldiz FMIra bi-
deratuko gintuena. Bolsonarok, baina, 
ez dauka abagunerik politika populistak 
erabiltzeko.

martxoaren 14an, marielle Franco politi-
kari eta ekintzailea hil zuten rio de Janei-
ron. Bolsonaro agintean egoteak egun 
lider sozialek bizi duten arrisku egoera 
areagotuko duen beldur zarete?
Lider sozialek Hego Ameriketan bizi du-
ten egoera oso larria da. Brasilen beti-
danik hil dituzte landa eremuko lide-
rrak, eta hilketok hirira heltzen ari dira. 
Marielleren hilketa da adierazgarri. Era-
soak areagotzen ari dira Brasilen. Kontu 
kezkagarria.
 Beldur sentipena eta militantziari 
lotutako segurtasuna dira maneiatzen 
ikasi beharko ditugun aspektuak. Ni bizi 
naizen tokian, abian dira segurtasuna-
ren gainean eztabaidatzeko bilkurak.

NBEren 2015eko Biolentziaren mapak, 
emakumeen kontrako indarkeriari dago-
kionez, bosgarren postuan kokatzen du 
Brasil. datuak izugarriak dira.
Brasil herrialde biolentoa da oroko-
rrean, emakume eta gay-ekin are gehia-
go. Feminizidio kopurua oso altua da, 
urtean 5.000 emakume hiltzen dituzte 
Brasilen, hamahiru eguneko, bi orduan 
behin bat. Lau segunduro, emakume bat 
erasotzen dute. 
 Guk argi daukagu indarkeria ma-
txista artatzeko politikak urriak direla 
gure herrialdean. Gainera, hauek zi-
gorrean oso oinarrituta daude, eta in-
darkeria berriz gertatzea eragozteko 
gaitasun oso gutxi daukate. Nik uste 
emakumeon mugimenduko partai-
deontzat erronka bat dela indarkeriari 
aurre egiteko beste modu batzuk pen-
tsatzea, irtenbidea bakarrik komisal-
degian aurkitu ez dezagun. Sareak eta 
auto-antolakuntzarako modu berriak 
pentsatu beharko genituzke, datuek 
adierazten dutenez emakumeak an-
tolatuta dauden auzoetan indarkeria 
jaitsi egiten baita. n

“Mulheren Unidas Contra Bolsonaro” lelopean Natal hirian (Brasil) egindako mobilizazioa.

LUAnA TAyZE
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Egiptokoak ez dira momiarik zaharrenak

1917an, Chinchorroko hondartzatik 
gertu (Atacamako basamortua, Txile) 
ordura arte ezezaguna zen kultura ba-
teko momiak aurkitu zituzten. Max Uhle 
arkeologoak 1919an aztertu zituen eta, 
datatze metodo aurreraturik ezean, 
2.000 urte inguru zituztela ondoriozta-
tu zuen. 1983an, inguru haietan hilerri 
moduko bat aurkitu zuten, beste 100 

momia zituena. Bernardo Arriaza antro-
pologoak zuzendu zituen indusketa la-
nak, arrastoak Tarapacá unibertsitatean 
aztertu zituzten eta Karbono 14 bidezko 
datazioek harrituta utzi zituzten arkeo-
logo eta historialariak: momia horiek, 
batez beste, 7.000 urte zituzten. Horren-
bestez, Chinchorrokoak dira munduko 
momiarik zaharrenak. n

Oñati, 1966. Arantzazuko seminarioko 
bi ikaslek, Iñaki Zubeldia ikaztegietarrak 
eta Valladolideko Jesús Manuel Maro-
tok, igandeko atsedenaldia aprobetxatu 
zuten Arrikrutzeko kobetan sartzeko. 
Zubeldiaren hitzetan, “Arrikrutzen eder-
tasunak liluratzen gintuen. Kobazuloan 
maiz sartu ginen, baina ez genuen ordu-
rarte gure helburua lortu: Aranzadi gela-
ra iristea. Gela izugarria zen eta planoei 
nahiz liburuei esker genuen haren berri”.
 Basilikako kandelekin egindako zuziak 
eskutan, igande hartan Aranzadi gelara 
iristea lortu zuten espeleologia zaleek. 
Baina handik irteteko ahaleginean, gal-
du egin ziren. Hamabi ordutik gora egon 
ziren galduta Gesaltza-Arrikrutz sistema 
karstiko bihurrian –sei maila eta 15 km 
dauzka–. Bien lasaitasunerako, azkenean 
irteera topatu zuten eta, arkeologiaren 
zorionerako, ez ziren esku hutsik irten; 
lehoi baten hagina eraman zioten Jesus 
Altuna paleontologoari eta hark aurki-
kuntza berretsi zuen.
 Galduta zebiltzala, Arantzazuko ikas-
leek leizeetako lehoi baten hezurdura to-
patu zuten (Panthera leo spelaea), duela 
35.000 urte ingurukoa. Handik aurrera, 
kobazuloko gune horri Lehoiaren Galeria 
esango zioten. Lehoiak 1,2 metroko al-
tuera zuen sorbaldaraino, 2,2 metro luze 
zen eta, bizirik, 250 kg-ko pisua izango 
zuen gutxi gorabehera. Felido izugarria 

izanik ere, ez zen bere espezieko alerik 
handiena. Arrikrutzeko beste galeria ba-
tean lehoi baten femurra topatu zuten 
eta, hezurraren arabera, ale horrek 330 
kg inguruko pisua izango zuen. Leizeeta-
ko lehoia duela 15.000-10.000 urte de-
sagertu zen Eurasiatik –eta, beraz, Arri-
krutz inguruetatik– klima berotzearen 
eta gizakien ehizaren eraginez.
 Animalia gehiagoren arrastoak ere to-
patu izan dituzte Arrikrutzen: errino-
zeronte iletsua (Coleodonta antiquita-
tis), leizeetako hiena (Crocuta crocuta 
spelaea), orein erraldoia (Megaloceros 
giganteus)…  Leizeetako hartzen (Ursus 
spelaeus) “hilerri” bat ere badago bertan; 
zantzu guztien arabera, aztarnategi ho-

rretako hartzak batera hil ziren, hiberna-
tzen ari zirela, urak harrapatuta eta itota.
 Baina Arrikrutzeko aurkikuntzarik ga-
rrantzitsuena lehoiarena da, Iberiar pe-
nintsulan aurkitutako lehoi eskeletorik 
osoena baita, Europako bakanetakoa. Ia 
bi urte behar izan zituzten eskeletoa pie-
zaz pieza galeriatik ateratzeko, eta, or-
duz geroztik ondo gordeta dago. 2007tik 
Arrikrutz zabalik dago bisitarientzat; 
kobazulo sareko 500 metro ibili daitez-
ke eta lehoiaren erreplika bat ikusteko 
aukera ere badago. Baina benetako he-
zurdura ikusteko aukera gutxi daude. 
Pribilegio hori izango dute Donostiako 
San Telmo Museora datorren otsailaren 
10a bitartean hurbiltzen direnek. n

Nagore irazustabarrena 
uranga 
@irazustabarrena

ARRIkRutZEkO lEHoiA AuRREZ AuRRE

Oñatiko Arrikrutzen aurkitutako leizeetako lehoiaren hezurrak ondo gordeta egon dira orain arte.  
Donostiako San Telmo Museoan otsailaren 10 arte ikusteko aukera dago, Europako eskeleto osoena dena.

