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EDITORIALA

Ez ditu edozein proiektuk 100 urte be-
tetzen. Are gutxiago euskara hutsez 
funtzionatzen duen komunikabide in-

dependente batek, bi estatuk haien legeen 
arabera menpean daukaten herri honetan.

Koldo Izagirrek Autopsiarako frogak 
liburuan zioen moduan, “herri izatea-
ren froga eta kontzientzia ematen ditu 
euskarak”. Zazpi lurraldeko Euskal He-
rria da Argiaren lurra, eta proiektu ho-
nen funtzio soziala euskararen geografia 
osoko eta diasporako herritarrei elka-
rren berri eman eta irakurgai komune-
kin elkar konektatzea da.

1919an Zeruko Argiaren lehen zen-
bakia Iruñean argitaratu zutenetik, 
orriotan geratu dira kontatuta Euskal 
Herriko garai ilunak bezala, herritarren 
lorpen itxaropentsuak. 80.000 artikulu 
eta 40.000 argazki baino gehiagok osa-
tzen duten artxiboa datorren urtean di-
gitalizatu eta euskararen egunean Ar-
gia.eus-en jarriz ospatu nahi dugu. Gure 
herriaren oroimen historikoa denok es-
kuragarriago izan dezagun. Argia he-
rri proiektua izaki, ondare hori, nola ez, 
lizentzia libreekin edonork erabiltzeko 
moduan zabalduko dugu.

Argiak ongi daki nondik egiten duen 
kazetaritza. Geroz eta agerikoagoa da 
sistema kapitalistak jendearen gehien-
goari bizkarra ematen diola, zibilizazio 
krisi larria gainean daukagula ikusten da. 
Etxera etorrita, pragmatismoaren ize-
nean batzuetan, zubigintzaren izenean 
bestetan, eskuina eremuak irabazten ari 
zaio ezkerrari. Instituzioen mugak inoiz 
baino agerikoago geratu diren garaiotan, 
txikitik, lokaletik, eguneroko konpromi-
soetatik ari diren eragileei arreta handia-
goa eskaintzea funtsezkoa da.

Objektibotasun faltsutik ihes eginez, 
zintzotasunez, elkarren zapalkuntzan oi-

narrituko ez den Euskal Herri aske baten 
alde, kalitatezko informazioa eskaintzen 
saiatzen gara. Komunikazio kabinetee-
tan aurrez fabrikatutako albisteetatik 
ihes; banku, multinazional edo alderdien 
kontroletik at; informazio kritikoa egitea 
betebeharra da guretzat. Belaunaldiz be-
launaldi, milaka lagunen topagune den 
hedabide independente bat merezi dugu, 
unean uneko indar harremanetatik kan-
poko analisia plazaratu eta agenda me-
diatiko ofizialetik kanpo uzten dituzten 
informazioak argitaratzeko. Daukagun 
informazioaren arabera hartzen ditugu 
erabakiak. Kazetaritza independenterik 
gabe ez dago demokraziarik.

BESTE EHUN URTEZ
Argiaren historian inoiz baino etxe gehia-
gotara heldu den aldizkaria da eskuetan 
daukazuna, zenbaki honetan egin dugun 
ahalegin bereziari esker. Ale bana bidali 
dizuegu milaka eta milaka laguni, batzuk 
zaharragoak besteak gazteagoak, harpi-
detzarekin noizbait proiektu honi bidea 
egiten lagundu diozuelako. Izan tarte batez 
ala bizitza osoan, den-denen ekarpenei es-
ker iritsi da Argia mendea betetzera.

Beren ondasun pertsonalak arriska-
tuz, proiektu hau kaputxinoen eskueta-
tik langileentzat eskuratu zutenei esker, 
kontziente gara Argian lan egitea gaur 
egun gure buruaren jabe izatea dela. Geuk 
erabaki bezala antolatzea. Egoki ikusten 
duguna idaztea, pasioz bizi ditugun gaiak 
jarraitzea, azken batean, geure begirada 
propiotik, munduan gertatzen denaren 
berri euskal komunitateari ematea.

Hala ere, badakigu biziraupena ez 
dugula bermatuta. Horren lekuko ehun 
urte hauetako debeku zerrenda luzea, 
zentsura, tortura, isunak eta beste he-
dabide askorekin alderatuta, babes ins-

tituzional ahula. Egunero lantokira sar-
tutakoan bete beharreko lehen helburua 
beste urtebete irautea dela badakigu. 
Horregatik asmatzen ditugu kazetari-
tzatik kanpo ere bestelako proiektuak, 
bidelagun zoragarriekin. Elkarlanaren 
pozak bizi gaitu.

Hedabide independente honen komu-
nitateko parte izan nahi baduzu, lantalde 
hau indartzen lagundu eta kazetaritza 
independenteaz gozatu nahi baduzu, 
esan beharrik ez dago, ateak zabalik 
dauzkazu. Munduan bakana den harpi-
detza eredua dugu indarrean, herritar 
ororen informatzeko eskubidea alda-
rrikatzeaz gain, posible egiteko asmoz 
sortu genuena. Egoera ekonomikoa ez 
dadin inorentzat oztopo izan. Dena sal-
gai jarri duten garaiotan, informazioa ez 
dezaten pribilegio bihurtu. Horregatik 
Argiaren alde ahal duzun eta egoki ikus-
ten duzun diru ekarpena egin dezakezu, 
eta bueltan nahi duzuna jaso: astekaria 
astero, bi astean behin, hilero, interne-
tez jarraitu eta paperean ez hartu... El-
kartasuna ardatz hartuta, komunitateak 
elkar eusten du hemen. Alde horretatik, 
lanean ilusioz jarraitzeko erregaia da 
azken urteetan ehunka eta ehunka bide-
lagun berri gurera nola batzen ari diren 
ikustea eta sentitzea. Noiz eta papera-
ren krisiaren erdian, noiz eta hedabide 
askoren sinesgarritasuna aspaldi ez be-
zala ezbaian dagoenean. Mendeurrena 
proiektu hau sendotzeko baliatu nahi 
dugu. Lagun gehiagorengana heltzeko. 
Eragiten jarraitzeko.

Ez ditu edozein proiektuk 100 urte 
betetzen, eta Argia da horietako bat. 
Seinale badela euskarazko kazetaritza 
independentearen beharra. Mundua 
dantzan ikusi nahi dugunontzat, bada 
ospatzeko motibo.

Euskal kazetaritza 
independentearen 
mendeurrena
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2018an agurtu gabe joan ginen, eta 2019a 
sartu zaigu Argiaren mendeurrenare-
kin batera. Zorionak zuri, zorionak guri! 
Egin dezagun putz eta euts diezaiogun 
erronkari: euskarazko kazetaritza inde-
pendenteak ehun urte bete ditu mundu 
makur honetan. Ez da makala. Oztopoei 
baino, irabazteko ditugun espazio berriei 
begira gaude. Eta zer arraio! egunero-
koan disfrutatzeari utzi gabe. Gazte bai-
kara gazte, eta baditugu 100 urte!

ARGAZKIA I IBAI ARRIETA 
TESTUA I AXIER LOPEZ

IRUDIAN, PORCO BRACO TALDEAREN KONTZERTU BAT.
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BILBOKO UDALTZAINAK 
GELDITU EGIN NAU. EUSKARAZ 
ARITZEKO ESKATU ETA BERE 
JARRERA ALDATU EGIN DA! ‘BI 
HIZKUNTZAK DIRA OFIZIALAK 
ETA NI BIETAKO BATEAN ARI 
NAIZ’. ADMINISTRAZIOAK 
EUSKARAZ ATENDI NAZAN NAHI 
DUDALA ESAN DIOT (...) BI ISUN 
JARRI DIZKIT

@azarramendi

VUELTA ZURE HERRIRA 
DAKARTENEAN, UDALAK 
DEKRETUZ 25.000 EURO 
EMATEN DIZKIONEAN ETA 
HERRIKO PLAZA ENPRESA 
ESPAINIARREN TXIRINGITOZ 
ETA POLIZIA NAZIONALEZ 
BETETZEN DIZUTENEAN... 
TXIRRINDUZALETASUNA 
PASATU ETA ALABAREKIN 
IGERILEKURA ZOAZ

@ielortza

HONDARRIBIKO HURRENGO 
APAIZAK #BETIKOTESTA 
EGIN BEHARKO DU 
HERRIAN GERATZEKO. ‘ZER 
DA TRADIZIOA?’, ‘ZER DA 
ADIERAZPEN ASKATASUNA?’, 
‘BETIKOKOEN EDO 
KARNABALEN ALDEKOA ZARA?’

@alai_ne

Garesetik Gasteizera eramango gaitu 21. Korrikak 2019an, apirilaren 4an hasi 
eta 14ra bitartean. Honetarako Klika lema aukeratu du Korrikaren antolatzaile 
den AEK-k. Klika egitera gonbidatuko gaituzte, aukera bat hartzera, euskararen 

hautua egitera. Konpromisoa eta akzioa hitzak erabili dituzte, eta hitzok irakurrita aza-
roaren 23ra egin dugu atzera, Euskaraldi betera. Hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa 
soziala deitu zaio Euskaraldiari. Hamaika eguneko ekinaldiak inertziak apurtzea eska-
tzen zuen, eta horretarako norberak bere buruarekin konpromisoak zehaztea eskatzen 
zuen. Beti –ahal zen denetan– euskaraz aritzeko erronkari eutsi eta uneoro “klika” egin, 
euskararen aldeko hautua egin. Konpromisoa eta akzioa. 
 Atzeraka beste jauzi bat eginez, Euskaraldiak 19. Korrikara garamatza, Lorea Agi-
rrek azken egunean irakurri zuen mezu hartara. “Ahaldunduko al gara?”, galdetzen 
zuen orduko hartan Agirrek. Euskaraldian behin baino gehiagotan entzun dugu 19. 
Korrikako lema: “Euskahaldun!”. Ariketa kolektiboa izanik eta txapa bidez elkar iden-
tifikatuz parte-hartzaileek akziorako babesa sentitu dutela aitortu dute, eta babesa-
rekin batera norbera ahalduntzeko aukera. Udaberrian badator milaka herritarren 
beste olatu bat eta izan dadila Klika egitea euskaraz ahalduntzea.

TESTUA I ONINTZA IRURETA AZKUNE  @oirureta

Olatu berria dator

KO
RRIKA

 KLIKA
 BID

EO
KLIPA

 - A
SIER A

RRO
ITA



PANORAMA І 9

Urtarrilak 13, 2019

“DE MIGUEL AUZIA EZ DA 
INONDIK INORA KASU ISOLATU BAT”
ADI, USTELKERIAREN AURKAKO ELKARTEA
“Azkeneko 40 urteotan erakunde publikoak bere probetxurako erabili dituen alderdi 
politikoaren kudeaketa eredua behar bezalako sakontasunez aztertzeko borondaterik ez 
dugu inondik inora ikusi” epaiketan. “Nekez pentsa daiteke EAJren egiturek gertatzen ari 
zena ez zutenik ezagutzen. Ez da inondik inora kasu isolatu bat, modu operandi berdina 
antzeman da kasu andanatan, den-denak EAJri lotuak: Marguello kasua, Osakidetzako 
iruzurra, Karrantzako purinak, Hiriko eta Epsilon, Cabieces auzia...”. 2018/12/19

GAIZKI ERRANKA EZ HANKA EZ BURU

Urte berriko 
asmoak

Dieta egiten hasi eta mehetzeko asmoarekin batera –zera, 
bihar hasiko naiz–, urtero bezala aurten ere gehiago idaz-
teko eta irakurtzeko asmoa badaukat. Batez ere, zutabe 

honetako interesei begira, prentsa gehiago irakurtzeko asmoa.
 Etxean estatu kolpe bat eman, telebistaz jabetu eta Ur handi-
tan maizago jarri behar dut; eta larunbatetan, ranchera baten le-
tra hondarrekoz ikasi edozein herriko jaixetan. Berria sakonago 
aztertu, eta Argiako blogak sistematikoagoki irakurri; nire bloga 
enegarrenez berpizten saiatu nahiko nuke, eta otsail aldera, adi-
bidez, zinema kritikari gazte jakin batekin nire adostasun eta 
miresmen –ez nahitaez hurrenkera horretan– erabatekoak adie-
razi, zinemari buruzko Telegrameko bere taldean parte hartzera 
utz diezadan. Euskal Herria ulertzeko, Atopia rol jokoa itsasargi-
tako izateko zin egin diot nire buruari, Diario de Navarra bezain 
zientzia fikzio gogorra ez izan arren. Xahori buruzko zer edo zer 
idatziko dut.    
 Errealitate honetako Espainian zer gertatzen den jakiteko, Eu-
ropako prentsa irakurtzeko promes egiten dut: iaz, Frantziako 
prentsari esker jakin nuen Vox alderdi ultraeskuindarra dela; 
Süddeutsche Zeitung-ek kontatu zidan Espainiakoa dela Euro-
pan estimu gutien duen monarkia, eta Neue Zürcher Zeitung-ek 
azaldu zuen epaileek politikariek ezarritako musikaren arabera 
egiten dutela dantza. Errealitate paralelo bateko Espainian zer 
gertatzen den jakiteko, berriz, Espainako hedabideei erne segi-
tuko diet: El Españoli esker jakin genuen Voxeko liderra gasolin-
degi batean gelditu eta Bimbo ogia eta Kinder arrautzak –baina 
ez normalak, aizue, txokolate zurikoak baizik– erosi zituela. Eta, 
aldi berean, saiatuko naiz gogoratzen euskaldun guziak ez direla 
Espainiaren menpe bizi.
 Aurten ez dut 1.800 karaktereko muga  gaindituko. Tira, 
hurrengo zutabean. 

SANTI LEONÉ
@ororostorm

ADUR LARREA
www.adurlarrea.com
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Euskal pentsionistena, dudarik gabe, 
2018. urteko borroka sozial nagusia 
izan da eta 2019an ere hala jarraituko 

du izaten, kolektibo jendetsu eta garran-
tzitsu hori ez da geldituko bere aldarri-
kapenak lortu arte. Duela hamar hilabete 
hasi ziren, Hego Euskal Herriko lau hiribu-
ruetan eta beste herri askotan elkarreta-
ratzeak eta manifestazio masiboak eginez, 
2018ko abenduaren 15ekoa kasu.
 Zentzuzko zerbait ari dira aldarrika-
tzen, egingarria, gobernuen partetik bo-
rondate politikorik balego: 350 eta 600 
euro arteko miseriazko pentsioen au-
rrean, gutxienez 1.080 euroko pentsio 
duina edukitzea denok. Europako Kar-
ta Sozialak hori aitortzen du. Gobernu 
autonomikoek eta Espainiako gobernu 
zentralak ezar dezakete pentsio hori, 
aurrekontu publikoek bere egiten badi-
tuzte horretarako beharrezkoak diren 
diru-partidak. Arazoa ez da dirurik ez 
dagoela, badago, baina gerra negozioe-
tarako, bankuak erreskatatzeko edo mo-
narkia anakroniko bezain alferrikakoa 
mantentzeko. Aberastasunaren banake-
ta justua falta zaigu, berdintasunarekiko 
konpromiso bideragarri bat. 
 Borroka sozial honek ispiluaren au-
rrean jarri du jende guztia, bereziki go-
bernuak eta alderdi politikoak. Egun-
go eta etorkizuneko pentsioak ziurtatu 
beharrean, pentsio plan pribatuak eta 
EPSV eta antzeko borondatezko aurrei-
kuspen entitateak  sustatzen dituzte, Gi-
zarte Segurantzaren kaltetan eta errenta 
altuenak dituztenen mesedetan. Ondo-
rioz, emakume eta gizonen arteko deso-
reka sozialaren arrakala handituz doa.
 Konpondu gabeko arazoa: gazteria 
borroka honen parte bilakatzea. Eu-
ren etorkizuneko pentsioak daude gaur 
egun arriskuan. “Borroka hau irabaziko 
dugu!”, oihukatzen dute pentsionistek. 
Ez bada atzera pauso bakar bat ere egi-
ten, seguru baietz! 

“Migratzaileen urtea izan da 2018, eta bide horretan doa 2019a ere. 
Baina ez guri lana “kentzera” migratzaile oldea datorrelako, batzuek 
saldu nahi diguten moduan, Europan migrazio politika gero eta gogo-

rragoak eta diskurtso gero eta xenofoboagoak zabaltzen ari direlako baizik. Eta 
hauteskundeen urtea izanik, gertuago eta ozenago entzungo ditugulakoan nago. 
Etekin politikoa bilatzen duten mezu interesatuek, dagoeneko ezagunak zaizki-
gun horiek, lekua egin dute gure gizarte prekarizatuan, legitimitatea lortzen ari 
dira iritzi publikoan, eta sortzen ari garen harresi mentalak ondoren harresi fisiko 
bilakatzen dira. Ez alferrik, migrazioa gelditzea helburu bakar duten 1.000 kilo-
metro harresi altxatu ditu urteotan Europak –Berlingo horma ohia halako sei–. 
Mediterraneoan hiltzen direnak ere ez dira gutxi. Eta sarraskiak berdin jarraituko 
du, migrazio politika goitik behera aldatu ezean.

HERRITAR SAREAK ERE BORROKAN
Aldiz, harresietatik eta politika instituzional eskasetatik urrun, aferari erantzun 
txalogarria eman diote herritar sareek. Gurera iristen diren migratzaileei, karita-
tetik harago elkartasuna eta babesa eskaini diete, eta harrera duina eta integrala 
aldarrikatzeko borrokara batu dira. Horiek dira, adibidez, “Euskal Herria, harrera 
herria” manifestua atera dutenak, Euskal Herriak etorri direnei besoak beti zabal-
du dizkiela gogoratuz; horiek dira datorren urtarrilaren 26an Irunen manifestazioa 
egingo dutenak, trantsitoan diren pertsonei elkartasuna adierazteko; eta horiek dira 
maiatzaren 5ean Europako hainbat hiri eta herritan mobilizatuko direnak, giza es-
kubideen defentsan. “Munduko pertsona guztien bizileku-eskubidea eta zirkulazio 
askea” eskatuko dute, inor ez baita ilegala, edo inork ez bailuke ilegal izan beharko, 
zer eta leku jakin batean eta ez bestean jaio delako. 

TESTUA I MIKEL GARCIA IDIAKEZ  @mikelgi
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Migrazioa 
erdigunean

JUAN MARI ARREGI

EKONOMIAREN TALAIAN ANALISIA

Urteko 
borroka 
soziala
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G7AK ERANTZUNA IZANGO DU BIARRITZEN
BIARRITZ. Abuztuan, Biarritzen egingo dute gailurra Mendebaldeko zazpi poten-
tzia ekonomikoek. Euskal Herriko hainbat eragilek plataforma sortu eta deia egin 
dute egun horietan mobilizatzeko, “kapitalismoak irudikatzen duen mundua errotik 
aldatzea beharrezkoa delako”. Pasa den abenduan plataformak Biarritzen deituriko 
manifestazioan (irudian), Frantziako Poliziak gomazko pilotak eta gas negar-eragilea 
erabili zituen haien aurka.
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EUSKAL ERAKUNDEAK

100
urte egin dituen bakarra ez da ARGIA. 1918ko irailean 
ospatu zen Oñatin Eusko Ikaskuntzaren I. Kongresua 
eta eman ziren Euskaltzaindia sortzeko lehen urratsak. 
Euskararen Akademia 1919an jaio zen.

50 urte dira Euskaltzaindiak euskara batua sortu zuela, 
hizkuntza arautu baten beharrari erantzuteko.

TESTUA I GORKA BEREZIARTUA @boligorria

Iazko albiste-bonba izan zen euskal 
kulturan: 25 urteko ibilbidearen os-
tean, Berri Txarrak taldeak, bai hemen 
eta bai nazioartean euskal rock talde 
ezagunenak, “etenaldi mugagabea” 
egingo du aurtengo Ikusi Arte Tour 
bira amaitzean. “Geratzeko beharra 
daukat, distantzia hartzekoa. Horren 
konplikatua eta sinplea da”, esplika-
tu zuen Gorka Urbizu taldeko abesla-
riak, argitaratu zuen komunikatuan.

Berri Txarraken 
birak markak 
hautsiko ditu 

SOLD OUT
Iruñeko Navarra Arenan joko du tal-
deak biraren azken kontzertua eta 
ikusmin handia eragin du: iazko 
abenduaren 19an sarrerak online sal-
gai jarri behar zituen plataformaren 
zerbitzaria erori zen, jasotzen ari zen 
bisita kopuruagatik. Zalantza gutxi: 
aurten gure inguruan publiko gehien 
mugiaraziko duten kontzertuak Berri 
Txarrakenak izango dira. 

KANTA BERRIEN ESPEROAN
“Adierazteko molde berriak bilatuko 
ditut” ere esan zuen Urbizuk etenal-
diaren berri ematerakoan. Esaldi ho-
rretan badago berri on baten espe-
rantza: kantak egiten jarraituko badu, 
2019tik aurrera inportanteena etor-
tzekoak diren abesti horiek dira, es-
ploratzen jarraituko duen artistak zer 
ekarriko duen, musikariaren zer fazeta 
dauzkan publikoak deskubritzeko. Ja-
kin-minak irabaz diezaiola nostalgiari.

EUSKAL ELKARGOA. Euskal Elkargoak otsai-
lean aurkeztu beharko dio Estatuari bere 
proiektu politikoa, eta urtea amaitu orduko 
legeak ematen dizkion eskumenak bere 
gain hartu. Lurraldeen arteko koherentzia, 
tokiko hirigintza planak eta garraioa landu-
ko ditu, besteak beste.

MARTXOAK 8. 24 orduko greba egingo da 
aurten martxoaren 8an. Iazko greba deial-
dia mobilizazio historiko bilakatu zen, 
mundu osoko hainbat herrialdetan milaka 
emakumek kaleak hartu baitzituzten. Pau-
so bat gehiago eman nahi du mugimendu 
feministak orain.

GIPUZKOAKO ERRAUSTEGIA. Gipuzkoako In-
gurumen diputatu Jose Ignacio Asensiok 
esana da: maiatzeko hausteskundeen au-
rretik piztu nahi dute erraustegia eta urrian 
jarri nahi dute erabateko funtzionamenduan. 
Hori ez gertatzeko zer egin, horra erraustegia-
ren aurkako mugimenduen 2019ko erronka.



Urtarrilak 13, 2019

12 І NET HURBIL

Oro har Europatik eta mundu aberatsetik aparte gertatzen dira gaur sarraski 
gehienak, nahiz eta tarteka zipriztinak helarazi gureganaino, herenegun New 
York eta Londresera, atzo Bartzelona eta Parisera, berrikitan Estrasburgora… 

Zertan aldatu da gerra mende honetan?
Bruno Cabanes frantsesak aurten plazaratu du Gerraren historia XIX mendetik 

gaur arte liburua. Elkarlanean jarri dituzte zortzi herrialdetako ziento erdi historia-
lari, soziologo, antropologo, politologo eta artearen aditu, aztertzen gatazka arma-
tuen transformazioa bai fronteei –daudenean– eta bai atzegoardiari dagokienean, 
eta beren eraginak gizarte, kultura, ekonomia eta politikan baina baita ere ekolo-
gian, erlijioetan eta giza-soinetan.

Mende batean gerraren bilakaerak aldatu ditu gudariak, beren kodeak eta beren 
arrazoiak. Derrigorrezko soldadutzak aspaldi ekarri bazuen zibilen eta militarren 
arteko bereizketaren ia desagertzea, biak erabat nahasi ziren boluntario iraultzaile 
mota berriak azaldu zirenean. XIX. mende amaierako garapen industrialak eta tekni-
karen aurrerapenek gatazka armatuen suntsiketa ahalmena errotik itxuraldatu zuen.

Hamarkada batzuetan, pasatu gara infanteriaren eraso masiboak ikustetik bon-
ba nuklearrera, eskualde jakinetara mugatutako liskarretatik mundu gerretara. Eta 
arras konplexuagoak dira gaur gudarien bezala zibilen aurpegiak, irudiak eta es-
perientziak. Aldaketa guztion mamiak laburbildu ditu obraren zuzendari Cabanes 
doktoreak liburuetan berezitutako La Viedesidées webgunean. Elkarrizketa horre-
tatik eta Mediapart guneari eskainitakotik laburbildu dugu gerraren mende bateko 
bilakaeraren historia.

XIX. mendeko gerrek segitzen dute gutxi-asko Clausewitz teorikoak XVIII.ean 
zabaldutako eredua: estatuen arteko gerrak, gehienetan lurralde gatazken ingu-
ruan. Herritar-gudariz osatutako armadek egiten diote elkarri borroka gudu zelaia 

den espazio fisiko mugatuan eta denbo-
raldi mugatuan, izan zitekeen egun bat 
edo gehiagokoak. Horra gerraren eredu 
klasikoa, XIX. mende osoan ikusi zena. 
Eredu hori krisian sartu zen 1914an 
lehertutako I. Mundu Gerran, batailen 
erabateko itxuraldaketarekin. Batetik, 
guduak pasatu ziren hilabeteetan lu-
zatzera eta borrokan ari ziren gizonen 
egoera ere erabat aldatu zen, amaitu 
zen ordu batzuetan gogor borrokatu eta 
gudu-zelaitik erretiratzen ziren garaia: 
orain lubakietan iltzaturik geratu behar 
zuten egun, aste eta hilabete luzeetan, 
lokatz eta izotzetan hiltzeko zorian. 
Arma berriek, izan gas, artileriaren obus 
edo bala, zauri larriagoak eragiten zituz-
ten, ikaragarriagoak, gorputzak desage-
rrarazterainokoak. Guduen heroikota-
sun klasikoak han amaitu ziren betiko.

Gerra eredu klasikoaren bigarren kri-
si handia II. Mundu Gerrarekin iritsi-
ko zen: 1945, lehen bonba atomikoa-
ren leherketa. Jendeak masa handitan 
hiltzeko gaitasun harrigarria erakutsi 

TESTUA I PELLO ZUBIRIA KAMINO  @pellozubiria

“Azkena izango al da” zioten 
1919an, mende bete geroago 
gerrak jarraitzen du

ZERUKO ARGIA SORTU ZELARIK 1919AN, I. MUNDU GERRA BIRRINTZAILETIK 
SENDATZEN HASI BERRIA ZEN PLANETA. ESPAINIAK GERRA HARTAN 
ZUZENEAN ESKURIK SARTU EZ ZUENEZ, HEGO EUSKAL HERRIKO ENPRESEK 
EUROPARA PRODUKTU GEHIAGO ESPORTATZEKO ABAGUNEA BALIATU 
ZUTEN. ALDIZ, IPARRALDEKO FAMILIEK LARRUTIK PAGATU ZUTEN MUNDUKO 
POTENTZIA HANDIEK BEREN NAGUSITASUNA JOKATUZ EUROPAN ERAGIN 
ZUTEN HEKATONBEA. EHUN URTE GEROAGO, GERRAK DIRA MUNDUKO 
ERREALITATE KONPLEXUAREN DATU GARRANTZIZKOENETAKOAK.
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eta gizadi osoa suntsitzea posible dela 
konstatatu zuen. Lehenbiziko aldiz ge-
rra bateko gertakizun nagusia batailarik 
gabeko une gako batean gertatzen da. 
Eta hori gutxi balitz, urte berean hasten 
da zabaltzen gerra formatu berri bat, in-
surrekziozko gerra, gerrillen gerra.

Gerrillak eta insurrekzioak dira gaur 
egungo gerra formaturik hedatuenak, 
eta justu horrek bihurtzen ditu hain 
ulergaitz. 1950 eta 1960ko hamarkade-
tan, Gerra Hotzaren amaiera arte, eredu 
klasikoek balio zuten fenomeno berriak 
ulertzeko. Baina gaur egungo gerrak eta 
beren biolentzien dinamikak konpreni-
tzeko gerraren historialariek gero eta 
gehiago jo beharra daukate antropologo 
eta etnologoengana.

Gatazka armatuak goxatu egin ote 
dira azken mende honetan? Ez, gerrak 
erradikaltzera jo du, zalantzarik gabe 
dio Cabanesek. Zergatik? Hasteko, guda 
egiteko baldintzak errotik aldatu dire-
lako. Gudariek aurre egin behar diete 
arma berriei, artilleria izugarri borti-

tzei, gasei… Soldaduen gorputzek arris-
ku gogorragoak jasaten dituzte gaur 
XIX. mendean baino. Bigarren aldaketa 
handia, zibilen kontrako bortizkeriak: 
XX. mende hasieran zibilak ziren gerren 
biktimen %10-%20, II. Mundu Gerran 
%65, gaur egun %90 dira. Hirugarren 
aldaketa bortizkeria ideologikoetan da-
tza, gerrak gero eta gehiago daude oi-
narrituta sustrai ideologikoak (etnia, 
arraza…) dituzten gorrotoetan, eta hau 
ere nahiko berria da. 

Gainera, gero eta zailago bihurtu da be-
reiztea estatu barruko gerren eta kanpo-
koen artean, horra brutalizazioaren eredu 
famatua. Mundu gerra bat luza daiteke, 
esaterako, ondorengo gerra zibiletan.

Aldi berean, egia da jendeek eraku-
tsi dutela gerra eta bere krudelkeriak 
arautzeko nahikeria. Horrela eraiki 
ziren zenbait arautze XX. mendean, 
nazioarteko hitzarmenetan bilduak 
batzuk eta beste batzuk kode milita-
rretan. Hala ere, Hagako, Genevako eta 
antzeko arauek –biktimei, zibilei, zau-

rituei edo presoei buruzkoek–, Men-
debaldeko jendeentzako baizik ez dute 
balio izan. 

Gaur egun egoera paradoxiko batean 
bizi gara. Soldaduak desagertzen joan 
dira espazio publikotik, gutxienez XX. 
mende erdi aldean ezagutzen genituen 
soldaduak, desfileak, erakusketa han-
diak, uniformeak, derrigorrezko solda-
dutza… Gaur operazio antiterroristetan 
agertzen direnean harritu egiten dira 
herritarrak.  Baina, aldi berean, gizar-
tea militarizatzen ari da. AEBetara bal-
din bazoaz, armadaren irudia denean 
ageri da. Gerraren bortizkeria etengabe 
daukagu presente telebista pantaile-
tan, film, joko eta entretenimenduetan. 
Hainbesteraino saturatu gaituztenez, 
bortizkeria banalizatzera iritsi gara eta 
azkenerako herritarroi erreakzionatze-
ko ahalmena kendu digute. Eta are kez-
kagarriagoa, atzerriko gerretan –izan 
Iraken edo Afganistanen– erabiltzeko 
ekoiztutako armak orain etxean hasi 
dira usatzen metropolietako poliziak.
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SOLDADU FRANTSESAK ERASOAN I. MUNDU GERRAKO GUDU BATEAN, PAS DE CALAIS DEPARTAMENDUAN. 
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Droneen erabilera da azken aldiko berritasunik handiena, 
eta hainbat kezka eragiten ditu. Droneak gai dira askoren ar-
tean harrapakin zehatz bat identifikatu, sarritan programa 
informatikoen bidez, eta hiltzeko honek erantzuteko aukerarik 
eduki barik. Bestetik, aurkitzen ditugu jende normalak goizean 
jaiki eta lasai ederrean bulego batera doazenak beren lan ordu 
batzuetan hiltzera milaka kilometrotara dauden beste jende 
batzuk, eta hau ere berria da.

Honek guztiak bakearen eta gerraren artean bereiztea 
zailtzen du. Gerra hainbeste aldatu denez, gerra saihesteko 
prebentzio lana ere konplikatuagoa da. Etika aldetik, arris-

kua ere badago gerra hutsaltzeko, azkenean gerra deitzeko 
edozein gatazkari. Uneotan arazo handienetakoa da gerra 
hasteko edo amaitzeko errito guztiak desagertu direla. 
Antzina, gerran sartu aurretik deklarazio bat zegoen, par-
lamentuaren onarpena eta abar. Orain gerran sartzen gara 
kasik oharkabean, herritarren ordezkariei  kontsultarik 
egin barik. Gerra hasterako, lehen herritarren mobilizazioa 
deitzen zen. Frantziak azken aldiz 1939an egin zuen mobili-
zazio deia, AEBek 1942an… ikusi bata bezala bestea geroz-
tik zenbat gerratan sartu diren.

“Gerra amaitzea”, berriz, gero eta gutxiago aipatzen dute 

I. MUNDU GERRAKO HEGAZKINA. I. MUNDU GERRAKO GUDUETAN AZALDU 
ZIREN LEHENBIZIKO HEGAZKINETAKO BAT, ARMADA FRANTSESAREN ‘VOISIN’ 
ABIOIA, BI MILITAR ETA AMETRAILADORA BAT ZERAMATZANA.
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historiagileek –Cabanesek dioenez– “gerratik irtetea” baizik. 
Hori hala da gerraren eta bakearen arteko porositateagatik, 
une batean bata dagoen ala bestea zehaztea oso zaila bihur-
tu delako. Herritarren artean izu berriak eragiten dituen 
terrorismoaren gaia ere hor dago: nola sailkatu hori, nola 
definitu, zein estatus eman erasotzen gaituenari, zein lege-
ren arabera epaitu zaurituak edo preso hartuak? Gudarien 
desmobilizatzea ere arazoa da gaurko gerretan, estatuen 
arteko gerra klasikoetan hori prozesu ezaguna zen, baina 
gaurkoetan? Haurrak ere erabiltzen direnean guduetan, nola 
desmobilizatu behar dituzu haur soldaduak?

XXI. mendean, horra beste mutazio bat,  potentzia handiek 
beren gerretarako gero eta gehiago mertzenarioak kontra-
tatzera jo dute eta honekin historian berrehun urteko jauzia 
egin dugu atzera, gerra kontrata pribatu handien esku utziz 
antzinako errejimenaren tresna bat berreskuratu dugu.

Baina historia zirkularra izan ez arren espiralean garatu ohi 
denez… horra Mendebaldeko potentziak nola hasi diren berriro 
soldadutza unibertsala ezartzen. Emmanuel Macronek hori ber-
tsio light batean egin duelako edo, gure inguruetan ez da pro-
testa antimilitarista ozenik entzun. Helduko da hori ere. Ager-
tuko diren bezala gerretako ahaztu aipa ezinak, desertoreak. 

GAURKO DRONE BAT ERASOAN. ESKIFAIARIK GABE GERRARAKO 
ERABILTZEN DIREN HEGAZKIN BERRIEN ARTEAN, ‘MQ-9A REAPER’ DA DRONE 
ERAGINKORRENETAKOA, MISILIK AURRERATUENAK JAURTITZEKO PRESTATUA. 
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CARLES PUIGDEMONT I CASAMAJÓ
KATALUNIAKO GOBERNUKO LEHENDAKARIA

Hamabi urte joan dira azkenekoz berarekin izan ginenetik. Belgikako 
Waterloora bidean irudi asko datozkigu burura arrapaladan: Puigdemont 
kazetaria, prozesuaren ilusio, indar eta etsipenekoak, Corrandes d’exili haren 
oihartzun mingotsak –“ez naiz herriminez hilko, herriminez biziko naiz”–, 
Espainiaren mendekua… Wellingtonek Napoleon garaitu zuen zelai 
haien ondoan ireki zaizkigu Kataluniako Etxearen ateak eta Kataluniako 
Gobernuko lehendakariak beso zabalik hartu gaitu. 

TESTUA I PELLO ZUBIRIA KAMINO ETA XABIER LETONA
ARGAZKIAK I DANI BLANCO

1991n ezagutu zintugun kazetari lanean.  Kataluniako 
komunikazio esparrua bapo ondu duzue hamarkada 
hauetan. Nola eragin du horrek guztiak independentzia 
prozesuan?
Komunikazioaren esparruan politikan bezala gertatu da, Ka-
taluniako kazetaritza modernitatera zabaldu da eta ez batak 
ez besteak ez zuten biziraungo begirada eta konpromiso hori 
gabe. Internet sortu zenean talde batek heldu genion sareari 
eta lortu genuen Kataluniako esparru mediatikoa abanguar-
dian jartzea. Gizarte digitalean buru-belarri gauden honetan, 
hori oso garrantzitsua izan da mugimendu independentista 
indartsua egituratu ahal izateko. Mugimendua ezin zen oina-
rritu ohiko hedabideetan, ohiko mediak ohiko estatuekin dau-
delako. Beraz, modu pribilegiatu batean egokitu zait bizitzea 
politikan eta kazetaritzan ematen ari den eraldaketa hori.

Nola jokatu behar da hizkuntza gutxituetatik estatuen 
aurrean? Gai hortaz jardun zenuen [gogoratu du Zubiriak, 
orduan Egunkaria-ko zuzendaria] kongresu hartan. Gaur 
egun, Katalunian sistemaren inguruko hedabide handiek 
ere katalana erabiltzen dute. Alde horretatik ere garapen 
handia izan duzue.
Globalizazioaz eta mugak gainditzeaz hitz egiten da, baina ezin 
da halakorik egin aniztasunari eraso egiten bazaio; ez da bate-
ragarria. Aitzitik, aniztasuna bere indar guztiarekin azaleratzen 
da mundu globalizatuan. Esaterako, Googlek egin duen inbertsio 
handienetakoa da Google Translate, hori ez da kasualitatea; horre-
kin lortzen du kulturen partekatzea, baina hizkuntzen onarpene-
tik abiatuta. Googlek erraza zuen hizkuntza bakar bat inposatzea, 
baina beste hizkuntza batzuei ere leku egin zien, horrela egokiago 
globalizatzen zelakoan. Beraz, hizkuntzen aberastasuna bakeari 
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eta giza eskubideei lotua dago, zenbat eta 
aniztasun linguistiko handiagoa, orduan 
eta berme demokratiko gehiago.

Interneten etorrera ezagutu duzu eta 
baita sare sozialena ere, zuk zeuk go-
bernatzen duzu zure Twitter kontua 
eta proces-ean zure mezuek oihartzun 
handia izan dute. Sarritan, ordea, sare 
sozialetan zuen aurka egin da inda-
rrez. Nola bizi izan duzu hori guztia?
Denak du bere alde on eta txarra, kontua 
da jakitea non ari zaren eta testuinguru 
hori menperatzea. Ezin zara sartu sare so-
zialetan hedabideen betaurreko zaharre-
kin, bestela tronpatuko zara. Sare hauek 
gehiagora egingo dute, beraz, presta gai-
tezen eta presta ditzagun gure gizarteak 
eszenatoki horretarako. Paperezko he-
dabideen azken hiru urteotako bilakaera 
kontuan hartuta, egiten badugu hamar ur-
tera begirako proiekzio bat ikusiko dugu 
etorkizuna gogorra dela hauentzat.

Aldiz, inkesta eta ikerketei so eginez, 
ikusten da hedabide elektronikoek gero 
eta indar handiagoa dutela, bereziki sare 
sozialetan. Jakina, hauek badute beren 
alde iluna, kontranarratiba edo gertaera 
faltsuen ingeniaritza ere hor da, baina hau 
ez da orain sortutako kontua. Bigarren 
Mundu Gerran ere ingelesen MI5 zerbitzu 
sekretuek erabiltzen zituzten zurrumurru 
eta albiste faltsuak etsaiari aurre egiteko. 