SAn MIGUEL DE AZAPA ArKEOLOGIA MUSEOA

SAn TELMO MUSEOA
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Arkumeak jaiotzeko sasoia geroxeago 
izan ohi da, baina han eta hemen dagoe-
neko ikusi dut bat edo beste. Axuria jaio-
tzen denean ardi amak miaztuz-miaztuz 
soina garbitzen dio; maitatzen duela 
esaten da. Kumeak, ordea, era guztieta-
koak etortzen dira, amak ere bai, dene-
takoak dira eta zenbaitetan amak ez du 
kumea maitatzen.
 Gure lagun batek erabiltzen duen 
irain politenetakoa bada “amak miaz-
tu gabeko sasiardia”. Hasteko sasiardia 
zara, ez Latxa edo Karrantzako ardi mu-
turgorrien edo muturbeltzen mailako 
arraza jasoa; ezta gutxiago ere: sasiar-
dia. Gero, jaiotakoan eta kume-kumea 
zaren artean erditu eta sortu zaituenak 
ez zaitu miaztu.  
 Zenbat horrelako egoera gertatu dira 
gure historian nekazaritzan eta abel-

tzantzan. Amaren arraza dena dela, 
ama da, kumearentzat besterik ez da: 
ama. Eta amak erditu arterainoko lanak 
hartzen ditu eta gero... bizkarra ema-
ten dio. Ustezko ama diren teknikariek, 
ustezko bidegileek, “administrazioek” 
eta era guztietako jakintsuek nekaza-
ritzaren alor eta soro desberdinetan 
itxura guztietako proposamenak eta 
proiektuak diseinatu eta haizatu dituz-
te, alabak alegia. Izari eta tamaina guz-
tietakoak, diru laguntzen eta tolestura 
guztietako aterpeen babesaren aitza-
kian, gehienetan egitasmoaren gezurra-
ren eta erremediorik gabeko morron-
tzaren jakitun izanik. Makina bat jende 
gizendu da nekazaritzaren egitasmoe-
tan datorren zaputzaldiaren jakinaren 
gainean. Ipurdikoa ematea suspertu 
dute. Amak miaztu gabeko sasiardia. 

Ardiak izan kulpa eta bildotsak paga, 
dio esaerak. 
 Orokorrean gure paisaia osatzen 
duen nekazaritzan ohikoa bada pano-
rama hori, zer esan azkenaldi honetan 
barrutik bol-bol eta kanpotik pul-pul 
ari den pinugintzaren sektoreaz. Ardi 
asko tototu eta mejoratu da pinugintza-
ren bilakaeraz. Lur jabeak eta basoza-
leak egoeraz jabetu direnean berandu 
da, oso berandu. Izan ere ezkutatu egin 
baita egoera, zaputzaldiaren musika 
ozenegia egin den arte. Ardia zintzarri
-jole barrenean, atarian elurra bihara-
munean.
 Pinugintzak utzi duen panorama, da-
goenerako utzi baitu, ez dago bere alaba 
miazteko prest ez dagoen amaren esku 
uzteko moduan. Ardiaren hutsak pagatu 
bildotsak. n

 

Jakoba Errekondo 
jakoba@bizibaratzea.eus 
ArGAZKIA: AIArALDEA.EUS

Amak miaztu gabeko 
sasiardia

Pinugintzak utzi duen panorama, dagoenerako utzi baitu, ez dago bere alaba miazteko 
prest ez dagoen amaren esku uzteko moduan. Ardiaren hutsak pagatu bildotsak.

pInuGIntzA BIZI BARATZEA
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“Inguratzen gaituen eremu naturala 
sakanarrentzat aterpe den moduan, li-
burutegiak ere badira aterpe: adin eta 
kultura ezberdineko pertsonen ater-
peak dira”. Elena Aristorena Adrian Al-
tsasuko liburutegiko liburuzainak eman 
digu azaroan zehar eskualdean abian 
izan duten kanpainaren berri: Sakana-
ko liburutegiak, aterpe naturalak. Na-
farroako Liburutegi Publikoen Sareare-
kin elkarlanean antolatu dute egitaraua 
eskualdeko zazpi liburutegik. Helbu-
rua? Inguruko animalia, landare, men-
di nahiz basoei liburutegietako ateak 
zabaltzea. 

Herriko aberastasunari balioa ematen
“Herri bakoitzak badu bere berezitasu-
na Sakanan, naturari dagokionez. Hor 
daude, esaterako, Urdiaingo ehun ur-
tetik gorako haritzak, Olaztiko pagadi 
zabalak, Altsasuko anfibio bereziak edo-
ta Arbizuko basoak…”. Herri bakoitzak 
dituen aberastasun horiek balioan jarri 
eta haurrekin lantzeko tailerrak antola-
tu dituzte liburuzainek. Besteak beste. 
Irurtzungo Lur Geroa basogintza enpre-
sak eman ditu tailerrak herriz herri. 

 Haurrentzako ez ezik, helduentzako 
ekimenak ere izan dira. Zonaldeko sen-
dabelarren inguruko tailerra egin dute 
Altsasun Laura Gurbiondorekin, eta Zior-
dian ukenduak nola egin ikasi dute Ain-
tzane Ostelatzak emandako tailerrean.

Natura eta artea bat eginik
Liburutegiek antolatutako ekimena 
izanik, literaturaren txokoa ezin falta. 
Naturarekin lotutako hainbat liburu-
ren gainean topaketa literarioak izan 
dituzte Altsasun eta Olaztin: Juan Goñi-
ren Los bosques que llevo dentro eta Ion 
Berasategiren Everest. Porque esta ahí 
aurkeztu zituzten bi liburutegi horie-
tan. Ikus-entzunezkoek ere izan dute 
tokia: azaroaren 21ean Aralar, mundua 
leku den lurra dokumentala eman dute  
Arbizun. 
 Herritarrek emandako erantzunare-
kin orokorrean pozik dago Altsasuko 
liburuzaina: “Jendeak eskertzen du li-
burutegiek gauza kulturalak ere antola-
tzea, eta ez izatea soilik etorri, ikasi eta 
liburuak hartzeko tokiak. Liburutegiek 
erreferentzia izan behar dute, trukerako 
eta ekitaldiak antolatzeko guneak”. n

sakanako liburutegia 
naturaren aterpe

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann 

ArGAZKIA: SAKAnAKO LIBUrUTEGIAK

pAISAIA kultuRAlA | lItERAtuRA | zInEmA BIZI BARATZEA

EUSKAL HErrIKO AGEnDA

www.bizibaratzea.eus

Abenduak 20: Gasteiz
Eguberriko Nekazaritza Azoka, Plaza 

Berrian. Nekazaritza eta abeltzaintzako 
gaien erakusketa eta salmenta, bereziki 

Arabakoena. Hegazti lehiaketa.

Abenduak 21: Bilbo
San Tomas azoka.

Abenduak 21: Azpeitia
San Tomas azoka.

Abenduak 21: Donostia
San Tomas azoka.

Abenduak 21: Irun
San Tomas azoka.

Abenduak 21: Hondarribia
San Tomas azoka.

Abenduak 22: Arrasate
Santamas azoka.

Abenduak 22: Mutriku
San Tomas azoka.

Abenduak 22: Lizarra
Trufa esperientzia. 11:00etan, Biolurraren 

Museoan (Ganuza 1).

ZURE HERRIKO EKINTZEN BERRI EMAN

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

webgunean bertan, oso erraz.

AGENDA OSOA NOIZNAHI IKUSTEKO

www.bizibaratzea.eus

Bizi Baratzea buletina 
jasotzeko, eman izena

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

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

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

Abenduaren 17an, astelehena, 10:00etan... 
 ArgiA Jendearentzat musu-truk 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

Bizi Baratzea lamina 45 eta 46
Mattinek eta Ainara Azpiazu Axpik eginiko lamina originalak. neurriak: 35 x 50 cm.

Jostailuak
Adin guztietako umeentzat, era guztietako jolasak.

Berariaz egutegiarentzako diseinatutako bi 
euskarri hauek atera ditu ARGIAk, egute-
giari dagokion lekua eman eta apaintzeko. 
Horrez gain, giltzak uzteko, boligrafoak jar-
tzeko eta beste hainbat erabilera praktikori 
ere erantzuten diete euskarri hauek. Batak 
ARGIAren eguzkia eta izpiak ditu edergarri, 
eta besteak eguzki-lorea. 

materiala: haritz zurez eta burdinez egin-
dakoak dira.
Egilea: eskuz egin ditu Karlos Irazu Muñoa 
eskulturgileak.

ArgiAren egutegi 
takoarentzat euskarria

50 euro + egutegia opari

KOMUNITATEA
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itsaso Zubiria Etxeberria 
@itsasozubiria

sagarraren 
eta 
adarraren 
puntak

Aditu dut jende bizkorrena hasia 
dela 2019ko sagardo denboraldirako 
mahaiak eskatzen. Kuadrilla azkarre-
nak mugitu dira otsaila-martxoko la-
runbat eguerdirako lekua erreserba-
tzeko, sagardogileek 2019ko agendarik 
oraindik eskuratu ez badute ere. Geroz 
eta lehenago dabil jendea, eta ARGIAk 
ere aurtengoan aurre hartu nahi dio 
txotx garaiari. Sagardoari buruzko 
gehigarria goiz ibiliko da aurten.
 Posterra izan da, urte batzuez, gehi-
garri honen izarra. Formatua aldatzeko 
beharra ikusita, baina, iaz lehen aldiz 
sagardoaren inguruko ale berezia argi-
taratu zuen ARGIAk, aldizkari moduan, 
gaiak ukitzen dituen puntak sakona-
go azaltzeko. Txotx garaiak Astigarra-
ga eta Hernani inguruetan hartu duen 
bolumenean, uste dut, askorentzat ia 
sagardoa dela gutxienekoa. Baina zer 
du zuku honek atzetik? Zein da gure 
historian jokatu duen papera? Nolako 
eragina dute sagarrondoek gure pai-
saian? Zer lan egiten du gure ingurue-
tako bioaniztasunean? Eta diruaz hitz 
egingo bagenu?
 Hori eta gehiago da sagardoa, baina 
ezin dena hamasei orrialdetan kontatu. 
Hiruzpalau erreportaje, artikulu eta el-
karrizketa sortaz osatuko da datorren 
ale berezi hau. Sagastietako bioanizta-
sunaz hitz egingo digu Iñaki Sanz Az-
kue biologoak. Zein intsektu eta txori 

erakartzen dituen sagarrondoak, zein 
onura ematen dizkioten elkarri, zer-
tarako baliatzen duten sagarrondoa 
animaliek eta zertarako animaliak sa-
garrondoek... Eta honi eman zaio aza-
la hain justu. Asturiasen sagastiez eta 
inguruaren bioaniztasunaz egindako 
ikerketa batetik lortutako irudiarekin 
osatu da.
 Bestetik,  Jose Antonio Zamalloa 
Uxarte sagardotegiko nagusia eta Agur-
tzane Andueza Fraisoro laborategiko 
kimikaria elkarrizketatu ditu Jon Tor-
nerrek. Lehenak, bertako sagardoaren 
ezaugarriak izan ditu hizpide, besteak, 
berriz, Euskal Sagardoa edo Gorenak 
kalitate zigiluak jasotzeko pasa beha-
rreko probak (Fraisoro laborategiak 
egiten ditu azterketa hauek).
 Joxepa Inaxi Elizegi: XIX. mendeko ber-
tsolaria artikulua idatzi zuen Estitxu 
Eizagirrek ARGIAko Gaitzerdi blogean 
orain gutxi, eta testu horren moldake-
ta ere topatuko dugu gehigarrian. Bere 
bertsoak dira ezagutzen diren zaharre-
nak, emakumeak sagardotegian bat-ba-
tean kantatutako bertsoen artean. Eta 
ahalduntze-ariketa oso kontzientea egi-
ten du bertso horietako batean.
 Euskal Herriko sagardotegien telefo-
no eta helbideak ere bilduko dira ber-
tan. Sagardoaren aldizkari hau etxean 
jasoko duzu doan, astekariarekin bate-
ra, Larrun jaso ohi dugun moduan. n

AGENDA
Pirritx, Porrotx eta Mari 
Mototsen “Musua” emanaldiaren 
aurkezpena. ARGIAren alde, 
Usurbilen
•	 Abenduaren 15ean, larunbata, 

usurbilgo Oiardo kiroldegian. 
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: Artizar taberna. 
hernani: Leokadisti liburu denda. 
Astigarraga: Ikatza taberna. 
urnieta: Ezeiza taberna. 
Martutene: Arantzazuko Ama Ikastola. 
Zumaia: tipitaki kafetegia.

Jostailuak musu-truk 
ARGIAren Azokan 
abenduaren 17an

ARGIAren Azokan hamaika gauza inte-
resgarri dugu erosteko eta nahi duenak 
jarri ditzake bertan salgai bere gau-
zak. Horrez gain, ARGIA Jendeari gau-
zak emateko aukera dugu. Abenduaren 
17an, astelehena, jostailuak musu truk 
hartzeko aukera izango du ARGIA Jen-
deak. Bakoitzak jostailu bakarra hartze-
ko aukera izango du, aberastasuna ba-
natu dezagun. Orain arte ostegunetan 
musu-truk jarri diren gauzak –Biezkon 
egonaldia, Kafe Antzokian bazkaria, Bizi 
Baratzea laminak...– hartu dituztenek 
ere aukera dute jostailu bat hartzeko.

SAGARDo GEHIGARRIA | pAIlAzoEn EmAnAlDIA | AzokA muSu-tRuk ARGIA KOMUNITATEA

ARGIA | 2018/12/16 43



Neguan ere bada Udako Euskal Uniber-
tsitaterik. Azaroaren 23an eta 24an, 
adibidez, ikastaro batera joan nintzen 
Eibarrera: “Egiletasuna eszenaratzeko 
moduak: hurbilketa bat literatur kritika 
feministatik”. UEUko Literatur Saileko 
kide Iratxe Retolazak eta Amaia Serra-
nok antolatu zuten, eta aurkezpenean 
esan zutenez, beste ikastaro baten so-
kari jarraitu nahian prestatu zuten. Izan 
ere, 2017ko uztailean toki berean bil-
du ginen euskal literaturaz eta literatur 
kritika feministaz jarduteko asmoz eta, 
hara non, balorazio-orrietan parte-har-
tzaile ugarik aipatu zuten gehiago sa-

kondu nahiko luketela gaian. Tartean, 
nik neuk. 

Asmoak eta ezinak
Halako gogoa neukan ikastaro horre-
tara joateko, halako bat zetorren nire 
azken urteotako kezkekin, izen-emate 
epea zabaldu bezain pronto eman bai-
nuen izena –irailaren 3an, gogoan dut–. 
Eta ez hori bakarrik: ARGIAko jende 
jatorra konbentzitu bainuen kronika 
idatziko nuela eta haiek publikatuko 
zutela. Eta prest joan nintzen, bai: dena 
biltzeko eta ondoren txukun ordenatze-
ko eta adierazteko prest. Eta, lehen egu-

nean, ostiral arratsaldean, normal sa-
marrean zihoan guztia, sorpresarik ez: 
ohiko ikastaro bat, izugarri interesga-
rria eta paperera aldatzeko problema-
rik gabea. Eta hara non, ostera, bigarren 
egunean zerbait gertatu zen. Zerbait 
hautsi zen, edo ireki, edo agertu. Ez da-
kit zehatz esaten zer eta ez dakit zehatz 
esaten nola, baina, eguerdiko ordu bie-
tan, ikastaroa amaitu zenean, ez geun-
den aurreko egunean abiatu ginenean 
bezala. Pikutara, beraz, kronika-egile 
zoli jarduteko nire asmoak. Kronika-e-
gile zintzo jardutea beste erremediorik 
ez nuen. 