Marc Argemí-ren Rumores en Guerra libu-
ru zoragarrian primeran azaltzen da hori 
guztia. Hauen oihartzuna paperean askoz 
mugatuagoa zen, baina sare sozialekin in-
dar handia har dezakete.

Erreferendumaren egunean Argiako 
talde bat Bartzelonan zen, baina nik 
[Pello Zubiria] etxeko ordenagailutik 
jarraitu nuen eguna, eta inpresioa 
dut egun hartan gudu digitala iraba-
zi zenietela espainiarrei. Nola egin 
zen hori?
Lurraldearen kontrolaz ari garenean, 
ezinbestean jardun behar dugu fisikoa ez 
den lurralde digitalaz, eta hori oso ongi 
kontrolatu genuen. Esparru hori ez da 
gobernuena bakarrik eta gaur egun, da-
goen potentzial teknologikoarekin, ondo 
antolatutako herritar talde batek geldia-
razi ditzake, esaterako, erreferenduma-
ren errolda unibertsalari egiten zizkioten 
ziber-erasoak. Sarea eraldaketa politiko-

rako tresna da, demokraziaren kudeaketa 
ere eraldatuko duena eta, beraz, erronka 
zera da: abangoardia izan nahi dugu edo 
atzean ibili? Kataluniak beti nahi izan du 
abangoardia izan. Beraz, estandar orokor 
batzuk onartu aurretik –gainera eztabai-
dagarriak izan daitezkeenak–, sor ditza-
gun gure estandarrak eta egin dezagun 
guk nahi duguna.

2006ko maiatzean izan ginen [elka-
rrizketa sinatzen duten bi kazetariak] 
azkenekoz zurekin Bartzelonan eta 
bazkari hartan aipatu zenigun nola 
CDCko ingurumarian ari ziren egiten 
hausnarketa interesgarriak mugi-
mendu soberanistari buruz eta uste 
zenuela horrek emango zituela bere 
fruituak. Gero dena nola joan den iku-
sita, hausnarketa hura buruan iltzatu-
ta geratu zait [dio Letonak].
Orduan jada sumatzen genuen egoerak 
norantz egingo zuen. Bagenekien esta-
tutu berriak asko aldatuko zuela egoe-
ra, onerako edo txarrerako; ondo ateraz 
gero, burujabetza prozesuan pauso handi 
bat emango genuela, denboran indepen-
dentzia urrutiratu egingo zuela, baina de 
facto gerturatu egingo gintuela. Gaizki 
ateraz gero, aldiz, estatutua prozesu berri 
baten katalizatzaile izango zen. Ez gene-
kin zer gertatuko zen, jakina, baina bage-
nekien bidegurutze horretan geundela.

Bai, akatsa izan zen urriaren 
10ean parlamentuan 
independentzia 
aldarrikapenarekin 
aurrera ez jarraitzea
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Hortik aurrera buru-belarri sartu 
zinen politikan: CiUko parlamenta-
ria, Gironako alkatea, lehendaka-
ria… eta exilioa. Artur Masi leku-
koa hartu zenionean pentsatu al 
zenuen halakorik gerta zitekeenik?
Bai. Zintzoa izateko, prozesuaren ba-
lizko ondorioez aztertu genituen egoe-
ratan dena zegoen. Guztiari ematen ge-
nion probabilitate bat eta aurrera egin 
ahala espetxea edo erbestea hor ziren.

Europak dezepzionatu zaituela 
aipatu izan duzu. Gehiago espero 
zenuen?
Europak asko eman dit, Europako 
instituzioek dezepzionatu naute. Ez 
genuen espero gure independentzia 
sostengatuko zutenik, baina bai zer-
bait esatea EBko kide batek oinarrizko 
eskubideak bortxatzen dituenean. EB 
oso ausarta da Hungariaz ari denean 
eta oso koldarra Espainiaz ari denean. 
Estatu errepresore batek bi milioi per-
tsona baino gehiagori eraso egin zien, 
gehienei politikoki eta hainbati fisi-
koki ere bai. Eta EBren isiltasun hori 
oso etsigarria izan zen. Berdin da gure 
prozesuarekin ados egon ala ez. Edo 
bakarrik defendatuko dituzte haiekin 
ados daudenen eskubideak?

Txanponaren beste aldean Euro-
pako hainbat herrialdek –Belgika, 
Eskozia, Alemania, Suitza– ez dute 
zuen Espainiaratzea onartu eta ho-
rrekin bilutsik utzi dute Espainiako 
justizia.
Herrialde horietako epaileek hori 
erabaki zuten, herrialde horietan 
botere banaketa dagoelako. Botere 
banaketa eta justiziaren independen-
tzia gabe ezin da demokraziaz hitz 
egin. Hor dago Espainiaren arazoa. 
Angela Merkelek oso harreman ona 

izan zezakeen Mariano Rajoyrekin, 
baina inoiz ez litzaioke bururatuko 
Alemaniako justizian esku hartzea 
berea aurrera ateratzeko.

Germà Bel, Junts Pel Sí taldeko 
zure diputatu kidearen hitzak dira: 
“Erreferendum bat irabazten badu-
zu, berau betearazten jakin behar 
duzu”.
Hala da bai, baina erreferenduma tres-
na demokratiko gisa erabiltzen duzu-
nean, ustez demokratikoa den Esta-
tuari eta Europari begira, eta erantzun 
autoritarioa jasotzen duzunean, eran-
tzun behar duzu sortu den egoera be-
rria kontuan hartuta. Espainiak esan 
zezakeen, “tira, ez dut gustuko errefe-
renduma, baina negoziatu beharrean 
nago”; baina zera esan zuen, “ikusiko 
duzu, espetxean ustelduko zara, eta 
inori gehiagori ez zaio berriz halako-
rik egitea bururatuko”. EBn aurretik 
inoiz egin gabeko bidean saiatu gara, 
herrialde batek independentzia lor-
tzea biolentziaren erabilerarik gabe, 
eta horretan jarraituko dugu.

Baina Espainiak duen historia du, 
milaka polizia ekarri zituzten Bar-
tzelonara, “a por ellos” oihua nagu-
si zen Espainian… Zer pentsatzen 
zenuten bada?
Pentsatzen genuen Espainiak bide bat 
egin duela azken 40 urteetan, 30 urte 
EBn… horrek balio izango zuela ara-
zo konstituzionalak era autoritarioan 
konpontzeko Espainiaren tradizioa 
gainditzeko. Baina ez zen horrela izan, 
gutxietsi egin genuen Espainiaren 
egiazko izaera. Orain bere gordintasun 
osoan ikusi dugu Trantsizioaren iruzu-
rra gutxietsi genuela. Orain inoiz baino 
argiago ulertu da zer esan nahi zuen 
“lotua eta ondo lotua” hark.

Hori ere aurkitu dute Argiako kazetariek Wa-
terloon, Kataluniako lehendakari atzerriratua 
elkarrizketatzera heldu direnean. Erredak-
toreburu gaztea zen Puigdemont 1991n El 
Punt egunkarian azaldu ginenean Euskaldu-
non Egunkaria erditu berrirako ideia bila, “es-
pioitza industriala egitera gatoz”. Eskuzabal 
erakutsi zizkiguten Gironatik Kataluniara za-
baltzen hasia zen egunkari txiki eraginkorra-
ren barrunbeak. Hilabete gutxi beranduago, 
Puigdemontek, Donostiara hizkuntza gu-
txiagotuetako prentsaz hitz egitera etorririk, 
harritu gintuen bere diskurtso eta jokabi-
dearekin: etxekoa zirudien. Izarren batetik 
begira badago, Inma Gomila akordatuko da 
bere apartamentuan egindako afari hartaz. 
Internet iritsiko zen laster komunikazioaren 
esparrua hankaz gora ipiniz eta, Carlesek be-
rotasunez argudiatzen zuenez, txikioi aukera 
berriak emanez erraldoien artean duinago 
lehiatzeko. Agencia Catalana de Noticias-en 
errezibitu gintuen beranduago, ingelesezko 
Catalonia Today abian jarri zuen gero. Politi-
kara jauzi egitean harritu gintuen; ez gaitu 
ezustean harrapatu president lanean eraku-
tsi duen ausardian. 45 minutuak ziztuan pa-
satu dira Waterloon. Haize ona izan dezazue-
la lagun, Carles, zuk eta zure familiak. (Goian, 
berak 1993an Argian idatzitako artikulua).

CARLES, GIRONAKO KAZETARI LAGUNA
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tuekin erabaki zuzena hartu nuen. Espai-
niako Gobernuak zuzenean azaldu zigun 
urriaren 1a inflexio puntua zela eta elka-
rrizketa ezinbesteko zela egoera hartatik 
ateratzeko, baina egun batzuk geroago 
ohartu ginen iruzur egin zigutela. Bai, ba-
genituen amarruaren susmoak, baina Es-
painiako Gobernuak elkarrizketa eskatu-
ta, nik ezin nuen ezetzik esan. Ikasi dugu, 
antzeko egoera batean, Espainiak ez du 
bigarren aukerarik izango. 

Zerbait aldatuko zen urriaren 10ean 
independentzia aldarrikapenak au-
rrera egin izan balu?
Ez dakit, espekulaziotan sartzea litzateke, 
baina argi dut denbora pasatu ahala 1etik 
10erako tarteak garrantzi handia hartu-
ko duela eta 25etik 28rakoak garrantzia 
galduko duela.

Gerora argitaratu da ehunka guardia zi-
bil prest zirela parlamentuaren inguru-
marian independentzia aldarrikapena 
aurrera atera balitz bertara sartzeko.
Gu erbestean eta gobernukideak espe-
txean zirela argitaratu zen hori. Ez dakit 
egia edo gezurra den.

Clara Ponsatí, zure gobernuko Hezkun-
tza Saileko kontseilaria: “Matxinada-
rik gabe Estatua negoziatzera eseriko 
dela pentsatzea inozoa iruditzen zait”. 
Iragan irailean La Jornada egunkarian 
egindako adierazpenak dira.
Oraintsu egindako hausnarketak balio du 
honetarako ere. Zuk konfiantza eskatzen ba-
diozu Espainiako Gobernuari, zuk ere kon-
fiantza eman behar diozu. Baina amarrua 
da Espainiako Gobernuak jarduera politi-
korako darabilen oinarria. Hori gertatu zi-
tzaigun, eta ondorioz, gero etorritako guztia.

Erreferendumaren urteurrena da, 
jendetzak Errepublika indarrean jar-
tzea eskatzen du kaleetan. Zer pentsa-
tzen du une horietan lehendakariak?
2018ko urriaren 27an Legebiltzarrak agin-
dutakoa da, gutariko askorentzat oso bal-
dintza gogorretan. Agindu hori indarrean 
da oraindik eta, beraz, bete egin behar da. 
Baina guk aurreikusitako moldean egin 
behar da: tinkotasunez eta eraginkortasu-
nez, biolentziarik gabe eta, gainera, egoera 
bortitza nahiko lukeen estatu bati aurre 
eginez. Egunero ari gara errepublika egi-
ten, gaur egun Katalunia atzo baino subjek-
tu politiko gehiago da eta datorren urtean 
gehiago izango da. Kataluniako gizartea-
ren gehiengoak  –edozein pentsamoldekoa 
izanda ere– badaki atzera ezineko inflexio 
puntu baten aurrean gaudela.

Eta bi aukera hauen artean zer diozu? 
Bat, prozesua geldotu, nola segi haus-
nartu, instituzioak kudeatu, indarrak 
metatu… eta gero beste era batera 
segi; bi, oraingo prozesuarekin jarrai-
tu behar da buru-belarri.
Biak dira bateragarriak. Indarrak hartzen 
ditugu Errepublika egikaritzen dugu-
nean, eta egiten ez badugu ahuldu. Inda-
rrak bildu nahi dituenak badaki zer egin 
behar duen: aurrera egin.

Aurrera egiteko modu desberdinak 
dira. Urrian Jordi Cuixartek desobe-
dientzia zibilerako dei berezia egiten 
zuen Lledonersko espetxetik.
Desobedientzia zibila ez dugu guk asmatu, 
borroka ez-biolento guztietan egon da. Ga-
raipenaren errezetarako behar den guztia 
jarri behar da: erakunde autonomikoak 
zutik defendatu eta mantentzea, herrita-
rren mobilizazioak, nazioarteko diploma-
zia, desobedientzia ekintzak… Biolentzia 
ezaren kulturan daude horiek guztiak.

Aipatzen duzun garaipenaren erreze-
ta horrek Espainiako Estatuarekiko 
negoziazioan amaitu beharko du.
Estatuak erabakiko du ea negoziazio hori 
izango den nazioarteak gu errepublika 
independente gisa ezagutu aurretik edo 
ondoren. Lehenago bada hobeto, baina 
bestela ere hala izango da.

Zuen burujabetza prozesuan ba al du 
lekurik eskumen handiagoko autono-
mia batek?
Egungo egoeratik eta independentziara 
arte denak du lekua, katalanek hala era-
bakitzen badute. Urriaren 1ean erabaki 
zezaketen gaur egun bezala geratzea. Es-
painiako Gobernuarekin adostutako errefe-
rendum batean hori adosten badute, kata-
lanen erabaki burujabea izango da. Edozein 
eratan, gaur egungo Legebiltzarrean ez 
dago gehiengo nahikorik –PSCk bakarrik 
nahi du hori– estatutuaren erreforma bul-
tzatu nahi dutenek hala egin dezaten.

Urtarrilaren amaieran omen dator 
auzipetuen epaiketa. Independentzia 
prozesua nazioartekotzeko bigarren 
aukerarik handiena izango da –lehe-
na erreferenduma izan zen–. Zein 
izango da epaiketaren klabea?
Urtebete daramagu prozesua nazioarte-
kotzen eta une gorenetakoa Alemaniako 
nire atxiloketa izan zen. Horrek adieraz-
ten du seguruenik oso foko handia izango 
dugula gainean. Oso zuhurrak izan behar 
dugu. Guretzat absoluzioa da irtenbide 
justu bakarra. Zoramenean murgildu-

Iazko urriaren 1etik 3ra matxinada 
egoera bizi izan zen Katalunia osoan. 
Egoerak gainditu al zuen Katalunia-
ko Gobernua?
Ez, ez gintuen ezustean hartu. Urte asko 
egin ditugu mobilizazioetan, inkestak 
hor daude, badakigu zein den Katalunia-
ko errealitatea eta oso ongi konektatuta 
gaude harekin… eta horregatik, norbait 
ezustean harrapatu bazuen, horrek esan 
nahi du fantasian bizi zela.

2018ko urriaren 10ean ere Katalu-
niako Legebiltzarrean zen ARGIA. 
Itzela izan zen, tentsio handiko unea: 
Kataluniako Errepublika aldarrika-
tu zenuen eta, balizko negoziazioa 
medio, hurrengo segundoan horren 
ondorioak bertan behera utzi zeni-
tuen behin-behinekoz. Akatsa izan 
zen egun hartan errepublika guztiz ez 
aldarrikatzea?
Bai, akatsa izan zen. Emango dudan azal-
penarekin ez dut nire burua justifikatu 
nahi, egoera ulertzeko baliagarria izan 
dadin nahiko nuke. Orduan nituen da-
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ta daude Espainian, eta hortik ateratzea 
ezinbestekoa da.

Zoramenean izango dira, baina proze-
suaren arduradun nagusitzat jotzen 
dituztenak oso gogor zigortzeko au-
kera handia da.
Bai, Estatuaren ordezkari den fiskaltzak 
ere hori nahi du, baina gu ezin gintezke 
sartu krimenaren eztabaidan, hemen ez 
baitago inongo deliturik. Auzipetzea-
ren ikuspegitik, epaimahai honek ez du 
inongo bermerik legearekiko, zuzenbide 
estatuarekiko, eta orain ikusiko dugu 
Europak Poloniarekin bezala jokatzen 
duen edo ezikusia egiten duen. Europan 
hasi dira ateratzen ahotsak egoera hori 
salatzen, esate baterako Frantziako Al-
derdi Sozialistako lehendakaritzarako 
hautagai ohi bat.

Frantziak zein rol jokatzen du Katalu-
niako auzian?
Frantzia ez da [Emmanuel] Macron. Fran-
tziak sistema judizial indartsua eta serioa 

du, Belgika edo Alemaniaren parekoa, 
baina Frantzia eta Espainiaren arteko lo-
turak oso indartsuak dira. Frantziako gi-
zartea independentziarekiko aurkakoena 
izango da seguruenik, baina aldi berean, 
gizarte demokratiko baten oinarriak de-
fendatzeari oso emanak daude, oso bar-
neratua dute giza eskubideen defentsa.

Epaiketan gerta daitekeena eta Kata-
luniara itzultzeko zure aukerak lotuta 
daude. Alde horretatik emaitza txarra 
gogorra izan daiteke zuretzat.
Beno, badakizue, erbesteratuok ez gaude 
epaiketan. Banatu gintuzten auzipetze 
horretatik Europako justiziak Espainia-
ren eskakizunak atzera bota dituelako. 

Bai, badakigu, baina Oriol Junque-
ras 10, 15, edo 25 urtera zigortzen 
badute, zuretzat ere oso kaltegarria 
litzateke.
Hori gertatzea aberrazioa litzateke eta 
behartuko gintuzke orain baino askoz gogo-
rrago borrokatzera Europako justizia estan-

darraren gutxienekoak betetzen ez dituen 
estatu baten jarrera salatzeko. Espainiak 
jarrera autoritarioagoarekin erantzun nahi 
dio jadanik Europan autoritarioa den bere 
irudiari? Bide okerra. Belgikara borrokatze-
ra etorri gara, ez gordetzera. Hamaika egun 
preso egon nintzen Alemanian, lau hilabete 
baldintzapeko askatasunean, eta hala ere 
jarraitzen dut arriskatzen, Alemanian eta 
gero beste hainbat herrialdetan ibili naize-
lako, eta hala egiten jarraituko dut.

Espainian gauzak aldatzeko herrien 
autodeterminazioaren aldekoak batu 
eta “marea autodeterministak” –Pode-
mosekoen gisakoak– antolatu beharko 
liratekeela aipatu izan duzu. Egingarri 
ikusten dituzu?
Bai. Balore errepublikarretan eta autode-
terministetan sinesten duen jendea batzea 
ezinbestekoa da. Europan autodetermina-
zio eskubidea entzunarazteko ahots sendoa 
behar da, eta Espainiako politika baldintza-
tu ahal izateko ere bai. Modu askotara egin 
daiteke hori, baina hau da bat.  

Espainiak zera esan zuen: 
‘Ikusiko duzu, espetxean 

ustelduko zara eta inori 
gehiago ez zaio bururatuko 

erreferendumik egitea‘
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JUNE FERNÁNDEZ
KAZETARIA
@marikazetari

Sareak eta 
deskolokeak

Asteak eman ditut Argiaren mendeu-
rrena dela eta zer idatzi pentsatzen. 
Egundoko erronka iruditzen zait, 

nahiz eta Mikel Asurmendik –kolabora-
tzen daramatzadan bost urte hauetan nire 
editore estimatua– beti egiten dudana 
egin dezadala aholkatu izan. Bitartean, 
nire urtebetetzea ospatu dut eta puntua 
egiteko kit bat oparitu dit bikotekideak. Bi 
jostorratz luze eta gorri, artilezko hiru ha-
ril koloretsu, eta gida azkar bat. 

Txikia nintzenean amama Otiliak triko-
tatzen irakatsi zidan. Barbie panpina janz-
teko lauki bat egitea baino ez nuen lortu, 
baina tira, oroitzapen hori grabatuta geratu 
zait. Hala ere, 34 urte bete arte ez naiz nos-
talgiatik ekintzara pasa. Amamak dagoene-
ko ez du punturik egiten. Youtuber batekin 
berrikasi dut, hipster gehienek bezalaxe. 

Ehuntzeak ideien eta emozioen jarioa 
errazten duela diote. Trakeski puntua egi-
ten nenbilen Argiaren ehungarren urte-
betetzerako ehuntzeari buruz idaztea oku-
rritu zitzaidanean. Emakumeen ondare 
preziatu bat –ehungintza kultura, zientzia, 
ekonomia eta zaintza baita– galtzen ari 
da, baita emakumeen topagune baliotsu 
bat ere. Emakumeak ehuntzeko elkartzen 
direnean bere saminez eta pozez barra
-barra hitz egiten dute. Hala ere, maiz en-
tzun diot feministaren bati adineko ema-
kume talde soziokulturalei erdeinuz “las 
del macramé” deitzen. Jostea politikoa ez 
balitz bezala, emakumeen elkartasun eta 
zaintza sareak baliotsuak ez balira bezala.

Baina artikulu hau mentalki idaz-
ten nenbilela, folio txuriaren beldurrez, 
Twitterren sartu eta niri zuzendutako 
bi txiok kezkatu eta gogaitu ninduten. 
Lehenengoa, ezagutzen ez dudan ema-
kume batena: “Barkatu, baina ez dut 
ulertzen zergatik moderatuko duzun 
haurdunaldi subrogatuaren erregula-
zioari buruzko mahai-inguru bat”. 

A ze bekatua, momentuko eztabaida 
sozial konplexu bati buruzko solasaldi 
bat moderatzea! Bigarrena, eragin han-
diko feminista batena, Pikara magazina-
ren Miss Universo lehiaketan emakume 
transen parte-hartzeari buruzko erre-
portaje baten harira: “Harritu eta desko-
lokatu nau espazio misogino eta mafioso 
baten justifikazioak”. Hara, txiolari ho-
nentzat ere gai bati buruz debatitzeak 
gai hori legitimatzea dakar! 

La Marea egunkariaren txosten bat ira-
kurri berri nuen egun hartan: Ñabarduren 
premia. Sare sozialek iritzi publikoaren 
polarizazioan izan duten ardura aztertzen 
du. Eta irakurleen sostenguan oinarritzen 
diren medioek autozentsurara jo ahal du-
tela euren harpidedunak galtzearen bel-
durrez. Pikara-n arrisku hori ondo eza-
gutzen dugu, esaterako aktore porno bati 
elkarrizketa egin nionean, prostituzioaren 
abolizioaren defendatzaile askok gure al-
dizkariari boikot egitera deitu zuten. “Ez 
zaitezte inoiz adostasun osoz irakurtzen 
duzuen hedabide batez fidatu, kazetari-
tzaz mozorrotutako panfleto bat izango 
baita”, erantzun zuen Andrea Momoitiok 
orduan. Ez da kazetaritzaren lana irakur-
leak kontentatzea, pentsaera kritikoa sus-
tatzea baizik.   

Zenbat presio, haserre eta krisiri eutsi 
izan dio 100 urtez Zeruko Argia izen kris-
tauarekin jaiotako aldizkari honek? Zen-
bat harpide galdu ditu pauso ausart edo 
deseroso bat eman duen bakoitzean? Eta 
zenbat irabazi?

Harrigarria eta deskolokantea da 1919. 
urtean Kaputxinoek sortutako aldizka-
ri bat egun Euskal Herrian mugimendu 
sozialekin estu lan egiten duen hedabide 
profeminista izatea. 

Harritua eta deskolokatua dagoela ba-
dio irakurle batek, kazetariok lan egokia 
egiten dugunaren seinale. 

Beste ehun urtez harritu eta deskoloka-
tu gaitzan opa diot Argiari!  

MAIZ ENTZUN DIOT FEMINISTAREN 
BATI ADINEKO EMAKUME TALDE 
SOZIOKULTURALEI ERDEINUZ
“LAS DEL MACRAMÉ” DEITZEN. 
JOSTEA POLITIKOA EZ BALITZ 
BEZALA, EMAKUMEEN ELKARTASUN 
ETA ZAINTZA SAREAK BALIOTSUAK 
EZ BALIRA BEZALA
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Iraganaren 
argia

Urte berria hasia dela eta, denok 
bat besteari opatzen diogu zorio-
na, esperantza izanez etorkizuna 

iragana baino gehiago argi ekarle iza-
nen zaigula. Hain zuzen ere, orainaldia 
goibel agertzen zaigun garai hauetan 
–bake prozesuaren aitzinatze motelegia, 
miseria sozialaren hedapena, euskara-
ren gainbehera, eskuin muturraren ga-
raipenak, klima aldaketa, migratzaileen 
zapalkuntza, eta abar–, ateriak gerorako 
ditugu igurikatzen anitzek, eta itxaropen 
horretan egiten dugu lan.

Jo eta ke ari gara arlo guzietan, tarra-
pataka, presazko arazoak konpontzeko 
presiopean, denbora murritzegia bai-
menduz geure buruari geldialdiak egi-
teko eta burumuina serioski elikatzeko. 
Garaikidetasunaren eta etorkizunaren 
prestaketaren premiak dizkigu egune-
roko ekintza eta eleak moldatzen. Bizki-
tartean, iraganaren argia baitezpadakoa 
dugu eginbehar horietan, eta iruditzen 
zait argi horren eskasa gero eta gehiago 
zaigula eskas.

Adibide konkretutzat daukat Ipar 
Euskal Herriko historiaurreko arkeolo-
goen egoera larria. Gauzak diren bezala 
errateko, hirurogei urtez petiko bi ar-
keologo profesional baizik ez dira aurki-
tuko eskualde honetan: batek lehen giza 

presentzia du aztergai, besteak lehen 
laborarien aztarnak. Beren ikerketen 
balioa ezagutua da, bai Euskal Herrian, 
bai atzerrian. Tokiko jendeek beren inte-
resa erakusten diete bi gazte horiei, he-
rrietan egiten dituzten hitzaldietara joa-
nez, eskoletara gonbidatuz. Baina hara: 
haien ikerketak diruztatuko lituzkeen 
tokiko erakunderik ez dute aurkitu, eta 
ondorioz, profesional moduan ez, baina 
boluntario gisa segitu beharko lituzke-
te beren miaketak, ogibidea xerkatuz 
Euskal Herritik kanpo, arkeologiak balio 
ofiziala daukan lurralde arrotzetan. 

Argi dago Euskal Elkargo berriaren 
gain litzatekeela tokiko arkeologiaren 
garapena, berriki kontratatu dituen 
hainbeste funtzionarioen artetik bi gaz-
te haiek ere enplegatuz. Zergatik ez ote 
du egiten?   

Teknikariek gaina hartu dietelako hau-
tetsiei? Arduradunei ideologikoki dese-
gokia zaielako iragana gehiegi ikertzea? 
Alta, euskaldunok lehenik, besteek ondo-
tik, on genuke gure historiaurrea hobeki 
ezagutzea; ikasle eta irakasleek nahiko 
lukete euskarazko eskuliburuetan duela 
berrogei urteko datuak erreberritzea. 

Entzun ditut batzuk erraten Ipar Euskal 
Herriko euskaldunek berek nahitara ozto-
patzen dutela historiaurreko arkeologia, 

hots, euskararen aztarnarik aurkitzen ez 
den garaiko arkeologia, beren buruaz eta 
beren hizkuntzaz daukaten “kontaketa na-
zionala” deuseztatuko lukeelakoan.  

Nik ez dut uste hori egia denik: konta-
keta nazionalak, mitoak, baitezpadakoak 
dira hizkuntza eta kultura baten bizi-
raupenerako –Asisko Urmenetak ederki 
erakutsi du hori Gartxot figuraren bi-
dez; baina ez dut uste euskaldun gehie-
nak ikerketa zientifiko berrien beldur 
garenik, ez ditugulako gure hizkuntza 
eta kultura arrazoi historikoengatik soi-
lik salbatu nahi. Iruditzen zait alderan-
tziz Ipar Euskal Herrian historiaurreko 
arkeologia profesionala sostengatzeko 
ahalmena daukan erakunde bakarrak 
ez duela hori egin nahi gure ondarea ez 
duelako funtsez kontuan hartzen: behar 
kultural garaikide larrienei bakarrik es-
kainiz arreta, parte hartzen du gure ira-
ganaren ukazioan.

Eneko Bidegainek Lurraldea eta he-
rria (Pamiela, 2018) saiakeran egin pro-
posamenetan dago erakunde bateratzai-
learena: gerorako itxaropena dut ere 
erakunde hori, bereziki ikerketa arloan, 
Euskal Herri osoko ikerleak sostengatu-
ko lituzkeen erakundea, iraganaren ar-
gia ekar liezagukeen etorkizuneko era-
kundea, hots. 

ANTTON OLARIAGA
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Orain ehun urte Zeruko Argia argi-
taratu zen eta bederatzi hilabete 
geroago Eusko Ikaskuntzak Eus-

kal Herriko Udal Administrazioaren Ba-
tzarra antolatu zuen. Halere, katalanen 
atzetik genbiltzan, 1914an Kataluniako 
Mankomunitateak argia ikusi eta honen 
lidergopean 1919ko urtarrilaren 19an 
Kataluniak estatutu proiektu bat onartu 
zuen. Madrilek bertan behera utzi zuen, 
Espainiak ez zuen parte hartu Lehen 
Mundu Gerran eta, ondorioz, iberiar pe-
nintsulako estaturik gabeko nazioek ez 
zuten izan Europako beste herrialde as-
kok izan zuten abagunea autonomia edo 
independentzia eskuratzeko. 1910ean 
Europan 25 herrialde independente zeu-
den, 1919an 32 ziren borroka geopoliti-
koaren ondorio gisa. 

Ehun urte geroago gauzak ez dira asko 
aldatu. Kataluniak estatu bat eraikitzeko 
borondatea erakutsi du, Euskal Herria 
aldiz, lan horretan ahul dabil. Edonola 
ere, batak zein besteak estatu bat esku-
ratu nahi badute argi eduki behar dute 
giltzarri nagusia borroka geopolitikoak 
izaten jarraitzen duela, gehiengo zaba-
len logikarekin batera. 

Kostu baxuko independentziaren pro-
paganda agortuta dago. Kataluniak mar-

txan jarri zuen autodeterminazio eskubi-
dea eskuratzea borroka liskartsuak bere 
barne –gehiengo txikiak eta gain hartu 
nahi ez diren kostuak– eta kanpo mu-
gak –geopolitikoa– topatu ditu. Espainia 
negoziatzera derrigortzeko liskarraldia-
ren gradua handitu behar da, baina kata-
lan jendarteko gehiengoa ez dago prest 
bere ongizatea arriskatzeko. Errealitate 
honi aurre egiteko irtenbide beharrez-
koa, baina ez nahikoa da independen-
tismoak bere babesa handitzea. Jakina 
da aldebakarreko sezesio prozesuek he-
rriaren babesa argudio bezala jarri dute-
nean, mahai gainean gutxienez bi herene-
ko gehiengoa jarri dutela parlamentuan 
edota erreferendumean. Hau epe ertai-
nean lortzeak ez dirudi ezinezko marka, 
Espainiaren trakeskeriak eta indepen-
dentismoak arlo sozial eta kulturalean 
duen lidergoak ahalbidetu dezakete.

Gehiengoa luzatzea posible bada Ka-
talunian, aldagai geopolitikoa ondo in-
terpretatzeak zailagoa dirudi. Orain arte 
katalan independentismo hegemonikoak, 
eta berriki Euskal Herrikoak ere bai, desa-
nexioaren paradigma besarkatu dute, hau 
da, estrategia da Mendebaldea lausenga-
tzea adierazteko termino geopolitikoe-
tan sezesio prozesua ez dela arriskutsua. 

Kontua da Espainiak gauza bera egiten 
duela sinesgarritasun gehiagorekin, izan 
ere, lurralde eremu handiagoa duen Es-
tatua baita. Ondorioz, egun munduak bizi 
duen borroka geopolitiko gordinaren er-
dian, Mendebaldeak ez du bere gogoz Es-
painia haserretuko. Hobe Espainia osoa 
aliatu/menpeko gisa izatea, Katalunia eta 
Euskal Herria soilik baino. 

Azaldutakoagatik esan daiteke esta-
tu independente bat erdiesteko bidea ez 
dela Mendebaldea losintxatzea, baizik eta 
bere kontraesanak bilatzea XXI. mendeko 
diplomazia multipolarra garatuz. Hipote-
si alternatiboetan sartuz, iberiar penin-
tsulan sezesio prozesuak lagunduak izan 
zitezkeen Europar Batasunaren integra-
zioaren eta federalizazioaren bizkortze 
prozesu baten bidez, Madrilek Brusela-
ren mesedetan lurralde subiranotasuna 
galduko balu. Hipotesi hori, ordea, ez da 
batere sinesgarria, ez behintzat mundu 
multipolarraren aldeko indarrek beraien 
posizioak indartzen ez badituzte edota 
hegemonia berri bat (Txina) agertzen ez 
bada. Orduan bai, Espainiaren desinte-
grazioa etor daiteke edota Europar Ba-
tasunaren integrazioan azelerazio handi 
bat Europaren gainbehera pribilegiatua-
ren kudeaketa hobeago bat egite aldera. 

ASIER BLAS MENDOZA
EHU-KO IRAKASLEA
@AxiBM

Ehun urte 
eta gero geopolitikak 
agintzen du
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EDU ZELAIETA ANTA
IRAKASLEA ETA IDAZLEA

Ikaslagunak

Magrisen profezia

Ikasketa prozesua konplexua da. Kon-
plexua, eragile ugarik, zentzumenek 
eta sentimenduek hartzen dutelako 

parte. Ez da lineala, emaitzak ez baitira 
bizigaien batura hutsa. Anitza ere bada, 
guztiok ikasteko ahalmena eduki arren 
gure ezaugarriek anitza egiten dutela-
ko sorkuntza zein emaitza. Eta akrobata. 
Akrobata ere bai, pentsamenduak saltoka 
ibiltzen direlako eremu batetik bestera.

Onartu egiten dugu ikasketa prozesua 
kutxa batean sartzerik ez dagoela, hamai-
ka estimuluk eragin arren haien eragina 
ez dela zertan berdina izan, bakoitzak 
gauzak ulertzeko modu desberdinak di-
tugula, arreta denbora luzez mantentzea 
ezinezkoa dela, pentsamenduek etenak 
eta saltoak dituztela… Orduan, formaltzat 
hartzen ditugun ikasteko eremu gehiene-
tan, zergatik ez ditugu ezaugarri horiek 
kontuan hartzen? Zergatik fikziozko mu-
gak ezarri? Uste dut jarrera horiek ikaste-
ko prozesuaren kontra egiten dutela eta 
sorkuntzarako zein bizitzarako kontrol 
sistema direla.

Gehienetan hezkuntza formalean ikas-
ketak nagusiki gidatuak dira. Teoria baten 
inguruan narrazio hertsi bat sortu ohi da, 
eta irakasleok horren bueltan dihardugu 
gidoitik ezer gutxi edo ezer atera gabe, 
hartzaileari garapenerako aukerak mu-

rriztuz. Erakundeentzat zein irakasleon-
tzat espazio kontrolatuak sortzen dira 
horrela eta, bi entitate horien nagusitasu-
na hauspotzen duten botere harremanak 
eraikitzen dira. Irakasleok jakituriaren 
itsasargia? Bai zera! Eta, jaberik ba al du 
irakaskuntzak? Ezezkoan nago ni. Estati-
koa zein norabide bakarrekoa den hez-
kuntza sistemak ezagutzen duguna beste 
modu batean errepikatzera kondenatzen 
gaitu eta, hori nahi ez badugu behintzat, 
hezkuntza sistemaren oinarriak aldatu 
beharko genituzkeela uste dut.

Irakasleen eta ikasleen arteko mugak 
lausoak izango balira, adibidez, etenga-
be trukatuko lirateke rolak eta ikasketa 
komunitarioetara bideratuko ginateke. 
Desikastea arbuiatuko ez bagenu, ikas-
keta prozesu holistikoagoetan aurkituko 
genuke arnasa, josi eta askatzen diren ja-
kintza birmoldatuak eratzeari beldurrik 
izan gabe. Enpatian oinarritutakoak eta 
irekiak diren baliabideak sortuko bageni-
tu, ikaskideak izango ginateke…

Hezkuntza motek bizitzeko ereduak 
transmititzen dituzte eta alderantziz. Al-
daketak nahi baditugu geruza anitzeko 
dimentsio konplexuetan sentitu/pen-
tsatu/ekin beharko dugu. Ez dakit nola 
egiten den baina, badakit ikaslagunak 
nahi ditudala. 

Claudio Magrisen Mugak saiakera 
laburra berriz irakurtzen ari nin-
tzela topo egin dut haren profezia 

batekin: “Gure etorkizunean mamu ba-
ten itzala ageri da: hainbat eta hainbat 
gizon-emakumeek, oinazeak eta goseak 
akuilatuta, beren sustraiak, beren mu-
gak bertan utzi eta beste herrietara alde 
egingo dute, gorrotoa eta beldurra sorta-
raziz, eta ondorioz hesi gehiago altxarazi-
ko dira (…) halakoa izango da, etorkizun 
hurbilean, Europaren existentzia edo ha-
ren duintasuna behintzat”.

1995ean argitaratu ziren Magrisen 
arestiko hitzok, Koldo Biguriren itzulpena-

ri esker. Jaioterriko frontiera-tik ari zaigu 
testuan Triesteko idazlea, eta, bidenabar, 
Europako fronte(r)ez. Gutako inor gutxik 
i(ra)garriko zuen Berlingo Harresia erora-
razi zen lekuan beste zenbait eraikiko zire-
la hurrengo hamarkadetan. Datuak, baina, 
ez gaitu toki onean uzten: hamaika murru 
omen zeuden zutik Berlingoaren ondotik; 
70 baino gehiago omen daude egun. Hau-
teskundeek ere erretratatzen gaituzte han 
eta hemen: murru berrien promesek boto
-zaku gizenak erakartzen dituzte.

Nietzscheren galdera batekin bukatu 
zuen saiakera Magrisek: “Non senti nai-
teke etxean?”. 
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Irail amaierarako plan ezin hobea izan 
daiteke. Hartu Goierri Valley-n egin-
dako autobusa, eta joan Bermeo Tuna 

World Capital-era. Erosi garagardo pa-
rea Izaro Irish Pub-en, eta gozatu estro-
padez, moila gainean eserita. Ziur trai-
neruren batean badagoela BAT Basque 
Team-en dabilen arraunlariren bat, eta 
agian Go Fit Hondarribia-k irabaziko du 
estropada. Kirola atsegin ez bada, ger-
tu dago Urdaibai Bird Center. Iluntzean, 
Gipuzkoara joan eta Basque Culinary 
Center-en afaldu ostean osteratxoa egin 
daiteke Donostiara, San Sebastian Re-
gión-en zer aurkituko.

Jon Ander de la Hozek Berria-n 
2018ko maiatzean idatzi zuen Euskara-
ren hazia, lore erdaretan erreportajetik 
hartutako hitzak dituzue goikoak, eta 
guri ezin egokiagoak iruditu zaizkigu 
honako hausnarketa hau proposatzeko.