Literatur egiletasunari buruzko 
ikastaro batera joan nintzen 
azaroaren hondarrean. kronika 
objektibo bat egin ezin, eta 
kronika zintzo bat egiten saiatu 
naiz. nolakoa da euskal literaturen 
joko-zelaia, eta nola mugitzen gara 
horretan barrena? 

danele Sarriugarte mochales 
@daneleSm
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Ikastaroari buruz objektiboki  
esan ditzakedanak
Eta zer egin dezake, bada, kronika-egile 
zintzoak? Bada, lehenik, zehatz azaldu 
zertan zetzan bi eguneko egitarauak. 
Hasteko, lehen egunean, Ibon Egañak 
hitzaldia eskaini zuen egiletasunaren 
eta egileen gorputzen inguruan. Hala-
ko errepaso historiko bat, zenbait ohar 
teoriko: historian egiletasunak zer toki 
izan duen eta nola aldatu diren horri 
buruzko ikuspegiak eta eztabaidak, Ro-
land Barthesek autoreari hilotz iritzi eta 
50 urte geroago bero baitago oraindik 
gorpua. 

 Ondoren, Retolazak gidaturik, tes-
tu-lantegia, egiletasunari buruzkoak 
azaltzen dituzten euskaraz idatzitako 
testuekin: Bizenta Mogelenak, Itxa-
ro Bordarenak, Ur Apalategirenak… 
Egañak aipaturiko joerak hezur-haragi-
tan ikusteko aukera. 
 Biharamunean, lehenik, kasu prakti-
ko eta paradigmatiko bat aztertu zuen, 
xehe, Serranok: Xabier Montoiaren Gol-
gota (Elkar, 2008). Josefina Lamberto-
ren historia gordin eta zirraragarria du 
aipagai nobelak –Maravillasen ahizpa 
gaztea hura–, eta oso irakurgai apro-
posa da memoriaz, testigantzaz eta 

autoretzaz hitz egiteko. Aintzat hartu 
behar da, gainera, Montoiak, luzaroan, 
ez dituela bere liburuak jendaurrean 
promozionatu: horra hor egiletasuna 
eszenaratzeko beste modu bat. 
 Serranoren ondoren, Eider Rodri-
guezen txanda: oraindik ez dut horrela 
zuzen adierazi baina testu-lantegian 
eta hitzaldietan argi entzun genuen 
genero-eraikuntzak baduela eraginik 
egile gisa plazara agertzeko moduan. 
Eta horixe aztertu du Rodriguezek. El-
karrizketa sakonak egin dizkie, aurten-
go udaberrian eta udan, lau emakume 
idazleri: Arantxa Urretabizkaiari, Lau-
ra Mintegiri, Karmele Jaiori eta Uxue 
Alberdiri. Galdetu die ea zer izan den 
beraientzat emakume izatea literatu-
raren joko-zelaian. Lau autore horiek 
hautatzeko irizpideak, hauek: garai di-
ferentetakoak dira, garai diferentetan 
hasi ziren publikatzen, lurralde dife-
rentetakoak dira, eta seme-alabak di-
tuzte denek. Amatasuna abiapuntu gisa 
hartu du Rodriguezek lehen hurbilketa 
honetan. 

 Rodriguezek bildutako testigantze-
tan bazegoen alderik, ñabardurarik, 
baina bazegoen antzekotasunik; bada-
go, orobat, lau idazleek, nork bere era-
ra, konpartitu duten bizipenik. Patroi 
horiek identifikatu ditu Rodriguezek, 
eta multzotan sailkatu, eta horiexek 
aurkeztu zizkigun: besteak beste, idaz-
leak bakarrik sentitu dira; pertzepzio 
apala izan dute beren posizioaz, mun-
duak ere horixe bueltatu dielako; gi-
zonen eskutik sartu dira sarri literatu-
raren joko-zelaira; saiatu dira, itxurari 
dagokionean, ahalik eta neutroen ager-
tzen plazara, feminitate “nabarmenak” 
beren lanaren sinesgarritasuna eta zi-
legitasuna kaltetuko zuen beldurrez. 
Ikerketa paperean irakurtzeko aukera 
izango dugu datorren udaberrian, Susa 
argitaletxeko Lisipe bildumaren ba-
rruan. 
 Amaitzeko, egiletasunaren esperien-
tzien inguruko mahai-inguruan min-

 » Ikastaroa amaitu zenean, 
ez geunden  
aurreko egunean  
abiatu ginenean bezala
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tzatu ziren Garazi Arrula Ruiz (idazlea 
eta itzultzailea), Uxue Alberdi Estiba-
ritz (idazlea eta bertsolaria), Inazio 
Mujika Iraola (idazlea eta editorea) eta 
Hedoi Etxarte (idazlea eta liburu-sal-
tzailea). Ibon Egañaren galderei eran-
tzun zieten denek, eta parentesi artean 
ogibide bikoitza jarri diet, hain zuzen 
ere, horixe zelako haiek mahaiaren 
bueltara ekartzeko baldintzetako bat: 
idazketan ez ezik, beste alorren batean 
jardun izana. 
 Egañak, besteak beste, halakoak gal-
detu zizkien: noiz eta nola bihurtu zi-
neten idazle? Inoiz utzi diozue idazle 
izateari? Autore bihurtu zinetenean, 
generodun idazle gisa agertu zineten? 
Nork eta nola markatu zuen generoa 
eta zenbaterainoko pisua izan du ho-
rrek zuen egiletasunean? Gizon egile 
izateak eman dizue abantailarik? Uste 
duzue emakumeenak baino legitimitate 
handiagoa (izan) duela zuen ahotsak? 
Zuek zareten idazle, egile, sortzaileak 
badu gorputzik? Zein gorputz klase? 
Izan duzue zuen gorputzaren kontzien-
tziarik?
 Mahaikideek, besteak beste, lurral-
detasuna eta hizkuntza-hautua aipatu 
zituzten besteren aurrean “txiki” sen-
titzeko kausa bezala. Alberdik, berriz, 
bertatik bertara eta adibideak emanez 
azaldu zuen baietz, generodun idazle 
gisa agertu zela literaturaren plazara 
–eta bertsolaritzara ere bai–: “Ni nes-
ka gazte bat nintzen, 22 urtekoa. Garai 

berean atera nintzen bertso-plazara eta 
letren mundura”. Alberdiren hitzetan, 
hainbatek markatu zuten beren gene-
roa, besteak beste, kazetariek, argazki-
lariek, beste idazleek eta 19 urte zitue-
la jazarri zitzaion literatur sistemako 
gizon helduago batek. Haren ondoren, 
Mujikari zegokion galderari erantzutea, 
eta hala laburbildu zuen: “Zer esango 
dut ba nik honen ostean?”. Seguru asko, 
aditzea da lehen pausoa.
 Itxierako hitzaldia Harkaitz Canok 
eskaini zuen: bere egile-ibilbidea aletu 
zuen, eta atzera begira gaur egun sor-
tzen zaizkion zalantzak eta kezkak ai-
patu. 