Gaur egun, 2019. urtean, euskaldu-
nok  gure kultura eta ohiturak “lau hai-
zetara” zabaltzeko daukagun grina honen 
barruan, ahaztu egin al zaigu hizkuntza 
ere zabaltzea? Ez al da euskara euskaldun 
egiten gaituena? Uneoro gauza guztiak 

internazionaltzen ditugu, mundu guztiak 
gozatu dezan gure kulturaz, baina ahazten 
ari zaigu euskaldunok garela gozatu behar 
dugun lehenengoak, gure herria baita. 

Goiko adibideotaz gain, beste milaka 
jarriko nituzke BEC (Bilbao Exhibition 
Centre), Itzulia Basque Country, Donos-
tiCup… Baina gaurkoan Donostiako Zine-
maldian zentratuko gara. Ez dakit gogoan 
duzuen, baina Donostia Zinemaldiari 
logoa aldatu zioten iaz, aurrerantzean 
SSIFF izena du, hau da, San Sebastian In-
ternational Film Festival izenarekin indar 
eta oihartzun handiagoa hartuko duela-
koan egin omen dute aldaketa hau.  

Iritzia ematen hasi baino lehen, zen-
bakiekin hasiko gara: Donostiako 60. 
Zinemaldian 157.256 ikusle izan ziren; 
62. edizioan berriz, 158.608; eta  63. edi-
zioak, guztira, 174.901 ikusle izan zituen. 
Ez al zaizue iruditzen zinemaldia bera ari 
dela zabaltzen berez? Beharrezkoa al da 
euskara alde batera uztea?  Guk, Lauaize-
ta Institutuko ikasleok, pentsatzen dugu 
euskal kultura euskara erabiliz zabaldu 
behar dela; batez ere, gure iritzian, eus-
kara euskal kulturaren partea delako, eta 

benetan “lau haizeetara” zabaldu behar 
baldin badugu, pack guztia zabaltzea de-
lako egokiena gure ustetan. 

Berdina izango litzateke Kataluniako 
Castellers-ei izena ingelesez jarriko ba-
genie? Edota urrutiago joanda, Halloween 
iparramerikar festari Ilunabarra deituko 
bagenio, berdina izango litzateke? Gauza 
da besteen kulturak –askotan, ez  beti– 
jatorrizko hizkuntzan ezagutu eta barne-
ratu ditugula arazorik gabe; gure kultura 
zabaltzerakoan ordea, gure hizkuntza za-
balkuntzarako arazo bat dela pentsatu 
dugu, eta horra hor gure akatsa.

Euskaldunak gara, euskal hiztunak, kul-
tura zoragarria dugunak, eta munduari 
gure kulturaz gozatzen utzi nahi diogunak; 
baina, ez dezagun ahaztu euskara dela eus-
kaldun egiten gaituena, eta euskara ere ha-
rro egoteko eta “lau haizeetara” zabaltzeko 
hizkuntza eder eta sakona dela.

Hau da gure hausnarketa, ez dugu 
pentsatzen iritzi xume honekin Zine-
maldiari logoa aldatuko diogunik, baina 
zuek, irakurleok, hausnartzera bultzatu 
nahi zaituztegu, hori baitaukagu helburu. 
Beraz, lortu dugu gure helburua? 

MALEN UBIRIA
DONOSTIAKO LAUAIZETA INSTITUTUKO 
3. MAILAKO IKASLEEN IZENEAN

Lau haizeetara edo 
a los cuatro vientos?
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Euskaldunok ez dugu egun hezkun-
tza-sistema propiorik, osasun edo 
ogasun-sistema propiorik ere ez 

dugun bezala, edo zer esanik ez, gober-
nu propiorik. Horixe da gure arazoa, 
herri menderatua izanik bahitu egin 
zaigula propiotasuna kudeatzeko bote-
rea edo geurea-ren gaineko kontrola, 
bereak inposatu ahal izateko bertako 
erakundeak indargabetzen saiatzen de-
lako beti menderatzailea. Estatu oku-
patu guziek dituzte beren lurraldean 
okupatzailearenak diren erakundeak, 
eta horregatik da oso garrantzitsua ho-
rrelako herrientzat beraiena dena eta 
ez denaren artean ezberdintasuna ongi 
egiten jakitea, analisi ororen abiapun-
tuan berea eta arrotza-ren arteko diko-
tomia hori dagoelako. 

Gure kasuan, euskal(duna)/espaino-
la-frantsesa adjektiboetan zehazten da 
goragoko antitesi orokorragoa, izen-
lagun horietako bakoitza oso entitate 
zehatz eta bateraezinei dagokielarik. 
Espainol edo frantses bi nazionalitate 
horien baliokide dira, hala nola bakoi-
tzaren lurralde, erakunde, hizkuntza 
eta abarrena ere. Euskal-ek ere nazio-
nalitate bat adierazten du, Euskal He-
rriarena, gure lurralde, erakunde, hiz-
kuntza eta bestelako osagaiekin batera, 
bistan denez. 

Errazki ondorioztatu daitekeenez, 
guti dira Euskal Herrian indarrean di-
ren euskal erakundeak –euskaldunok 
geuretzat diseinatu, sortu eta goberna-
tutakoak direla ulertzen baldin badugu, 
bederen–. Eta asko, ordea, espainolak 
eta frantsesak, estatu horien inposa-
ketaren seinale eta ondorio. Baina hori 
horrela baldin bada, ez al zaizue arra-

roa egiten ia erakunde guziak izatea 
gurean euskal gisa izendatuak, eta ez 
egotea kasik frantses edo espainol eti-
ketadunik? 

Har dezagun adibide gisa euskal es-
kola publikoa-ren kasua. Ni horren al-
dekoa naiz, noski. Euskal Herriko haur 
ororendako heziketa bat, pedagogikoki 
duina, gure estatuak kudeatua izanik 
publikoa eta nazionala, eta baliogarria 
hortaz Tuterako umeentzat bezala Zi-
burukoentzat ere. Baina lagunok, inork 
ikusten al du horrelakorik gurean? He-
men administratzen den hezkuntza 
Espainia ala Frantziarena da, beren 
kontrolpeko lurralde osoarentzat ezar-
tzen dutelako estatuek heziketarena 
bezalako sistema funtsezko bat, eta bi 

estatu menderatzaile horien kasuan, 
nola ez, baita mendean dituzten eta 
errotik espainolizatu/frantsestu nahi 
dituzten herrietan ere, agerikoa behar-
ko lukeenez.

Benetan geureak ez diren erakun-
deei euskal etiketa ematea bi zentzutan 
da arriskutsua. Batetik, atzerrikotasuna 
kamuflatzen du, geuretasunaren itxu-
rarekin irensgarri bilakatuz amua. Eta 
bestetik, gabeziaren hutsunea estali eta 
ezkutatu egiten du. Zeren eta zertara-
ko sortuko dugu jadanik badaukagu-
na? Euskal eskola publikoa egiteko dago 
oraindik, estatuak direlako sistema pu-
bliko bat sortzeko ahalmena duten era-
kunde bakarrak, eta euskaldunona, da-
kigunez, berriro martxan noiz jarriko 
zain dagoelako. Hutsune hori betetzeko 
borondatearekin sortu ziren hain zuzen 
ere ikastolak, euskaldunon hezkuntza
-sistema nazionala egituratzeko saio 
benetan txalogarria. Baina, zer gertatu 
da? Geure erakundeak sortzearekin ba-
tera horien jabetza hartuko duen es-
tatu-egitura politikoak aktibatu ezean, 
menderatzaileak dituela beti beretzat 
errekuperatzen, ikastolekin gertatuta-
koak mingarriki erakutsi digunez. 

Hezkuntza sistema propioa eduki-
tzeak esan nahi du euskaldunon beha-
rren araberako heziketa eskaintzen 
diegula haurrei, bai Tuteran eta bai Zi-
burun. Eta badugula hori egiteko nahi-
koa boterea, egitura politiko goren ba-
ten inguruan ongi egituratua. Hori ez da 
oraindik gertatzen. Ez euskal eskola pu-
blikoa deitutakoan, ez eta ere ikastolan; 
Ziburun, Frantziak duelako oraindik 
hezkuntza kontrolatzen; eta Tuteran, 
Espainiak. Euskaraz egiten bada ere. 

Euskal, frantses, espainol

HAR DEZAGUN ADIBIDE GISA 
EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA-REN 
KASUA. NI HORREN ALDEKOA 
NAIZ, NOSKI. EUSKAL HERRIKO 
HAUR ORORENDAKO HEZIKETA 
BAT, PEDAGOGIKOKI DUINA, GURE 
ESTATUAK KUDEATUA IZANIK 
PUBLIKOA ETA NAZIONALA, 
ETA BALIOGARRIA HORTAZ 
TUTERAKO UMEENTZAT BEZALA 
ZIBURUKOENTZAT ERE. BAINA 
LAGUNOK, INORK IKUSTEN AL DU 
HORRELAKORIK GUREAN? 

ANE ABLANEDO LARRION
IRAKASLEA
@aneelixabete
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KOLDO ALDALUR
KAZETARIA

Ito zorian

Hasieran eguraldi euritsua egiten 
zuenerako primerakoa iruditu zi-
tzaion. Kiroldegiko sabaian jarri 

zituzten ibiltzeko makina berri kolore-
tsuetan emango zituen goizak. Bigarren 
asterako aipatu zion norbaitek: ibiltze-
ko makina –orduan gelditzerik ez ze-
goen errota harria– Sir William Cubitt 
izeneko mekanikariak asmatu zuela XIX. 
mendean Erresuma Batuko presoak 
ohar zitezen alferrik ari zirela etenga-
beko gaiztakerian, inora ez zirela inoiz 
iritsiko, alegia.

Handik urruti ez jarri zituzten bizi-
kletatan probatu zuen segidan. Jakina da 
“bizikletaren teorian” gu geu garela gure 
norabidea eta erritmoa erabakitzen du-
gunok. Baldintza bakarra asko motelduz 
gero oreka galdu eta erortzeko arriskua 
dagoela. Baina, jakina, bizikleta estati-
koa izanik, muturrez aurrera erortzeko 
beldurrik ez. Dotore aritu zen eragin eta 
eragin konturatu zen arte errota harria-
ren gainean zebiltzan presoak bezala, 
bera ere beti toki berean zegoela.

Orduan igerian egitea otu zitzaion. 
Getarian murgil egin eta Zarautzera 
igerian joatea pentsatu zuen. “Horrela 
behintzat aurrera egingo dut beti inora 
iritsi ezinean ibili gabe”.

Indartsu ekin zion lanari.  Hasierako 
olatuak gainditu zituen eta erritmo egokia 
hartzen saiatu. Ordubete inguru ahalegi-
nean zeramanean konturatu zen zerbait 
arraroa gertatzen ari zitzaiola: uretatik bu-
rua atera eta Zarautz aldera begiratzen 
zuenean helburua, malekoia, gero eta 
urrutiago ote zegoen iruditzen zitzaion. 
Itsaso azpiko korronteek berriro Getaria 

aldera bultzatzen zuten eta pilatzen ari 
zitzaion nekea gero eta handiagoa zenez, 
buelta erdi hartu eta marea alde, itzultzeko 
tentazioa buruan bueltaka hasi zitzaion.

Pasealeku berrian genbiltzanok ohar-
tu ginen neskatxaren egoera larriaz, bai-
na inork ez genituen haitzetara ematen 
duten eskailerak jaitsi laguntza eskain-
tzeko asmoz.

Euskal Selekzioei buruz pluralean hitz 
egin beharko genuke alde ikaragarriak 
daudelako kirol batzuetatik besteetara na-
zioarteko harremanei buruz ari garelarik.

Baina orokorrean gure neskatxa ibil-
tzeko makinan edo bizikleta estatikoan 
bezala inora ez goazela iruditzen zait: 
eragin eta eragin egiten dugu geure bu-
rua engainatu arte, baina beti toki be-
rean gabiltza.

Neskatxak gero eta urrutiago du Za-
rauzko malekoia. Agintari askoren epel-
tasunaren korronteak atzera ez ezik, 
hondora bultzatzen du, eta pasieran ga-
biltzanok begira gaude. Laster itoko da. 
Eta selekzioena bakarrik balitz, gaitzerdi. 

NESKATXAK GERO ETA URRUTIAGO 
DU ZARAUZKO MALEKOIA. AGINTARI 
ASKOREN EPELTASUNAREN 
KORRONTEAK ATZERA EZ EZIK, 
HONDORA  BULTZATZEN DU, ETA 
PASIERAN GABILTZANOK BEGIRA 
GAUDE. LASTER ITOKO DA
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TESTUA I XABIER LETONA
ARGAZKIAK I ARGIAREN ARTXIBOA

Ez dago etenik gabeko jarraikortasunik 1919an sortutako 
Zeruko Argiaren eta egungo Argiaren artean, baina hari fin 
eta sendo batek batzen ditu: euskarazko kazetaritza egin 
nahiak. Hari horrek bihurtzen du Argia Euskal Herriko komu-
nikabide adintsuena. Hari horren bueltan sortu eta itzali dira 
hamaika amets, eta hari tiraka iritsi da aldizkaria mendeurre-
nera, euskal kazetaritza konprometitu eta independentea-
ren zerbitzura beste ehun urte betetzeko prest.
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Euskal kulturak XIX. mendearen 
amaieran eta XX.eko hasieran izan-
dako loratzearen baitan sortu zen 

Zeruko Argia hilabetekaria Iruñean, 
1919an, fraide kaputxinoen eskutik. Aita 
Damaso Intza eta Aita Buenabentura 
izan ziren sortzaileak eta, Intzaren esa-
netan, bereziki azken honi esker, “seto-
soa baitzen”. Aita probintzialarengana 
joan zen Buenabentura: “Guk sor deza-
kegu 25 orrialdekoa hilabetero euska-
razko abesti berri euskaldunak eman di-
tzakeena”. Halaxe kontatu zuon Damaso 
Intzak berak, adinez mendea betetzear, 
Iruñean 1986an Iñaki Kaminok eginda-
ko elkarrizketan. 1918an sortu ziren, 
halaber, Eusko Ikaskuntza eta haren ma-
galean, 1919an, Euskaltzaindia. 

Erlijio aldizkaria zen, garai hartan 
euskararekin zerikusirik zuten gainera-
ko argitalpen gehientsuenak legez eta 
1936ra arte argitaratu zen hilero, euskal 
herritar guztiei zabaldua. Laizismoa in-
darrez ari zen Europa osoan eta prentsa 
kristau mezua herritarrei helarazteko 
modu bat zen. Ezin esan aldizkari hark 
eta egungo Argiak antzekotasun handi-
rik zutenik, baina osagai garrantzitsua 
partekatzen zuten: mundua euskararen 
bidez ikusi eta kontatzea.

DONOSTIAKO ARGIA
Egungo Argiak, baina, emari bikoitza du. 
1921ean sortu zen Donostian informazio 
orokorreko Argia astekaria euskaltzale 
talde baten eskutik, erlijioa ardatz izanik 
ere, euskal kultura, herrietako berriak 
eta nekazal mundua euskaldunen etxee-
tara eramateko asmoz. Ramon Intzagarai 
Elurmendi eta Bittor Garitaonandia je-
suitak, Gregorio Muxika, Ander Arzeluz, 
Antonio Lizarraga, Anbrosio Zatarain edo 
Ricardo Leizaola izan ziren sortzailee-
takoak. Honek ere 1936ko Gerrara arte 
iraun zuen eta bere izaera eta asteroko 
maiztasunaren ondorioz, euskaltzaleen 
munduan eragin handia izatera iritsi zen. 
Esaten da 800 ale botatzen hasi zela eta 
7.000 harpidedun izatera ere iritsi zela.

Xabier Lizardi bera ere aritu zen idazle 
Donostiako kazetan eta Argiakoek jarri-
tako zumeak giltzarri izan ziren 1929ko 
euskal egunkariaren proiekturako; ho-
nen zero zenbakia ere egin zen baina 
azkenean ez zen argitaratu. Proiektua 
errentagarri izateko Lizardik 3.000 ira-
kurle behar zirela kalkulatu zuen, baina 
azkenean EAJren ingurumariak 1930ean 
sortu zen El Día egunkari elebidunaren 
alde egin zuen, hala irakurle gehiagora 
iritsiko zelakoan, eta euskarazko egun-

kari proiektua zokoratua geratu zen. Ge-
rrako tiro hots artean sortuko zen eus-
karazko lehen egunkaria, Eguna, 1937ko 
urtarrilean eta urte bereko ekainera arte 
iraungo zuen.

Kazetaritzari dagokionez bederen Ar-
gia honek zerikusi handiagoa zuen egun-
goarekin; eta lehen zenbakian Elurmen-
dik idatzitako agurrean ikus litekeenez 
antzekotasun gehiago ere baziren. Se-
guruenik egungo irakurleari ez zaizkio 
arrotzak haren berbak: “…uste gabeko 
eta pitinka pitinka eragin oi diralako na-
gusi izena daramaten gizarteko jakinbide 
guzik”. Egungo Argiako lantaldea ez da 
haiengandik oso urruti ibili mendeurre-
nerako goiburu “100 urte txikitik eragi-
ten” hautatu duenean.

36ko Gerra ondorengo errepresioak 
etena ekarri zuen euskal nazioaren eta 
euskal kulturaren  usaina zuen guztiare-
kin. 1946 eta 1948 artean Argiaren ha-
mabost zenbaki egin ziren Venezuelan 
eta New Yorken. Exilioko logikan, Argia 
hauek politikoagoak ziren eta jeltzaleen 
munduari lotuagoak. Zeruko Argiako zen-
baki batzuk ere argitaratu ziren 1954-
1959ko tartean, horietako batzuk hama-
bostekari gisa Hondarribiko kaputxinoen 
eskutik, tartean Kaietano Ezeiza zela.

DAMASO INTZA. 1986AN IÑAKI KAMINOK 
DAMASO INTZA ELKARRIZKETATU ZUEN, 1919AN 
ZERUKO ARGIA SORTU ZUENA. AITA KAPUTXINOA 
ERE MENDEA BETETZEAR ZEN ORDUAN. 
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ASTEKARIA BERRIZ
60ko eta bereziki 70eko hamarkadetan euskal kulturak beste 
susperraldi handi bat ezagutu zuen. Euskal kutsua zuen guz-
tiarekiko errepresioak eragin oso kaltegarriak zituen, baina 
gizartean hamaika erantzun egituratu ziren frankismoaren 
zapalkuntzari aurre egiteko: hor koka litezke ETA, ikastolak, 
Ez Dok Amairu mugimendua edo euskara batuaren sorrera. 
Oxigeno burbuila horretan hazi zen Zeruko Argia ere. Agus-
tin Ezeizaren  –Kaietanoren anaia–  bultzadapean berpiztu 
zen 1963an, oraingoan astekari gisa, informazio orokorra 
jorratuz, egunkari formatuan eta kaputxinoen jabetzapean. 
Hamarkada hauetan loratu ziren, besteak beste, Anaitasuna, 
Jakin, Goiz Argi, Egan edota Karmel aldizkariak. Ipar Euskal 
Herrian, 1944an Eskualduna aldizkari zaharra itxi ondoren, 
urte berean egun oraindik bizirik den Herria informazio oro-
korreko euskarazko aldizkaria abiatu zen.

60ko hamarkada horretan jalgi zen Zeruko Argia kazetari-
tza modernora. 20ko hamarkadan harreman estua izan zuten 
Iruñeko Zeruko Argiak eta Donostiako Argiak, baina orain-
goan  bien tradizioa bildu gura ere argi salatzen du mantxetak 
berak: Zeruko hizki txikiz eta Argia handiz Donostiako Argia-
ren tipografia kopiatuz. Eliza ofiziala frankismoaren magalean 
zela, zeruko kontuei garrantzia ematea ez zen herritarrengana 
hurbiltzeko modurik egokiena, baina haren oinarria zein zen 
ere ez ziren ahaztekotan bultzagile berriak.

Ezeizak kontatzen duenez, frankismoaren sasoi hartan 
ezin zen herritarren arteko diru bilketa zabalik egin, eta 
hainbat pertsona zehatzengana jo behar izan zuen abal-e-
maileen bila. Garaiko informazio arduradunarekin Donos-
tian ezinezko izango zela eta, Iruñera jo zuen aldizkaria 

inprimatzera. Gerora euskal kulturan izen handiak izan ziren 
hainbat hasi ziren idazten sasoi horretan, besteak beste, Ri-
kardo Arregi, Ibon Sarasola, Txillardegi, Xabier Lete edo Mari 
Karmen Garmendia.

EUSKAL KAZETARITZAREN ZIMENDUAK
Kazetariek soldata finkorik gabe lan egiten zuten garaiak 
ziren oraindik. Hamarkadaren amaiera aldera hasi ziren sar-
tzen lan-sariak taldean. Kazetaritza ikasketak amaitu berri 
zen Miren Jone Azurza donostiarra kontratatu zuten zuzen-
dari lanetan 1967an eta 1972ra arte jardun zuen bertan, lan 
taldearekin izandako gora-beherak medio aldizkaria utzi 
zuen arte. 6.000 pezetako soldata zuen hasieran eta 15.000 
pezeta amaiera aldera, bere garaian kontratatu zuten Mikel 
Atxagak bezala. Luis Alberto Aranbarri Amatiñok ere 60ko 
hamarkadaren amaieran ekin zion Zeruko Argian Eibarreko 
berri emanez; bere Zenbat Gara izeneko zutabea oso ezagun 
egin zen sasoi hartan. Nemesio Etxaniz, zendu berri den Xal-
bador Garmendia, Donato Unanue eta Begoña Arregiren arti-
kuluak ere garai honetakoak dira.

Donostiako Okendo kalean zuen erredakzioa astekariak. 
Ke arteko urteak izan ziren, frankismoaren zentsura zorro-
tzekoak eta lerro artean idatzi eta irakurri beharrekoak. 
Edozein modutan, egoeraren itogarria ulertzeko balio deza-
kete gertaera hauek: Azurzaren garaian 25.000 pezetako bi 
isun ordaindu ziren, batean batzokia hitza erabiltzeagatik 
eta bestean naziotasuna. Beste hainbat ere izan ziren, tar-
tean 1970ean Burgosko epaiketa zela eta egindako editoria-
larengatik. Bi hamarka hauetan jarri ziren euskal prentsa-
ren zimenduak.

ZERUKO ARGIATIK ARGIARA.
KAPUTXINOEN BALDINTZA GISA ZERUKO 
KENDU BEHAR IZAN ZIOTEN ARGIA-RI. 
OSTOLAZA, ZUMALABE ETA BARANDIA-
RAN GERATU ZIREN LANTALDEAN.

EGUNKARIAREN SORRERA. 
1990EKO ABENDUAREN 6AN EUSKAL-
DUNON EGUNKARIA SORTZEKO ABIA-
PUNTUA ETA AZPIEGITURA JARRI ZI-
TUEN ARGIAKO LANTALDEAK.

ZERUKO ARGIA ETA ARGIA.
1919AN SORTU ZUTEN IRUÑEAN KAPUTXINOEK ZERUKO ARGIA  HILABETEKARI 
ERLIJIOSOA ETA HANDIK BI URTERA, DONOSTIAN ARGIA  JAIO ZEN, HAU ERE 
ERLIJIOSOA BAINA BESTELAKO EDUKIZ ERE HORNITUA. 1960KO HAMARKA-
DAN BATAREN IZENA ETA BESTEAREN IZANA HARTU ZUEN ASTEKARIAK.
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70EKO AZKEN TXANPA
1970eko urrian ospatu zuten 400. zenba-
kia argitaratu izana Okendo kalean. Juan 
San Martin, Martin Ugalde, Anjel Lertxun-
di, Gurutz Ansola, Edorta Kortadi, Mikel 
Ugalde edota Gorka Knörr ziren orduko 
firmen artean. Frankismo amaiera eta 
Trantsizio garaia izan zen Zeruko Argiako 
garairik bizi eta kazetaritzaren ikuspegi-
tik indartsuena. Euskal gizartean bor-bor 
ari zen dena eta aldizkariko kazetari gaz-
teek bat egiten zuten gertaeren jario eta 
berotasunarekin, euskal kazetaritza in-
guruko herrialdeetakoarekin homologa-
tu nahian. 40 urteko presondegitik atera 
ondoren, Europako herrialde demokra-
tikoetako joera eta bizimoldeak gurera 
ekartzeari ekin zion euskal gizarteak.

Dena borborrean bai, baina orduan, 
43 urte geroago bezala, euskal prentsak 
irakurleak behar zituen eta Zeruko Ar-
giak, Anaitasunak eta Goiz Argik Euskal 
Prentsaren Urtea izendatu zuten 1976a. 
Urte horretan egin zuen jauzi egunkari-
ko formatutik gaur egun ezagutzen du-
gun aldizkari itxurakora, azala euskal 
gizartean oso arbuiatua zen Lemoizko 
zentral nuklearrari eskainiz. Gai beroak 
bata bestearen atzean josi zituen aldiz-
kariak, aldi berean apurka infernurako 
bidea ere prestatuz: urte bereko uda-

berrian torturak txikitutako Amparo 
Arangoaren gorputz ubeldua atera zuen 
koloretako argazkitan lehen aldiz eta 
hilabete batzuk geroago ikurrina bete 
azal, berau legeztatu baino lau hilabete 
lehenago. Bere gorenean zegoen aldiz-
karia, “jendea etortzen zen Okendoko 
egoitzara aldizkaria erostera”, dio Eli-
xabete Garmendiak, aldizkariko orduko 
zuzendariak eta sasoi hartako Zeruko 
Argiako bizitzaren kronikari finenak. 
Emakumezkoak baziren nor Zeruko Ar-
giaren erredakzio haren azken txanpan: 
Garmendia bera, Pilar Iparragirre eta 
Lurdes Auzmendi.

GAINBEHERA
Garai loriatsuak izan ziren aldizkariaren-
tzat, baina 1977tik aurrera gainbehera 
etorri zen. Deia eta Egin sortu ziren aber-
tzaletasunaren eskuin-ezker eta Zeruko 
Argia odolustu egin zen, bai kazetariz eta 
baita harpidedunez ere. Garmendiak be-
rak hala azaldu du: “Batez ere EAJko al-
derdikide askok baja eman zuten, gure 
edizio-lerro borrokalari eta erradikal ha-
rekin ados ez zeudelako”.

Kolaboratzaile asko zituen aldizka-
riak. Azalgile lanetan Bixente Ameztoi, 
Antton Olariaga edo Jon Zabaleta, esate-
rako; idazten jende ugari, haien artean, 

Joseba Sarrionandia, baita Koldo Izagirre 
eta Ramon Saizarbitoria ere “Baietz as-
tea gaizki bukatu” atalarekin. Gainbehe-
ra giro hartan Baleren Bakaikoak Joxe-
mari Ostolaza ekarri zuen aldizkarira, 
eta geroago honek Joxemi Zumalabe eta 
Jon Barandiaran. Artean hedabidearen 
jabe ziren kaputxinoekin ere tentsioa 
gero eta handiagoa zen eta, desadosta-
sun editorialak eta zorrak akuilatuta, 
1980ak apurketa ekarri zuen. Aldizkari 
honetako 38. orrialdean egindako elka-
rrizketan Ostolazak berak xehetasunez 
kontatzen du guztia nola bizi izan zuen.

ARGIAREN ORENA
Kaputxinoek jarritako baldintza betez, 
Zeruko kendu behar izan zioten Argia-
ri. Ostolaza, Zumalabe eta Barandiaran 
geratu ziren eta berehala iritsi zen bes-
te gazte kuadrilla bat, haien artean Josu 
Landa, Pello Zubiria eta Iñaki Uria. Koo-
peratiba gisa egituratu ziren eta apurka 
hondamenditik ateratzeari ekin zioten, 
gaurdaino klabe guztiz garrantzitsua fin-
katuz: Argia argitaratzen zuen enpresa, 
egitura juridikoa bat ala bestea izan, lan-
gileen esku egongo zen ordutik aurrera. 
Zeruko Argia ezin zen aldizkariaren izena 
izan, baina Argia argitaratzen zuen en-
presaren izena izango zen 1997ra arte.

1.000 BAZKARI ARGIAREN ALDE. 1981EAN, DO-
NOSTIAKO KARMELO BALDA PILOTALEKUAN EGIN 
ZEN HERRI BAZKARI HANDIA: “1.000 BAZKARI AR-
GIAREN ALDE” EMAN ZITUZTEN EUSKAL SUKALDA-
RITZA BERRIKO SUKALDARI EZAGUNEK.
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Argiak oso egoera latza bizi izan zuen 
80ko hamarkadaren lehen urteetan eta 
1982an bi hilabeteko etena ere egin 
behar izan zuen, baina apurka zulotik 
atera zen, hasierako boluntario taldea 
langile bihurtzeraino. Testuinguru ho-
rretan sortu zen, 1982an, Argia Eguna 
aldizkaria laguntzeko. Hamarkadaren 
erdialderako proiektua gorantz zihoan 
berriz, euskal prentsaren asteroko leku-
koari eutsiz. Hamarkada horretan erori 
zen Anaitasuna eta bere ondarea Argia-
ren esku utzi zuen.

Egoerak hobetu ahala, teknologia 
mailan urratsak ematen ari zen taldea 
eta bertatik, 1985ean,  Apika informa-
tika enpresa sortu zuten, gerora ASP 
izango zenaren aurretikoa. Bi urte ge-
roago Tamayo inprenta erosi eta Antza 
izenarekin gaurdaino iritsi da orduan 
eratutako enpresa. 90eko hamarkadan, 
Argiak, ASPk eta Antzak Ametzagaiña 
taldea sortu zuten, Argiaren biziraunpe-
nerako ezinbestekoa izan dena; tekno-
logian eta Internet munduan egindako 
ibilbide oparoa ulergaitza litzateke talde 
hau gabe.

EUSKARAZKO EGUNKARIA
80ko hamarkada hartan hiru mugarri 
bederen tinko jarri zituen Argiako lan 
talde hark. Lehenik, Argia zulotik atera, 
euskal prentsari duintasuna eman eta 
berau elebitasunetik at bideragarria zela 
frogatu zuen; bigarrenik, gaurdainoko bi-
ziraupena bermatu dioten enpresa sarea 
eratu zuen; eta hirugarrenik, 1990eko 
abenduaren 6an Euskaldunon Egunkaria 
sortzeko abiapuntua eta azpiegitura ja-
rri zituen. Euskal prentsarentzako Eusko 
Jaurlaritzako diru-laguntzen bidea ere 
orduan ireki zen.

20ko hamarkadan Donostiako Ar-
giak ezin izan zuena gauzatu zuen Argia 
berriak, Egunkaria Sortzen plataforma-

ko hamaika aktore gehiagorekin bate-
ra. 1930ean jeltzaleek bultzatutako El 
Día elebiduna izan ei zen euskarazko 
egunkariaren proiektua ehortzi zuena. 
Egunkariaren kasuan EAJk eta honek 
gidatutako Eusko Jaurlaritzak euskaraz-
ko proiektu publikoa bideratu nahi izan 
zuten, baina ez zen atera eta Egunkariak 
argia ikusi zuen azkenean. 

Susa literatura aldizkaria –egungo 
argitaletxearen aurrekaria– eta Larrun 
pentsamendu aldizkaria, gaur egun hi-
lero Argiarekin gehigarri gisa banatzen 
dena, hamarkada haren oparoan sortu 
zituen Argiak. Eta datorren urtarrilaren 
25ean Usurbilgo Atxega Jatetxean egin-
go diren Argia Sarien lehen ekitaldia ere 
1989an egin zen. Argia Sariak ezin dira 
ulertu hil berria den Felix Sarasola aipa-
tu gabe. Hark Txartel, Txitxardin Beltza 
eta Atxega jatetxeetan sariak antolatze-
ko bidea erraztu zion Argiari. 

Aldi berean, 1987tik 1990era kazeta-
ri talde handia biltzen joan zen Egunka-
ria gauzatzeari begira. Donostian egiten 
zen batez ere Argia, baina Bilbon ere 
taldetxo bat biltzen hasi zen, besteak 
beste Laura Mintegi, Antton Azkargorta 
eta Bilbon kazetaritza ikasten ari zen 
ikasle talde baten bueltan. EHUn ikas-
ketak euskaraz egindako lehen promo-
zioetako kazetari andana lurreratu zen 
ordurako Donostiako Egia auzoko Ame-
tzagaiña kaletik Mundaiz Bidera egina 

zuen Argiako erredakziora: Imanol Mu-
rua, Luistxo Fernandez, Lorea Agirre, 
Xabier eta Iñigo Makazaga lehengusuak, 
Joxe Angel Aldai, Jose Luis Aizpuru, An-
dres Gostin edo, besteak beste, Xabier 
Letona. Hamarkada haren hasieran sor-
tu zen tokiko prentsa ere, 1981ean Ttipi 
Ttapa aldizkari nafarrarekin. 1988an 
sortutako Arrasate Press astekariak 
emango zion, baina, bultzada eta eredua 
90eko hamarkadan lehertu zen tokiko 
eztanda komunikatiboari.

KRISI SAKONA
Baina dena ez zen urre izan, Argiako 
kazetari gehienek eta enpresako koadro 
nagusiek Egunkaria-ra jo zuten –Pello 
Zubiria izan zen lehen zuzendaria eta 
Joxemi Zumalabe kontseilari ordezka-
ria– eta Argia odolustu egin zen. Gar-
biñe Ubeda –zuzendari–, Pablo Sastre, 
Juan Joxe Petrikorena, Iñigo Makazaga 
eta Xabier Letona geratu ziren Argian. 
Laster etorriko ziren errefortzuak, bes-
teak beste Egunkaria-ra joandako Josu 
Landa eta Pello Zubiria, edo enpresa an-
tolatzeko mandatua zekarren Joxemari 
Irazusta gerente gisa. Krisia gutxienez 
hirukoitza izan zen: ekonomikoa, kaze-
taritza ereduari lotua –lehenbiziko al-
diz euskarazko eguneroko baten alboan 
jardun behar zuen Argiak– eta enpresa 
ereduarena.

Horien ondorioz, Argiak azken 30 
urteotan bizi izandako atakarik larriena 
jasan zuen 90eko hamarkadaren erdial-
dean. Haren ondorioz itxi behar izan 
ziren Gorka Izetak koordinatzen zuen 
Susa aldizkaria eta Patxi Larrionek zu-
zentzen zuen Larrun. Lan taldean ere 
murrizketak egon ziren. 1997an eus-
kal gizartean –euskalgintzan berezi-
ki– oihartzun handia izan zuen krisiak. 
Haren atarian, 1994an, Zeruko Argia 
SALek gaur egungo Lasarte-Oriako pa-

1990EAN ARGIAKO KAZETARI 
GEHIENEK ETA ENPRESAKO 
KUADRO NAGUSIEK 
EGUNKARIA-RA JO ZUTEN ETA 
ARGIA ODOLUSTU EGIN ZEN
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ANPARO ARANGOA. 1976an Anparo Arangoa ORTko militante leitzarraren 
koloretako irudiak argitaratu zituen Zeruko Argiak, ospitalean gorputz osoa 
ubelduraz josita zuela. Tortura frogatzen zuten lehen argazkiak izan ziren eta 
mundu osoari bira eman zioten.

EVO MORALES. 2006an Boliviako presidente Evo Moralesekin izan ziren 
Amets Arzallus kazetaria eta Txomin Txueka argazkilaria esklusiban. Katalu-
nian Vilawebek hala egiten zuela ikusita, Argiak komunikabide multimedia 
izateko urratsa eman zuen, eta elkarrizketa hura Argiak bideoz grabatu eta 
sareratu zuen lehena izan zen.

LEHEN EMAKUME ZUZENDARIA. Miren Jone Azurza donostiarra 1967tik 
1972ra arte izan zen Zeruko Argiako zuzendari. Aurretik kazetaritza ikasketak 
egina Madrilen, astekariak baserri girotik hirirako saltoa emana zuen ordu-
rako eta, besteak beste, euskara batuaren eta “h”-aren eztabaidak harrapatu 
zuen bete-betean.

biloia erosi zuen, berea izango zen lehen 
egoitza eta aurrerago bankuen aurrean 
mailegu eske joatea ahalbidetuko zio-
na. Kontrara, Bilbon 80ko hamarkada-
ren amaieran irekitako ordezkaritzari 
eusteko indarrik ez zuen izan; Ipar Eus-
kal Herrian ere hainbat kolaboratzaile 
izan ditu Argiak azken 40 urteetan eta 
lehenbiziko aldiz kazetari bat kontrata-
tu zuen Ipar Euskal Herrian, Mikel Asur-
mendi.

ENAM-EN BESO LUZEAK
Ikuspegi humanotik krisi latza izan zen 
1997ko hura, erredakzio taldean era-
gin handia izan zuen eta zauri sakonak 
utzi zituen taldeko kideen artean. Edo-
zein modutan, krisi hartan nahasi ziren 
barne mailako arrazoiak eta kanpokoak 
ere bai. Ezker abertzalearen antolake-
ta gune nagusi zen Euskal Nazio Aska-
penerako Mugimenduak (ENAM) joera 
abangoardista handia zuen garai hartan 
eta eragin handia Euskal Herriko herri 
mugimendu ugaritan. Argia ere ez zen 
salbuespen horretan eta tentsio uneak 
bizi ziren ENAMeko egiturekin, bai bo-
rroka armatua zela-eta ezker abertzale 
osoaren baitan sortzen ari ziren arraka-
lak medio, bai izaera abangoardistaren 
ondorioz, ENAMek herri mugimenduko 
elkarte eta erakundeak kontrolatzeko 
zuen joeragatik.

1997 hartan, esaterako, Herri Batasu-
nako hainbat buruzagik elkarrizketak uka-
tu zizkioten Argiari –“zuen barne arazoak 
konpondu arte”– edota euskal kulturako 
eta ezker abertzaleko pertsona esangura-
tsuek Lasarte-Oriako egoitzaren aurrean 
“egoera konpontzeko” eskatuz presio-bil-
kura egin zuten pankarta eta guzti. Eta 
txarrena, ENAMeko muinetik Argia ez 
erosteko eta harpidetzetan bajak emateko 
mezuak ere zabaldu ziren; harpidetzetan 
kalte esanguratsua egin zioten.

Baina hartatik ere aurrera atera zen 
lan taldearen gehiengoa eta krisiari au-
rre egin asmoz Zeruko Argia SAL atzean 
utzi eta 1998an Komunikazio Biziagoa 
SAL sortu zen, egun aldizkaria argita-
ratzen duena. Hautatutako izenak asko 
adierazten du orduko giroaz, Egunkaria 
sortu ondoren Argiari kosta egin bai-
tzitzaion bere lekua bilatzea, eta komu-
nikazio biziagoa eta sendoagoa egitea 
ezinbestekoa zuen. Argia eraberritu eta 
harrezkero dena kolorez inprimatu zen. 
Krisi sakon hartatik jadanik bere baitan 
ziren bi balore biziki indartu ziren: bata, 
langileak jabe izatea; bestea, proiektua-
ren independentzia. 
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INTERNETERAKO PREST
Krisiaren ondorengo hilabete eta urtee-
tan kazetari andana berria heldu zen 
erredakzioaren hutsunea betetzea, bes-
teak beste Onintza Irureta, Nagore Ira-
zustabarrena, Eriz Zapirain edo Estitxu 
Eizagirre. Eta krisiaren muinean, 90eko 
hamarkadaren erdian jadanik hasi ziren 
entzuten interneteko lehen oihartzunak. 
Inguruko hedabide gehienek ez bezala, 
aldizkariak biziraupen leihoa ikusi zuen 
hartan eta laster ekin zion bere edukiak 
digitalizatzeari Sareko Argia izeneko 
atarian. 1997an Argiak 1963tik 1996ra 
arteko elkarrizketa guztiak argitaratu 
zituen CD-ROM batean. 1996an Ttipi 
Ttapa-k euskarazko prentsaren lehen 

edukiak jarri zituen sarean eta 1997an 
gauza bera egin zuen Argiak. Sarean ja-
rri eta zabaldu, Hari@ buletinaren bidez 
laster ekin baitzion zerbitzura harpide-
tutako 2.000 lagunei egunero jorratzen 
zituen albisteak bidaltzeari. 

Mende bukaeran jada, Argia prest 
zegoen XXI. mendeko iraultza digitalari 
eusteko. Gainerako hedabideetan mo-
duan, urteetako eztabaida izan da edu-
kiak libre edo ordainduz eskaintzea, eta 
behin baino gehiagotan egon da Argia 
bere edukiei giltza jartzekotan, baina 
azkenean beti gailendu da doan eskain-
tzearen aukera. Euskarak berez baditu 
nahiko oztopo egungo gizartean, guk 
gehiago jartzeko moduan; beraz, erren-
tagarritasunaren aurretik –hau giltza-
rrapoak lortzen duen ere oso zalantzaz-
koa– Argiak zabalkundea hobetsi du 
XXI. mendeko lehen bi hamarkada haue-
tan. Aldizkaria ikusmolde horrekin iritsi 
da bere mendeurrenera: eduki guztiak 

ARGIA SARIAK. AURTEN 30 URTE EGINGO DITUZTE 
1989AN SORTURIKO SARIEK. 1996TIK AURRERA TXI-
TXARDIN BELTXAN (GERORA ATXEGA JATETXEAN) 
EGIN ZIREN ZENDU BERRIA DEN FELIX SARASOLAREN 
LAGUNTZARI ESKER. IRUDIAN, 1996KO SARIETAN JOXE 
MARI IRAZUSTA, ORDUAN ARGIAKO LEHENDAKARIA.

INGURUKO HEDABIDE GEHIENAK 
EZ BEZALA, ARGIAK BIZIRAUPEN 
LEIHOA IKUSI ZUEN INTERNETEN 
ETA LASTER EKIN ZION BERE 
EDUKIAK DIGITALIZATZEARI 
SAREKO ARGIA IZENEKO ATARIAN
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EUSKARAZKO MULTIMEDIA 
BILTEGIRIK OSATUENA.

2.700 BIDEO BAINO GEHIAGO SARERATU DITUGU: 
ERREPORTAJEAK, DOKUMENTALAK, ELKARRIZKETAK, 
HITZALDIAK, WEB TELEBISTAK, ANTZEZLANAK... DE-
NAK EUSKARAZ, LIBRE ETA DOAN. IRUDIAN ARGIAREN 
WEB TELEBISTA SAIORIK EZAGUNENA, BERANDUEGI.

libre eta CC by-sa lizentziapean, nahi 
duenak hartzeko moduan, beti ere bal-
dintza berean zabaltzen baditu. Aldizka-
riaren ustez, formula honek etorkizun 
handia izan dezake euskal hedabideen 
arteko edukiak inoiz ez bezala parte-
katu eta zabaltzeko. Interneteko egu-
neroko edukietan asko erabiltzen duen 
formula da, lizentzia bereko beste he-
dabideetako albisteak Argiara ekarriz.  

WEB TELEBISTA ERE BAI
XXI. mendeko lehen hamarkadan al-
dizkariak komunikabide multimedia 
bihurtzeko prozesuari ekin zion bete
-betean, idatzizko eduki guztiak sare-
ratzeaz gain ikus-entzunekoak ekoitziz 

eta zabalduz,  Kataluniako Vilaweb-ek 
hala egiten zuela ikusirik. 2006an Boli-
viako lehendakari Evo Moralesi Amets 
Arzallusek eta Txomin Txuekak egin-
dako elkarrizketa izan zen lehena. Ze-
rrenda handia etorri zen ondoren, eta 
horien artean azpimarratzekoak dira 
Hitzetik Hultzera bertsolaritza saioa edo 
gazteen artean arrakasta handia lortu 
zuen Beranduegi informatibo satirikoa. 
XXI. mendeko lehen hamarkadan Argia-
ko erredakzioan lurreratutako kazetari 
gazte andana klabea izan zen sare sozia-
lak, multimedia eta kazetaritza edukiak 
indartzeko: Urko Apaolaza, Unai Brea, 
Gorka Bereziartua, Mikel Garcia, Lander 
Arbelaitz edo Axier Lopez, esaterako.

Multimediaz gain, Argiak bi hamar-
kada hauetan urrats esanguratsuak 
eman ditu enpresa dibertsifikazioaren 
ikuspegitik. TXT denborapasen hilabe-
tekaria egin zuen, Luditoys jolasen en-
presa sortu eta, Ametzagaiñako beste 
enpresekin batera, gaur egun lanean 
diharduen Iametza Interaktiboa tekno-
logia eta eduki digitalak lantzen dituen 
enpresa. Testuinguru horretan koka-
tzen da, halaber, Jakoba Errekondore-
kin batera bultzatzen duen Bizi Bara-
tzea proiektua ere. Sare sozialetan ere 
hasieratik murgildu zen eta Twitter, Fa-
cebook, Instagram, Telegram eta Mas-
todonen zabalkunde eta eragin handia 
izatea lortu du.

Urbieta, 15 · 20120 Hernani
Tel.: 943 33 12 67
www.brintza.com

Benetako 
antzinako ogia
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LANGILE TALDEA. AZKEN BOSPASEI URTEETAN AR-
GIAK GOGOR EKIN DIO HORIZONTALEAN LAN EGI-
TEARI, BOTEREA, ARDURAK ETA SOLDATAK AHALIK 
ETA MODU BERDINTSUENEAN PARTEKATUZ.

BOTERE ETA SOLDATA BANAKETA
Kanpora begira, azken urteetan buru be-
larri jardun du euskal hedabideen He-
kimen elkartearen sorreran eta garape-
nean. Gaur egun proiektu txikiak hasi da 
bideratzen migratzaile senegaldarrak bil-
tzen dituen Bilboko Mbolo Moye Doole el-
kartearekin edo hainbat liburu argitalpen 
ELArekin batera. Ekonomia eraldatzailea-
ren OlatuKoop sareko kide ere bada. Ba-
rrura begira, langileen parte-hartzea eta 
demokrazia laborala azken 40 urteetako 
identitate zeinuetan izan badira ere, az-

ken bospasei urteetan gogor ekin dio ba-
lore horietan sakondu eta horizontalean 
lan egiteari, boterea, ardurak eta soldatak 
ahalik eta modu berdintsuenean parteka-
tuz. Lurraldetasuna indartzeko saiakerari 
ere eusten dio Argiak. Amaia Lekunberri 
Bizkaiko berri ekartzeko kontratatu izana 
da horren lekuko.

Izen asko aipatu dira erreportaje ho-
netan, jakitun horrekin injustizia handia 
egiten dela aipatzen ez direnekin, gehie-
netan kazetari lanetan ez dabiltzanak, 
eta kazetariak bezain ezinbestekoak di-

renak Argia bere mendeurrenera iritsi 
izan dadin. Harpidedunak, irakurleak, 
publizitate emaileak, langileak, enpresa 
babesleak, euskal instituzioen diru-la-
guntzak… osagai horietako bakoitza izan 
da ezinbestekoa proiektu honen bizirau-
penerako. Gaur egun, Argiako lantaldeak 
euskarazko kazetaritza independentea 
jorratzen jarraitzen du, Euskal Herria, 
euskal kultura eta gizarte eraldaketare-
kin erabat konprometitua, edozein gizar-
te demokratikok behar duen kazetaritza 
librea lantzen eta aldarrikatzen. 
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 JOXEMARI OSTOLAZA LERTXUNDI
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Nolakoa zen zure ingurua gaztetan?
Gurasoak aparte utzita, ezagutzen geni-
tuen euskaldun guztiak kaxeroak ziren 
guretzat, modu gutxiesgarrian esanda. 
Ni orduan oso modernoa nintzenez, 9 
urte egin nituenerako euskara erabat 
galdu nuen. 14 urterako lehen rock tal-
dea osatu genuen, eta noski, gaztele-
raz eta frantses txarrean egiten genuen. 
Kontua zen euskalduna ez izatea. Izuga-
rrizko lotsak pasatzen genituen, batez 
ere aitarekin. Hark ez zekien ongi gaz-
telaniaz, eta berdin zitzaion. Erdaldun 
petoa izan nintzen 18 urtera arte.

Nolakoa zen giroa 60ko hamarkadan?
Donostiako Egia auzoan bizi ginen. Ki-
rola egiteaz gain, Los Paxai musika tal-
dea genuen. Ez Dok Amairuren sortze 
ataria zen. Hainbat txapelketa irabazi 
genituen, tartean Radio Nacional de Es-
pañak antolatua. Rafaelen telonero ere 
izan ginen 1965ean. Orduan, bizimodu 
horretan haustura erradikala eraginez 
bi elementu sortu ziren: ETA eta Ez Dok 
Amairu. Mexikon abesteko kontratu bat 
genuen eta neure buruari esan nion: 
“Ez dut gehiago gaztelaniaz abestuko, 
fuera”. Euskara berriro deskubritu nuen 
eta erradikalki euskalduna izan nahian 
hasi nintzen. 

Zer zekarten berria Ez Dok Amairuk 
eta ETAk?
Ilusio ikaragarria eta emozionalki, gu-
rasoak, aitona, amona eta abarrekin 
konexioa. Desafioa ere interesgarria 
zen: auzoan gau-eskola muntatu ge-
nuen lau katuren artean, eta ondoren, 
Aitor ikastolaren ideia plazaratzen 
hasi ginen.

30 urterekin Zeruko Argian sartu zi-
nen, 1978an. Zer ikusten zenion?
Niretzat dena bat da. Euskaraz abestea 
edo futbolaren bueltan gazteekin egiten 
dugun lana ere bai. Proiektu baten bar-
nean dauden elementuak dira. Baleren 
Bakaikoa Ziburura etorri eta Zeruko Ar-
gian sartzea proposatu zidan. Orduan 
ni bestaldean nengoen, arazoak nituen 
etortzeko. Egin eta Deia sortzen ari ziren 
unean, Zeruko Argia hustuta geratu zen. 
Pilar Iparragire, Elixabete Garmendia, 
Jose Luis Alustiza, Lourdes Auzmendi eta 
Karlos Astrain Rotu aldizkarian geratu zi-
ren eta hor ezagutu nituen.

Zein zen panorama?
Ekonomikoki ez zuen bideragarritasunik. 
Esaten zuten 12.000 ale saltzen genitue-
la, baina ez zen hala: inprimatu bai, baina 
6.000 ez ziren kobratzen. Publizitatea ere 
Egin eta Deia sortu berriek eraman zuten, 
eta gero, egunkariok ateratzen hasi ziren 
euskarazko gehigarriak, Berriak, Punto 
y Horak eta Garaiak kristoren mina egin 
ziguten. Ezin zen horrela jarraitu. Urte-
bete baino gehiagoz eutsi genion, haustu-
ra etorri zen arte. Kaputxinoek ez zuten 
onartzen sortzen ari ginen zuloa, nahiz 
eta orain begiratuta zulo ekonomikoa ez 
zen hain handia. Hala ere, horrek ez zuen 
etorkizunik.

Kaputxinoek zuen ildoarekin bazituz-
ten desadostasunak?
Bai. Oso jende gutxi zegoen gurekin ados. 
Nahi gabe, oso alternatiboak bilakatu gi-
nen. Gazteak ginen eta progresista izan 
nahi genuen. Gaiak lantzean, adibide bat 
hartzearren homosexualitatea, nahi du-
zun aldetatik helduta, gure iritziak ez 

ziren ongi ikusiak betiko euskal mundu 
horretan. Pilar Iparragirrek, adibidez, se-
kulakoak entzun behar izan zituen arti-
kulu baten harira. “Urdanga” eta halakoak 
esan zizkioten, idatzita dago. 

Aldizkaria egiteko prozesua zeuenga-
natzen hasi zineten.
Prozesu teknikoak garrantzia du. Orain-
dik ez zen ordenagailurik, munstroak ba-
karrik. Ez zen testua filmatzeko gai. Egia 
auzoan hornitzaile bat bilatuz hasi ginen. 
Han egiten zuten lan Joxemi Zumalabek 
eta Jon Barandiaran Barandi-k. Guregana 
etortzea eta beste enpresan egiten zuten 
lana guretzat gurean egitea proposatu 
nien. Baina kaputxinoek ez zuten segitu 
nahi eta proposamen bat zuten. 

Norena?
Oñatibiarena, Mimentzarena eta Goizar-
gi egiten zutenena. Guk ezin genuen hori 
onartu eta gure estrategia erabili genuen: 
gure ustez hori gurea zen eta ez kaputxi-
noena. Gu ginen bertako langileak, zorra 
sortu baina berau kudeatzen genuenak. 
Gainera, ordurako diru dexente sartua ge-
nuen enpresan guk, gure lagunek, seni-
deek... eta ez kaputxinoek. Beraz, zilegi-
tasun osoa aitortzen genion gure buruari 
hori geureganatzeko. Azkenean, ez ziguten 
Zeruko Argia goiburua eman; Argia eman 
ziguten, bigarren mantxeta bat. Ondoren-
goa izan zen tratua: Zeruko Argia 10 urte-
ren buruan ez bazuen inork ateratzen, ge-
rora ezingo zuela inork egin. Aldi berean, 
gure enpresaren izena Zeruko Argia izatea 
lortu genuen. Momentu konplikatua izan 
zen. Gero, etorri zen Josu Landa, Pello Zubi-
ria, Iñaki Uria eta hauek sartu ziren garaia. 
Eta hauek, Argia gauzatu zuten.

TESTUA I PELLO ZUBIRIA ETA LANDER ARBELAITZ

Ez da edonor Argian Joxemari Ostolaza (Donostia, 1948). 
1978an kaputxinoena zen Zeruko Argian sartu eta handik 
gutxira kinka larrian zen enpresa langileek erosi zutenetik, gaur 
arte egindako bidearen parte eta lekuko izan da. Ahoan bilorik 
gabe hitz egin digu. Militantziaz eta berdintasunaz mintzatu 
gara berarekin, Argiaz eta herrigintzaz.
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gutxik egiten dituen elkarrizketak egiten 
genituen. Musikan berdin, nik entzun nahi 
dudana egiten dut. Ez genituen bilerak 
egiten erabakitzeko zein zen gure ideo-
logia eta abar. Egunero bizi ginen elka-
rrekin, bagenuen elkarren berri, eta herri 
honetan gauzak nahiko argi egon dira beti. 
Beno, orain ez hainbeste.

Hain zineten anbiziotsuak, astekaria 
egiteaz gain Euskaldunon Egunkaria sor-
tzen hasi zinetela. Zu zertan aritu zinen?
Denetariko lanak zeuden egiteko. Lan poli-
tikoa, Gasteizera joan, batarekin eta bestea-
rekin hitz egin, diru bilketa, idatzi, bilereta-
ra joan... Ez zen egituratzerik egon dozena 
erdi azpikontratatu kenduta. Bazegoen in-
plizituki, bakoitzak bagenekien zertarako 
ginen egokiak, baina lanak hor zeuden eta 
egiten ziren. Enbaxadore lana tokatu zai-
gu beti, azaldu behar baituzu ebidentea, 
konturatzen zarelako ebidentea ez dagoela 
argi. Egunkariarekin defendatu behar izan 
dugu euskaldunok eta euskarak bagenuela 

eskubidea egunkari bat ere izateko. Hori 
tokatu da. Gaur ere tokatzen da gure mun-
dutxotik harago hori defendatzea.

Nabarmenduko zenuke zerbait?
Proiektua lagundu nahi zutenek dirua 
banku batean sartzen zuten eta zerga-
tik ez zieten izena eskatzen? Gestio luze 
hori egina zegoelako. Egon zen hori onar-
tu zuen entitate bat, seitik bat. Eta gero, 
hauen atxiloketan [Pello Zubiriari begira], 
konturatzen zara erabakiorra izan zela 
hori, izenak nahi baitzituzten. Espainiako 
prentsak zioen: “No es posible creer que 
haya habido gente que sin más haya puesto 
dinero”. Determinantea izan zen lortzea 
izenik eman gabe ekarpenak egin ahal iza-
tea. Diru dexente sartu zuen jende batek.

Euskaldunon Egunkaria sortzean 
lokal bila ibili zineten, eta oker ez ba-
nago, hori hartu ahal izateko familia 
batzuek dirua jarri zenuten. 
Horiek anekdotak dira. Baina aurretik 
Argia zulo batetik ateratzen lagundu 
zuten lau izen eman beharra dago: San-
ti Auzmendi jostuna, La Casa del Cafe-
ko Iriondo, Enparanza aparejadorea eta 
Elhuyarreko Luis Bandres zena. Egun-
kariara heltzeko zulo hori pasa beharra 
zegoen. Eta hori, une batean erabakiorra 
izan zen. Familiakoa anekdota izan zen, 
baina hau ez, hauek ez baitzuten seme-a-
labarik proiektu honetan sartuta.

Zein baloreren gainean egiten 
zenuten lan?
Gaurkoak. Nik orain harpidedun gisa zuen 
aldarrikapenak irakurtzen ditut eta ikus-
ten dut ordukoa dela. Bereziki nola aur-
kezten dituzuen kanpainak, eta kontzep-
tualki gauza berak dira: naziotasuna eta 
independentzia.

Kazetaritza independentea egiteko 
independentzia politikoa eta ekonomi-
koa behar dira. Jarduera ekonomiko 
gisa ere jabe izatea. 
Independenteak izan behar genuela bage-
nekien, hala izan nahi genuen, eta beraz, 
gure burua finantzatu behar genuela. Hori 
ez da aldatu. 

Guk badugu non begiratu. Zuek 
bazenuten?
Guk ere bagenituen erreferenteak. Ordu-
rako marxismoa pixka bat ikasita genuen, 
bagenituen Vietnam, Aljeria, Kuba, apaiz 
obreroak... Ideologizazio aldetik giroa oso 
aberatsa zen. Hala ere, lehen gu gutxien-
goa ginela uste nuen, eta orain konturatzen 
naiz anekdota izan garela. Beharrezkoak, 
baina anekdota. Herri hau Telecinco da.

Zuk bereziki egin zenuen ekarpena, eus-
kara hutsean funtzionatuko zuen egitu-
ra honi inguru enpresarial bat emanda.
Garai hartan hasi izan bagina soldatak, 
gizarte segurantza eta abar eskatzen, 
ezingo genuen urtebete ere iraun. En-
presak sortu behar ziren ez bakarrik Ar-
giari sostengu ekonomikoa emateko, bai-
zik eta inguru bat sortzeko jardun horri. 
Konplizitate handia behar zuen inguruan. 
Nik uste hori lortu zela. Gaur buelta bat 
egin dugu hemen [Argiako egoitzara eta 
Antza inprimategira etorri da] eta kon-
plizitate batzuk ikusten ditut, eta hori ez 
da bat-batean sortzen. Eguneroko jardu-
naren irabazietatik abiatuta egiten diren 
gauzak dira pabilioiak eta makina hauek 
izatea. Logikak eskatzen zuen moduan 
egiten joan da dena. Gure buruan, hor ez 
zegoen langilerik, baizik eta bazkideak. 
Hori zen helburua, baina hori gauzatzeko 
bide oso luzea izan da. Adibidez, Argiak 
lortu du hori, ia langile guztiak zarete 
bazkide. Dena den, ez da hain erraza izan, 
krisi handi xamarrak pasatakoak gara.

Zein rol jokatzen zuen 80ko 
hamarkadan Argiak?
Gure ustez, gizarte honek behar zuena egi-
ten genuen. Eta nik uste horretan asmatu 
egin dugula. Baliabide gutxi izan arren, 
anbizio handikoak izan gara beti. Inork 

“Diru dexente sartua genuen 
enpresan guk, gure lagunek, 
senideek... eta ez kaputxinoek. 
Beraz, zilegitasun osoa 
aitortzen genion gure buruari 
hori geureganatzeko”

A
. B

AYO
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Orain urte batzuk egindako errepor-
taje batean esan zenuen garai hartan 
euskara zela ardatza, naziogintzan ari 
zinetela ezkerreko ikuspegi eta prakti-
ka batez. Hori zela motorra. Sakondu-
ko zenuke?
Nik aipatzen badut feminismoa, niretzat 
feminista izateko ezkertiarra izan behar 
da. Hau da, mundua eta gizartea eratzeko 
modu bat, non, inork inor menperatzeko 
baliabiderik gabeko mundua den. Euskal-
dunak bagina kolonizatzaileak, ni euskal-
dunen aurka egongo nintzateke, ezkertiarra 
banintz, bestela ez nintzateke ezkertiarra 
izango. Beraz, niri tokatu zait zapalduen 
semea izatea... eta 18 urterekin hasi nintzen 
ebidentzia hori onartzen. Eta beste antze-
koekin lotura egiten. Niretzat ezin da ez-
kertiarra izan Euskal Herrian euskaldundu 
gabe. Izugarrizko kontraesana da.

Euskal kulturan, zenbaterainoko ga-
rrantzia du militantziak?
Oinarrizkoena. Euskara aukeratzen ba-
duzu zure jardun sortzailean, gutxiengo 
baten hizkuntzan jardutea hautatu duzu 
eta koherentea izan behar duzu. Bada-
kizu ezingo duzula salmenta zuzenetik 
frantsesak eta erdaldunak bezala bizi. 
Ezin duzu pentsatu 100.000 liburu sal-
duko dituzunik. Musika beste sorgin bat 
da. Baina kontzienteki aukeratzen duzu 
euskaraz egin nahi duzula, eta beraz, on-
dorioak onartu. Oso militantzia indartsua 
behar duzu hor irauteko; edo bestela, di-
ru-laguntzetatik bizi. 

Nola ikusten duzu euskalgintza egun?
Oso iritzi kontrajarriak ditut eta bada-
kit ez naizela batere objektiboa. Gustu-
ko jendea daukat eta hori kontsumitzen 
dut. Gu ez gaude normalizatuak alde ho-
rretatik. Hori nire adinean karga bat da: 
Durango, Durango, Durango, Durango... 
eta Durango baino hilabete lehenago 

hasten dira. Batek poesia liburua egin 
duela, eta oso garrantzitsua dela publi-
katzea, nahiz eta 60 ale bakarrik salduko 
dituen eta editorialaren gastua institu-
zioek 300 erosita konponduko den. Hori 
niri fantasia iruditzen zait. Zumosolen 
lehengusua desagertzen denean, zer 
gertatuko da? Gai al gara egiten duguna-
rekin geure burua elikatzeko? Badirudi 
ezetz. 

Eta nola ikusten duzu euskarazko he-
dabideen ekosistema?
Ez dut ezagutzen, baina kanpotik ikusita, 
publikatu zenuten azken tarta eskan-
dalagarria iruditu zitzaidan. [Argiako 
2623. zenbakiko azala eskuetan hartuta, 
Eusko Jaurlaritzaren publizitate banake-
tari buruzkoa]. Gehiago esango dut: gra-
fiko hau ikusi eta gorputzak eskatzen di-
dana ez da diru-emailearen aurka egitea, 
baizik eta zenbait hartzaileren aurka. 
Elkartasun ezagatik. Insolidario hutsak 
dira. Eta niretzat hori kiebra jotzeko ele-
mentu indartsuena da. Gripe bera bai-
taukagu, baina zuri farmazian eman egin 
dizute eta niri ez, niretzat ez omen dago. 
Hor autoeraketa bat gutxienez ez ego-
tea... Gu saiatu ginen hori lortzen, baina 
ez zitzaigun atera. Gipuzkoako Aldundi-
ko Gotzon Egia da horren lekuko. “Zuk 
esan zenbat daukazuen, guk irizpideak 
baditugu eta guk banatuko dugu gure ar-
tean” zen filosofia. Horrekin militantzia 
eta dena dago lotuta. Hau ikusita, “bakoi-
tzak berea”, argi dut dependentzia poli-
tikoak eta ideologikoak hortik etorriko 
direla, ez badira dagoeneko iritsi. Ez zait 
interesatzen zertan ari diren.

Urte luzez aritu zara hemen zutabeak 
astero idazten.  
Zer da zuretzat Argia?
Etxea: zaharra, berritua, jende berria-
rekin... baina etxea. Adibidez, gure se-

me-alabek ez zuten jakiten zer erantzun 
irakasleak galdetzen bazien beren aita-
ren ogibideaz. Behin alabak “Argieroa” 
jarri zuen. Berari galdetu beharko zaio 
15-16 urterekin zer zen “Argieroa” iza-
tea. Zeure biziari ematen diozun edukia 
da azken finean, Argia tokatu da, baina 
Hernaniko futbol taldeak ere galde de-
zake eta berdin-berdin. Han bizitza osoa 
pasa dut ahal dudana ematen.

Nola ikusten duzu gaur egungo 
Argia?
Oso ongi. Batetik, ikusten ditut insta-
lazioak eta hori zen guk nahi genuena. 
Eta gero, ikusten zaituztet fundamentuz, 
egunero jasotzen dut e-postan albisteen 
buletina eta gero astekaria. Galdetzen 
badidazu horrek zer leku duen? Ez dakit. 
Baita ere, disgusto handiarekin esango 
dizut, ez dudala nire inguruan (musika 
akademian edo futbol eskoletan) Argia-
ren edo Berriaren irakurlerik ezagutzen. 
Horrek berdin-berdin jarraitzen du. De-
magogia handia egin liteke, baina hori 
hor dago.

Orain gutxi Rikardo Arregi Kazeta-
ritza Sarietan ikusi zaitugu, oholtza 
gainean, Argiako egungo lantaldeak 
zuen belaunaldiari egin nahi izan ge-
nizuen aitortzan. Konta dezakezu nola 
bizitu zenuen?
Hasieran, harridura. Rikardo Arregi Sariei 
buruz nire iritzia banuen eta badut. On-
doren, lagunen komunikazioak irakurri-
ta, kristoren poza. Eta gero, nik uste, argi 
utzi genuela gu ez ginela estandarrak. Ez 
zuek eta ez gu. Argia ez dela estandarra, 
saria jasotzeko gure unean dena ezber-
dina izan baitzen. Ildo berean jarraitzen 
dugu. Anekdota bat da sariarena, baina 
han lehen lerroan ikusi nituen batzuek 
irentsi behar izatea gu hor goian agertzea, 
ostia, poza eman zidan. Bai, hori da. 
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ZUK ERABAKI 
ZENBATEKO EKARPEN 

EKONOMIKOA 
EMAN NAHI DUZUN 

ARGIA-REN ALDE

ZUK ERABAKI 
ARGIA-REN 

PRODUKTUEN 
ARTEAN, ZER 

JASO NAHI DUZUN 
BUELTAN
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a!KAZETARITZA INDEPENDENTEA 

ARGIAren atzean ez dago ez banku,  
ez alderdi, ez multinazionalik. Langileak 
gara jabeak eta komunitatea bermea. 

INFORMAZIO BURUJABETZA 
Informaziorik gabe ez dago 
demokraziarik. 

ARGIA JENDEA 
ARGIAren indarra jendea da,  
komunitatea. Jendeak eusten dio 
komunikazio proiektuari. 

HERRI MUGIMENDUAK 
Gizartea eraldatzeko lanean  
dihardutenen ekimen eta eztabaiden 
berri ematen dugu.

EUSKARA 
Euskararen normalizazioan eragile  
bezala, mundua euskaraz ulertzen 
laguntzen dugu.

BERDINTASUN ERREALA 
Hedabideok sortzen dugun iruditegian 
eta gaien hierarkian, jendartearen 
erdiari dagokion lekua ematen 
ahalegintzen gara. 

BIZITZA BALIOTSUA 
Bizitza da gure balioen zentroa, ez 
dirua. Gure balioen arabera bizi gara 
ahalik eta gehien eta etengabe.

EUSKAL HERRIA 
Euskal Herri osoko herritarrak lotzen 
ditugu etengabe hizkuntza, gai eta 
erreferente berberen inguruan lotzea, 
herrigintza bezala ulertzen dugu. 

EKONOMIA SOZIALA 
ARGIAk urtero, milioi 1 euro inguru 
ondasun sortzen du euskal gizartean  
eta aberastasunaren banaketa 
praktikara eramaten dugu. 
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48 І POLITIKA

TESTUA I ESTITXU EIZAGIRRE KEREJETA

1999an atxilotu eta torturatu zintuz-
ten. Zure bizitzan zer izan zen?
Hor beste bizitza bat hasi zen. Oraindik ez 
da fase hori bukatu. Komisaldegi horre-
tan egon nintzenetik motxila bat dakart, 
batzuetan beteago eta bestetan hutsago. 
Horrekin bizitzen ikasi dut, hori kudea-
tzen saiatu naiz. Baina nire zerbait komi-
sari horretan geratu zen. 

Zer da komisaldegian geratu zena?
Nirea zen zerbait  kendu zidaten, 
hain-hain barrukoa... nire zati oso inti-
mo bat. Geroztik hori berreskuratzeko 
borroka bizi dut. Ikasi dut hori gertatu ez 
balitz bezala, beste pertsona bati gertatu 

balitzaio bezala bizitzen. Baina batzuetan 
konturatzen naiz “ez, ez, pertsona hori 
zu zara”. 

Izan ere, nire burua eta gorputza une 
batean banandu egin ziren komisalde-
gian. Hain zen gogorra gertatzen ari 
zena, buruak alde egin zuen eta kanpo-
tik ikusten zuen nola ari zitzaizkion nes-
ka gazte hari. Babesteko estrategia da. 
“Neska gaixoa!”, esaten nuen, konturatu 
arte, neska hori ni nintzela eta orduan 
txikitzen nintzen. 

Gertatutakoa barneratzeko lana gero 
egin behar izan nuen, eta oraindik ere egi-
ten dut. Errelatoa kontatzerakoan, beste 
norbaiti gertatu balitzaio bezala kontatzen 

saiatu behar naiz, bestela ezin dut kontatu.
Niretzako aitorpena beharrezkoa da 

bizipen hori ixteko. Aitorpenak eramango 
nau nire zati hori hartzera, niregan inte-
gratu, itxi eta aurrera egitera.

Azaldu politikoki, egin zizuten tortura.
Estatu espainiarrak, eta beste estatu erre-
presibo guztiek, tortura arma politiko 
gisa erabiltzen dute disidentzia politikoa 
eta ideiak zigortzeko eta gure inguruan 
izua sortzeko. Hori da mezua: “Borro-
katzen duenari hau gertatzen zaio”. Ko-
misaldegian garbi esaten zidaten, euren 
nahia gure ideiak eta borroka ukatzea da, 
anulatzea, damutzea... 

Gozo bezain gordin mintzo da bizitzaz. Zorrotza du begirada eta beltza 
umorea. Suitzan, “arazorik gabeko” estatu normalizatu kapitalistan ere, 
kartzelak beteta daudela oroitarazten digu. Kartzela barrutik presoen 
eskubideen alde egin zuen indar, eta kaletik Free Nekane kanpaina sortuz 
erantzun zioten. Gaur, Suitzan, Nekane Txapartegi kartzelaren eta torturaren 
aurkako borrokaren, feminismoaren eta preso politikoen ikur da. Eta misio 
hau darama motxilan, 1999an torturatu zutenetik: Espainiako Estatuaren 
tortura sistematikoa Europaren bihotzean salatzea eta borrokatzea.

ETSITZEN 
EZ DUT IKASI

NEKANE TXAPARTEGI NIEVE
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Nire kasuan zigorrik gogorrena ema-
kume izateagatik izan zen, beren men-
talitate matxistan ez zelako sartzen bo-
rrokatzea nik erabaki nuenik. Beraien 
arabera norbaiten neskalaguna edo “ko-
mandoko puta” izan beharra neukan. 
Nik borrokatzea aukeratu nuelako, ez 
nituelako bete haien patriarkatuaren 
rolak, zigortu egin behar ninduten. Nire 
gorputza guda zelai gisa erabili zuten, 
txikitu nintzen arte. Emakumeen aurka-
ko errepresio politikoak aurpegi sexista 
du. Hori ikusi eta jasan dut komisaldegi-
tik hasi eta espetxeraino.

Tortura jasandakoan, zer erabaki har-
tu zenituen?
Nik komisaldegian erabaki nuen handik 
bizirik ateratzea. Torturatzaileek behin 
baino gehiagotan esan zidaten: “Badaki-
zu nor zen Gurutze Iantzi? Hemen hil zen, 
Tres Cantosen”. Zenbat eta egur gehiago 
eman, oldartu egiten nintzen. Eta ni zen-
bat eta gehiago oldartu, orduan eta gogo-
rrago zen tortura.

Madrilgo komisaldegira bidean exeku-
zio simulazioa egin zidaten, eta torturatu 
bitartean, behin baino gehiagotan pen-
tsatu nuen exekuzioa benetan gertatu ba-
litz nahiago nuela, hori guztia ekiditeko. 
Baina gero pentsatu nuen: “Ez, ez... eta 
segi... nire familiari ezin diot hau egin... 
nik ezin dut hemen gelditu... atera behar 
dun, neska”.

Torturaren aurkako borrokan zer ga-
raipen bizi izan dituzu?
Torturatu nindutenean gaztea nintzen, 
amatasuna urruti ikusten nuen, baina 
niretzat gogorrena mezu hori zen: “Bor-
txatuko zaitugu, dena egingo dizugu ama 
ez izateko, ez dizugu utziko zu bezalako 
beste putakume bat egin dezazun”. Ate-
ratakoan, nire buruari galdetzen nion: 
“Gai izango ote naiz?”. Haurdun geratu 
nintzenean garaipen bat sentitu nuen, 
maila handi bat igo nuela: “Ahal izan dut”.

Beste garaipena, Espainiako Auzite-
gi Nazionalean torturak salatu nitue-
nean sentitu nuen. Tortura babesten 
duen epaitegian, torturaren aparatuaren 
bihotzean, altxa eta zer gertatu zitzaidan 
esatea, torturatzaileei begietara begira-
tzea... gogorra izan zen, baina ez nintzen 
komisaldegian bezain txiki sentitu. “Tor-
tura bizi izan dut eta hemen nago, gai 
naiz zuei begiratzeko”. Horrek indarra 
ematen du salaketekin-eta jarraitzeko. 
Nahiz eta jakin bidea itxiko digutela... 
segi. Etsitzen ez dut ikasi.

1999an esan nuen lehenengo aldiz 

publikoki komisaldegian bortxatua izan 
nintzela eta berriro Espainiako Auzite-
gi Nazionalean kontatu eta salatu nuen. 
Tortura sexuala salatzen lehenengoeta-
koa izan nintzen. Nik neuk eta tortura-
tuok oro har, baita ezkerrak eta gizar-
teak ere, ez geneukan tortura sexualen 
irakurketa eta lanketa egina. Orduan ez 
nintzen oso kontziente; orain ikusita bai, 
kristorena izan zen.

Epaia ateratzerako erabaki zenuen 
ihes egitea. Zergatik?
Batetik, banekielako erabakia jada har-
tua zegoela eta ez dudalako faxisten oi-
nordeko den epaitegiak jarritako epai 
politiko bat onartuko; eta bestetik, nire 
epaia torturapean nik nire buruaren 
aurka egindako salaketan bakarrik oina-
rritzen delako. Atxilotzen uztea, tortura 
eta Auzitegi Nazionala onartzea eta legi-
timatzea litzateke. 

Aske izateko jaio nintzela sentitzen 
dut. “Ama izan behar badut askatasunean 
izan dadila” ere pentsatzen nuen. Eta ho-
rrela izan zen.

Klandestinitatean edo ilegaltasunean, 
nola eragiten du emakume eta ama 
izateak?
Asko. Normalki gizonak izaten dira klan-
destinitatean daudenak, eta askotan 
emakume bat izaten dute alboan, zaintza 
lanak edo haurraren legalitatea erama-
teko. Eguneroko bizitzaren ardura osoa, 
normalki, emakumearengan erortzen da. 
Nire kasuan, ni naiz klandestinitatean 
nagoena eta ama bakarra naiz, bikoterik 
gabe. Beraz, dena nire gain gelditzen da.

Klandestinitatean egonda ama izateak 
arriskua dakar. Umeak behar batzuk ditu, 
eta horiei erantzuteko ezin dut etxean 
gordeta egon, ume horrek eskolara joan 
behar du, sendagileak... hori zen gakoa, 
arrisku eta beldur horiek nola kudeatu, 
umearen beharrak asetzeko. Saiatu naiz 
indartsu egoten, berari egonkortasuna 
emateko. Eta saiatu naiz ahalik eta era 
naturalenean egiten, alabari ez gorro-
torik eta ez beldurrik transmititzen, eta 
beldurrak eta izuak kontrolatzen. Hale-
re, berak dena nabaritzen zuen. Ez zuen 
hitzik behar nire gorputzaren tentsioa 

sentitzeko. Horrelakoetan zuzenean be-
gietara begiratu eta “zer gertatzen da?” 
galdetzen zidan.

Kanpotik bada Suitzaren irudi hori, 
Giza Eskubideen bermatzaile dela. Es-
painiako estradizio eskaerari erantzu-
nez Suitzak atxilotu zintuenean bizitu-
takoekin, irudi hori aldatu al zaizu?
Bai, asko. Teoria da bat eta praxia bestea. 
Ikusi dugu Europar Batasuna edo kons-
truktu hori babesteko, estatuek elkar 
babesten dutela. Atxilotu nindutenean, 
nahiz eta guk elementu pila eduki tortu-
ratua izan nintzela eta estatu espainia-
rraren epaia guztiz politikoa zela froga-
tzeko, Suitzako Gobernua dena ukatzen 
saiatzen zen. Berdin-berdin zitzaien Giza 
Eskubideak zapaltzea, horrela estatu la-
gun bat eta beren interes ekonomiko eta 
politikoak babesteko.