Arrakala agerian; bidea eginkizun
Eta, orain, lantegirik zailena. Ikastaroan 
zer hautsi zen, edo ireki, edo agertu? 
Zerk eragin zigun, zergatik ez geunden 
berdin hori hasi aurretik eta ostean? 
Bada, agian, argi geratu zelako, hala Ro-
driguezek bildutako testigantzetan nola 
mahai-inguruan bertan eta amaiera-
ko hitz-hartzeetan, emakume eta gizon 
idazleek oso diferente bizi izan dutela 
egiletasuna eta plaza, eta sistema baten 
eta gizarte-antolakunde baten eta bote-
re-harreman batzuen ondorio dela hori, 
eta ez, hutsean, autore indibidualaren 
idiosinkrasiaren fruitu. Bestela esanda, 
logika kapitalistak adina eragiten diola 
egiletasunari patriarkatuak. Betikoa di-
rudi, badakit, hamaika aldiz esana, eta 
hala ere, zerbait ekarri zuen.  
 Ikastaroaren antolatzaileek par-
te-hartze mistoaren alde egin zuten, 
hots, genero guztiek izan zuten saioe-
tara etortzeko aukera, eta hitza biek 
hartu zuten: emakumeek zein gizo-
nek. Hala ere, zeini zer interesatzen 
zaion zehazte aldera, esan behar da 
askoz gehiago zirela parte-hartzaile 
emakumeak gizonak baino. Espazio 
ez-mistoak premiazko izanagatik, es-
pazio mistoek badute zerbait: seguru 
asko horrek hautsi zuen haitza, horrek 
ireki arrakala, horrek agertu amilde-
gia. Ikastaroak denontzat hautsi zuen 
zerbait, edo ireki, edo agertu, baina 
posizio diferentetan egonik, diferente 
egin zuen, eta aldea ikusi genuen. Han 
geunden emakume egileok –hainbat 
modura garenok egile– aurrez geure 
kautan edo lagunartean soilik –eta sa-
rri– aipaturikoak aditu genituen ahoz 
goran esanak, berretsiak. Gizonak, be-
rriz, ohi ez bezala sentitu ziren desero-
so, emakumeok plaza publikoan dese-
roso sentitu garen moduantxe. Baina, 
eremu honetan, badirudi oraindik lan-
tzeko daukatela maskulinitateak da-
kartzan pribilegioei buruzko irakurke-
ta kritikoa. 
 Deserosotasuna abiapuntu izan dai-
teke, teorian jakinak diren edo eman-
tzat jotzen ditugun zenbait oinarri gor-
puzteko urrats; orain, ikusteko dago 
deserosotasun hori emankor suerta-
tuko ote den, kontzientzia handiagoa 
eta eztabaida eta aldaketa ekarriko ote 
dituen. Ni neu, neure xumean, pozik 
nago zerbait hautsi zelako, edo ireki, 
edo agertu. Bazen garaia, eta bagenuen 
beharra. n

 » Emakume eta gizon 
idazleek oso diferente 
bizi izan dute 
egiletasuna eta plaza, 
eta sistema baten eta 
gizarte-antolakunde 
baten eta 
botere-harreman 
batzuen ondorio da 
hori, eta ez, hutsean, 
autore indibidualaren 
idiosinkrasiaren fruitu

UEUren ikastaroak ez zituen hotz utzi parte-hartzaileak.

UEU
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Durangoko Azokak ematen dituen uste-
kabeen artean, aurtengoa poztekoa izan 
da, argitaletxe berri bat aurkeztu bai-
tute bertan: -zko. Nader Koochakik eta 
Usue Arrietak egin zuten aurkezpena: 
“-zko, Tractora Koop. E. artisten koope-
ratibaren baitan sortu den egitasmo bat 
da. Bere helburua, artearen eta bestelako 
ezagutza diziplinen artean kokatzen di-
ren lanak argitaratzea eta zabaltzea da”.
 Bi albiste on bakarrean: artisten koo-
peratiba bat, eta argitaletxea. Hiru, ho-
beto esanda: kooperatiba, argitaletxea, 
eta liburua. Geldi 2011-2017. Goitibehe-
ra jaitsierak ez da liburua esanda ulertu 
ohi duguna, baina edozeri artefaktua 

deitzen zaion garaiotan, nahiago dut 
honi liburu deitzea. 
 200 ale atera dituzte: 6 liburuxka egi-
leen, Jeremy Macclancy, Nader Koocha-
ki eta Diego Carbajoren testuekin, 89 
goitibehera fitxa, 59 jaitsiera fitxa, 
poster bat, argazki album bat, karto-
grafia, inbentario indizeak, lehiaketen 
klasifikazioak... Gehiegizkoa da, asmo 
entziklopedikoa du. Goitibeheren ingu-
ruko guztia biltzen saiatu dira Vicente 
Vázquez (Tarragona, 1976ko uztailaren 
28a) eta Usue Arrieta (Arrasate, 1979ko 
urtarrilaren 12a).
 Artistak, finean, horixe du berezi: 
munduan egoteko modua.

 Goitibeheren inguruko guztia bildu 
nahi izan dute, goitibeherek, euren sin-
pletasunean, beste gauza asko biltzen 
dituztelako euren baitan. Errepideak, 
galipota, aldapak, errodamentuak, he-
rriak, bailarak, festak, taldeak, fabrika 
bizibide eta ia bizimodu daukan jendea, 
asmamena, jakintza partekatua, eta bes-
te gauza asko. 
 Aspaldi entzun nion Usue Arrietari 
goitibeherak “herri kirol industriala” zi-
rela. Beharbada beste ezerk baino hobe-
to erakusten dute jada badoan mundu 
bat, industriarena, herri kirolek base-
rriko bizimodu galdua erakusten duten 
bezala. n

GELDI 2011-2017. GOITIBEHERA JAITSIERAK (2018)
Liburua. 628 orrialde.Xabier Gantzarain 

@gantzarain

usue Arrieta eta Vicente Vazquez

munduan egoteko modua
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kuLtuRkRItIkA

36ko Gerrako euskal haurren patua aitzakiatzat 
hartuta, II. Mundu Gerran oinarritzen da ele-
berria, eta 2011n amaitzen. Gerrek pertsonaia 
guztiei eragiten diete, eta horien artean Robert 
Mussche idazle belgikarra da ardatz, haren bizi-
tzako arrastoei segika gorpuzten baita nobela. 
 Dokufikzioaren generopean, pertsonaien gora-
beherak datu historikoekin nahasten dira, forma 
ezberdinak hartzen dituzten pasarteetan. Nago, 
ordea, historikotasun marka horiek ez ote diren 
zenbaitetan eleberriko tonutik gehiegi aldentzen. 
Bada pasarterik, halere, non biak bikain uztar-
tzen diren, Cap Arcona kartzela-transatlantikoari 
eginiko erasoaren deskribapenean, esaterako. 
 Eleberria narratzaile-ikertzaile batek lor-
tutako informazioari esker josten da, nahiz 
eta askotan narratzaile orojakilearen jantziz 
mozorrotzen den. Era berean, izenik ez duen 
ikertzaileak Kirmen Uriberen traza hartzen du, 
batez ere hirugarren atalean, non istorio honen 
zergatiaz galdetzen zaionean, lagun baten he-
riotza aipatzen duen eta, amaieran, lagun hori 
Aitzol Aramaio dela aitortzen duen. Une horre-
tan narrazioaren koherentzia apurtzen delako 
sentipena izan dut, horren beharrik izan gabe, 
narratzaile-ikertzaileak justifikatzen baitu ele-
berriaren beraren izatea. 
 Oro har, gustura irakurtzen da, eta pertso-
naiekin erraz enpatizatzen. Zentzu horre-
tan, Uriberen obretan ohikoa den xalotasuna 
dakusagu, nahiz eta hori orekatzeko guztiz 
asebete ez nauen saio bat egiten den amaieran, 
Musscheren engaiamendu politikoak emazte-a-
laben bizimoduari kalte egiten diola aipatuz. 

Bestalde, pertsonaien arteko harreman motek 
gogoetarako bide ematen dute, sentitu bai  
baina publikoki adierazi ezin direnek bereziki: 
Vic-en egunerokoan agertzen diren arrangurak, 
Herman-en sentimendu ezkutuek, Aline-ren 
traizio saihestezinak, eta abarrek. Alabaina, 
pertsonaien arteko harreman askotan kultur 
sorkuntza da hizpide eta, ildo horretan, egi-
letasunaren mugez (noraino da etikoa inoren 
errealitatea fikziorako erabiltzea?) eta itzulpen-
gintzaz (zenbat du itzulpenak sorkuntzatik?) 
hausnartzen da nobelan. 
 Nolanahi ere, eleberrian batez ere iraganeko 
gatazken ondorioez egiten da gogoeta, eta fik-

ziozko obra hildakoak agurtzeko espazio-
tzat hartzen. Ahanzturaren kontrako 

ahalegin horretan, ordea, absentzia 
batzuk nabarmen geratu zaizkit, 

protagonistaren eta Karmen-
txuren amena kasu. n

idazlearen itzala

» LIbuRuA

Kirmen Uribe Urbieta idazlea 
(Ondarroa, 1970). 

DAnI BLAnCO

Mussche 

 kIRmEn uRIBE

Susa, 2012

Amaia Serrano mariezkurrena
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kuLtuRkRItIkA

Kanta batean dioten bezala, “gora gure biho-
tzak”. Izan ere, Vendetta eta Betagarri taldeen 
eta ska-rock doinu aldarrikatzaileen eta bo-
rrokalarien zaleak pozik egongo dira, Modus 
Operandi talde berria martxan baitago eta bere 
lehen diskoa kalean.
 Ska estiloa da beren kanten ardatz nagusia, 
eta rap-metal, rock melodiko, hardcore melodi-
ko, ragga eta erritmo balkanikoen ukituak ere 
suma daitezke, eta aire latinoak ere bai, zenbait 
kantatan. Lan ona egin dute. Soinu indartsua 
gauzatu dute, kantak ozen entzuten dira, eta 
gainera taldekideak bizitasun handiarekin ari-
tzen dira. Egurrean, adore handiarekin. Kantak 
ez dira luzeak eta disko osoa berehala entzuten 
da, kanta bat bestearen atzetik, arnasa hartze-
ko astirik ere izan gabe.
 Kanten bidez, askatasuna, burujabetza, 
berdintasuna, begirunea, memoria historikoa 
eta justizia aldarrikatzen dituzte. Kritika eta 
salaketa egiten dute bidegabekerien kontra, 
baina modu positiboan, alaitasuna eta bizipoza 
transmitituz. Hau da, helburuak eta ametsak 
lortzeko borrokatu egin behar dela, lan egin 
behar dela, baina gogo-aldarte onarekin hobe-
to, eta itxaropena galdu gabe.  
 Iñaki Ortiz de Villalba Betagarri taldeko 
abeslariak jarri du abian Modus Operandi. 
Kanten doinuak eta hitzak berak sortu ditu, 
Onintza Enbeitak eta Agnes Todak idatzi dituz-
ten hitz batzuk izan ezik.  
 Betagarri taldea iaz gelditu zen, baina Iñakik 
musika munduan jarraitzeko gogoa zuen, eta 
bere kanta berri batzuk prestatzen hasi zen 

Lauroba taldeko Andoni Garcia Matxain gita-
rra jotzailearekin. Vendetta taldeko Enrikko 
Rubiños Rezolak (bateria) eta Ruben Antonek 
(tronpeta) bat egin zuten beren proiektuare-
kin, eta udazkenerako Modus Operandi taldea 
osatuta zeukaten jadanik Izaroren taldeko 
Julen Barandi baxu jotzailearekin eta The Hot 
Wok taldeko Gonzalo Fernandez de Larrinoa 
tronboi jotzailearekin. Gonzalok diskoa gra-
batu eta taldea utzi du, eta Diego Martinezek 
jotzen du orain tronboia.
 Taldea gogotsu hasi da, hilabete gutxian kan-
ta sorta polit bat sortu eta biribildu dute, disko 
bat grabatu, eta jendaurreko emanaldiak egiten 
hasi baitira. Diskoan bezala, orain arteko saioe-
tan argi eta garbi ikusi da taldekideek duten 
jotzeko gogoa, haien grina eta kemena.  n 

Gora bihotzak!

» DISkOA

Modus Operandi

moDuS opERAnDI

Baga Biga, 2018

Modus 
Operandi 

taldeko 
kideak.                       

Joxi ubeda Goikoetxea
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Giro goxo eta ederra, talde giroa, bizi 
izan zen Baigorriko Plaza Xoko gelan. 
300dik gora entzule bildu ziren, goza-
tzera etorriak. Joana Itzaina aurkezlea-
ren lehen hitzek Aitor Sarasua izan zu-
ten gogoan, eta hari eta haren familiari 
eskaini zitzaizkien arratsalde hartako 
bertso eta irriak. Agur bizi eta umore-
tsuek hasieratik beretik jarri zuten en-
tzulegoa irriz. Laboa zein Taldekako Xi-
labako beste taldeei omenaldi ttipi bat 
egiteko baliatu zuten bertsolariek unea.
 Bertsolari bakoitzak eman zion bere 
kolorea saioari. Bertsoaren alderdi tek-
nikoa baino, ideia original, umore eta 
hunkiduraz gozatu zuen txalo erraze-
ko entzulegoak. Murua eta Arzallusek 
ederki hasi zuten saioa Belarriprest 
txapadun jendarmearen kontrolean. 
Alfaro eta Idoatek berriz, konplizitate 
eta boz ederrez jardun zuten koplaka 
astrologiari buruz. Renteria gazteenak 
freskotasun eta naturaltasunez asma-
tu zuen irri giroa sortzen Muruarekin 
batera, Seaskako egutegi saltzailearen 
paperetik egin zuten puntukako saioan. 
Bukaera aldera, bakarkako sakon eta 
ederra kantatu zuen Sascok, bigarren 
aldiz ezkontzen zen amaren ezkontzako 
testuinguruan.
 Ondotik, Servierrek distira berezia 
eman zion saioari goitik beherako hiru 
bertso hunkigarrirekin publikoa emo-
zioak dantzan utziz. Honakoa jarritako 

gaia: “komunean gakotu da, ez du atera 
nahi”. Bertso hauek kantatu zituen:

Eskolarako bidea / hark ez du egiten 
errez / usu laguntzen diogu / bera la-
saitzeko xedez / irakasleengan ere / si-
netsi ohi dugu fedez / gure alaba ttikia / 
maite dugulako berez. / Gaur hitz egin 
nahi genuen, / genuen asmo onenez / 
hamabi urte beretzat / adinik zailena 
denez / berak ez gaitu ulertzen / eta guk 
bera ere ez.
 
Gure alaba delako / bere klasean irrigai 
/ emaztea eta biok / ere ez gaude hain 
lasai / lagunak behar zutenak / bihur-
tzen zaizkio etsai / ezezkoa dio beti / 
nahiz ta guk hari erran bai. / Azkenal-
dian etxean / dena liskar dena ezbai / 
pentsatu dut atearen / ondoan nindago-
la zai / ez du kontatu nahi edo / guk ez 
diogu entzun nahi.

Atean zain ia ordu / bihurtzen da segun-
dua / beretako babes ote / da etxeko 
ingurua? / aditu dugu eskolan / mai-
su-maistren aburua / ikasgelan zein 
etxean / eguneroko gudua. / Komunean 
utziko dut / hau du toki segurua / ne-
garrez lehertu eta / konpondu dezan 
mundua / berriz lagun izan arte / bera 
ta bere burua.
 Taldeka egin zuten kartzelako arike-
tak une berezia sorrarazi zuen, ilunpean 

zen entzulegoa eta buruko argidun ber-
tsolarien artean. Alfaroren azken agur 
honekin amaitu zen saioa Baigorrin, 
plaza bete txalo:

Metxi Etxalarko Etxahun,
Alfaroin ordez artista
Eskukularen agurra,
poetiko politika
Xumaien lagunei txalo,
hau behar da errepika
Txato, Aitor, Biltxokoa
bizirik da ta irrika.
Erramuzpe ta Lantziri,
gaintiarrer begi kliska
eta Baigorrin garenez
zaharrer segi, gora IK!
Muxu bero bat Kattini,
nola pasa da bisita?
Lorentxari egiozu,
gure xapel bete ttinka.

 44 parte hartzaile, 11 talde, 14 saio. 
Herriz herri, saioz saio, parte hartzai-
leak bertsolari, gai jartzaile, antolatzaile 
zein epaile bilakatu dira aurtengo txa-
pelketan. Formatu berriak, esperientzia 
berriak zein giro berriak sortuz utzi gai-
tu 2018ko edizioak. Bertsolari, bertso 
giro eta bertso talde berriek inarrosi 
dute Iparraldeko bertsolaritza. Moti-
bazioak berriturik bihurtu du Xilabak 
bakarkakoa taldeko. n

mattin salto txapeldun
  

 maddi Sarasua Laskarai 
ArGAZKIA: @EUSKALIrrATIAK

TALDEKAKO xILABA 
TxAPELKETAREN fINALA

noiz: Abenduaren 1ean. 
non: Baigorriko Plaza Xoko gela. 