Ni torturatua izan nintzela onartu izan 
balu Suitzak, esaten ariko zen Europaren 
barruan estatu torturatzaile bat dagoe-
la, beraz, demokraziaren irudia ematen 
dioten txiringito hori hautsi egingo litza-
teke. Baina ez zuten espero Suitzan hala-
ko elkartasuna sortuko zenik, eta horrek 
larri jarri zituen, espainiarrek egindako 
zerbait tapatzeagatik beraiek edo beraien 
irudia ari baitziren arriskuan jartzen. Sui-
tzako gizarte zibila torturatuaren alboan 
posizionatu zen, niri sinisten zidaten. Ko-
munikabideak ere bai, giza eskubideen 
aldeko elkarte guztiak ere bai eta Suitza-
ko Gobernua estatu torturatzailearen al-
boan geratzen ari zen, bakarrik. Bere bu-
rua neutraltzat duen herrialde batentzat 
ez zen irudi ederra eta gobernuko talde 
sozialdemokratarentzat ere ez. Gure us-
tez, estatu espainiarrak estradizio eskaera 
bertan behera uztea,  egoera horren ondo-
rioz etorri zen. Kaleko presioarekin eta ge-
rora nazioarteko epaitegietatik etor zite-
keenarekin suitzarrek estatu espainiarra 
konponbide bat bilatzera bultzatu zuten.

Kartzela kapitalista eta patriarkala 
dela diozu. Azaldu bi hitz horiek zer 
esan nahi duten, Suitzako kartzelako 
zure bizipenetatik.
Mezua argia da: Zu nirea zara eta zure-
kin nahi dudana egingo dut, esplotatu, 
sexualizatu, merkantilizatu, kontrolatu... 
Espetxeak duen egitura hierarkiko eta 
patriarkalarekin, sistema kapitalistak es-
katuriko esaneko emakumeak bilakatu 
nahi gaitu, patriarkatuaren rolak bete eta 
kapitalismoaren esanak onartuko ditue-
na, gure esplotazioaren bidez sustenga-
tzen jarraitzeko. 
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Nire feminismo erreala 
espetxean landu nuen
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Bi anaia eta bi ahizpa dira 
etxean. Aita oso gaztetan hil 
zitzaienez, tabernan lana egi-
naz eta militantzian –presoen 
eskubideen aldeko borrokan, 
euskalgintzan eta internazio-
nalismoan– eman zuen gaz-
taroa. 1995 eta 1999ko udal 
hauteskundeetan Herri Ba-
tasunako zinegotzi hautatu 
zuten Asteasun. 

1999ko martxoaren 9an atxilo-
tu zuten eta torturatu. Bedera-
tzi hilabete egin zituen Soto del 
Realeko kartzelan. 18/98ko 
makro epaiketaren barruan 
izan zen epaitua, eta berau ba-
liatu zuen, 2006ko urrian, Es-
painiako Auzitegi Nazionalean 
torturaren testigantza egiteko. 

Lau guardia zibilek bortxatu 
zutela salatu zuen. Tortura-
pean eginiko autoinkulpazioa 
izanik bere aurkako froga ba-
kar, 11 urteko kartzela zigorra 
ezarri zion Baltasar Garzón 
epaileak, 2007ko abenduan. 

Hilabete batzuk lehenago Eus-
kal Herritik ihes egina zen, or-
dea, Txapartegi. 2009tik Zu-
richen (Suitza) bizi da. 

2009an bere zigorra murriz-
tu zuen Auzitegi Gorenak 6 
urte eta 9 hilabetetara, deli-
tua erakunde armatuarekin 
kolaboratzea –ez kide iza-
tea– zela ulertuta. 2015ean 
Espainiako Ministroen Kon-
tseiluak extradizio eskaera 

egin zuen eta 2016ko apirila-
ren 6an Suitzako Gobernuak 
kartzelatu egin zuen. 

Free Nekane kanpaina abiatu 
zuten ezkerreko erakunde ani-
tzek Suitzan eta indar izuga-
rria hartu zuen. Extradizioaren 
aurka agertu ziren esate bate-
rako Amnistia Internazionala, 
Torturaren Aurkako Munduko 
Erakundea, Augenauf, Terre 
des Femmes eta Human Rights 
Watch. Nazio Batuen Erakunde-
ko bi adituk Istanbulgo proto-
koloa egin eta sinesgarritasun 
osoa eman zieten Txapartegi-
ren tortura salaketei.

2017ko irailaren 15ean libre 
geratu zen: izan ere, Auzitegi 

Gorenak otsailean bere aurka-
ko zigorra murriztu egin zuen 
3 urte eta 6 hilabetetara, eta 
kondena preskribatutzat eman 
zuen. Hau egiteko, 2015ean be-
rritu zuen Zigor Kodeko artiku-
lu bat erabili zuen auzitegiak, 
“larritasun txikiagoko delituen-
gatik” zigorra murrizteko auke-
ra ematen duena.

Free Nekane kanpainak ezke-
rreko mugimenduetan lortu 
zuen batasunaren adierazle da 
2018ko Maiatzaren 1eko Sui-
tzako ekitaldi jendetsueneko 
hizlari nagusia Txapartegi izan 
zela, Zurichen. Euskaraz eta 
alemanieraz, munduko preso 
politiko guztien askatasuna 
eskatu zuen.
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Kartzelak gizonek gizonentzako egi-
nak dira. Emakume eta beste genero ez 
binarioak sistematikoki diskriminatuak  
dira. Beren behar espezifikoak ez dira 
aintzat hartuak eta jarduera guztiak he-
terogizonei zuzenduak daude. Emaku-
me presoak gizonen soberekin bizitzera 
behartuak gaude. Kartzela horretan guk 
ez genuen ezta modulu propiorik ere. 
“Modulu berezia” zuen izena, eta bertan 
geunden emakumeak, transexualak eta 
buruko gaixotasunak zituzten gizonak. 
Alegia, patriarkatuak diskriminatzen 
dituen guztiak, hor baztertuta. Ez dago 
ginekologoen zerbitzurik, hilekoarekin 
gaudenean non garbitu ere ez. Gainera 
produktu higienikoak geuk finantzatu 
behar ditugu eta konpresek edo tanpa-
xek egun batean lanarekin irabazitako 
dirua baino gehiago balio dute. Beraz, 
preso asko lan egitera, esplotatzen uztera 
behartuak daude produktu horiek erosi 
ahal izateko.

Zer emakumerekin egin zenuen topo 
Suitzako kartzelan?
Gehienak migranteak ziren, pobreak, pros-
tituzioan eta bizirauten dabilen jendea. 
Kalean banintz ez nituen ezagutuko. Kar-

tzela unibertsitatea izan zen niretzat: nire 
feminismo erreala espetxean landu nuen. 

Elkartasuna da nik kartzelan eman 
nuena. Sistemaren eta presoen artean 
posizionatu nintzen, presoek jasaten zi-
tuzten ostiak frenatzeko. “Nik ez dut zuen 
beldurrik, zigortu nauzuen ideia berbe-
rengatik ari naiz borrokan eta nik bada-
kit guk ere eskubideak ditugula”, esaten 
nien kartzeleroei, haien hiztegian ez baita 
“eskubideak” hitza existitzen. Dena da 
“zigorra”, “debekua” eta eskubideak “pri-
bilegio” bezala saldu nahi dituzte. Beste 
presoei ere esaten nien “guk ere baditu-
gu eskubideak, nahi dituzu irakurri? nik 
emango dizkizut”, edo “nahi duzu salake-
ta egin? nik lagunduko dizut”. Horregatik 
zigortu ninduten behin baino gehiago-
tan, lana kenduz edo espetxez aldatuz 
“presoen eskubideen alde propaganda 
gehiegi egiten nuelako”. Espetxe batetik 
bestera aldatu nindutenean, gutuna ida-
tzi zidan aurreko kartzelako preso batek, 
eta zioen “Nekane, zu joan zarenetik es-
petxea espetxeago da”. Polita iruditu zi-
tzaidan, baina gogorra.

Politizatu gabeko presoekin nola egi-
ten da borroka?
Hasteko, terminologia erraza erabilita. Ez 
teorikoa, baizik eta praktikoa, eta adibi-
de emanda. Harrokeriarik gabe. Gertutik 
gertura. Nola egingo dugu iraultza nik 
niretzako edo nire modukoentzako baka-
rrik hitz egin eta borrokatzen badut?

“Zergatik zaude preso?” galdetzen 
zidaten, eta nik “preso politikoa naiz”. 
“Zer? politikagatik? Ezaguna zara?” haien 
erreakzioa. Azaltzen nien zergatik atxilo-
tu ninduten, eta espetxeek zer lortu nahi 
zuten gurekin. Horren atzean sistema oso 
bat dagoela. “Zer da sistema?” hurren-
go galdera. Eta nik erantzun: “gu zapal-
tzen gaituena. Patriarkala da espetxea”. 
Horrelakoak ziren elkarrizketak. Baita 
sexismoari buruz ere, eguneroko zapal-
kuntzei terminologia jartzen saiatzen 
nintzen: “Ondo iruditzen zaizu guk gure 
tanpoiak erosi behar izatea eta gizonez-
koek bizarra kentzeko aitzurrak edo apa-

rra doan jasotzea? ba esaten dizudanean 
emakumeak diskriminatuta gaudela, hori 
da esaten dizudana”.  Inor ez da tuntu-
na, denok sentitzen genuen “kartzele-
roek zergatik tratatzen naute horrela?” 
eta diskurtsoa jartzeak laguntzen zuen. 
Pixkanaka, patioan beste presoak ere hitz 
horiek erabiltzen hasi ziren, “sistema”, 
“patriarkatua”... 

Niretzako oinarri nagusia zen gure ar-
tean garbi izatea presook elkartasunez 
aritu behar genuela, bat izan. Ezin ge-
nuela gure artean desberdintasunik egin. 
Ijitoekin bazegoen arrazakeriarako joe-
ra, bai presoen, bai kartzeleroen aldetik. 
Saiatzen nintzen inor ez zedin baztertuta 
gelditu. Gogor egiten nuen horrelakotan, 
ez nien uzten. 

Eta niretzako beste oinarria zen ezin ge-
nuela kartzeleroekin jolastu beraien lagun 
izatera, pribilegio batzuk lortzeko beste 
presoak izorratuz. Zigarro baten truke txi-
bateo joerak izatea moztuz. Talde nahiko 
batua osatu genuen, hizkuntza, klase... eta 
desberdintasun guztien gainetik. 

Presoen eskubideen defentsa nola 
egiten da kartzela barrutik?
Espetxea borroka eremu bihurtuz, kalean 
egindako borrokari jarraipen emanez. 
Kartzelariak ez zeuden ohituta presoek 
aurre egitera eta are gutxiago preso po-
litikoek, neu bakarra nintzelako Suitzan. 
Batzuk beldurrez besteek errespetuz, be-
raiek areagotzen zuten nire izaera politi-
koa. Konfrontazioan hasten nintzenean 
kartzelariek esaten zuten “goitik agintzen 
didatena egiten dut nik”. Ikusten nuen 
konfrontazio horrek ez zidala askorik 
ekartzen, beraien ustetan ez baitzuten 
ezer txarrik egiten. Horregatik salaketak 
idazten hasi nintzen bai instituzioetara 
bai kalera. Kartzela sistemarentzat arris-
kutsu bihurtu nintzen, dena salatzen nue-
lako: lan baldintzak, nola tratatzen gin-
tuzten, nola sexualizatzen gintuzten eta 
horrek oihartzuna zuelako medioetan.

Europar Batasuneko arauek markatuta-
kotik behera zeuden Suitzako kartzelan bizi 
genituen baldintzak. Suitzako hainbat talde 
eta giza eskubideen aldeko elkarteei bidali 
nizkien salaketak. Ez beraien borondatean 
sinisten nuelako, baizik eta ez zezaten esan 
ez zekitenik. Hor zuten informazioa eta po-
sizionatzeko eskatzen nien. Harrituta gel-
ditu nintzen konturatzean benetan gutxi 
zekitela Suitzako espetxeetan ematen den 
tratu inhumanoaz. Bai giza eskubideen tal-
deek, bai gizarteak, ez zuen harresi barruko 
berri edo ez zuen jakin nahi. 

Jaurlaritzak torturaren 
txostenean agertzen dena 
onartzen badu, berari 
dagokio salaketak bideratzea

 943 650 253
www.tolosakobabarruna.eus

Hoberenak soilik 
aukeratzen ditugulako

BERTAKOAK
GUREAK
GOZOAK

KALITATEZKOAK
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Zer duzu lortzeko torturaren gaian?
Lortutako aitortza soziala handia da. Orain, 
aitortza sozial horrekin borrokatu eta bul-
tzatu behar dugu aitortza kolektiboa, politi-
koa eta juridikoa lortzea. Horrela bakarrik 
itxi ditzaket torturaren zauriak. Ostera pro-
zesu judiziala atzetik aurrera abiatu beharko 
nuke, aurretik jarri nuen tortura salaketa 
itxita baitago, baina elementu berriekin be-
rriz irekitzera saiatu beharko nuke: Istan-
bulgo Protokoloa, Suitzan egindako beste 
hainbat txosten eta erabaki, Paco Etxeberria 
eta bere lan taldearen txostena, Nazioarte-
ko Torturaren Aurkako Taldeak Altsasuko 
kasuaz eta nireaz Espainiako Estatuari in-
formazioa eskatu izana uste duelako ez dela 
tortura aztertu... Auzia Tolosan edo Donos-
tian hasi beharko nuke berriz ere, Auzitegi 
Gorenera, estatu espainiarreko azken ins-
tantziara iritsi arte, han kasua itxi, eta or-
duan izango dut aukera Europako auzitegie-
tara jotzeko. Legedi europarrean tortura ez 
da preskribatzen, estatu espainiarrean bai. 
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Salaketa horiek fruitua eman zuten Amnistia Internazionaleko emakumeen sekto-
reak eta horrelako elkarteek ipurdia mugitzen hasi behar izan zutelako eta Suitzako 
Gobernuko torturaren prebentziorako batzorde nazionala espetxera etorri zen bitan 
nik egindako salaketak egiaztatzera. Ikusten nuen espetxeko zuzendariak-eta urduri 
jartzen zirela. Baina egia da, baita ere, oso ongi antolatuta dutela dena batak bestea 
babestu dezan. Saiatzen nintzen, beraien egunerokoa deseroso izan zekien behintzat.

Suitzar askori begiak irekiko zizkion zure kasuak, bertako kartzelan zer errea-
litate bizi zenuten ikusteko.
Hemengo gizartearentzat espetxea tabua da. Espetxera frakasatu dutenak soilik joaten 
direla pentsatzen dute, edo migranteak. Hemen ez dute gatazka politikorik, salbu dau-
dela uste dute, beraiei ez zaiela inoiz tokatuko. Beraz, ez zaie interesatzen barruan zer 
egoeratan dauden jakitea. Nire helburua eztabaida sustatzea zen batetik, eta bestetik, 
erakustea giza eskubideen aldarrikapena egiten den herrialde honetan horiek nola za-
paltzen diren egunerokoan. 

Kartzelan bizi nuena kanpora zabaltzeko artea erabili nuen. Borroka tresna bila-
katu nuen eta isolamendu harresiak apurtzea lortu. Poesiak eta testuak idazten hasi 
nintzen, marrazkiak egiten... eta Free Nekane kanpainarako erabili zituzten. Jendeak 
eskertzen zuen eta aldi berean asaldatu, “inoiz ez genuen planteatu hau hemen gerta-
tzen ari zenik”. 

Kanpoan Free Nekane kanpainak indarra hartu zuen.
Elkartasuna berehala antolatzen hasi zen eta Free Nekane kanpainan jende ezberdina 
biltzen joan zen. Ezkerra eta mugimendu sozialak talde txikietan antolatuta zeuden 
arren, denak bat egin zuten eta emakumeak* eta mugimendu feminista izan ziren mo-
tor, nik horrela eskatuta. 

Denentzako helburua oso garbia zen: ni ez estraditatzea eta askatzea. Kanpaina-
ren ardatza tortura sistematikoaren gaia azaleratzea izan zen. Anarkistetatik hasi eta 
sozialdemokratetara, denek bat egin zuten helburuarekin, bakoitzak bere tresna eta 
borrokatzeko moldeekin. Nire kanpaina izan da denak bateratu dituen gutxietako bat. 
Pena ematen dit ni kalean egonda bildutako indarra sakabanatuko den. Esaten diet: “Ni 
kalean nago baina ez naiz aske, oraindik espetxeak beteta daudelako”. Ea lotutako sare 
hori espetxeen eta torturaren kontrako borroka bihur dezakegun.

Eusko Jaurlaritzak aginduta egindako Torturaren txostenean agertzen da zure 
kasua. Horrek badu bere balioa?
Ez dut dudarik Paco Etxeberriaren taldeak egin duen lana oso ona denik. Gainera he-
men estatu espainiarrak euskaldunon aurka erabilitako tortura sistematikoa salatzen 
ari ginenean etorri zen aurkezpena eta horrek gure salaketa indartu zuen. Baina horre-
kin, nora? Zertarako agindu du hori EAJ-k, Europako eskakizunak betetzen dituela eta 
bere poliziak ez duela torturatzen  esateko?  Zertarako egin da, paperean gelditzeko? 
Hori da nire kezka: orain honekin zer?

Euskal gizarteak estutu beharko luke Jaurlaritza, Espainiako Estatuari salaketa 
jar diezaion, euskal herritarrei egindako torturengatik?
Nik uste nuen txosten hau horretarako egin zela. Sinetsi nahi nuen behingoz Eusko 
Jaurlaritza lan hori egitera behartu zela, torturaren errealitatea gehiago ezin delako  ez-
kutatu. Istanbulgo protokoloaren emaitza onartzen badu eta kasu horiek aitortu, orain 
berari legokioke alde batetik salaketa horiek bideratzea, hala nahi badugu gure ordez-
kari izatea edo tresnak ezartzea guk salaketa horiekin aurrera egin dezagun. Bestetik, 
gu osatzeko bidean terapiak edo beharrezko aukerak eskaintzea, aitortza osoa lortu 
arteko bidean babestuko gaituzten tresnak emanez. Edo nola egin behar dugu aurrera, 
gastu ekonomikoak eta pertsonalak guregan hartuz? Nire kasua ere  txosten horretan 
egonda, nik ordaindu behar al dut Estrasburgorainoko salaketaren bidea? Horrez gain, 
akusazio bezala torturatu bakoitzarekin batera salaketa jarri behar luke. Badituzte ins-
tituzioak hori bideratzeko: Arartekoa, Emakunde, edo nahi duten erakunde ofiziala. 
Baina borondatea da falta dena. Berak agindu du txostena egiteko, eta txostenak dioena 
onartzen badu, egin ditzala eman beharreko pausoak.  Nahi badu kolektiboki edo nahi 
badu banaka eta horretara bultzatu beharko genuke. Bestela betikoan gaude, tortura le-
gitimatzen duen instituzioarekin eta itxurakeriekin. Are okerrago, esperantza faltsuak 
eman eta torturarekin ere errentabilitatea atera nahi duten agintari eta partiduarekin.

Aitortza kolektiboa, politikoa 
eta juridikoa lortuta bakarrik 
itxi ditzaket torturaren zauriak
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TESTUA I AXIER LOPEZ    ARGAZKIAK I DANI BLANCO

“Lortu dugu muga gainditzea. Ema-
kume nigeriar bat eta seme autis-
ta datoz gurekin, Mediterraneoa 

pateran igaro berri duten beste hainbat la-
gunekin batera. Astero errepikatzen dugu 
horrelako bidaiaren bat, beste sare solida-
rio askok egiten duten gisan, garai bateko 
mugalarien antzera”. Artea Sareko lagunek 
azken urteotan bizi izan duten dozena-
ka esperientzietako bat da. Munduan ba-
rrena aske mugitzea eskubidea dela argi 
izateaz gain, praktikara eramaten dute. 
“Sistema desobeditzen dugu, giza eskubi-
deen obedientzia praktikatzeko”. Ezaguna 
zaigu esana, baina Arteako berezitasuna 
da adierazteaz gain, egin egiten dutela. 
“Astero eramaten dugu jendea nahi duen 
lekura eta hemen geratzea erabakitzen 
dutenei paperak lortzen laguntzen diegu, 
baita bizitza duina garatze aldera, lana 
bilatzeko tresnak eman ere. Aldarrikatu 
gabe, egin egiten dugu, eta kitto”. Mikel 
Zuluaga mintzo da, proiektu honen sor-
tzaileetako bat. “Krisi globalaren aurretik 
jendea ekartzen genuen, baina Ongi Etorri 
Errefuxiatuak ekimena sortzeak gure gai-
tasuna eta ahalmena zabaldu zituen”.

2016an Arteako Udalak lehiaketa za-
baldu zuen herriko plazako eraikin bat bi-
ziberritzeko. Haiena aurkeztu eta irabazi 
zuten esleipena, eta herritar eta solidario 
askoren izerdiaz, eraikina egokitu zuten 
beharra duten pertsonei leku seguru eta 
erosoa eskaintzeko. Artea Herriko Ben-
ta du izena. Dozenaka migratzailerentzat 
aterpea eskaintzeaz gain, proiektua auto-

gestionatzeko eta handik pasatzen direnei 
aterabide laborala eskaintzeko gunea ere 
bada; taberna, jatetxea, ostatu, bertako 
produktuen saltokia eta arropa konpon-
tzeko tailerraren bitartez. Horrez gain, in-
guruan badute ogi eta gozogintza lantegi 
bat. 

Bentaren alboko etxea –hemen bizi-
tzea erabaki dutenentzat bideratua– eta 
herriko beste eraikin bat –beste norabait 
noiz mugituko zain daudenentzat erabi-
lia– alokatuta dituzte. Arteatik kanpoko 
hainbat espaziorekin ere harreman zu-
zena dute: batzuk alokairuan, jabek bo-
rondatez partekatutakoak beste batzuk 
eta gainerakoak okupatu dituzte. Bilbo-
ko zenbait auzotan, Zierbenan, Gernikan, 
Arrigorriagan edo Zornotzan daude ho-
rrelakoak. Ez dute gehiago hazi nahi, des-
zentralizazioaren bidetik jo dute, antzeko 
esperientzia gehiago sortzen ari direlako. 
“Bankuek ehunka etxebizitza hutsik eduki 
eta pertsonak kalean lotan dauden bitar-
tean, okupatzea legez kanpokoa izango da, 
baina guztiz bidezkoa”, dio Olatz Talabera 
abokatu urruñarrak, Zornotzan egoera 
prekarioan dauden pertsona migratzai-
leentzako espazio bat atontzen ari den sa-
reko kidea. Arteako esperientzia ezagutu 
ostean, ekin zioten 15 urtez banku batek 
abandonatutako eraikin bat okupatu eta 
auzolanean egokitzeari (margotu, altza-
riak lortu, zorua berritu, sukaldea eta ko-
munak jarri…). 

Artean 70-80 lagun migratzaile inguru 
bizi dira egun. Erdia baino gehiago emaku-

meak dira, eta herena umeak –20 inguru–. 
Hamabost bat herritakoak dira, norbe-
ra bere hizkuntza, sinesmen eta ohituren 
motxilarekin etorria. Nondik datozen bai-
no, orainak batzen ditu. Batzuk ikasten ari 
dira, beste batzuk lanean, eta gehiengoa 
zain dago, bere ibilbidearen hurrengo gel-
tokirantz noiz abiatuko. Beraz, azken bi 
urte eta erdian ezin konta ahala lagun baz-
terkeriatik erreskatatu, lagundu eta “bizi-
berritu” dituzte. Hitz hori darabil Yolanda 
Oquelí guatemalarra. “Giza eskubideen 
babesle bat, migratzaile bat edo bortxaz 
sorterria utzi behar izan duen pertsona 
bat, parez pare, hierarkiarik gabe, biltzen 
dituen proiektu hau aurkitu izana, harri-
garria egin zitzaidan. Jatorria, iragana, hiz-
kuntza edo azalaren koloreagatik epaitua 
izan gabe. Guri berriz bizitzeko aukera 
eman digu, gure herrian ez ginelako bizi, 
etengabeko jazarpena zen. Nire semeak 
hazten ikusteak ez du preziorik, Guate-
malan tentsioak ez baitzien hazten uzten, 
ezin ziren ezta ikastera joan ere, nire se-
meak izateagatik jasan zituzten bahiketa 
saiakerak direla eta. Mikelek dio elkar-
tasuna hitz txikia dela, baina bere osota-
sunean geure egiten badugu, ondorioak 
erraldoiak dira”. 

Oquelíren antzera profil politikoagoa 
dute kide batzuek, beste batzuek bizile-
kua utzi dute arrazoi ekonomikoengatik, 
genero jazarpenagatik, desafekzioagatik… 
“Den-denak dira zilegiak”, dio Malu Egi-
luzek Zeanuriko baserritar ekintzaile ne-
kaezina eta proiektuaren zutabeetako bat.

Erroldak dio 750 lagun bizi direla Bizkaiko Artean, Arratiako paisaia berdez eta erro zaharreko baserri eta do-
rretxez inguratua. Plaza txikia bezain bizia du. Txoko batean, Mauriziaren irudiaren aurrean, kontu kontari ari 
dira herriko zaharrenak. Alboko dendan, Xsaqarik diotso arropa konpontzen diharduen emakumeak nebari. 
Aurrean dute haur aljeriarra, lagun georgiarra txirristatik noiz jaitsiko. Eta tabernan, kide amazigak egindako 
ogia pasa dio zerbitzari perutarrak sukaldari mexikarrari, goiko pisuan bazkaltzeko zain diren lagun palestinar, 
pakistandar, kolonbiar, gambiar, euskaldun, maliar, marokoar eta somaliarrentzat. Eguerdi arrunt bat Artea He-
rriko Bentan. Europan parekorik ez duen bizi-proiektuan.
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ELKARREN ARTEKO ZAINTZA
Egongela, garbigailua, kafe-makina, hoz-
kailuak, janari biltegia… dena irekia, 
guztiona eta giltzarraporik gabe. Berriz 
bidera ateratzeko zain daudenek gela, 
gosaria, bazkaria eta afaria dituzte ber-
matuta, baita seme-alabentzako esko-
la klaseak ere. Euskal Herrian geratzea 
erabaki dutenek etxebizitzan sukaldea 
ere badute, eta lana ez dutenek berta-
ko produktuen saski bat jasotzen dute 
astero. Azken hauen kasuan, “garrantzi-
tsuena da inoren menpe ez izateko eta 
duintasunez bizitzeko tresnak eskain-
tzea, hau da, bere kontu lan egiteko edo 
lanbide bat ikasteko aukera eskaintzen 
saiatzen gara, baita haien egoera erregu-
larizatzen ere, lanerako eta bizileku bai-
menak lortzen gehien bat”, azpimarratu 
du Egiluzek.

Askotarikoa eta aldakorra den giza
-taldea osatu dute. Askok hamaika bi-
zipen traumatiko pasa dute. Nola lortu 
dituzte kontrol hierarkikorik gabeko es-
pazioak eta errespetuzko giroak? 

“Hona datorren orori aurrena hau-
xe esaten diogu: motxilan dakartzazun 
kontu negatiboak laga kanpoan eta soi-
lik positiboekin sartu barrura”, dio Zu-
luagak. Konfiantzazko giroa sortzeari 
garrantzi handia eman diote hasieratik. 

Elkarren arteko zaintza lehen lerroan 
izatea haientzat politika egitea dela az-
pimarratzen dute. Zuluagaren ustez, ga-
koa da egunerokoan denok maila berean 
aritzea. “Hierarkiarik ez, baina boterea 
egon badago, gu boteredun gisa ikus-
ten gaituztelako. Zergatik? Migratzailea 
erakunde publiko batera joanez gero, ez 
diote kasu zipitzik egingo, baina ezber-
dina da ni, bertako gizon zuri bat, baldin 
banoa. Hor agertzen da boterearen figu-
ra. Gure zeregina da botere hori gaine-
tik kentzea. Eta hori egunerokotasunean 
baino ez da lortzen. Ikusten zaituztenean 
harrikoa egiten, komuna garbitzen… Bo-
tere-ezatik lan egitea da.” 

Eta horretarako, ez diote garrantzirik 
ematen beren burua etengabe antolatze-
ko indarrak xahutzeari. Ez dute asanbla-
da askorik egiten, gai zehatzak jorratze-
ko beharra dagoenean soilik. “Ez dugu 
beste antolakunde edo organigramarik 
sortu nahi, baizik eta indarrak konfiantza 
giroak lantzeari eta elkar hartzeari es-
kaini. Jakina, arazoak sortzen dira, baina 
auzokide edo lankide artean gertatzen 
direnen modukoak, eguneroko bizitzari 
lotutakoak: norbait kexu da beste nor-
bait komunetik galtzontzillotan atera-
tzen delako, urliak sandiak baino gutxia-
go garbitzen duelako… eta horrelakoak”.

ZERO MATXISMO, ZERO ARRAZAKERIA
Komunitate guztietan beti daude lotai-
lu funtzioa betetzen duten elementuak: 
erlijioa, kultura, ideologia… Arteakoa en-
tsegu soziala dela diote, kideen lur-zoru 
komuna oso bestelakoa delako. “Adibidez, 
ni ez naiz sinestuna, baina ulertzen dut 
norbait izatea. Beraz, gure lur komuna 
laikoa izatea da, denok ulertzen dugulako 
ez dugula zertan bestea aldarazi behar, 
adibidez, musulman edo agnostiko iza-
teari utz diezaiogun; normaltasunetik es-
pazioa sortzea da ideia”, dio Zuluagak.

Baina badira bi gai, bi “egiturazko ara-
zo”, zeinetan kolektiboak esku hartzerik 
duen: arrazakeria eta matxismoa. “Gu-
reak ez diren erregistroekin dator lagun 
asko, badakigu zeinen sartua dagoen ma-
txismoaren arra mundu osoan, gugandik 
hasita. Eta, elkarren arteko errespetua 
bermatzeko, landu beharra dugu matxis-
moa. Baita arrazakeria ere, baina beste 
maila batean, eta gehien bat klase-arra-
zakeria”.

LAGUNTZA ETA SALAKETA, 
ELKAR HARTURIK
Gobernuek mantendutako Gobernuz 
Kanpoko Erakundeak, jana eta ohea ema-
ten dituzten gune publikoak, askotariko 
elizkoien karitatea… Migrazioaren gaiak 

2  FATIMA ETA YOLANDA OQUELÍ. 3  MOHAMED ALABA TXIKIENAREKIN.1  MARTA CHUK ETA ABIGAIL ALABA. 
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MARTA CHUK (1) Guatemalako Kitxe herriko ekintzailea zen. Brodatzeko 
tailerren bitartez, emakume baserritarrak ahalduntzen zituen biolentzia 
matxisten aurka. 2016an, aitaren heriotzak, bikotekidearekiko harreman 
txarrak, familiako zorrek eta lana galdu izanak migratzera eraman zuten. 
Hainbat bueltaren ostean, Bilbora heldu zen. Arteako sare solidarioak 
erreskatatu zituen pisu batetik bera eta Abigail alaba txikia; gela ñimiño 
baten eta errolda paperen truke 600 euro ordainarazten zizkioten. Egun, 
Arratiako Ongi Etorri Errefuxiatuak elkarteak lagunduta, ekonomia sozia-
leko arropa tailer bat kudeatzen du Arteako Bentaren alboko etxabean.

FATIMA ETA MOHAMED (2-3) Amazigak dira eta bost seme-alabekin 
heldu ziren Arteara, Almeriako “plastikozko itsasoan” hainbat urtez 
lan egin ostean. 2017ko martxoan, SAT sindikatuarekin batera, negu-
tegietako lan baldintzak hobetzearen aldeko gatazka batean, haren 
semeetako bati aurpegia latigoz zartatu zioten. Gurasoek ahotsa 
altxatu izanaren zigor gisara. Egun jatetxeko sukaldarietako bat da 
Mohamed. Artean borrokan darraite, baina oraingoan paperak lortze-
ko burokrazia dute arerio.

YOLANDA OQUELÍ (2) 2012an bizkarrean tiro egin zioten aire zabaleko 
urre-meategi baten aurkako protesta batetik bueltan zela. Natura eta 
lurraren alde publikoki aritu izanaren ondorioek behartu zuten Gua-
temala uztera, garai batetik aurrera berak eta familiak ezkutuan bizi 
behar zuten eta. Egun euskara ikasten ari da semeekin batera Artean. 
Laster bere laugarren seme-alaba jaioko da.

MIKEL ZULUAGA (4) Desobedientzia zibilaren ekintzailea. 2016ko 
abenduan, Begoña Huarte iruindarrarekin batera, atxilotu zuten Gre-
zian, oso egoera prekarioan ziren zortzi errefuxiatu furgoneta batean 
Euskal Herrira ekartzen saiatzen ari zirenean. Bera eta Malu Egiluz 
EHNEko kidea dira Artea Herriko Bentako zutabeetako bi.

4  MIKEL ZULUAGA BENTAKO JANTOKIAN.

erro politiko sakona eta agerikoa badu 
ere, asistentzialismo akritikoarekin lo-
tuta agertzen da sarri. Artean ez dute 
laguntza ulertzen arazoa sortzen due-
nari salaketa eta kritika politikoa egin 
gabe. “Jende asko gupidagatik hurbiltzen 
da, baina kontua da ea nola egiten du-
gun pertsona horiek ere salaketara batu 
daitezen. Ez daitezen bakarrik arropa-
txoak ekartzera etorri, baizik eta uler 
dezaten hau gertatzearen zergatia. Herri 
gisa prestatu behar dugu gure burua epe 
luzeko elkartasunerako. Pertsonak hona 
helduko direlako, bai ala bai. Beraz, hobe 
dugu hori adeitasunez eta nahitasunez 
egitea, elkartasunez, ikuspegi interna-
zionalista batetik”. 

Antolatu duten “eskola alternatiboa” 
ikuspegi horren adibide praktikoa izan 
liteke. Adibidez, pasaportea ez dutenek 
eta beste norabait joateko zain daude-
nek ezin dituzte alaba-semeak eskola 
publikoan sartu. Beraz, “Estatuak, insti-
tuzio publikoek, ez diotenez errealitate 
horri erantzunik ematen, guk, gizarte 
mugimenduok, hutsune hori bete dugu”. 
Kultur Etxeko gela bat eskola bihurtu 
dute. Egunero hiru orduko saioak egiten 
dituzte, bina hezitzaile eta gurasorekin. 
Heziketa formala baino, umeei eremu 
seguru, atsegin eta jostagarri bat eskain-

tzea da asmoa. Egun, hainbat jatorritako 
hogei bat haurrek osatzen dute Babelgo 
dorre txiki hori.

HERRITARREN HARRERA
“Lehen Bartzelonan izan ginen eta dena 
ezberdina zen. Hemen nik eta semeek 
ez dugu arbuio edo arrazakeriarik su-
matu. Agian kontu hutsala irudituko zai-
zue, baina bada jendea etxeko atea jo eta 
etorri zaiguna esatera, ‘Yolanda, begi-
ra, zerbait behar baduzu, hemen alboan 
nago’. Gu zein ginen ia jakin gabe, hel-
du berriak ginelako besterik ez… Gure-
kin bizi den Boli Kostako emakumea ere 
harrituta dago auzoan eta plazan inork 
inoiz ez diolako begirada ukatu”. Oqueli-
ren bizipenak ondo laburtzen du Artean 
gailendu den errespetuzko giroa. Marta 
Chuk kitxea ere oso eskertuta dago he-
rritarren harrerarekin. “Herrian aurriri-
tzirik gabe jaso gaituzte. Nolakoak garen 
ezagutu gaituzte, atzean dugun historian 
geratu gabe. Plazako nire dendatxoan 
herriko ume saldoa elkartzen da esko-
latik bueltan, eta guraso bakar batek ere 
ez du sekula esan “ez joan hara, jende 
ezberdina da”. Guztiz bestelakoa, lagun-
du izan naute”.

Zuluagak segituan ohartarazi du lo-
tan dagoen xenofobia herri orotan eta 

gu guztiongan bizi dela, eta horregatik 
elkarren arteko errespetua etengabe 
landu behar dela, erraz apurtu daite-
keen zerbait baita. “Garai hauek, tama-
lez, ez dira egokienak. Europa osoan fa-
xismoaren alde egiten du haize”, gehitu 
du Egiluzek. “Faxismoa ondo eraikita 
daukate. ‘Bertakoak lehenik’ esaldia 
boteretsua bezain latza da. Baina ez da 
gauza bera ‘Zer egiten du beltz horrek 
sukaldean!’ pentsatzea ala erreparorik 
gabe adieraztea”. Proiektuak inguruan 
lortu duen zilegitasunak eta metatu 
duen indarrak eragina dute gai honetan. 
“Agian denok ez gaituzte ondo begiratu-
ko, baina ziur naiz horiek ere, guregana 
gaizki esaka etortzeko pausua ez dutela 
emango”, dio Oquelík.

Denek azpimarratzen dute esan eta 
egitearen arteko lotura ezinbestekoa 
izan dela proiektuak arrakasta izate-
ko. Oquelík hitzak jarri dizkio ideia ho-
rri. “Mikelek ezingo luke errespetua al-
darrikatu, berak ez balu egunerokoan 
praktikatuko. Arteako proiektua bultza-
tu duen bertako jendea eredu izan da, 
diotena praktikara eramaten dute eta 
horrek eragin handia izan du gainera-
koongan. Arteako jendea eredugarria da 
eta Arteako proiektua Europa osoaren-
tzat da eredu”. 
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2009ko urtarrilaren 17an, Arabako Ur-
bina kontzeju txikia tiro eremu bihurtu 
zen. Ertzaintza gogor oldartu zitzaien 
AHT-ren kontrako manifestariei: do-
zenaka lagun zauritu eta beste hainbat 
Espainiako Auzitegi Nazionalaren esku 
utzi nahi izan zituen. Desobedientzia 
zibila kriminalizatzeko kapitulu hura 
Eusko Jaurlaritzako Barne Saileko li-
buru beltzean geratuko da betiko.

TESTUA I URKO APAOLAZA AVILA
ARGAZKIAK I FOKU
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Surrealismoak hartutako koadroa zi-
rudien: Poliziaren helikoptero bat 
patata soroen eta jendearen buruen 

gainetik metro eskasetara etengabe iga-
rotzen zen abiada bizian, aurpegia es-
talitako ertzainak alde batetik bestera 
korrika, borra eskuan herritarren atzetik 
mendian barrena, ehizan baleude, eta 
pilotakaden erritmo konstantea bizkor-
tasunez entzuten zen. Oihuak, negarrak, 
arnasestuak eta zauriak. AHTren kon-
trako banderolak ez baleude pentsatuko 
genuke 1977. urtea zela hura, Iruñea on-
doko Arazuriko zelaia, eta Askatasuna-
ren Ibilaldiaren amaieran errepresio po-
lizialetik ihesi zebiltzala hor bildutakoak.