Mattin Salto taldea: Aitor Servier, Ellande Alfaro, 
Xumai Murua eta Pantxika Solorzano. 

Dilindan taldea: Ortzi Idoate, Hodei renteria, 
Amets Arzallus, nahia Sasco eta Xan Berterretxe.
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Gurutzegrama

Esaera zaharra Anagramak

Ezker-eskuin:
1. Nafarroako herria (Argazkian). Egurra mokoaz zulatzen duen hegazti, eta arboletan 
harrapatzen dituen intsektuez elikatzen dena. 2. ... geratu, hilik geratu. Galtza. 3. Izerdia 
bota. 4. Lainoz estali. 5. Zutabe. Zergatik? (Iparraldean). 6. Jira. Akuilarazi. 7. Arrozak. Nire 
aldeko. 8. Tregoa, menia. Kanonen araberako. 

Goitik Behera
1. Doministiku. Zerbait errepikatua dagoela adierazteko. 2. Zerga ezaguna. Bi gehi bat. 3. 
Sorginen batzar. 4. Tokiren batera. 5. Du, haiei. Selenioaren sinboloa. 6. Apaingarri txiki. 
Mendebaldean, zen. 7. Oinutsik. 8. Maskaradetako pertsonaia. 9. Ikusi (laburdura). Koipea. 
10. Bi gehi bi. Ihardun. 11. Ugari. 12. Garraiobide. 13. Puska. 14. Barazki hostotsuak. 15. 
Su-arma batek jaurtigaia aurtikitzea. 

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

DOAKO

ZELAN

Erraza

Zaila

Sudokua

3     8 4   

8 5 4  2 6    

2    4 1  9  

9    3   1  

  7 1  2 5   

 1   9    2

 4  5 7    3

   8 6  1 7 4

  3 2     8

  8   4   6

 4     9  7

    9  5   

4    7 6    

  5 2  9 1   

   1 3    2

  9  8     

7  3     2  

8   3   6   

Ebazpenak

Erraza

Zaila
598714236
641523987
237698541
412876395
375249168
986135472
169482753
753961824
824357619

391758426
854926731
276341895
982435617
637182549
415697382
148579263
529863174
763214958

Esker-eskuin: 1. Ubani, Okil, 2. Seko, Praka, 3. Izerditu, 

4. Lainotu, 5. Habe, Zerentzat, 6. Bira, Zirikarazi, 7. 

Irrisak, Niretar, 8. Sueten, Kanoniko. 

Goitik behera: 1. Usin, Bis, 2. BEZ, Hiru, 3. Akelarre, 4. 

Norabait, 5. Die, Se, 6. Pin, Zan, 7. Ortozik, 8. Kauter, 9. 

Ik, Urina, 10. Lau, Ekin, 11. Naro, 12. Tren, 13. Zati, 14. 

Azak, 15. Tiro.

ANAGrAMAK
DOAKO
OHAKO
OSOAK
KOSKA
SAKON
NASKI
SAMIN
MAISU
UMILA
MALGU
LAGUN
LEUNA
ZELAN

ESAErA ZAhArrA

“Auzoko ogia baino, 

etxeko artoa hobea.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

,  

.

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

Doan egiten dena

Sehaska

Erabatekoak, petoak

Hozkada, haginkada

Azalekoa ez dena

Segurki, noski

Mingots, min

Irakasle gizonezko

Apala, xumea

Moldakor

Adiskide

Biguna, eztia

Nola

A U Z
B

O  O
O,

G I
 E

O
A
O

K
I N

A
A
X
 H  

E K
O

 
B E A.

R

T
T O A
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 DENBORA-PASAK

Egilea: Ana Zambrano



Bilbon jaioa (1964), Iruñean bizi izan da umetatik. 2004tik 
Olaben bizi da, Iruñetik 12 kilometrora, beti zama handiko 
kamioien aurkako borrokan. Urteak pasa ahala, aldiz, hauen 
emaria erruki gabe handitu da. Zortzi urtez kontzejuko alkatea 
ere izan zen. Modu bikoitzean pairatzen du kamioi jarioaren 
zama, suhiltzailea da Oronoz-Mugaireko parkean eta, beraz, 
errepideko zaurituei gertutik egiten die so.

“N121A, Nafarroako historiako hilkorta-
sun tasa handieneko errepidearen aurrean 
gaude”. Hori irakurri dut zuen idazki batean.
Hilkortasun tasarik handiena izaten da 
eskualde errepideetan, besteak beste oso 
sare handia delako, baina Nafarroan he-
riotza gehien N121A-n gertatzen dira, 
alde handiz gainera. 2016ko Nafarroa-
ko Herrilanen Zuzendaritzaren azterketa 
bateko datuak dira. Azken 26 urteetan ia 
190 pertsona hil dira. Epe berean A15ean 
–Leizarango autobidea– 80.

Egunero 2.740 kamioi pasatzen dira he-
mendik.
Ez, gaur egun gehiago. Olaben eginda-
ko kontaketetan aurten, astean zehar, 
4.000 kamioi pasatu dira egunero.

Zer eragin du horrek errepidearen ingu-
ruko herrietan?
Latzena istripuak, zaurituak eta herio-
tzak dira. Kamioiak tartean direnean 
istripuak hilgarriagoak dira. Ingurunea-
rekiko kalte handia ere bada, kamioi 
aparkalekuetan zabor handia botatzen 
dute. Hainbat herritan eragin akustikoa 

ere handia da. Eta horrez gain, kamioi-
larien gidatzeko moldea ere oso basa-
tia eta arriskutsua da, oso estu dabiltza 
denboraz… Beraiek A15etik lasaiago 
joango lirateke, baina enpresek N121A-
tik joatera behartzen dituzte.

Hori nola dakizue?
Haietako askok esan digutelako. Ez hori 
bakarrik, kamioietako kabinetan lo egi-
teagatik ere kobratzen diete hainbat en-
presek. Mafia hutsak dira, bai haien eta 
bai gure kalterako.

N121A eta A15, bien arteko kilometroak 
eta denbora tarteak nolakoak dira?
2O kilometroko aldea dute, N121A mo-
tzago, baina abiadura baimenak kontuan 
hartuta, denbora bera dute batetik zein 
bestetik. Areago, abiadurak errespetatu-
ta hemendik luzeago dute, baina ez dira 
errespetatzen.

Eta trafiko fluxuak?
2005ean A15 eta N121Ako zama handi-
ko kamioi trafikoak parekatu egin ziren. 
1997an Belateko tunelak zabaldu arte 

mikel Uriarte. n121A errepide seguruagoaren aldeko aktibista.

Haurrak 
istripuetan

“Familiarekin oso txikitatik bidaia asko 
egin ditut errepide honetan, besteak 
beste arreba bat hondarribian bizi 
zelako, baina 2004an gure auzokide 
galiziar batzuek A121ean izan zuten 
istripuak errepide honekiko kontzien-
tzia handia eragin zuen nigan. horrez 
gain, suhiltzailea naiz eta errepidean 
haurrak atera behar dituzunean au-
toetatik… horrelako istripuak dira lan-
bide honetako gogorrena”.

“Azken 25 urteetan ia 190 
pertsona hil dira N121A-n”

 Xabier Letona 
 @xletona 
 ArGAZKIAK: JOSEBA ZABALZA

52 2018/12/16 | ARGIA

AzpIEGItuRAk | IStRIpuAkARGI-KONTRA



hemen 700 kamioi pasatu ziren egune-
ro; harrez gero, hemengo hobekuntzek 
trafikoa erakarri dute eta gaur egun han 
1.300 bat dira eta hemen dagoeneko 
3.000tik gora.