Baina ez, Urbinan gertatu zen, XXI. 
mendean. Abiadura Handiko Trenaren 
kontrako mugimenduak manifestazioa 
antolatu zuen egun hartan, AHT Gelditu! 
Elkarlanaren eskutik, “erakusteko mo-
bilizazioaren bidez gelditu daitekeela 
proiektua”. Deialdiari erantzunez 4.000 
lagunetik gora bildu zen Arabako txoko 
horretan, asko autobusetan joanak Guar-
dia Zibilaren kontrolak gandituz. Auke-
ratutako tokia ez zen badaezpadakoa, 
hiru urte lehenago Urbinan hasi zituzten 
Euskal Y deiturikoa eraikitzeko lanak eta 
haren kontrako protesta gune nagusie-
tako bat bihurtu zen denborarekin. Ur-
binarrek herri kontsulta batean ezezko 
borobila eman zioten “burdinazko alfon-
brari”: erroldatutako 125 pertsonatik 
109 kontra azaldu ziren.     

Manifestazioa plazatik abiatu zen eta 
amaitu ondoren ehunka lagun Urbina eta 
Erretana arteko obretara hurbildu ziren 
euren kabuz, eserialdi sinboliko baketsu 
batekin trenbidea –oraindik lubeta bat 
besterik ez zena– “okupatzera”. Ertzainek 
itsumustuan eraso egin zieten ezpondan 
beherago zeudenei, eta behin egoera la-
saitu zenean, askok ahaztuko ez duten 
hiru kilometroko pertsekuzioa hasi zuten 
herriraino, jende ugari jo, zauritu eta atze-
manez. Zortzi pertsona atxilotu zituzten. 
Segada hitza hemen ez dago soberan.

Enpresa handien kontrolpean dauden 
hedabide batzuen biharamuneko isilta-
suna agerikoa zen, bestetzuek agentzien 
informazioa argitaratu zuten soilik, Bar-
ne sailak emandako datua nabarmen-
duz: manifestariek harriak bota zituztela 
eta sei agente zeudela zaurituta. Aitzitik, 
AHT Gelditu! koordinadoraren eta beste 
hainbat talde eta irrati libreren webgu-

JENDETZA. DEIALDIARI ERANTZUNEZ 
4.000 LAGUNETIK GORA BILDU ZEN ARABA 
IPARRALDEKO TXOKO HORRETAN.
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neetan herritar biktimen testigantzak 
gelditu zaizkigu gordeta, eta Eguzki Bi-
deoek editaturiko irudiak ere ikus di-
tzakegu Youtuben, “Eskuak gora! eskuak 
gora!”, entzuten da emakume baten aho-
tik, jendea agentez jositako tunel bate-
rantz sartzera derrigortuta dagoenean. 
Ondoren tiro hotsak. Mugimendu sozia-
lak ez ditzan etorkizunean botereak bal-
dintzatu, beharrezkoa da haien historia 
“barrutik” lantzea eta horretarako daude 
ahozko iturriak: “Oroimen kolektiboa 
subjektibitate horiek osaturiko espazio 
politikoan zertzen da”, azaldu izan du 
Laura Benadiba historialariak.

“Okerrena autopista azpiko tunele-
ra iritsi ginenean izan zen, han polizia 
gehiago baikenuen zain –dio lekukoeta-
ko batek–. Korrika egiteaz akituta, egarri 
nintzen eta oso urduri nengoen ertzai-
nen jarrera zein zen ikusten nuelako (...). 
Beldurgarria izan zen, jendea garrasika 
ari zen esanez jadanik ez geundela ze-
laian; borrakadez gain pilotekin kargatu 
zuten eta tiroek soinu handia ateratzen 
zuten”. Pertsona ugari zauritu zuten bi 
metrora jaurtitako pilotekin. 

Urbinako herrian ere egoera latzak 
bizi izan zituzten: ertzainak kontzeju-e-
txe edo bolatokian sartu eta han babes-
tuta zeuden hainbat lagun atzeman zu-
ten ausaz; anbulantzian zeuden zaurituei 
ere bilurrak jarri zizkieten eta autobuse-
tan zihoazenak banan-banan erregistra-
tu. “Sekula ez nuen halako basakeriarik 
ikusi. Saiatu naiz dena kontatzen azkar 

batean, baina ez naiz bestelako detaile-
tan sartu –auhendatzen da beste lekuko 
bat–: jipoiak lurrera eroritako jendeari, 
biraoak... Nik jasotako kolpeak eta inti-
midazioa ez ziren salbuespena izan”.  

KRIMINALIZAZIOAREN HASIERA
Javier Balzak gidatutako Barne sailak Es-
painiako Auzitegi Nazionalera eraman 
nahi izan zituen zortzi atxilotuak, bai-
na Santiago Pedraz epailea inhibitu egin 
zen, esanez ez zegoela “terrorismo deli-
turik”. Xehetasun hori ez zen oharkabean 
pasa eta AHTren kontrako mugimenduak 
kriminalizazio saiakera salatu zuen: “De-
sobedientzia zibil jendetsuaren aurrean 
lezio bat eman nahi izan dute”. 

Zenbait mediotan aspaldi ari ziren az-
piegitura horren kontrako ekintzak ETA-
ren mehatxuekin lotu nahian. 2008an 
Inaxio Uria AHT eraikitzen ari ziren en-
presa-elkarteetako baten burua hil zuen 
talde armatuak –2009ko urtarrilaren 
21ean komunikatua kaleratu zuen zerga 
iraultzailea ez ordaintzeagatik eta AHT 
eraikitzeko zuen arduragatik hil zuela 
esanez–. Horren ostean “estrategia terro-
ristaren” pean kokatu zuten trenbidearen 
kontrako oposizio oro: ekologistak ere 
“ETA zibilaren” parte ziren orain. Urbi-
nako auzibideak Madrileraino eramanez, 
Jaurlaritzak teoria horrekin bat egin zuen.

Mobilizazioak gorenean zeuden une 
horretan. Urtebete lehenago 15.000 la-
gun bildu ziren Arrasaten trenbidearen 
kontra eta herrietan egunero egiten zi-

ren elkarretaratze eta ekintza ikusga-
rriak, orain galdeketa bat, orain espro-
piazio akten kontrako protesta bat. Baina 
mugimendu hori guztia ez zen ezerezetik 
sortu, urteak zeramatzan ernetzen.

25 URTEKO MUGIMENDU ANITZA
AHTren Aurkako Asanblada 1993an 
sortu zen. Ordurako, Jose Maria Elose-
gi ingeniariak asmatutako trazatuaren 
aurreproiektua bazebilen hainbat era-
kunde eta alderditako bulegoetan, jira 
eta bira. Kalteturik izango ziren udale-
rrien ezjakintasuna handia zen ordea; 
1994an Iurreta eta Adunako udalak 
izan ziren alegazioak jartzen lehenen-
gotakoak, datu eske. 90eko eta 2000ko 
hamarkadetako AHTren kontrako pe-
gatina umoretsutan suma daiteke, mu-
gimendu ekologista hura bat zetorrela 
arnas luzeko beste korronte anti-desa-
rrolistekin: “Hemen datoz desarrollistak 
Euzkadi azkatzera” (sic) dio haietako 
batek, “Euzkal pastela. Guztiok ordaindu 
eta betikoek jan!”, besteak... Kontserba-
zionismora mugatu gabe, aldatu beha-
rreko sistema oso batekin lotzen zuten 
AHTren proiektua.

Milurtekoa hastearekin AHT Gelditu! 
Elkarlanaren sorrerak balio izan zuen 
gutxieneko koordinazio bat eramateko, 
baina mugimenduak jarraitu zuen batez 
ere eskualde eta herrietan txertatuta. 
2004an “tren sozialaren” alternatiba 
aurkeztu zuten, besteak beste ELA, LAB 
eta EHNE sindikatuek babestuta. Bide 
posibilista horrek ezinegona sortu zuen 
AHT Gelditu! koordinadoran zeuden 
hainbat talderen artean, kontraesanean 
zegoelako trenbidea –eta ordezkatzen 
zuena– bai ala bai gelditzearen ordu-
rarteko ideiarekin: “Batek galdetzen du 
zein den AHTrekin egin nahi den real 
politik hori”, zioen AHTren Aurkako 
Asanbladako kide batek.

MOBILIZAZIOAK GORENEAN ZEUDEN, 
URTEBETE LEHENAGO 15.000 
LAGUN BILDU ZIREN ARRASATEN 
TRENBIDEAREN KONTRA

ERAIKUNTZAREN ESTABLISHMENTAK 
LORTU ZUEN, KRIMINALIZAZIOAREN 
BIDEZ, AHT-REN KONTRAKO BORROKA 
EZ BILAKATZEA MASA-MUGIMENDU
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URBINA, ERRESISTENTZIA GUNE
Errealitatea, ordea, AHT bera bihurtu 
zen, 2006an lanak hasi zirenean. Mamu 
ikusezin besterik ez zena, benetako por-
lan eta burdin haragitu zen –“Alarma 
gorria!” irakur daiteke pegatina batean, 
Itsasondon zundaketak hastear zirela-
ko–. Lehen esleipenak Legutio eta Urbina 
artean egin zituen Espainiako Sustapen 
Ministerioak. Nola erantzun aztertzeko 
batzarra egin zuen AHT Gelditu!-k Legu-
tion: proiektua “ahalik eta gehien motel-
tzea” eta modu horretan “borroka ideo-
logikoa” egitea garrantzitsu iritzi zioten. 

Hala, Urbina AHTren kontrako “erre-
sistentzia gune” egin zuten, eta besteak 
beste kanpaldiak antolatu zituzten ber-
tan. Toki askotan ekintza zuzenerako 
deia zabaldu zen. “Amalurraren etsaiei 
boikota eta sabotaia!”, dio eranskailueta-
ko batean eguzki antinuklear mitikoak. 
Zinez, lortu zen obren martxa moteltzea, 
hiru urtetan apenas egin baitzuten au-
rrera. Baina Urbinako segadaren ondo-
ren, Euskal Y-ak bultzada izugarria izan 
zuen: Eusko Trenbide Sareak bere esku 
zeuden 17 zatietatik 10 esleitu zituen 
2009 eta 2010 artean.

Ordutik aurrera ere hainbat protesta 
ikusgarri egin ziren, esaterako Itsason-
don AHT igaro behar zen meatzeetan 
lau aktibista ezkutatu ziren 2010eko uz-
tailean –zortzi urte geroago epaitu eta 
isuna jarri diete–. Mugitu! mugimendu 
desobedienteak, berriz, fluoreszeinaz 

tindatu zuen hainbat ibai herritarren 
arreta sortzeko. Baina desmobilizazioa 
nabaria zen Euskal Y-ak igaro behar zuen 
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko herrietan 
–Nafarroan, aldiz, ordutik hona berpiztu 
egin dira tren lasterraren korridorearen 
aurkako ekimenak; eta Lapurdin proiek-
tua geldirik dago–. 2012an AHTren Kon-
trako Asanblada desegiteko arrazoietako 
bat izan zen “tokian tokiko suntsipenak 
sortutako etsipena”.

MASA MUGIMENDUA DESAKTIBATZEA
Urbinako atxilotuak hiru egunez izan 
zituzten inkomunikatuta. Toki askotan 
elkarretaratzeak egin ziren haien as-
katasuna eskatzeko eta Ertzaintzaren 
jarrera arbuiatzeko. Hainbat atxilotu-
ren senideek polizia-etxean jasotako 
tratua eta informazio falta ere salatu 
zituzten publikoki. 

Hamar urte geroago, Urbinako ger-
taeren garrantzia eta larritasuna ikus-
pegi zabalago batekin neurtu daiteke: 
gomazko piloten erabilera indiskrimi-
natua, kolektibo ekologisten desados-
tasunak, herritarren desmobilizazioa, 
erakundeek trenbideko lanak azkartzea 
abagunea baliatuz, AHT “atzerabiderik” 
gabekoa zela sentiaraztea jendarteari… 
Baina batez ere, orain badakigu patata 
soro haietan eraikuntzaren establish-
mentak lortu zuela, kriminalizazioaren 
bidez, AHTren kontrako borroka masa
-mugimendu ez bilakatzea. 

OLDARRALDIA. ASKOK AHAZTUKO EZ DUTEN HIRU KILOMETROKO PERTSEKUZIOA HASI ZUTEN ERTZAINEK.

PEGATINAK. 
KONTSERBAZIONISMORA 
MUGATU GABE, ALDATU 
BEHARREKO SISTEMA 
OSO BATEKIN LOTU IZAN 
DA AHT-REN PROIEKTUA.
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KATHRINE SWITZER

TESTUA I AMAIA LEKUNBERRI ANSOLA
ILUSTRAZIOA I MAITANE GARTZIANDIA

1967ko apirilaren 19an Bostongo maratoian korrika egin zuen 
Kathrine Switzerrek (1947), ofizialki maratoi batean parte har-
tu zuen lehen emakumea bilakatuz. Lasterketako arautegian 
eta izen-emate orrian generoari buruzko zehaztapenik egiten 
ez zenez, “K.V. Switzer” bezala eman zuen izena. Genero mar-
karik gabeko izen laburdura horrekin, bakarrik gizonezkoen 
parte-hartzea ahalbidetzen zuen idatzi gabeko araua urratu eta 
maratoian korrika egiteko onartua izatea lortu zuen. Ordutik ki-
rolean emakumeen presentzia indartzeko lanean aritu izan da, 
eta egun emakumeak korrikaren bitartez ahalduntzen dihardu 
261 Fearless elkartearen bidez.   

Korrikak toki garrantzitsua du zure bizitzan. 
Nondik datorkizu afizioa?
Hamabi urte nituela, parte-hartzaile izan behar nuela esan zidan 
aitak, ez ikusle. Nik hockey taldean sartu nahi nuenez, etxeko lo-
rategia neurtu genuen eta egunero zazpi itzuli ematen nizkion, 

kilometro bat guztira. Entrenatu egin nuen, eguneroko kilometro 
horretan kontzentratzen nintzen hockey taldean sartu ahal iza-
teko. Egia esan ez nekien ezer hockeyaz, nirea korrika egitea zen. 

Aitzitik, indarrez defendatu behar izan zenuen emakume 
izateak ez zintuela korrika egiteko ezgai bilakatzen. 
Gizonezkoak nire amarengana hurbiltzen ziren, bere alabari zer 
gertatzen zitzaion eta zergatik korrika egiten zuen galdezka. 
Askori arraroa eta berezia iruditzen zitzaien. Iraupen-lasterke-
tetan eta distantzia luzekoetan serioski korrika hasi nintzenean, 
egiten nuena onartzeko errezeloak azaldu zituzten emakume 
batzuek, emakumeak ziren nirekin sartzen zirenak. Hasieran nik 
berauez paso egiten nuen, baina gero ohartu nintzen gertatzen 
zenaz: “Ez dute parte hartzen beldur direlako”. Eta nik jarrera 
hori aldatu nahi nuen, bai bainekien korrika egitearen senti-
mendua miragarria dela, autonomo eta boteretsu sentiarazten 
zaituela. Sentimenduok emakumeekin partekatu nahi nituen.

“ASKOZ HARROAGO NAGO 
50 URTEREN OSTEAN KORRIKA 
EGITEN JARRAITZEAZ, 
LEHENENGO MARATOI HARTAZ BAINO”
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Bostongo lehen maratoi hartan ko-
rrika egin zenuenean tradizioare-
kin hautsi zenuen. Imajinatzen dut 
jarrera askotarikoak eragin zenituela 
jendearengan.
Mito asko zeuden emakumeei eta kirola-
ri buruz: “Gizon bilakatuko zara”, “bula-
rraldean ilea aterako zaizu” edo “uteroa 
eroriko zaizu, inoiz ez duzu haurrik izan-
go” bezalako usteak zeuden, eta horrek 
emakumeak beldurtzen zituen. Mezuok 
tontakeria iruditzen zitzaizkidan niri, 42 
kilometro korrika egiteko ideia niretzat 
erronka baitzen, ez ezintasun bat. Mito 
guzti horietaz eta emakumeengan zuten 
eraginaz ohartu nintzenean, oso desen-
gainaturik sentitu nintzen, eta emaku-
meei gauza asko egiteko gai izatearen 
konbentzimendua helarazi nahi izan nien. 

Gizonezkoei beldurra ematen zien ko-
rrikak beraien emazteei nolabait era-
gin ahal izateak, eta horrek mesfidati 
bilakatzen zituen. Alabaina, ni korrika 
hasi nintzenean gizonek ideia ona zela 
pentsatu zuten, gustuko zuten ni korrika 
ikustea. Baina gauzak aldatzeak denbora 
dezente eraman zuen. 

Tradizioaren atzean dagoen ideologia 
desmuntatzeak eramaten duen den-
bora, akaso?
Bai, ideologia hori puskatu behar zen. 
Inork egiten ez badu, jendeak “ezin da 
egin” esaten baitizu. Horregatik, “egin 
egingo dut” esan nuen nik. Ondorioak 
pairatu nituen: Bostoneko maratoiko zu-
zendariak lasterketatik kanporatu nahi 
izan ninduen, eta ostean federaziotik 
kanporatu ninduten, ez zidaten ezertan 
parte hartzen utzi. Nik korrika egiten ja-
rraitu nuen ordea, eta beste lasterketa 
batzuetan parte hartzera gonbidatu nin-
duten. Uste dut ni zenbat eta gehiagotan 
korrika ikusi, orduan eta emakume gehia-
go animatu zirela korrika egitera.

Bostongo maratoitik kanporatua iza-
tear zinela, bikotekideak eta entre-
natzaileak laguntza eskaini zizuten 
lasterketa amaitu zenezan. Nola sen-
tiarazi zintuen keinu hark?
Nik ez nuen nahi nire bikotekidea laster-
ketara etortzerik. “Zuk ez zenuke laster-
ketara etorri behar korrikalaria ez zarela-
ko” esan nion, eta “zuk egin ahal baduzu, 
neuk ere bai” erantzun zidan berak. Oso 
harroputza zen. Atleta ona bai, baina ez 
korrikalari ona. Kanporatu nahi izan nin-
duen lasterketako zuzendaria jo zuenean 
asko haserretu nintzen berarekin, nik ez 
baitut jendea kolpatzen, ez bainaiz bio-

lentoa. Baina gizon honek kolpe egiten zi-
dan, dortsala kendu nahi zidan. Egia esan, 
nire bikoteak lagundu egin ninduen. Be-
raz, esan dezakegun gizonezko batek era-
so egin zidala, eta beste gizonezko batek 
salbatu ninduela. Baina momentu horre-
tan neu ere aktibo bilakatu nintzen, nire 
erabakia izan baitzen lasterketa amai-
tzea, erabakiaren gaineko erantzukizuna 
neure gain hartuz. Entrenatzaileak ere 
asko lagundu ninduen lasterketa guztian, 
nigan sinesten baitzuen, ikaragarri entre-
natu nuelako. 

Zuzendariarekin tirabira gertatu zen 
momentuan beldurra sentitu zenuela 
irakurri dizut. Sentimendu hori zure 
helburua lortzeko indarrean bilaka-
tzeko gai izan zinen ordea.
Zeharo beldurtu nintzen erasoa jasan 
nuenean. Ez nekien zer egin nuen gaizki. 
Lasterketa izorratu nuela pentsatu nuen, 
baina banekien amaierara heldu ezean jen-
deak ez zuela sinetsiko emakumeak mara-
toian parte hartzeko gai zirenik. “Emaku-
mezkoak gauza hauek egiten ahalegintzen 
diren arren, ez dira gai halakorik egiteko” 
esango zuten, beraz erakutsi beharra neu-
kan lasterketa amaitzeko gai nintzela. 

Korrika jarraitu nuen, indarra biltzen 
joan eta amorrua galtzeraino. Zuzenda-
ria ezjakin hutsa zen, barkatu egin nion 
eta korrika jarraitu, “konbentzituko zai-
tut gero” pentsatuz. Emakumeenganako 
amorrua ere sentitu nuen, “zergatik ez 
daude emakume gehiago nirekin?” gal-
detzen nion neure buruari. Konturatu 
nintzen korrika egiteko aukera izan ba-
lute han egongo liratekeela, eta korrika 
egitearen aukera emakume gehiagori lu-
zatu behar niela ondorioztatu nuen. Mo-

mentu hartan maratoia ibilbide profesio-
nal bilakatu zitzaidan, bizitzako plana. 

Emakumeek gizonezkoen kiroletan 
tokia izan behar dutela defendatu 
duzu, baina ere berean soilik ema-
kumeentzako lasterketen beharra 
ikusten duzu. Egongo da ideia bate-
raezinak direla dioenik.
Soilik emakumeentzako diren laster-
ketak antolatu izan ditudanean gizon 
askok ondokoa esan izan didate: “Zuk 
apurtu zenuen generoaren traba, zer 
dela eta antolatzen dituzu orain soi-
lik emakumeentzako lasterketak?”. Nik 
hainbat arrazoi ezberdin daudela eran-
tzuten diet. Lehenik eta behin, emaku-
meei beldurra eragiten ez dien inguru 
batean parte-hartzea ahalbidetzen die. 
Bestetik, emakumeek estrategia bat ga-
ratzeko gai direla ikasi behar dute, be-
raien erritmoaren erantzukizunaren 
kargu egin, eta hori barneratzeko aukera 
bakarra emakumeentzako lasterketak 
dira nire ustez. Emakumeek eta gizonek 
batera korrika egitea gauza ederra da, 
baina batzuetan geure espazio propioa 
behar dugu.

Ia denok 1967ko argazki historikoaz 
irudikatzen zaitugu, naiz eta mende 
erdi igaro den eta korrika jarraitzen 
duzun. Generoarena gutxi ez, eta adi-
naren muga ere apurtzen ari zara?
Geroz eta gehiago publikatzen dituzte 
nire gaur egungo argazkiak, eta hori in-
teresgarria da. “Ahulegia zara, hauskorre-
gia, ezin duzu hori egin, jarri zaitez, egon 
lasai, bihotzekoak eman ahal dizu”, esaten 
zaie pertsona nagusiei. Jende askok adi-
nekoei buruz hitz egiten duenean, orain 
50 urte emakumeez hitz egiten zen ere 
berean egiten du. 

Zer eman dizu Bostongo maratoi hura 
bukatuaz geroztik gaur arteko bideak? 
Askoz harroago nago 50 urteren ostean 
korrika egiten jarraitzeaz, lehenengo 
lasterketa hartaz baino. Bostongo ma-
ratoia lehen aldiz egin eta 50 urtera os-
tera egiten duen lehen emakumea naiz. 
Ez da ni jeniala naizenaren adierazgarri 
bat, orain mende erdi korrika egiten zu-
ten oso emakume gutxi zeudela esatera 
datorren datua baizik. Uste dut iraultza 
sozial bat sortzen lagundu dugula, gaur 
egun milioika emakumek egiten baitute 
korrika, beraien autoestimua, konfiantza 
eta osasuna indartuz. Hori da datozen 
belaunaldiei helarazi behar diegun me-
zua, hori da mundua aldatuko duena. 

Emakumeek eta gizonek batera 
korrika egitea gauza ederra da, 
baina batzuetan geure espazio 
propioa behar dugu

Banekien amaierara heldu 
ezean jendeak ez zuela sinetsiko 
emakumeak maratoian parte 
hartzeko gai zirenik
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FARCen historiako hirugarren komandante-burua izan zen, eta 
FARC alderdiko lehen presidentea da. Juan Manuel Santosen 
gobernuarekin hastapenetan ziren bake elkarrizketak gidari-

tza hartu zuenean. Aldi berean koordinatu zituen borroka arma-
tuko eta bake-negoziazioko estrategiak, eta bost urteren buruan 
mende erdiko gerra amaitzea lortu zuten Estatuarekin bake akor-
dioa sinatuz. Geroztik Amerikako gerrilla handiena zenak armak 
utzita darrai borrokan. Gaur bake prozesuaren egoera ez da samu-
rra: Ivan Duquek hauteskundeak irabazi eta akordioak aldatu nahi 

dituen eskuin gotorra itzuli da boterera. Konpromiso asko daude 
bete gabe eta FARCen hainbat buruzagi ezagunek ezkutatzea era-
baki dute atxilotuko dituzten beldur. Ziurgabetasun horrek barne 
zatiketa hotsa  ere ekarri du FARCera. Denetan larriena, nolanahi 
ere, “gerrillari ohien hilketak dira” Timochenkorentzat. “Ia 90 erail 
dituzte”. Eta hala ere baikor mintzo da buruzagia, barre txikia egi-
ten du sarri. Noranahi doala ere eupadak, animoak, eta egiten ari 
direnagatik maitasuna sumatzen duela dio, apurka-apurka Kolon-
bia aldatuko dutenaren konbentzimendu osoz.

TESTUA I JON ARTANO IZETA
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Bi urte joan dira. Eta sinatu zenuten 
akordiotik gutxi bete du Estatuak. 
Nazioarteko ordezkariek zer esaten 
dizuete?
Esan baino egin egiten dute. Berebiziko 
garrantzia du beren lanak. Nazio Batuen 
Erakundeak, adibidez, konpromisoa era-
kutsi du. Adi-adi daude. Segurtasun ba-
tzordearen erabakietan nabarmen geratu 
da: Kolonbian beren misioa luzatzea era-
baki dute. Gobernuak ezin dio, nahita ere, 
ezinikusiarena egin horri, eta uribismo-
ko sektore erradikalenei galga jarri diete 
akordioak txiki-txiki egin ez ditzaten.

Prozesu hau lortu genuen faktore 
asko batu zirelako, baina bi elementu 
erabakigarri izan ziren: jarduneko agin-
tari militarren inplikazioa, berekin ados-
tu genuen nola egin behin betiko su-e-
tena eta armen uztea; eta nazioartearen 
ekarpena. Hasiera-hasieratik, negozia-
zioa isilpean generaman garaietan, Kuba 
eta Norvegia hor aritu ziren laguntzen. 
Gero babes handiagoa etorri zen, ez 
ahaztu AEBek ere izan zutela ordezkari 
bat Habanara aldiro joan-etorrian.

Akordioan sinatutakoa erdizka ari 
da betetzen estatua, onenean. Nola 
lortuko duzue horri buelta ematea 
hauteskundeetan hain emaitza kax-
karrak lortuta eta legezko joko-ere-
mu politikoan hasiberriak izaki?
Hara, gu ez gara inozoak, eta Habanan 
ere ez ginen inozoak izan. Bagenekien 
han adostutakoa bete zezaten lortzea 
oso zaila izango zela. Bagenekien bo-
rrokan jarraitu beharko genuela. Eta 
horretan ari gara. Baina akordioaren bi 
puntu garrantzitsuenei eutsi egin die-
gu. Eta kosta ahala kosta eutsiko diegu 
parte-hartze politikoari eta gure segur-
tasun juridikoari. Batzuk esan eta esan 
ari ziren (Ivan) Duquek presidentetza 
lortzen baldin bazuen kendu egingo zi-

gula akordioan jasotako legebiltzarkide 
ordezkaritza. Bada guk lortu egin dugu 
legebiltzarkide horiek beren eserlekuak 
hartzea. Gerrillari ohion segurtasun ju-
ridikoa da beste giltzarria. Eta horri ere 
eusten ari gara, bateko eta besteko era-
soak geratuz. Bi alderdi horiei eskerrak 
etorriko da akordioaren gainontzeko 
puntuen betetzea.

Segurtasun juridikoari eustea lortu 
duzuela diozu. Ivan Marquez eta bera-
rekin batera ezkutatzea erabaki duten 
beste dozena bat buruzagiek ez dute 
segurtasun juridiko hori sumatzen.
Hori da beren pertzepzioa, bai. Besteok 
ordea hemen gaude, tinko, borrokan. 
Beldurrik ba ote dugun? Jakina! Uribis-
moa etengabe ari da sabotajean, eta San-
trich-i egin diotena, hain zuzen ere, gu 
beldurtzeko prestatutako maniobra bat 
da. Tira, gure kamarada batzuk beldurtu 
egin dira. Beldurra errespetatu beharra 
dago, zer egingo diogu ba? Baina ezku-
tatzea erabakitzen duenak bidea libre 
uzten die akordioa txikitu nahi dutenei. 
Hainbeste ahalegini esker irabazitakoa 
arriskuan jarriz.

Jesus Santrich FARCen zuzendaritza-
ko kideari bake akordioa izenpetu 
ostean egindako narkotrafiko delitu 
bat egozten dio AEBetako epaile ba-
tek, eta preso sartu dute Kolonbiako 
justiziak bere estradizioaz erabaki 
bitartean. Salaketa muntaia bat dela 
diozue. Gisa horretako beste amarru-
rik sumatu al duzue?
Bai. Ez dut inoiz kontatu baina… Armada-
ko buruzagi baten audioak lortu genituen, 
DEArekin (AEBetako Drogen Aurkako 
Agentzia) elkar hartuta ari zen Pablo Ca-
tatumbo eta beste burkide batzuen aur-
kako tranpa prestatzen. Garaiz ohartu eta 
fiskaltzan salaketa jarri genuen.

Zatiketa arriskurik ba al du FARCek?
Beti izan gara talde batua, eta elkartuta 
jarraitu nahi dugu.

Ivan Marquez-ez fido al zara? 
Laguna al duzu?
Aspaldidanik ezagutzen dut, gerrilla borro-
kara batzea erabaki zuenetik, 1982 ingu-
ruan. Aldi batez elkarrekin egin genuen lan, 
eta esan daiteke izan dugula adiskidetasun 
bat. Negoziazio mahaian gure ordezkari-
tzaren buru izan zen eta mahaian ez zuen 
erabaki bakar bat hartu talde osoarekin 
aurrez eztabaidatu eta adostu gabe.

Orain ordea kongresuan daudeneki-
ko eta, zuk bezala, aktibismo politiko 
publikoa egiten duzuenekiko distan-
tzia hartu du ezkutatzea erabakita. Ez 
al duzu uste talde osoaren norabidean 
eragiteko norgehiagoka bat sortu dai-
tekeenik? Zeure ordez beste norbait 
jartzeko asmoa izan dezakeenik?
Urte asko daramat FARCeko idazkari-
tzan eta mota horretako ideiak ez zaizkit 
buruan sartzen. Neuk ere egiten diot gal-
dera neure buruari: Ivan Marquez zertan 
ari da? Bere kezka adierazia zuen, baina 
niri ez zidan abisurik eman alde egin au-
rretik, ezta zuzendaritzari ere.

Luzaroan izango al zara FARCen 
buruzagi?
Jendeak nahi duen bitartean. Gerrillan 
sartu berria nintzela eman zidan lehen 
aginpidea: bananadi bat garbitzeko sei 
laguneko taldearen buru jarri ninduten. 
Gazte-gaztea nintzen. Ordutik ikasi dut 
esandakoa egiten, gustuko izan ez arren. 
Ni erizain jarri ninduten, gogoz kontra. 
Norbaiti injekzio bat jartzea sufrikarioa 
da niretzat, baina eutsi egin nion beste 
aukera bat zabaldu zidaten arte. Eta bu-
ruzagitzan eutsiko diot taldearen boron-
datea hori den heinean.



Urtarrilak 13, 2019

NAZIOARTEA І 69

Zer moduz doakizue kongresuan?
Kostata baina ari gara espazio berriak 
irekitzen, eta hori da garrantzitsuena. 
Bakearen aldekook metatuz gero 48 le-
gebiltzarkide inguru ditugu kongresuan 
(FARCekoak hamar dira, 280 guztira). Hori 
kontuan hartzeko moduko indarra da.

Ivan Duquek nahi al du bake prozesua 
sustraitzea?
Presidenteak entzun gaitzan behar dugu. 
Bilera eskatu diogu eta gaur arte ez gaitu 
hartu, baina itxaropena dut konbentzitu 
egingo dugula.

Juan Manuel Santos entzutean zer da-
torkizu gogora? 
Bakearen alde apustu egin zuen. Zeharo 
beldurtuta, hori bai. Santos agintari kla-
seko kide petoa da, eta prozesu hau ez 
genuen martxan jartzerik izango agintari 
klase horrek nahi izan ez balu. Konben-
tzitu egin genituen; eta konbentzitu egin 
gintuzten. Elkarlan oso luzea izan zen, 
eta Santosek beti izan zuen buru gainean 
uribismoak jarritako Damoklesen ezpata. 
Mahai bueltan geundenean, beren ezez-
koak arrazoitzeko, hamaika aldiz esan 
ziguten: “Ezin dugu hori onartu; uribis-
moak jota jo eta txikitu egin gaitzake”. Ez 
daukat ahazteko: negoziazioaren hon-
darrean Santos presidentearen deia jaso 
nuen Habanan, gauez, oso berandu. Par-
te-hartze politikoari uko egin geniezaion 
eskatu zidan, behintzat 2018ko hautes-
kundeetan lehiatik kanpo gera gintezen 
nahi zuen. Hori marra gorria zela eran-
tzun nion. Hain borroka luzearen ostean 

nola utziko ditugu ba armak eta politikan 
ez garela arituko esan? Nola ba, geure iza-
tearen muina izaki politika?

Ba al duzu hartu-emanik orain 
Santosekin?
Komunean ditugun ezagunen bidez da-
kit bere berri. Badakit Harvarden (AEB) 
dagoela irakasletzan, eta prozesuaren 
defentsan diharduela ingurune akade-
miko horietan.

Zergatik ez ditu Estatuak okupatu 
zeuek lehen kontrolpean zenituzten 
eskualdeak?
Galdera ona duzu hori haiei egiteko! Ez-
gauza da Estatua eta borondate politiko-
rik ez du izan. Pentsa nezake agintariek 
ez zutela espero akordioa lortuko genue-
nik; lortu genuenean ez zeudelako prest. 
Egin kontu: landa eremuaren erreforma 
da akordioko lehen puntua, bada ia ur-
tebete eman genuen atal hori eztabaida-
tzen. Eta bete dadin terratenienteen tradi-
zioa hautsi beharra dago, indar boteretsu 
askoren aurka jo behar da: lur-jabeak, 
eta sarritan berekin nahastuta dauden 
narkotrafikatzaileak, eta horiekin lotura 
duten eskualdeetako agintari politikoak.

Narkotrafikoa nola amai daiteke?
Lehendabizi hipokrisia alde batera utzi-
ta. Ahobizarrik gabe hitz egin behar ge-
nuke horretaz, gai korapilatsua delako. 
Oinarrian, gainera, eskaera dago eta na-
zioarteak ere badu, beraz, zeregina. Gau-
za bat argi dago: errepresioaz ez dute 
narkotrafikoa kenduko.

Gobernua eta ELN gerrillaren arteko 
elkarrizketak hil-hurren dirudi, zer 
uste duzu gertatuko dela?
Guk ahalegin handia egin genuen ELNk 
bere prozesua abiatu zezan, gurearen 
uharan. Gurea aurrerantz zihoan eta be-
rena abiatu ere ez zen egiten, eta bage-
nekien hori arazoa izango zela. Eta hala 
izan da. Ez zuten abagunea baliatu , eta 
Santosekin eta Duquerekin askoz gaitza-
goa izango da, prozesuari heldu nahi ez 
dion agintari klasearen ordezkari dire-
lako. Haiek nahi dutena da errendizioa, 
negoziazio politikoaren atea ireki ere 
egin gabe. Guri atea ez digute parez pare 
ireki, baina zirrikitu bat behintzat topatu 
dugu jokoan sartzeko eta aurrerantzean 
geuri dagokigu hori baliatzea.

Nola aldatu zaitu berriz aita izango 
zarela jakiteak?
Kar, kar, kar. Duela 33 urte neskato bat 
izan nuen, baina gerran. Bi hilabete zi-
tuenean ezagutu nuen eta gero noiz-
behinka baino ez nuen ikusi, harik eta 
hamaika urte zituenean deserriratzea 
tokatu zitzaion arte. Garai hartan bu-
ruzagion senideak bahitzen hasi ziren, 
presio modura, eta eskertua nago Es-
painiak alaba onartu zuelako. Beraz, ja-
betuko zarenez, ezin izan nuen aitata-
suna ezagutu. Ez jaiotza, ez nola hazten 
den… Eta orain Jhoannarekin (bikoteki-
dea) zain-zain nago. Oso hunkibera naiz 
eta kezka handia dut: aita ona izan nahi 
nuke, bikotekideari behar duen guztian 
lagunduz, zereginik funtsezkoena berari 
baitagokio.  

Ez gara inozoak. Bagenekien 
Habanan adostutakoa bete 
zezaten lortzea oso zaila izango 
zela, borrokan jarraitu beharko  
genuela. Eta horretan ari gara
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"Lehendabizikoa 2015ean, Habanan: 
bake elkarrizketekiko batzar orokorra 
egiten ari ginela, bileraren erdian, hilda 
geratu nintzen. Eta ‘hilda’ egon omen nin-
tzen 40 minutu inguru. Elektroshockak 
eman zizkidaten eta medikuek ere ez da-
kite oso ondo nola baina atera nintzen 
hartatik, ohe baten gainean lau egun izoz-
tuta bezala eman eta gero. Neure onera 
etortzen hasi ahala bilerara itzuli behar 
izan nuen besteek ez baitzuten ni gabe 
jarraitzerik nahi izan”. 2017an, armen 
uztea burutu eta egun gutxira, izan zuen 
bigarren larrialdia. “Istripu zerebrobas-
kularra. Gorputz erdia paralizatu zitzai-
dan“. Hirugarrena aurten izan du, mar-
txoan. FARC alderdiaren presidentegaia 
zen hauteskundeetako estreinaldian, eta 
hautagaitza erretiratu behar izan zuen:  
“Bihotzeko ebakuntza egin zidaten arte-
riak itxi samar nituelako baina berehala 
jarri behar izan nuen berriz martxan. Hi-
ruzpalau pakete erretzen nituen eguneko, 
geroztik erabat utzi diot“.