Zein da zuen eskaera zehatza?
Nazioarteko zama handiko kamioiak 
A15 autobidera desbideratzea; garraio 
mota horretarako hura dago presta-
tua eta ez hau. Kamioilariek antzerako 
denbora dute eta haietako askok nahia-
go dute handik joatea, lasaiago doaz, 
baina bide saria dute eta enpresek ez 
dute nahi.

posible ikusten duzue?
Estatuko beste toki batzuetan egiten ari 
dira. Gironatik La Junquerara doan erre-
pidean egin zuten 2015ean. 15 hildako 
izaten zituzten urtean, autopistara pa-
satu kamioiak eta lauzpabost heriotzera 
jaitsi ziren urtean. Eta berdin N240 et 
N340n, Tarragona eta Valentziara doa-
zen errepideetan. Logroñok ere haien 
eredua hartu eta N232, Tuteratik Lo-
groñora doana, autopistara eraman dute.

Zein da bertako udalen jarrera?
32 udal daude eta orain bakoitza zuze-
nean eskatzen ari zaio Nafarroako Go-

bernuko Manu Ayerdi lehendakarior-
deari trafikoa A15era eraman dezan. 
Orain ikusiko da zenbat udalek egiten 
duten eskaera. Gehienak alde dira.

Nafarroako Gobernuak zer argudiatzen 
du hori ez egiteko?
Hasieran ez zutela horretarako eskume-
nik. Baina, iaz Espainiako Gobernuak 
argitu zuen Nafarroako Gobernuak ba-
duela eskumenik horretarako eta orain 
hilabete aldatu den Errepideen Legeak 
ere eskumenak ematen dizkie admi-
nistrazioei segurtasunaren izenean ka-
mioiak batetik bestera eramateko. Mar-
txoaren 23an Bertizen Ayerdirekin egin 
genuen bileran ez zigun ezer argi adie-
razi. Orain, aldiz, hauteskundeak gai-
nean direla dio eta ez duela denborarik 
beste elkarrizketa mahai bat eratzeko.

Legebiltzarrean ere izan zarete aurten.
Maiatzean izan ginen, Ayerdik esaten 
ez dituenak guk esatera. Baina han, edo 
presio handia dago edo gauza asko di-
tuzte eta zurea atzean geratzen da.

tuneletako lanak amaitu dira. Kontent 
zaudete?
Beharrezkoak ez ziren lanak izan dira, 
erabat kosmetikoak. Legediak ez zuen 
halakorik behartzen eta are gutxiago 
tunelak itxita eta gastu horrekin. Hor 
arriskurik handiena da kamioiek su 
hartzea, ohikoan honek botatzen duen 
keak jendea berehala hiltzen duela-
ko; eta kontua da tunel hauek gero eta 
arriskutsuagoak direla gero eta kamioi 
gehiago pasatzen direlako. 2011n ka-
mioi batek tunel barruan hartu zuen su 
eta harrez geroztik beste bostek ere bai, 
baina sarrera-irteeretan. Esparru arris-
kutsuenean –prebentzioan– ez dute 
ezer egin.

desbideratzeak zenbait arazo A15eko 
herrietara eramango ditu, adibidez, ku-
tsadura eta zarata.
Bai, egia da. Kontua da zamen garraioa 
errepidetik atera behar dela eta tre-
nez edo itsasontziz egin. Europar Bata-
suneko araudiek hori bultzatzen dute 
gero eta gehiago. Errepide kontuetan, 
bestela ez dago amaitzerik, ikusi Bor-
delen, autopista etengabe zabaldu eta 
egunero 40.000 kamioi datoz handik 
Espainia aldera. Hau ez da ekonomia 
eraginkorra. n

“Nazioarteko zama handiko kamioiak 
A15 autobidera desbideratzea nahi dugu; 

garraio mota horretarako hura dago 
prestatuta eta ez N121A hau”.
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“Euskal Herria ez dago salgai” 
eslogana baztertu dute herri 
mugimenduek aurtengo 
Durangoko Azokaren ondoren

Berdintasuna 
frantximenten erara

The winter is coming

Sabin Etxeak gidatu duen ikerketak erakutsi duenez, Bizkaian 
%185 hazi da semea Athletic-eko jokalaria izatera hel daite-
keela uste duen guraso kopurua. Taldea erakusten ari den jo-
koa da erantzule nagusia. “Ikusi al duzue nola jokatzen duten? 
Nire semeak hobe egingo luke, inolako zalantzarik gabe”, esan 
digu zortzi urteko mutil koskor baten aitak, Pozaseko taberna 
batean, galtzetan potro bat egokitu bitartean. 
 Kopuruak, ordea, nazioartean egin du bereziki gora. Ez Gi-
puzkoan edota Araban, Espainia aldean baizik, baita Kanada, 
Errusia, Txina edota Saudi Arabiako gurasoen artean ere. 
Entzun dute, agian,  Athleticek filosofia aldatu eta “harrobia” 
terminoaren definizioa are gehiago malgutuko duela, harri-
bitxiak Samoa eta Tonga uharteetako haitzuloetan bilatzen 

hasteraino. “Semea baloiarekin malabareak egiten grabatu eta 
Youtuben jarri dut; ea Lezamako begiraleek hura ikusi eta to-
ketxo bat ematen diguten”, kontatu digu  Ati George Sokomanu 

vanuatuarrak. “Uste 
dut badituela dohai-
nak aurrelaria iza-
teko, zeren eta Adu-
ritz ostean, enfin…”. 

Herri mugimendu guztiek ohar batera-
tua argitaratu dute abenduaren 10ean, 
Durangoko Azokaren biharamunean, 
erabaki garrantzitsu baten berri ema-
teko: “Euskal Herria ez dago salgai” es-
logana behin betirako alboratuko dute, 
aurten Landakon saldu den guztia iku-
sirik. “Bai,  badakigu, 
kapitalismoa da; baina 
gure  kapitalismoa da 
eta gustatzen hasi zai-
gu”. Albisteak erreak-
zioak eragin ditu herri 
mugimendu horien ohi-
ko aurkarien artean ere: 
Confebaskek adierazi 
duenez, aurrerapausoa 
da, baina oraindik bide 
luzea dute egiteko he-
rri mugimenduek “es-
logan egokia” erabil-
tzen hasi arte: “Euskal 

Herria oparitu egiten dugu”. Durangoko 
Azokarekin lotuta, bestalde, lekukoek 
baieztatu dute Toti Martínez de Lezeak 
liburuak sinatzen jarraitzen duela eta 
eragin duen ilara ikusita, posible dela 
datorren urteko edizioa iritsi arte ho-
rrela jarraitzea.

%2853 hazi da semea Athletic-eko jokalari bihur 
daitekeela uste duen aiten kopurua

Toti Martínez de Lezeak beste pabiloi bat alokatu du Durangon 
liburuak sinatzen jarraitzeko

Noren semea den onena 
argitu nahian, bi guraso 
ostikoka kiroltasunez
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SAREAN ARRANTZATUA



                         itsasargiak
                             kultura
             beranduegi / humorea
                    bertso zaharrak
              kirol tribiala
                         perretxikoak
                               kultur tribiala
          estaturik gabeko herriak
                 esaera zaharrak
                                 ondarea
                    bizi baratzea
             ARGIA jendeak esana
                 aldaketa klimatikoa
 euskararen erabilerarako erronkak
Zeruko ARGIAren eta ARGIAren begietatik

eguna 
euskaraz 
irakurtzen 
hasteko !

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

9 e



OiardO KirOldegia (UsUrbil)
abendUaK 15, larUnbata

Lan  
berriaren  
aurkezpen  
emanaldia

Antolatzailea

Argiaren Adiskideak  
Usurbilgo Taldea

Eskuratu zure sarrera: 

& 943 37 15 45 
azoka@argia.eus

ren alde

bi saio: 16:00 eta 18:30
sarrerak: aurretik 7 euro, egun berean 8 euro (12 hilabete arteko haurrak doan)