Muturreko osasun arazo horiek izan di-
tuenean, taldearekiko konpromisoa laxa-
tu eta norbere ongizateari lehentasuna 
ematea pentsatu ote duen galdetu diogu. 
“Hori ez zen publiko egin baina alderdia 
sortzeko batzarrean barne borrokak-eta 
sumatu nituen eta nik ez nuen hor sar-
tu nahi. Zuzendaritzako 111 kideak bil-
tzekoak ginen baina 110 bildu ziren; ni 
Habanara joan nintzen medikutara. Eta 
esan nien: ‘Ez nazazue presidente izenda-
tu, beste norbait jarri ezazue eta utzidazue 
hiru bat hilabete neure onera etor nadin. 
Orduan jarriko naiz alderdiaren esaneta-
ra, zernahitarako’. Biharamunean deitu 
zidaten presidente izendatu nindutela 
esanaz! Akabo nik buruan neuzkan atse-
denaldiak-eta, kar, kar, kar…“ (Kantuan 
hasi da) ‘Te metiste a soldao y ahora tienes 
que aprender’… 

TIMOCHENKO 40 URTEZ GERRAN IBILI OSTEAN 
HERIOTZATIK GERTUEN BAKE GARAIOTAN IZAN DA, 
OSASUN ARAZOENGATIK, HIRU UNE HISTORIKOTAN. 
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JAKOBA ERREKONDO
JAKOBA@BIZIBARATZEA.EUS

ZUHAITZ ETA ONDDO 
UZTARRI BEREAN

Modu guztietara, onez eta txarrez, amenazu guztiak zo-
rroztuz esan digute baina guri bost. Mundua, gure mun-
dua hiltzen ari gara. Gure bizimodua ezin da inola ere 

eutsi, eta jasanezina da gurekin batera bizitzea egokitu zaien 
beste bizidun guztientzako. Egunetik egunera ari gara espezieak 
akabatzen, hiltzen. Kutsadura, pestizidak 
eta abar ugari baten ondorioz gure bizi-
tzaren kalitateari eusten dioten ekosiste-
mak eraisten ari gara. Erleak, hegaztiak, 
arrainak eta landareak. 
 Landareentzako arazo nagusia lurre-
tik datorkie. Lurra hiru “M” dira: behe-
ko barreneko “minerala” etengabe lurra 
sortzen ari dena; gainetik dijoakion “ma-
teria organikoa” lurra aberasten duena 
eta saltsa guztiari bizia ematen dioten “mikroorganismoak”. 
Mikroorganismo horiek dira gakoa. Zenbat eta mikroorganis-
mo gehiago orduan eta lurra biziagoa, eta orduan eta errazago 
izango du landareak bere elikadura osatzea. 
 Landareen elikaduran izugarrizko garrantzia dute onddoek. 
Onddoak lurpean hedatuta daude, landarearen sustraien ar-
tean. Sustraiekin harreman berezia sortzen dute, eman eta 

hartu. Onddoak landareari jaki batzuk ematen dizkio eta lan-
dareak onddoari beste batzuk. Emate eta hartze horretan ba-
koitzak bere gustuko adiskideak ditu. Horren ondorioz baso 
mota bakoitzak, zuhaitz mota bakoitzak onddo jakin batzuk 
izango ditu lagun, eta ondorioz baso horretan perretxiko jakin 

batzuk izan ohi dira, eta ez beste batzuk. 
Lizarrak (Fraxinus excelsior) bere ond-
doak ditu, ler gorriak (Pinus sylvestris) 
bereak, pagoak (Fagus sylvatica) bereak 
eta abar. 

 Zuhaitzek onddoak behar dituzte 
eta alderantziz. Elkarren premia dute, 
baldin eta bizi nahi badute. Ba Europan 
zuhaitzak hiltzen ari dira. Eta lurraren 
gaineko baldintzen txartzeak badu zere-

sana, airearen kalitatearenak batez ere, baina errematea lur-
peko onddoen akaberatik datorkio. 
 Europan kutsadura mugak oso lasaiak dira eta ondorioak 
orain ikusten ari gara. 10 urtetan, 20 estatutan, 137 tokitan 
hartutako 13.000 laginetako 40.000 sustrai ikertu dira eta 
orain dakigu emaitza. Kutsadura mugak estutzen ditugu edo 
gure zuhaitzenak egin du. Gureak egin du. 

EUROPAN ZUHAITZAK HILTZEN ARI DIRA 
ETA LURRAREN GAINEKO BALDINTZEN 

TXARTZEAK BADU ZERESANA, 
AIREAREN KALITATEARENAK BATEZ ERE, 
BAINA ERREMATEA LURPEKO ONDDOEN 

AKABERATIK DATORKIO
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NORK DIO EZKURRA 
EZ DENIK GURETZAKO 
ELIKAGAI?

EZKURRA BASOTIK-AHORA

“Zergatik galdu dugu elikagai ba-
satiekiko fedea?”. Galdera hori 
zuzentzen dio publikoari Ce-

sar Lema Costas biologoak bere hitzal-
dien hasieran. Manual de cocina bellote-
ra para la era postpetrolera (Nola egin 
ezkur sukaldaritza, prestatzeko petro-
lio aro osteko bizitza) liburuaren egi-
lea Euskal Herrian izan berri da bere 
azken lana aurkezten. Goiabe Sukalde-
ko kideek Getariako San Prudentzioko 
Lagunak elkartearekin eta Basarerekin 
elkarlanean antolatu dute “Ezkurra Ba-
sotik-Ahora” ekimena. Egun osoko egita-
raua egin zuten abenduaren 8an. 

BASA LANDAREEN ZAPOREA 
(BER)IKASTEN
“Gure arbasoek milaka urtez ezkurrak 
jan bazituzten, nola da posible egun guk 
ezin jan izatea?”. Ezkurra elikagai basa-
tia da, Lemak azaltzen duenez, eta gu 

geroz eta etxekotuago gaude. Hori izan 
daiteke arrazoi nagusietakoa. Biologoak 
ez du zalantzarik, ordea, ezkurra urtee-
tan baztertua izanaren atzean interes 
politikoak ere badaudela. 
 Goiabe Sukaldeko Asier Bastarrika Go-
rostiza eta Leire Albisu Iriarte aspaldi hasi 
ziren basa landareekin esperimentatzen: 
“Ikusten baitugu landare batzuk sortzeko 
lan egiten dugula baina natura etengabe ari 
zaigula beste landare batzuk eskaintzen”. 
Basa landareei –”belar txarrak” deituak sa-
rri– eta ezkurrari balioa ematea izan da 
ekimenaren helburuetako bat, baina baita 
bestelako baso eredu bat posible eta inte-
resgarria dela erakustea ere. 

TEORIATIK PRAKTIKARA JAUZI
Ezkurraren inguruan antolatutako egu-
nean zehar izan zuten hurbildutakoek 
zer ikusia, zer ikasia eta zer dastatua. 
San Prudentziotik gertuko baso batean 

ibilaldia egin zuten goizean Lemaren 
azalpenek lagunduta. Gero, biologoa-
ren hitzaldia izan zuten ezkurraren in-
guruan: fruituaren kokapen historikoa, 
azalpen nutrizionalak eta alde praktikoa 
azaldu zituen; ezkurrari taninoak nola 
kendu eta jangarria izan dadin nola tra-
tatu, hain zuzen.
 Bukatzeko, hamaiketako berezia izan 
zuten parte hartzaileek: ezkurrekin 
eta basa landareekin egindako “sorgin 
zopa”, ezkur kafea, ezkur ogia, ezkurra-
rekin egindako gaileta gaziak… Ehundik 
gora pertsonak hartu zuen parte. Anar-
kronikus taldea aritu zen Erdi Aroko 
musikarekin festa alaitzen. 
 Aurrerantzean zer? Orain arteko mar-
txari jarraituko diote Goiabeko Sukalde-
ko kideek: “Gu mantso goaz, baina ho-
netan esperimentatzen jarraituko dugu 
modu apalean, eta ikusiko dugu zer ate-
ratzen den”. 
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Prentsa irakurtzen 
1919ko Iruñean

Iruñea, 1919ko urtarrila. Nafarroako prentsak gai nagusi bat 
izan zuen hizpide egun haietan: 1839an galdutako foruak 
berreskuratu eta estatutu baten bidez autonomia lortzeko 

aukera. 1918-1919 urteetan autonomia estatutua lortzeko 
mugimenduak bultzada handiagoa izan zuen Katalunian, bai-
na Hego Euskal Herrian ere eztabaida erakundeetara iritsi zen. 
1918. urtea amaitzear zela, abenduaren 30ean, Nafarroako 
Diputazioak deituta, udalek eta gorteetako diputatuek ezohiko 
batzordea egin zuten, segidako proposamena adosteko: “Gaita-
sun foralak berreskuratzea, Espainiaren batasuna hautsi gabe”. 
Santiago Cunchillos Iruñeko zinegotzi abertzaleak, Manuel 
Aranzadi gorteetako diputatu abertzaleak eta Martinez Alsua 
foru diputatu karlistak aurka bozkatu zuten, 1839ko legea in-
dargabetzeaz gain, subiranotasun osoa nahi zutelako.

Eztabaida hura egunkari eta aldizkarietara ere iritsi zen. 
Joxemiel Bidador ikerlariak xehe aztertua zuen garai hartako 
prentsa nafarra: “1910etik aurrera Iruñeko giro periodistikoa 
nahiko majoa zen. Aukera politiko bakoitzak bere egunkaria 
zuen: integristek La Tradicion Navarra, eskuinak El Eco de Na-
varra eta Diario de Navarra, karlistek El Pensamiento... Eta oso 
gauza bitxia gertatu zen: 1911-1912 inguruan euskal testuak 
ugaritzen hasi ziren egunkari horietan”. Agerkaririk “elebidu-
nena” –euskara gehien erabiltzen zuena–, EAJk sortutako Na-
partarra astekaria zen.

1919ko lehen zenbakiko azaleko lehen artikulua, adibidez, 
euskarazkoa izan zen eta, nola ez, nafar instituzioen proposame-
na zuen hizpide. “Ez dute garaitu” izenburupean, halaxe zioen 
testu gaziak: “Euzkadi’ren etsai tzarrek burruka gogorra erabili 
dute egun oketan Naparra’ren izen garbia loiez betetu nairik”. Or-
dezkari politikoei nafar herritarren burujabetza nahiari muzin 
egitea leporatzen zieten jeltzaleek. Hurrengo zenbakietan gaia 
sakonago jorratuko zuten, besteak beste, Aranzadik batzordean 
botatako hitzaldia osorik jasota.

Egunkari gehienek, ordea, ez zuten proposamenaren aurka egin. 
Diario de Navarrak ez zituen aurkako iritzia zuten ordezkariak 
aipatu ere egin. Eta El Pensamiento navarro izan zen, ñabardurak 
ñabardura, Napartarraren jarrerarekin bat egin zuen bakarra. Gai-
nera, egunkari karlistak gogor kritikatu zuen –gaztelaniaz–aben-
duaren 30eko batzordean armada erabili izana: “Tamalgarria da 
nafarron Etxearen ateak zaintzeko indar armatuak erabili izana, 
ate horiek beti zabalik egon baitira guretzat, atzo arte”.

Hala ere, 1839ko legea indargabetu eta foruak berreskuratze-
ko proposamen  hura ez zen sekula Madrilera iritsiko. Estatutu 
proiektuek ez zuten aurrera egingo, ez Euskal Herrian ez Kata-
lunian, eta nafar prentsaren elebitasunak ere nabarmen egingo 
zuen behera handik aurrera. Bidadorrek ez du garbi, zergatik hasi 
ziren euskaraz ere idazten: “Agian 1911n EAJ Napartarra aldizka-
ria publikatzen hasi zelako? Baliteke hari kontra egiteagatik hasi 
izana”. Eta baliteke aurkaria desagertzean utzi izana. Izan ere, 
haiexek izan ziren Napartarraren azken aleak, otsaila hasieran 
desagertu baitzen betiko.

Behintzat, 1919ko urte hasiera hartan, eta Iruñean bertan, aita 
kaputxinoen San Antonio eskolaniaren sotoan, beste aldizkari bat 
sortu zen, elebakarra, euskara hutsezkoa. 

NAGORE IRAZUSTABARRENA URANGA
@irazustabarrena
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HARKAITZ CANO JAUREGI

Twist (Susa, 2011) argitaratu zuenetik nobelarik publikatu gabe 
zegoen Harkaitz Cano eta hura bezain indartsua den apustu 
batekin itzuli da: Fakirraren ahotsa (Susa, 2018). Imanol Larzabal 
zenaren bizitza fikzionatu du, joan-etorri eta gorabehera handiko 
lau hamarkadaren erretratua eginez. Donostian elkartu gara 
berarekin, liburuak eragin dizkigun galdera sorta bat eskuan.

TESTUA I GORKA BEREZIARTUA MITXELENA
ARGAZKIAK I DANI BLANCO

“Argi geratu behar luke gure ardura ez dela 
errealitatea ekartzea, baizik eta pentsa-
garria den eta errepresentatua izan ezin 

den zerbaiten aipamenak asmatzea”, idatzi zuen 
Jean-François Lyotard filosofoak. Fakirraren ahotsa 
nobelari buruz ari baldin bagara, esaldiak zentzu 
handia du. Imanol Larzabal kantariaren ibilbidearen 
parte batek ezagutu ditu errepresentazioak, kontatu 
zaigu haren historia erreala. Gutxi gorabehera, hau 
izan daiteke: ETAko kide izan zen, gaztetan Euskal 
Herritik alde egin behar izan zuen horregatik; musi-
ka militatzeko modu gisa ulertzetik arteari berezko 
balioa ematera pasa zen, kantari bihurtu zen, kantari 
eta ez beste ezer, konpromiso politikoa baztertu ez 
bazuen ere, ez Joseba Sarrionandiaren ihesaldian 
lagundu zuenean, ezta ETAren kontra agertu zenean 
ere, Yoyesen hilketaren ondoren; eta azkeneko hori 
zela-eta, mehatxuak eta boikota jasan zituen, haren 
ordura arteko inguruak baztertu zuen, alde egin 
zuen Euskal Herritik bigarren aldiz, oraingoan ia 
erabateko bakardadean hiltzeko. 

Kontakizun hori egina dago, telebistan, prentsan, 
Imanol oroitzeko antolatu diren ekitaldietan. Baina, 
hori al da kontatzeko dagoen guztia? Zer geratzen 
da errepresentatu gabe? Zer ezin da errepresenta-
tu errealitatea ekartzeko erabiltzen ditugun ohiko 
formen bidez? Azken batean: ze aukera dauzka no-
bela batek, fikzioak, datu kontrastagarrietan oinarri-
tzen diren generoek –biografiak, dokumentalak– ez 
dauzkatenak? Fakirraren ahotsa-k galdera horien 
erantzun posible bat ematen dio irakurleari, Ima-
nol Lurgain pertsonaiaren lau hamarkadako bizitza 
kontatuz. Fikziozko Imanol: ez erreala, bai egiazkoa. 

2017an, nobela idazten ari zela, mezu bat jaso 
genuen erredakzioan, artean Susa argitaletxeko edi-
tore zen Gorka Arresek bidalia: “Imanol Larzabalen 
argazkien bila nabilek, nobelari portada artistiko 
samar bat egiteko gero. Argiaren foto artxiboan 
oraindik gordeta al daude haren argazki zaharrak?”. 
Irudien bila etorri zenean esplikatu zuen Cano egi-
ten ari zen dokumentazio-lan eskerga. Prozesu ho-
rretaz galdezka hasi dugu elkarrizketa.
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Zenbat elkarrizketa egin dituzu nobe-
la honetarako materiala biltzeko?
30 inguru izan direla uste dut. 

Eta nola planteatu zenuen kontatu 
nahi zenuen fikzioaren eta oinarritzat 
hartu duzun errealitatearen arteko 
harremana? Material hori eskura 
edukita, ez zara kazetaritzarantz edo 
dokumentalerantz lerratu.
Eliminazioz, segur aski. Ez dakit kaze-
tari lana egiten. Neukan materiala kaze-
taritzarako modukoa zen, baina gauza 
asko kazetaritzako parametroen arabera 
egiaztatzen konplikatuak ziren, testigan-
tzak ziren heinean, duela urte askotako 
kontuak, bertsio diferenteak… Nobela 
idazteko ez ditut hainbeste erabili da-
tuak, baizik eta pertzepzio subjektiboen 
mutazioak. Jendea elkarrizketatzen du-
zunean, nahiz eta gaia eta helburua bat 
izan, bere bizitza kontatzen dizu jendeak, 
ikertzen ari zaren gaiari buruzko kon-
tuak baino. Eta ni kazetari-galdetzaile oso 
eskasa naiz: jendeari hitz egiten uzten 
diot, nire inpultsua ez da etetea edo esa-
tea “baina lehen hau esan duzu eta, hala 
ere, orain beste hau diozu”, lan hori ez dut 
egin. Jendearekin hitz egin nuen, ez nuen 
ezer grabatu, apunteak hartzen nituen 
horrelako koaderno batean [kazetaria 
oharrak hartzen ari dena seinalatuz] eta 
horrelako bizpahiru bete nituen. Baina 
gero konturatu nintzen oso gutxitan jo-
tzen nuela koadernoetara, ez bazen gauza 
zehatzen bila. Ez zitzaidalako interesa-
tzen datua bera, kronika zehatza, non eta 
noiz egon zen norekin. 

Lehen kapituluan eta azkenekoan 
zure burua agertzen da. Aipatzen 
duzun prozesu hori erakusteko modu 
bat izan da?
Deskargu-plegu bat ere izan daiteke, esa-
nez “idazlea naiz eta idazleok honela 

funtzionatzen dugu, hau da egin dudan 
sakrilegioa”. Lehenbiziko kapituluan eta 
azkenekoan agertzen den zinta horren 
historia benetakoa da, zinta hori existitzen 
da eta zinta horretan dagoenaz kontatzen 
dudana da benetan dagoena. Ez zen guztiz 
horrela izan, noski; ez zen Jean Pharosekin 
izan, Joxan Goikoetxearekin baizik. 

Zergatik Imanol Larzabal?
Bi gauzarengatik: batetik, jazzeko estan-
darrak dioen moduan, “for sentimental 
reasons” [arrazoi sentimentalengatik]. He-
mentxe, hemen bizi izan zen Imanol [el-
karrizketa egiten ari garen kaleko eraikin 
bat seinalatu du hatzarekin] eta ni etxe 
horretan egon nintzen. Imanol ez zen ber-
tan bizi momentu horretan, baina haren 
gauza batzuk bazeuden oraindik. Kasuali-
tatea izan zen, nire izeba bat han bizi izan 
zen etxea berralokatuta. Eta umetan, nik 
hamar urte-edo izango nituen, etxe horrek 
niretzat ez zeukan zerikusirik ezagutzen 
nituen beste etxeekin: leiho borobilak, 
kuxinak lurrean, olio-pinturak paretetan, 
disko pila bat lurrean… Badaukat oroitza-
pen hori, artista baten etxea lehenbiziko 
aldiz ezagutu nuenekoa. Eta orduan esan 
zidaten: “Hemen bizi da Imanol”. Nik ez 
nekien nor zen. Eta geroago entzun izan 
nuen Imanolen musika –oso gazte frikia 
nintzen, entzun nezakeen Serrat eta Ima-
nol eta entzun nezakeen Kortatu eta Za-
rama–, adoleszentzia garaian gustatzen 
zitzaizkidan bere kantak, batez ere erro-
mantizismoa poro guztietatik zerienak. 
Poesiara iristeko nire modua ere hori izan 
zen, saturazioz, jakin gabe poemak zirela 
Imanolek kantatzen zituenak, Koldo Izagi-
rrerenak edo Xabier Amurizarenak zirela. 
Hori hasteko: baneukan lotura bat, per-
tsonaia berezi batenganako erakarmena. 
Eta bestetik dago denok ezagutzen dugun 
historia, Imanoli buruz daukagun mito 
greziarraren kontakizun ia biribil eta go-

gor hori, bukaera gordin horrekin; hori 
benetan horrela ote zen, edo zer punturai-
no zen horrela jakin nahi nuen. 

Kontraste interesgarriak aurki daitez-
ke Fakirraren ahotsa-ren eta, adibidez, 
Imanolen heriotzatik hamar urtera 
Pausokak eta ETBk egin zuten Imano-
len ausentzia dokumentalaren artean. 
Ezagutzen dut dokumental hori, nahiko 
ondo dago… 

… paradoxikoa iruditu zait kontu bat: 
benetako gertakariak eta artxibo iru-
diak oinarri dituen lan horren aldean, 
beste maila bateko egia erakusten 
duela nobelak. 
Uste dut Antonin Artaudek esaten zuela: 
“Inoiz ez erreal, beti egiazko”. Errealita-
tearen eta egiantzekotasunaren artean 
nire hautua garbia da. Gainera, errealita-
tera zenbat eta gehiago hurbildu, niretzat 
ez du interesa irabazten. Gauza faktikoek, 
niri behintzat, ez didate hainbeste balio 
literaturarako. Gehiagorako balio dit per-
tsona batek kontatutako historia bateko 
sujerentziaren ondorengo espekulazioak, 
hori da nire terrenoa, ni hor nago gus-
tura, horrek ahalmentzen dit batzuetan 
urruntzea eta beste batzuetan gertura-
tzea, kasu honetan benetako Imanolen-
gana. Hor dagoen transferentzia ez dut 
inoiz bizi izan horrela: zure pertsonaia-
ren eta zure arteko transferentzia, berak 
zer ematen dit niri eta nik berari zer; el-
karren arropa mailegatuekin gabiltza.

Borrokarako tresna gisa ulertzen du 
musika hasieran ikusten dugun Ima-
nolek. Baina gero aldatu egiten da, 
musikari izan nahi du. 
Bitxia izan zen eboluzioa: Parisen erabat 
aldatu zen egiten zuenarekiko ikuspegia; 
interesgarria da nola iritsi zen horra, hain-
bat jende oso klabe ezagutu zuelako eta 
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lagundu ziotelako bide horretan. Zeren 
badirudi artistak bere bakardadean des-
kubritzen duela dena, baina jendearekin 
hitz eginda konturatzen zara nola ezagutu 
zituen hainbat pertsona eta nola erakutsi 
zioten bidea, lagundu zioten, aholku onak 
eman zizkioten: Paco Ibañezen kasua edo 
Martinarena, adibidez [liburuan Tatia-
na du izena Imanolek Parisen ezagutzen 
duen emakumeak]. Artistaren bakardade 
mitiko hori desegin nahi nuen, argitu nahi 
nuen konstrukzio horren ingurunea, itza-
lean geratzen dena. 

Deigarria da Arakisen, alegia, Yoye-
sen hilketa nola kontatu duzun, re-
wind efektu horrekin. Asko pentsatu 
zenuen eszena hori nola idatzi?
Beharbada liburuko esperimentu es-
tilistiko bakarra da, txundigarria izan 
daitekeen bakarra. Buelta asko ematen 
nizkion disko, kasete, rewind, auto-re-
verse, A aldea, B aldea, intro… horrelako 
gauzei. Nahi nuen horrelako gauzek no-
belaren estrukturan isla izan zezaten, 
eta ikusi nuen horretarako momentu 
bat, non zentzua eduki zezakeen. Yoye-
sen hilketa izan da momentu klabe bat 
azkeneko 40 urte hauetan. Nik 11 urte 
neuzkan eta gogoratzen dut, atzo izan 
balitz bezala, etxeko sukaldean Maria-
no Ferrer entzuten ari ginela irratian. 
Baina ez dakit nola iritsi nintzen nobela-
ko momentu horretara: bi edo hiru aste 
lehenago Anjel Katarainekin izan nin-
tzen Ordizian, gora eta behera ibili gi-
nen plazan, eta agian hor sortu zen, ia-ia 
oinez ibiltzearen mugimendu horrekin. 
“Hau gertatu zen, baina gerta zitekeen 
ez gertatzea”, pentsatu nuen. “Eta zenbat 
jendek desioko lukeen ez gertatu izana”. 
Bueltaka aritu nintzen horrekin, sartu 
nahian hor tartean ibili ziren horien bu-
ruetan. Eta horrela iritsi nintzen modu 
horretan kontatzera. Momentu batean 
pentsatu nuen kentzea ere, edo beste era 

Nobela hau uztekotan 
egon nintzen. Hitz egiten 
dugu frakasoari buruz, oso 
polita da, baina benetan 
frakasatzen ari zaren 
sentimendua daukazunean, 
kosta egiten zaizu proiektuak 
abandonatzea
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batera kontatzea, baina orain konturatu 
naiz jende asko horrekin geratu dela. 
“Ezin diozu eskatu jendeari liburu bat bi 
aldiz irakurtzeko, baina zuk eman die-
zaiokezu testua bi aldiz”, pentsatu nuen. 
Zergatik ez? Zergatik egiten dugu hain 
esperimentu gutxi? Batzuetan gure bu-
rua lotzen dugu. Gehiegi. Eta egia esan, 
oso gustura ibili nintzen efektu hori bila-
tzen, aurrerantz eta atzerantz berdintsu 
baina oihartzun diferenteekin funtziona 
zezaketen esaldi batzuen bila. Hori Ge-
tarian idatzi nuen, pentsatzen nuenean 
nobela bukatzen ari nintzela, baina…

Izan ere, liburu hau iazko espero 
genuen.
Nik ere bai [barre egin du]. Uztekotan 
ere egon nintzen. Askotan hitz egiten 
dugu frakasoari buruz, oso polita da 
–“frakasatu berriz, frakasatu hobeto”, 
Samuel Beckettek zioen moduan–, baina 
benetan frakasatzen ari zaren sentimen-
dua daukazunean, kosta egiten zaizu 

proiektuak abandonatzea. Baditut pare 
bat utziak eta hau ere izan zen horieta-
ko bat, albo batera uzteko arriskua izan 
zuena. Gero indarra eman zidan pen-
tsatzeak, hainbeste jenderekin hitz egin 
ondoren baneukala zor bat –nahiz eta 
hitz egiten ari nintzen horietako batzuei 
paradoxikoki susmoa neukan ez zitzaie-
la gustatuko egiten ari nintzena–.

Hori sentitu duzu? Elkarrizketa-
tu duzun jendeak ez duela gustuko 
izango?
Gustuko izan baino, jendeak historiak 
kontatzen dizkizunean espero du kon-
tatu dizkizun historia horiek berak to-
patzea liburuan. Eta ni saiatzen nintzen 
adierazten hau nobela bat zela. Baina 
alferrik da, jendeak kontatu dizuna ikusi 
nahi du, logikoa da; eta beharbada ikusi-
ko dute, baina ez espero duten moduan. 
Oso gertutik ezagutu zuen jendeak eta, 
batez ere, oso momentu zehatzean eza-
gutu zuen jendeak, oso presente dauzka 
oroitzapen eta gertaera batzuk, baina 
klaro, 40 urteko ibilbidean momentu di-
ferentetan ezagutu zutenekin hitz egin-
da, oso gauza desberdinak ere kontatzen 
dizkizute. Nire lana zen hori dena go-
bernatzea. Eta horrek, fikzioaren muta-
zioarekin batera, sortzen ditu gertutik 
ezagutu zutenengan sentsazio batzuk, 
esateko modukoak “hau ez zen horrela 
izan”. Pagatu beharreko peajea da. 

Joseba Sarrionandiaren ihesa da 
oroimen kolektiboan leku inportan-
tea daukan beste pasarte bat. Baina 
hori beste era batean kontatu duzu.
Liburua argitaratu aurretik irakurri zu-
tenek esan zidaten: “Sarrirena konta-
tu duzu oso… Ez da… Gehiago espero 
nuen”. Ahalegin deliberatua izan zen, oso 
heroizatua izan den pasarte bat beste 
optika batetik kontatzeko. Ihesaldi ho-
rrek badauka bere kanta, bere legenda, 
bere idazle atzerriratua… Zer ekar neza-
keen hor? Egin nezakeen gauza peliku-
lero bat, Alcatrazeko ihesa-ren estilokoa 
edo batere espektakularra ez den beste 
modu hau. Baina iruditzen zait bade-
la gertaeretara gehiago hurbiltzen den 
zerbait, imaginario popularrean dagoen 
Sarriren ihesa baino. 

Donostiarekin kontu garbitze bat 
ere badago nobelan? “Ogerleko bat 
balio ez duen katedral neogotikoa” 
bezalako esaldiak irakurri ditugu…
Narratzaileak dio hori, baina sinatu-
ko nuke. 28 urte daramatzat Donostian 
bizitzen, baina ni hona iritsi nintzen 
13-14rekin. Adin konplikatua da hiri 
baten lagun izateko: beti izan dut sen-
tsazio hori, Donostiarekin maitasun-go-
rroto harremana daukadala. Hiri ederra 
da, ukaezina da, baina ba al daukagu fe-
derik hiriaren ederrean? Zu joaten zara 
Santiago de Compostelara –duela bi 

Konturatu naiz belaunaldi 
askoz ere gazteago bat ari 
dela irakurtzen eta liburuak 
erosten. Horrek poztu eta 
harritu egin nau aldi berean
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aste egon nintzen– eta ez dago ezer, ez 
dago noriarik, ez dago kaleko posturik, 
ez dago ezer. Hiria dago, bere jendea-
rekin eta bere bibrazioekin. Eta esaten 
duzu: “Ze ondo”. Ez du ezer behar, hiria 
da eta biztanleek badute hiriaren baitan 
fedea. Eta sentsazioa daukat Donostiak, 
askotan, daukan eder horretan ez duela 
adierazten duen fedea, akonplejatuta ari 
garela konplementuen bila. 

“‘Gerra dinamika’ esan liteke eta ados 
egon. ‘Jendea hil’ esatea, zailagoa da 
hori”. Zer pentsatua ematen du esaldi 
horrek, eufemismo batzuek izan di-
tzaketen ondorio terribleez. Gatazkak 
zeharkatzen duen nobela da hau, zein 
da hitzen zeregina horrelako egoera 
batean?
Oso gai inportantea da niretzat eta 
beharbada gutxietsi egiten dugu, adibi-
dez Imanoli ETAko beste kide batek esa-
ten dionean: “Ez duk bada pentsatuko 
gitarrarekin bakarrik urrutira iritsiko 
garenik, ala?”. Hor badago egia terrible 
bat: historiak demostratzen duela gi-
tarrarekin bakarrik ez zarela urrutira 
joango. Eta gero dago ideal humanis-
ta bat, sarri defendatzen duguna, baina 
paretaren kontra jotzera eramaten gai-
tuena: bi bide horien artean, nor den 
errealista eta nor den xaloa, eta zein den 

errealistegi edo xaloegi izatearen on-
dorioa, hor dago eguneroko bizitza eta 
historiaren garapena. Eta hori ez artiku-
latu izana, gure eztabaida pobrea izan 
izana, okerreko hitzekin gauzatu izana, 
testuinguru askotan, hori garesti or-
daindu dugu. Baina hori tradizio huma-
nista eskas baten emaitza da. Euskarak 
ere hor egin dezake bere ekarpena: tra-
dizio humanista horren xehetasunetara 
iritsi ahal izatea euskaraz. Eta ez dakit 
hori zenbateraino erabiltzen ari garen. 

Honekin lotuta, nola ikusten duzu 
azkenaldian gure kultur-giroa?
Azkeneko Durangoko Azokan egin dut 
ia inoiz egin ez dudana: han egon naiz 
ia egunero, goizez eta arratsaldez. Eta 
konprobatzeaz aparte funtzionatzen 
duela “to sell or not to sell” [saldu ala ez 
saldu] horrek –alegia, han egoteak sal-
tzen duela–, konturatu naiz belaunaldi 
askoz ere gazteago bat ari dela irakur-
tzen eta liburuak erosten. Niretzat be-
rria izan da. Orain arte ez dut bizi izan 
errelebo-sentsazio hori, 25 urteko jen-
dea liburuak erosi eta erosi, eta horrek 
poztu eta harritu egin nau aldi berean. 

Gauzak dauden moduan, ez dirudi 
erraza hori gertatzea, ez.
Iván de la Nuezek argitaratu du libu-
ruxka polit bat, Teoría de la retaguar-
dia [Atzeguardiaren teoria] eta esaten 
du multikulturalismoa saldu digutela 
globalizazioaren kontrako erreakzio 
bezala, baina multikulturalismoa izan 
dela globalizazioaren barruko fase exo-
tikoa, eta hori bukatu da. Eta iruditu 
zitzaidan esaldi bat, lapidarioa bezain 
egiazkoa: hizkuntza txikien eta kultura 
txikien ikusgarritasuna –hain modan 
dagoen hitza–, ekosisteman betetzen 
dugun edo bete uste izan dugun lekua, 
oso auzitan dago. Arrabola ikaragarria 

pasatzen ari da gainetik eta horrek es-
katzen du erresistentzia heroiko bat, 
guri ez zaiguna arrotza, entrenatuta 
gaude, baina hor ikusten dut orain ere 
euskal kultura. Kalitatez eta kantitatez 
oso osasuntsu, beharbada inoizko osa-
suntsuen, Gorka Arresek esan ohi duen 
bezala, baina gure artikulazioa, para-
metro estrukturaletan, ez dago askoz 
indartsuago. Askotan burbuiletan bizi 
gara eta iruditzen zaigu gauzak hobe-
tzen doazela, baina gero “mundua za-
bala eta arrotza da”, Sarrionandiak esa-
ten zuen bezala. Bada adi egotekoa. Eta 
hizkuntzarekin, badaukat sentsazioa… 
Nik gaztelaniaz gauza asko egin dut tar-
teka, gauzak itzuli-eta, eta ez dakit hori 
dagokidan. Atzera egitea eskatzen dit 
gorputzak.

Ze zentzutan?
Ez dakidala zentzurik badaukan nire 
liburua, orain ari naizen bezala, gazte-
laniara itzultzeak. Eta sinetsi izan dut 
hogei urtez baietz. Baina orain… euskal 
sortzailea naizen heinean, ez dakit zer-
gatik egiten dudan hau. Gaztelania ere 
nire hizkuntza da, bai. Badago hemen 
gaztelaniaz bizi den komunitate bat, 
bai. Literaturzaleak dira, bai. Kanpoan 
ere norbaitek irakur dezake, bai. Baina 
lau parametro horien batura ez dakit 
nahikoa den ni, euskal idazle bezala, 
nire liburua gaztelaniara itzultzen jar-
tzeko. Ez dakit denbora galera bat ez ote 
den. Ez ote nukeen aritu beharko gehia-
go euskaratik eta euskarara emana. 

Gai problematikoa izan behar du, 
idazle izatea ofizio duzunean.
Eskizofrenia bat dago hor, badago idaz-
le subordinatu sentiarazten zaituen di-
namika nahiko perbertso eta sotil bat. 
Eta ez dakit prest nagoen dinamika ho-
rretan jokatzeko. 

Gaztelaniaz argitaratzean, 
badago idazle subordinatu 
sentiarazten zaituen dinamika 
nahiko perbertso eta sotil 
bat. Eta ez dakit prest nagoen 
dinamika horretan jokatzeko
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IPAR EUSKAL HERRIA

Ipar Euskal Herriaren egoera soziopolitikoa aztertu dugu Iñaki Etxeleku 
(Donazaharre, 1977), Iulen Guiresse (Maule, 1991) eta Kattin Chilibolostekin 
(Uhartehiri, 1992). Etxeleku Berria-ko kazetaria da, Chilibolost MediaBask-ekoa, 
eta Guiresse Xiberoko Botza irratian aritua. Belaunaldien arteko harremanen 
transmisioaz, militantziaz, kulturaz eta euskararen egoeraz ere mintzatu gara, 
besteak beste. Hegoaldeari buruzko euren begirada ere eskaini digute.    

TESTUA I MIKEL ASURMENDI
ARGAZKIAK I DANI BLANCO

Euskal Elkargoa instituzioa sortu berria da. Egin ezazue 
Iparraldeko egungo egoera soziopolitikoaren azterketa.     
Iñaki Etxeleku: Azken hamar urteetan gizartea aldatu da 
soziologikoki, batez ere, hazkunde-demografikoa dela eta. 
Biztanleria bikoiztu da, bereziki Lapurdin. Azken 60 urteetan, 
150.000 bizilagunetik 300.000ra pasa gara. Iraganean adi-
neko jendea etortzen zen hona, erretreta hemen pasatzeko, 
orain jende gaztea heldu da, lanera, familia osatzera; eta he-
men finkatzen da. Horrek hirigintzan eragin izugarria izan du, 
asko eraikitzen da, eta uraren, hondakinen eta garraioaren ku-
deaketa areago zaildu du; gizarte-zerbitzuena barne. Horrek 
guztiak aldaketa soziopolitikoa ekarri du. Euskal mugimendu 
politikoari dagokionez, azken belaunaldiek Euskal Elkargoa-
ren aldeko apustu egin dute. Mugimendu abertzalearen ende-
katzea edo apaltzea izan da. Egun, Euskal Elkargoa besterik ez 
dagoela ematen du.

Kattin Chilibolost: Nik ez nituen Departamenduaren eta 
Lurralde Elkargoaren aldeko borrokak ezagutu. Azkenean,  
Frantziako Gobernuak egindako proposamena onartu da. Ins-
tituzio berriak sail asko ditu, dena dago eztabaidan eta horrek 
zalantzak sortzen ditu. Elkargoak hemengo arazoak konpon-
tzeko tresna izan behar du, hala lanaren arazoa nola biztanle-
riaren hazkunde azkarrarena, biziki kezkagarria.  

Iulen Guiresse: Oro har, gizarteak –abertzaleek bederen– es-
katua baino egitura politiko apalagoa eman dute, baina onar-
tua izan da. Nik, alde batetik, ongi atzeman dut Ipar Euskal 
Herriaren instituzionalizatzea eman delako, politika publiko 

guztiak Hendaiatik Maulera artean batera landuko direlako. 
Baina, aldi batez, boterearen urruntzea izan da. Zeuden ha-
mar elkargo tipiak batu dira, baina hirigune indartsuenak 
kostaldean daude. Arazo demografikoa handia da kostaldean, 
populazioaren %80 Lapurdin bizi da, beraz, boterea areago 
kontzentratu da kostaldean. Barnealde eta kostaldeko hau-
tetsien arteko borroka berriak sentitzen dira, diru banaketan 
funtsean. Zuberoa, Baxenabarre eta Lapurdirekin lehen aldi-
koz bateratua ikustea berrikuntza da zuberotarrentzat. Ipar 
Euskal Herria egiten hasi da. Alta, Zuberoan denek ez dute 
begi onez ikusi Elkargoaren sorrera. Errepublikako lurralde-
tasuna antolatzeko NOTRe legearen markoan egiten ari baita. 
Asko mesfidantzen dira, hiriguneek Elkargoa menpe hartu 
dezaketelako. 

I. Etxeleku: Egia da. Barnealdeko hautetsien aldetik badago 
arrenkura. Elkargoaren aldeko apustu egin dute gehienek, 
baina batzuk zentralizatzearen beldur dira. Frantziako Gober-
nuaren politikarekin mesfidatzen dira, herri tipietako zerbi-
tzuak desagertuz joan dira, eskolak eta postetxeak, adibidez. 
Orain arte, tokian tokiko elkargoak ari ziren eta bakoitza usa-
tua zegoen bere lanetan. NOTRe legearen espirituan metropo-
lizazioa dago –Bordele, Paris, Lyon edo Tolosan garatu da– eta 
eskema bera aplikatzen ari da hemen. Aritzeko molde horrek 
are teknokratikoagoa bihurtu dezake politika. Baiona-Ange-
lu-Miarritze (BAM) hiriguneko hautetsiak hirien arteko ku-
deaketan usatuta daude lehendik ere, eta horrek boterea kos-
taldera tiratzen du. Galdera da: barnealdeak dituen beharrei 
nola erantzunen zaie eta oreka nola erdietsiko da? 

“BELAUNALDI BERRIAK BADU 
GOGOA BERE ESKUALDEAN 
BIZITZEKO, HERRIAN 
DINAMIKA SORTZEKO”
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Iparraldeko kostaldea eta barnealdea 
bitasunean edo konfrontazioan irudi-
katu da Hegoaldetik. Horrela al da? 
I. Guiresse: Duela 60 urteko Iparraldea 
eta egungoa ez dira berdinak. Zuberoan 
bizi den jende askok lan egiten du kostal-
dean, joan-jinean ari da. Egia da, oraindik 
bi mundu dira: hirikoa eta baserrikoa. Nik 
ez dut kostaldearen eta barnealdearen ar-
teko konfrontaziorik ezagutu. Abertzaleen 
hautu politikoen arteko konfrontazioa izan 
omen da iraganean, IKren eta ETAren ingu-
rukoen artekoak. Maulen, lehen, abertza-
leak elkarrekin egoten ziren, orain abertza-
le eta ez abertzaleen artean harremanak 
ditugu. Abertzaleek duela 40 urte euskara 
galbidean zegoela erraten zutenean, bes-
teek ez zuten sinesten. Seme-alabak ikas-
tolan ematea ez zen ongi ikusia. Orain hori 
aldatu da. Euskarak prestigioa irabazi du, 
jendeak ez ditu ikastolak errefusatzen, beti 
bada norbait, baina inor gutxi. Giro berria 
dago. Eta naski, euskarak prestigio irabazi 
du egun, noiz baino ageriagoa dela hilzo-
rian dagoela. Batzuentzat ikastolak ez zi-
ren beharrezkoak, euskarak berez iraunen 
zuela uste zuen jendeak. Orain jende asko 
ohartu da euskarak behar dituen bitarte-
koak plantan eman gabe hilko dela. 

K. Chilibolost: Lehen eta orain, errealitate 
sozial biziki diferenteak daude Iparraldean. 
Demografikoki, baserriak husten ari dira 
eta hiriak zabaltzen, kostaldean bereziki. 
Telefono mugikorrak edota internet ez dira 
arras finkatuta mendialdean, ez dira zoko 
guztietara heldu oraino. Beste bizi erritmo 
bat dago, jendea ez da arras ber munduan 
bizi, eguneroko denbora ez da berdin pa-
satzen. Miarritzen edo Maulen sortua den 
haur batentzat “mundua” ez da bera. Egia 
da, duela 30 urteko jendea eta gaurkoa ez 
dela leku berean egoten, eta hori ez da gau-
za ezkorra, alderantziz, gauza baikorra be-
zala hartu behar da. Bakoitzak ikasi behar 
du bestetik, asko dugu elkarrekin ikasteko, 
bitasun edo konfrontazio horretaz –inoiz 
egon bada– harago joateko.   

I. Etxeleku: Ez dakit hiriaren eta baserria-
ren arteko bitasuna baden, berezko izaerak 
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badaude inolaz ere. Nik belaunaldi berrian 
ber tokiratze moduko bat ikusten dut. 80-
90eko hamarraldiko gazteok gehiago mu-
gitu ginen, kostaldera edo Hegoaldera. 
Hogei urte inguru dituen belaunaldi be-
rriko gazteak badu gogoa bere eskualdean 
berean egoteko, herrian berean dinamika 
sortzeko eta bertan bizitzeko. Gurea baino 
lotuagoa da euskarari eta euskal kulturari. 
So egiten badugu gaztetxeen dinamika edo 
kultur elkarteena, gure garaian baino gazte 
gehiago ari dira haietan; halaber, ikastole-
tako haurrak biderkatu dira. 

K. Chilibolost: Ados. Gure belaunaldira 
arte, laborantza eremu galdua bezala iku-
si izan da, pobrea, non ez duzun sekula 
sozialki aitzina eginen... Irudipen edota 
uste hori aldatzen ari da, laborantzan bi-
zitzea duina da egun, ekologia zeregin 
arduratsua da. Sentsazioa hori dago ere 
munduan oro har.

Zein da belaunaldien arteko harrema-
nen  transmisioaz duzuen iritzia?
I. Etxeleku: Oker ez banaiz, “belaunal-
di berriak aitzineko belaunaldia ukatu 
ohi du”, entzun nion behin Guillaume Iri-
goieni [Ainhize-Monjolose, 1959]. Hau 
da, belaunaldi berria bere gisara hasten 
da. Egia da, baina ez arras. Antzinekoen 

eragina ezin da ezabatu, eragin kultura-
la berezkoa da, determinismo puntu bat 
dago. Gure kasuan, euskara desagertze-
ko arriskuan zegoela ohartzea kontzien-
tzia hartze handia izan zen, barnealdea 
hustutzearen kontzientzia. Lana herrian 
beharrezkoa zenez ohartzea. Gure au-
rreko belaunaldietako militanteek anitz 
eman zuten –ikastolen, enpresen edota 
kooperatiben sortzea– eta gureak hori 
zama bezala hartu zuen. Guk “segida” 
eman behar genuen “manatua” hartu ge-
nuen. Ez zen “manaturik” izan, baina au-
rreko belaunaldiak dio ondorengoak ez 
duela aski egiten, eta berriak “zama” gisa 
hartzen du.

Guillaume Irigoienen belaunaldiaren 
aurrekoaren Mixel Bergouignanek 
(Baigorri, 1947) “gure belaunaldia 
badoa eta nekez ordezkatua izanen 
da”, erran zuen behin. Alegia, ez zuen 
“segida” ikusten. 
K. Chilibolost: Bergouignanen ikusmolde 
hori ohikoa izan da militanteen artean. 
Baina, bere familia adibidetzat harturik, ez 
da egia. Semeak hartu du etxaldearen segi-
da. Gauzak ez dira, dena edo deus ez. Jen-
dartea aldatzen doa, eta aritzeko moldea 
ere bai. Gauza batzuk berez transmititzen 
dira, molde naturalean, deus erran gabe. 
Gurasoek ekinaren ekinez erakutsi digute, 
ez digute erran “gehiago borrokatu behar 
duzue”. Gure belaunaldiak, antzinekoak 
bezala, mimetismoz ikasi dugu. Belaunal-
diak arrasortzea edo arraberritzea gauza 
naturala da. Gure gurasoek beren momen-
tua ukan zuten eta guk gurea. Gainera ez 
dut iraganean zer egin zuten sobera be-
giratu nahi ere. Haien historiaz jabetzea 
ongi da, baina argi dut ni garai honetakoa 
naizela eta beharko dudala oraingoan bizi. 
Haien historian badaude gauza baikorrak 
eta ezkorrak ere bai. Gauza onek zein txa-
rrek ez dute guretzat zama izan behar.  

I. Guiresse: Egun “segida” delako hori ai-
tzina eramatea zailagoa da. Konparazio-
nea, abertzaletasunean, borroka armatua 
indarrean zegoen garaian, gazteek Euskal 
Herria egun batetik bestera burujabea 
izanen zela esperantza zuten. Egun Eus-
kal Elkargoa abian da, instituzio politikoa 
da, kontsentsuaren politikan aritzen ika-
si behar dugu. Eta zailagoa da, hasteko, 
egungo bidea irudikatzea burujabetasu-
naren bidea “irudikatzea” baino zailagoa 
delako, helburua urrunago dagoelako. 
Gure gurasoek ere dena ez dute ongi egin. 
Mundu kontsumistan bizi izan dira, adi-
bidez, mozkin merkeenak erosi dituzte 
saltoki handietan, produktuak nondik 
zetozen jakin gabe. Gure belaunaldikook  
horren kontzientzia gehiago dugu, eta 
kasu gehiago ematen dugu. Haien garaia 
edo gurea, zein den errazagoa? Haiek 
zuten helburuetan “sinestea”-k erraz-
ten zuen hainbeste “ez pentsatzea”. Egun 
kontsentsuaren jendartean bizi gara, 
gehiago “pentsatu” behar dugu. Eztabai-
dak beste gisa batez garatzen ditugu. 

Egungo gazteak errealistagoak zarete 
eta iraganekoak utopikoagoak… 
I. Guiresse: Haiek autodeterminazio es-
kubidea aldarrikatzen zen garai batetik 
zetozen, Aljeriaren deskolonizazioaren 
ondoko garaiak ziren. Hemen ere halako 
zerbait izan zitekeela uste zuten. Orain, 
zailagoa da. Ekologismoak aurrea hartu 
dio nazio arazoari, baita migrazioaren 
arazoak ere.      

K. Chilibolost: Gure aurreko belaunaldia 
eta are gehiago gurasoena beste inguru 
batean bizi izan dira. Munduan nolabai-
teko aldaketa bat eman zitekeela uste zu-
ten, horrek eraginen zuela hemen. Gaur 
alderantziz da. Iñakik aipatu bezala, gure 
belaunaldiak, naski, ber tokiratze bat xer-
katzen du.    

Gure belaunaldira arte, 
laborantza eremu galdua 
bezala ikusi izan da, pobrea, 
non ez duzun sekula sozialki 
aitzina eginen... Irudipen hori 
aldatzen ari da
KATTIN CHILIBOLOST
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Militante izateko moldea aldatu al da?   
I. Etxeleku: Aldatu, eraldatu eta beste-
lakotu da, diferentea da. Gaur egun oso 
zaila da epe luzerako proiektu bat pen-
tsatzea eta plantan ematea, gure garaian 
baino askoz zailagoa da. Gure gurasoen 
garaian, adibidez, haurrak eskolan eman 
eta bazekiten zein bide eginen zuten: 
lehen maila, bigarrena, kolegioa, lizeoa.... 
Ia bizi bateko proiektua bazen aitzinean. 
Egun heldu den urtean ez dakigu jendea 
hemen izanen den, jendartea etengabe 
ari da lekuz aldatzen. 

K. Chilibolost: Lehen, lana urte batera-
ko zen gutxienez, egun lan kontratuak 
hilabete baterako egiten dira, ez da deus 
finkorik, dena mugitzen da, ez duzu kon-
fiantzarik, dena azkar doa. Horrela izan 
behar dela barneratu dugu, gaur hasi eta 
bihar aldatuko dela. Gure burua ez dugu 
proiektatzen, saiatzen gara gauzak modu 
egonkorrean eramaten, baina kontuan 
hartuz ingurua etengabe aldatzen dela. 
Nola egokitu egoera horri? Nola bihurtu 
proiektu bat sendo eta solido? Hori da 
gure parioa.  

Une historiko baten lekukoak izan 
zarete. ETAren amaiera Baionan es-
zenifikatu zen. Nola bizi izan duzue 
gertatua?  
I. Guiresse: Mauletik begiraturik, kon-
tuan hartu behar dira bi mundu: aber-
tzaleena eta gainerakoena. Abertzaleen 
ingurua aldatu da, edo haiekiko begi-
rada bederen, bortizkeria bukatu dela-
ko, manifestazioak eta konfrontazioak 

gutxitu direlako. Egia erran, zuberota-
rrentzat oro har, ETAren amaierak ez du 
eraginik izan, jendeak ez du segitu afera 
hori. Hegoaldeko bizitza politikoak ez 
du inoiz Maulen eraginik ukan eta orain 
ere ez. 

K. Chilibolost: Baionako ekitaldia eman 
zenean ez nintzen “hunkitua” izan. ETAk 
su-etena iragan zuen garaitik Baionako 
agerraldira bitartean biziki gaztea nin-
tzen. Aldaketa eman zela kontzientea 
nintzen, baina ez dut “esperientzia” gisa 
barneratu. Gero ohartu naiz, ikasi du-
danean, Baionako agerraldia historikoa 
izan dela. Kontzientzia hartu dut gerta-
tuaz. Nik ez nuen deusen ardurarik, ba-
tzuek pozez bizi zuten, guk gazteok ez 
genuen “motibazio” berezirik, ez genuen 
iragana bizi izan. Jendearen artean “emo-
zioa” zegoen, bizi izan dutenaren eragi-
nez edo ondorioz. Baina guk ez genuen 
haiena bizi izan. Adin horretan beste aro 
batean gaude, beste nahikariak ditugu. 

I. Etxeleku: Egoera politikoari aterabide 
bat eman behar zitzaion, hasteko era-
gindako kalteei amaiera emateko. Egin 
da egin den moldean, sinboloek inpor-
tantzia ukan dute, ikuskizun gisako bat 
muntatu da, aterabide ahalik eta duine-
na emanez, egoera zail horretatik atera-
tzeko. Gero, urteak badoaz, eta askoren 
galdera da: “Eta orain zer?”. Galdera ho-
rren aitzinean anitz jende galdurik dabi-
lela erranen nuke. Eta orain zer?  

Iparraldea eta Hegoaldea hizpide: 
belaunaldi berriek ezagutzen dute 
Hegoaldea? Eta alderantziz?
I. Guiresse: Iparraldekoak ez dira aski 
joaten Hegoaldera, bakar batzuk baino ez. 
Hegoaldekoak ere berdin. Unibertsitatean 
ari nintzela (Kattinek eta berak Bilbon ika-
si zuten) irakasle batek erran zigun behin: 
“Hitz egin ezazue zuen euskalkian, zuk 
Durangokoa, zuk Andoaingoa,  zuk Ipa-
rraldekoa”. Horrek adierazten du Iparral-
dearen ezagutza. Hemen ere batzuek He-
goaldeko euskara diote, bat balitz bezala. 
Beraz, ez dugu elkar ezagutzen, ez hemen-
goek hangoa, ezta hangoek hemengoa ere.  
 Hegoaldean euskaldun mota anitz dago. 
Giputxi-ek shock bat hartzen omen dute 
Bilbora joatean. Euskal Herria ez baitute 
han topatzen. Gu Maulen usatuak gara 
Frantzian egoten, frantsesa da nagusi. Be-
raz, Bilbon berdin, erdara nagusi izatea 
guretzat normala da. Egiari zor, Bilbon 
gehienetan euskaraz ari nintzen, baita 
ezezagunekin ere, hemen aldiz euskaraz 
bakarrik ezagunekin mintzo naiz. Gure-
tzat funtsezko junta gaztetxeak izan dira, 

KATTIN CHILIBOLOST
“Gure gurasoek bere momentua ukan zu-
ten eta guk beste bat dugu. Haien histo-
rian badaude gauza baikorrak eta ezkorrak 
ere bai. Gauza onek zein txarrek ez dute 
guretzat zama izan behar”.

IULEN GUIRESSE
“Haien garaia edo gurea, zein den erraza-
goa? Haiek zuten helburuetan ‘sinestea’-k 
errazten zuen hainbeste ‘ez pentsatzea’. 
Egun kontsentsuaren jendartean bizi gara, 
gehiago ‘pentsatu’ behar dugu”.

IÑAKI ETXELEKU
”Gaztetxeetan gure garaian baino askoz 
gehiago erabiltzen da euskara, naturalta-
sun osoz. Euskaraz pentsatzen dute eta 
proiektuak euskaraz garatzen dira, gure 
belaunaldian hori ez zen hain nabarmena”.

Elkargoaren aldeko apustua 
egin dute gehienek, baina 
batzuk zentralizatzearen 
beldur dira, Frantziako 
Gobernuaren politikarekin 
mesfidatzen dira
IÑAKI ETXELEKU
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bai hemen eta bai han. Euskara batuaren 
baliabidea ere inportantea izan da. 

K. Chilibolost: Nik xantza bezala bizi izan 
dut Hegoaldera ikastera joatea. Gure gu-
rasoen garaian muga pasatzea gauza zaila 
edo bitxia zen, guretzat normalagoa da. 
Dena den, harremanak oso jende gutxiren 
artean izaten dira, oso gutxik ezagutzen 
dugu Hegoaldea, eta hegoaldetarrek ere 
oso gutxi gurea. Iulenek eta biok Leioan 
ikasi genuen, abertzaleek ezagutzen dute 
amini bat gurea, eta ez denek. Baina ez 
da harritzekoa, hemen ere, BAMen ere ez 
dute ezagutzen barnealdea, edo Zuberoa. 
Alegia, nik ere ez dut ezagutzen Euskal He-
rria xeheki, Nafarroa edo Araba adibidez, 
eta domaia da. Ez dugu elkar ezagutzen, 
ezagutzeko transmisio eta lotura moldeak 
gehiago landu behar ditugu. 

I. Etxeleku: Gutxi gara eta pertsona ba-
koitzak bere bizipena dauka. Ezagutza 
modu “indibidualean” ematen da. Zaila 
da orokortzea. Nik iraganean harreman 
gehiago ukan nuen Hegoaldearekin, bai-
na Hegoaldea ez da bat eta bakarra. Nik 
ezagutu ditut Gipuzkoako Goierrikoak, 
hika egiten zuten, nik zuka egiten dudan 
erraztasunarekin, eta banuen hurbiltasu-
na haiekin, baita nafarrekin ere. Ezagutza 
betiere zerbaiten bitartez egin behar da, 
dantza, antzerkia edota bertsogintzaren 
ezagutzarekin. Eta horretarako elementu 
funtsezkoa euskara batua da. Euskara ba-
tuak mundu berekoak egin gaitu, eta hori 
ez da gauza tipia. Garaiak bereziak dira, 
eta ber tokiratzea aipatu dut, eta nago ez 
ote den Euskal Herri osoan gertatzen ari. 
Jendeak bere tokian egotea nahi du, noiz 
ez den aldian aldiko kontsumorako... 

Hegoaldea kontsumistagoa al da Ipa-
rraldea baino?
I. Guiresse: Ez, kontsumoa han eta hemen 
berdin da. Han eta hemen hainbat jendar-
te mota dago. Zuberoan hiru dira –edo ha-
maika ote?– eta jendea ez da ber tokian 
egoten kontsumitzeko.

Muga hor dago, betiere.
I. Guiresse: Muga estatuek ezartzen dute, 
baina guk ere mugak ezartzen ditugu, 
muga kulturalak daude, gure bizimoldeak 
mugak dira. Hala ere, globalizazioak eta 
merkatuaren liberalizazioak erreferentzia 
komunak sortu ditu. Bilboko, Mauleko eta 
Baionako gazteek segi dezakete Netflixen 
bidez telebista saio bera edo nazioarteko 
musika talde bera. 

I. Etxeleku: Horiek horrela izanik ere, 
hemengo gazte euskaldunek Hegoaldeko 
euskal komunikabide nagusiak segitzen 
ditugu: Berria, Argia edota EITB. Iparral-
detik segimendua egiten zaio Hegoaldeari.

K. Chilibolost: Nukleo tipi bat gara, bai-
na bada zerbait. 

Iparraldera jinez berriz ere, nolakoa 
da frantses eta euskal munduaren ar-
teko harremana? 
I. Etxeleku: 90eko hamarkadan, nahiz 
eta euskal munduarekin harremanik ez 
izan, erdaldunek euskara bazela baze-
kiten. Gainera jende multzo bat euskal 
kulturaren inguruan ibiltzen zen. Gaur 
egun, euskaraz mintzatzen gara eta gero 
eta gehiago entzuten dugu “ez dakit gaz-
teleraz”.  Hau da, euskarak ez du ikusga-
rritasunik, duela 40 urte baino gutxiago. 
Bizilagun kopurua bikoiztu da BAMen, 
heldu direnak Frantzian bizi dira. BAM 
gainera zabaltzen ari da, Hiriburu, Mu-
gerre, Ahetze... Bizitegiak metatzen ari 
dira, gero eta barnealderago hedatzen 
ari dira. Baionan euskaraz aritu eta Hen-
daian bezala, euskara “gaztelania”-tzat 
hartzen du askok. Euskara haientzat “es-
painola” da. 

I. Guiresse: Jende asko heldu da Euskal 
Herrira eta euskara ez dute sumatzen 
ere. Alsaziara joan izan balira bezala, 
han frantsesez, hemen ere bai. Beraz, 
“normala” da, ez dira gureaz jabetzen. 
Batzuek pentsatzen dute euskara ez dela 
hemengoa, hemen ez dela euskararik. 
Nire ikasketetarako inkesta bat egin 
nuen Iparraldeari buruz: BAMekoek 
pentsatzen dute hemengo bizilagunen 
ehuneko bat dela euskalduna, euskara 
galtzear den hizkuntza dela. Inkestan 
independentziari buruz galdetu nuen: 
“Independentziak ekonomikoki hobe-

kuntza ekarriko badu, alde edo kontra 
bozkatuko zenuke?”. Gehienek esaten 
zidaten nire galderak ez zirela objek-
tiboak, ero baten galderak zirela. Bar-
nealdean ezberdina da, euskal eta erdal 
munduak hurbilago daude.    

K. Chilibolost: Barnealdean ulertzen 
dute euskal mundua, besterik da ados 
egotea gure munduarekin, edo abertza-
leen ideiekin. Alta, gehiengoak badaki 
euskara eta Euskal Herria badaudela. 

Euskaraldia izan berri da. Euskal-
dunon artean zein da euskararen 
egoera?
I.  Etxeleku: Euskaraldia-z Amets Arza-
llusek erranarekin bat egiten dut. Hobe-
kiago ezin da erran. 

I. Guiresse: Zuberoan oro har harturik 
ez, baina Maulen frantsesa da hizkuntza 
nagusia. Gero azken urteetan badaude 
euskal mundura hurbildu direnak, ba-
tzuek abertzaleak direla erraten dute 
gainera. Ezkerraren mundutik heldu 
dira eta ez dute euskara errefusatzen, 
baina euskaraz bizitzea besterik da. Zer 
nahi gisaz, jendartean ez da aldaketa-
rik sentitu euskararen inguruan, baina 
hausturarik ere ez. Ez da gutxi hori ere.

K. Chilibolost: Nire munduan euskaraz 
egiten dugu. Lehen joera nagusia fran-
tsesez egitea zen eta orain euskaraz egi-
ten da usu. Barnealdeko gaztetxeetan 
eta kostaldean ere aldaketa hori eman 
da. Euskaraldia ariketa interesgarria eta 
beharrezkoa izan da, erabileraren ingu-
ruan horrelako ekimenak beharrezkoak 
dira. Noski, onurak izateko denbora luze 
beharko da. Ez dugu euskara erabiltzeko 
joera berehala hartuko. Nik lankidee-
kin euskaraz egiten dut eta ez dakitenak 
ikasten ari dira.  

I. Etxeleku: Gaztetxeetan gure garaian 
baino askoz gehiago erabiltzen da euska-
ra, naturaltasun osoz. Elkarte batzuetan 
euskaraz pentsatzen dute eta proiektuak 
euskaraz garatzen dira, gure belaunal-
dian hori ez zen hain nabarmena, bi hiz-
kuntzak nahasten ziren eta frantsesa na-
gusitzen zen. Zuberoan ez da arras hala 
izanen, diferentea baita, baina barneal-
dean bai. Ikastoletatik heldu den belau-
naldiak euskararen aldeko kontzientzia 
ekarri du. Adibiderako, Euskal Herria 
Zuzenean festibalean (EHZ) euskarak 
toki naturala izan du. 

Jende asko heldu da Euskal 
Herrira eta euskara ez dute 
sumatzen ere. Batzuek 
pentsatzen dute euskara ez 
dela hemengoa, hemen ez 
dela euskararik
IULEN GUIRESSE
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TESTUA I BEÑAT SARASOLA  @bsarasola

Kulturaren zeraren zeraz ari garela, 
komeni da, nik uste, bereizketa bat 
behinik behin egitea. Gauza bat da 

sorkuntza eta bestea ondarea. Sorkun-
tza asimilatzen denean geratzen dena da 
ondarea. Ikastoletan irakasten digutena 
da ondare kulturala, konspiratzen ari-
tzen garenean egiten duguna da sorkun-
tza. Bigarrenik gabe ez da lehenik (eta 
alderantziz), baina ez da harritzekoa gu-
rean, kultura gutxitu-txikitu-menostu 
izatearen errealitatea (eta konplexua) 
gainetik ezin kendurik, batez ere ondare 
kontuekin ibiltzea kezkaturik: nola da 
posible nerabeek Mikel Laboa nor den 
ez ezagutzea? Egia da, esparru horretan 
ere larriki ahuldu gara azken urteotan, 
baina kultur esparru osoa ondarera mu-
gatzeak ez dakar ezer onik.

Eutsi ezinezko tentazioa da pentsa-
tzea erreferente kulturalak planifikatu 
daitezkeela, diseinatu, gaur egungo gaz-
teei euskal kulturaren ziria oharkabean 
sartzeko. Alabaina, kultur dinamikek 
bezala historiak erakusten digute hori 
ezin dela hala egin, inolako adituk, kul-
tur mahaik, think tank-ek ezingo duela 
ezer taxuzkoa sortu. Kultur-estrategek 
gauza asko dakizkite, nola ukatu hori; 
baina sortu, hori beste txakolindegi bat 
da. Iraganeko erreferentetzat ditugun 
horiek guztiak ez zirela horrela plaza-
ratu ikustea besterik ez dugu. Ez dok 

amairu bera, egun hain kontsentsuzkoa, 
hain loriatua, hain politikoki zuzena den 
hori, jakina da disonantzia franko era-
gin zuela: gitarra espainola erabiltzen 
zutela bateko, epelegiak zirela besteko. 
Eta alderantziz, ezaguna da hamarka-
da batzuk lehenago saiatu zela Aitzol 
(estratega kultural behinena) euskaldu-
nen kontzientzia piztuko zuen poema 
erdiesten Orixeren lumaren bidez. Hori 
izan zen Euskaldunak poemaren egite-
koa, baina jakina da emaitza: inor gutxi 
akordatzen da gaur poemarekin, uni-
bertsitateko satitsuren bat salbu. 

Batzuek pentsatuko dute akaso zein-
baitoi eztabaidak kale-itsuetara erama-
tea gustatzen zaigula beti, eta galdetuko 
dute: ados, sormena, erreferente kultu-
ralak, ezin dira planifikatu, baina orduan 
zer egin dezakegu? Zoriaren mende utzi 
dena ea sortzaile talentudunak lanean 
jartzen diren behingoz? Ez noski, lan 
handia egin daiteke; kontua da alferri-
kako eginahalean ez ibiltzea planifikatu 
ezin daitekeena fabrikatu nahian. 

Bernardo Atxagak mende honen ha-
sieran plazaratu zuen erresonantzia
-kaxa kontzeptua. Euskaldunok erre-
sonantzia-kaxa behar dugula zioen, 
bestela inork gutxik entzungo gaituela 
gure eremutxotik kanpo. Euskal kultu-
rari dagokionez, badirudi EAEko egungo 
gobernuaren kultur politikak, inoiz-ez

-da-berandu logikari jarraituz, ildo hori 
indartu nahi duela orain. Bingen Zupiria 
sailburuak horixe jarri zuen helburu na-
gusienekotzat kargua hartu zuenean, 
lengoaia ekonomizista txertatuta (inoiz 
ez dira falta kontsumoa, industria, eta 
abar), hori bai. Erresonantzia-kaxa zain 
dezagun, jakina, baina kulturak baditu 
ere beste kaxa batzuk, premia gorrian 
direnak orobat.

Erresonantzia egon dadin, bistan da, 
soinua egon behar aurrez, eta hala, so-
nantzia-kaxa ere zaindu behar dugu kul-
tura bizi bat eduki nahi izatera. Estilo 
klasikoan esateko, sortzaileen baldintza 
materialak zaintzea, alegia, edo bestela 
esanda, sortzaileek bizitza bizigarri bat 
izan dezaten zaintzea. Horretan bai ka-
bitzen direla estrategiak, planak, bostur-
tekoak, clusterrak eta bestelakoak, ze-
ren, ondo dakigunez, ez da nolanahikoa 
euskal sortzaileen egoera prekarioa. As-
palditik salatu izan den kontua da, baina 
berriki Durangoko Azokan horrexetaz 
aritu ziren Maialen Errotabehere eta An-
der Lipus. Planifikatu nahi duzuela, bada, 
baduzue zer planifikatu eremu horretan. 
Osatu sortzaile sare indartsu eta iraun-
kor bat, elkar lagundu eta sostengatzeko 
modukoa, produkzio erraztasunak jarri 
(Lipusek esan zuen, sortzaileaz aparte 
enpresari ere badela ezinbestez), sor-
tzaileek beren denbora sortzeari eskain 

Hitz lodi zaleak gara euskaldunak, gustatzen zaigu politika, 
gustatzen zaigu estrategia, iraganean galdu omen genuena 
etorkizunera proiektatzea, eta hura lortzeko urratsak aurrez 
ondo zehaztea. Kulturan ere halatsu, kinkan dela euskal kultura, 
gale edo gabe egiteko unea dela, eta sarri entzuten dugu 
“erreferente kultural berriak” sortzeko unea ailegatu dela. 
Eta segidan etorriko da aipaturik, nola ez, Ez dok amairu; 
gaitz guztien sendagaia.
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diezaieten eta ez kontu administratibo 
eta enparauei, egonaldiak eta sortze-es-
pazioak hedatuz, eta abar. Sonantzia-ka-
xa trinkoa osatuta, erreferente kultura-
lak etorriko dira, berez antzean. Jakina, 
politiko kudeatzaileak, publikoa dena 
berea dela uste duenez, esango du, “bale, 
baina noiz bihurtuko dut errentagarri 
hori guztia? Nik emaitzak behar ditut: 
jaialdi bat, ikuskizun argitsu bat, jardu-
naldi ponposo batzuk, ez-dakit-zer-lab 
bat, basque- zerbait. Komunikabideak 
behar ditut nire bueltan dantzan, eta 
zuen kaxa horiekin, jai”. 

Bestea da disonantzia-kaxa. Gai de-
likatua da, botereak –administratiboak 
zein bestelakoek– nahiago izaten due-

lako bazter utzi. Baina kultura bizi bat 
disonantziak dituena da, kontsentsuen 
mugak auzitan jartzen dituena, kultura 
beraren mugak bezalaxe. Gainera, ares-
tian iradoki bezala, orain erreferentetzat 
ditugun kultura kontsentsuzko ugari di-
sonanteak izan ziren iraganean: Ez dok 
amairu, Rock Radikal Vasco-a, Ustela eta 
Pott… Eta disonantziak eskatzen due-
na askatasuna da, espazio aske bat sor-
tzaileak ahalik eta modu autonomoe-
nean jardun dezan. Zerbait zaintzekotan, 
bada, eremu libre hori da zaindu dezake-
tena halaber kulturako instituzio, agente, 
eta enparauek. Areago egun, adierazpen 
askatasunaren atzeraldi nabarmena du-
gun garaiotan. Horrek ez du esan nahi 

kultura disonantearen edukiarekin bat 
egin behar dugunik beti, baizik eta haren 
adierazpen aukera bermatu behar dela. 
Bidenabar, gaur egungo egoera larriaren 
erakusgarri besterik ez da zehaztapen 
horiek egin beharra. 

Baiki, kulturaren esparruan ere bada-
go zer planifikatu eta sustatu, baina ezi-
nezkoa da halakorik egitea sormen-prak-
tiken dinamika propioa kontuan hartzen 
ez bada. Planifikatzaileak, estrategak eta 
beste zenbait lagun ez dagokien lekuan 
muturra sartzen hasten direnean, ka-
tastrofea besterik ezin daiteke espero. 
Badugu nahiko lan sonantzia, disonan-
tzia eta erresonantzia zaintzen besteren 
lanetan endredatzen hasi aurretik. 
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DENBORA-PASAK І 91EGILEA I ANA ZAMBRANO

Gurutzegrama

Esaera zaharra Anagramak

EZKER-ESKUIN:

1. Nafarroako mendizerra. Sargoria.  2. Jotzen duena. Hegazti gautar.  3. Apostoluetako batek 
idatzitako gutuna.  4. Arabako udalerria (Argazkian)  5. Likidoa irentsi. Pertsona baten ideia 
multzoa.  6. Lerde. Tristura sorrarazi.  7. Grinatsu. Zerraldo, hilkutxa  8. Hiltzaile. Janzteko era.

GOITIK BEHERA:

1. Biharamuna. Bihi, garau. 2. Jazz estilo. Polit, sotil. 3. Elizaren sakramentua, azken igurtzia. 
4. Desordu, ezgarai. 5. Zaletasun atzizkia. Talioaren ikurra. 6. Toki horretan. Errepikatuz, loguraren 
eulia. 7. Zoru. 8. Kofradia. 9. Platinoaren ikurra. Emakume gaztea. 10. Barazki hostotsua. 
Erakunde belikoa. 11. Jasangaitz, gogor. 12. Txakurrak. 13. Barik. 14. Zimur. 15. Ar sortzailea. 

HITZ BAKOITZAK AURREKOAK DITUEN 
HIZKI BERAK DITU, BAT IZAN EZIK, BAINA 
BESTELAKO HURRENKERAN

ERRA
ZA

ZA
ILA

Sudokua
 7 4 6 9 1 3   

    4 5    

  5   2 6  9

 6 8  3 4   1

4 3 2 1  9 7 8 6

1   2 6  4 3  

9  3 5   8   

   9 8     

  6 4 2 3 9 1  

         

7 3   1 2  6  

  8 7     1

6 4   2   3 9

3        6

9 1   3   8 4

5     3 8   

 9  4 5   1 3

         

EBAZPENAK
ER

RA
ZA

ZA
IL

A 451386972
739512468
268749351
647821539
385974126
912635784
524163897
896457213
173298645

274691358
689345172
315872649
568734291
432159786
197268435
923517864
741986523
856423917

Esker-eskuin: 1. Abodi, Sapa, 2. Jole, Hontz, 3. 
Epistola, 4. Agurain, 5. Edan, Ideologia, 6. Adur, 
Tristarazi, 7. Leratsu, Katabut, 8. Eraile, Janzkera.

 Goitik behera: 1. Ajea, Ale, 2. Bop, Eder, 3. 
Oliadura, 4. Desgarai, 5. Tun, Tl, 6. Hor, Tse, 7. 

Solairu, 8. Anaidi, 9. Pt, Neska, 10. Aza, Otan, 11. 
Latz, 12. Orak, 13. Gabe, 14. Izur, 15. Aita.

ANAGRAMAK
XEHEA
HEZEA
HAIZE
EZAIN
ZEGAN
HEGAN
GUNEA
UNEAK
ESKUA
PUSKA
PAUSU
PISUA
PASIO

ESAERA ZAHARRA
“Sua, jana eta edana, 

bizitzeko behar dana.”
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KOKA EZAZU PUZZLEAREN PIEZA 
BAKOITZA BERE TOKIAN ETA ESAERA 
ZAHAR BAT AGERTUKO ZAIZU

Xumea, umila
Apur bat bustia
Higitzen den airea
Itsusi
Zenbat dirutan
Airean higituz
Bidegunea, tartea
Denbora tarteak
Ahalmena, boterea
Zati txiki
Geldialdi
Zama
Irrika, grina
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Liburu honetako protagonistak, izenburuan adierazten 
duen bezala, bi hartz ditu. Bata handia eta bestea txikia. 
Eta, hain zuzen, ideia horretatik abiatzen da istorioa: 

“Hartz bat izateak abantaila handiak ditu, eta bi izateak… as-
koz gehiago!”. Irakurleak, orduan, gure neska protagonista 
ikusiko du hartz panpinari txano bat jartzen eta ondoko orrian 
hartz handiak nola jartzen dion berari txanoa.
 “Nire bi hartzak toki guztietara datoz nirekin” diosku protago-
nistak eta, horrela, ikusi ahal izango dugu elurretan paseatzen, 
jolasten, arrantzan izoztutako errekan, basoko animaliak ezagu-
tzen eta beste mila kontu egiten bere bi hartzekin batera. 
 Margarita del Mazok istorio sinple eta hunkigarria propo-
satzen digu, egunerokotasunean txertaturiko istorioa; elka-
rrekin, laguntzen, babesten ari diren lagunen istorioa. Eta 
kontakizunari ederki dagokion ilustrazio tonua azaltzen zaigu 
Rocio Bonillaren eskutik. Pastel tonuko koloreak, xehetasun 
ugari, kanpoko hotzaren zuritasuna eta animalien nahiz landa-
re apurren bizitasuna agertuko zaizkigu irudi errealista, goxo 
eta iradokitzaileetan.

 Ez dakigu zein den protagonistaren izena, ezta behar ere; 
bere ikuspegia bakarrik jasotzen baitugu istorioan. Berak zer 
pentsatzen duen, zer sentitzen, lagun txikiaren eta handiaren 
ondoan. Handiaren indarrak emaniko segurtasunaren ondoan, 
lagun txikiak gauza ñimiñoetara hurreratzeko aukera ikusi ahal 
izango dugu. Bai eta gure neska protagonistak txikiari emaniko 
babesa askoz ere era gozo eta handiagoan nola jasotzen duen 
hartz handiaren aldetik ere. 
 Adiskidetasunaren aldeko mezua izan zitekeen liburu hau, 
baina amaieran irakurleak ikusi ahal izango duen bezala –liburu 
guztian iradokitzen dena, bestalde-, kariño kontua da, maitasu-
na, liburu honen gaia. Gurasoak nola babesten, nola zaintzen, 
nola laguntzen dion alabari. Hartz aitak edo hartz amak bere 
kumea zainduko zukeen bezala; gure protagonistak bere hartz 
txikia maite duen bezala. Amaieran, hasierako ideiara bueltatuz, 
egileak dioen bezala: “Ona da hartz bat edukitzea; gainera, nik 
bi dauzkat eta hori askoz hobea da”; edo guk esango genukeen 
bezala, ona da liburua bakarrik irakurtzea, hobea lagun batekin 
batera. Eta hori zure hartz handia bada, askoz hobea. 

TESTUA I XABIER ETXANIZ ERLE

Lagunekin hobeto
LIBURUA

NIRE HARTZ HANDIA, 
NIRE HARTZ TXIKIA ETA NI NEU
MARGARITA DEL MAZO

ILUSTRAZIOAK: ROCIO BONILLA 
ITZULPENA: MARI ELI ITUARTE 

Mensajero, 2018  l  32 orrialde  l  Haurrentzat
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Joan zaizkigu Gabonak, baina oraindik buruan ditugu tu-
rroiak eta familia eta lagunekin pasatako une dibertiga-
rriak. Egun hauetan disfrutatutako kontzertu batzuen 

oroimenak ere bueltaka ditugu gure pentsamenduetan. Horie-
tako bat, zalantzarik gabe, Kursaal Eszena zikloan eskainitako 
Gabonetako Oratorioa.
 Obra ederra da, tarte guztietan begi bistan dago Bachen kon-
posatzeko maisutasuna. Sei kantatak osatzen dute Oratorioa, 
haietako bakoitza Eguberritako jai liturgiko banatarako. Aldi 
honetan  lau entzun genituen: lehen hiruek Gabonetako lehen 
hiru egunekin bat egiten dute, eta seigarrenak Epifaniaren gaia 
jorratzen du.
 Esan bezala, obra zirraragarria eta aldi berean samurra da. Ha-
lere, Oratorio hau ez zen bereziki aintzat hartua izan orain dela 
gutxi arte, beharbada ulertu ez zelako Bachen prozedura, parodia 
izenekoa. Honek esan nahi du aurretiaz idatzitako obretako gaiak 
erabiliz josi egin zuela Bachek oratorioa. Nahiz eta mix izaera hori 
eduki obra honek, ezin da ukatu haren edertasuna.

 Kursaal Eszenak ekarritako bertsioa mundiala izan zen. Talde 
bikain pare bat izan genituen taula gainean. Alde batetik garaiko 
instrumentuak erabiltzen dituen Le Concert Lorrain taldea, eta 
bestetik, Desdner Kammerchor abesbatza. Biak, akatsgabeak. 
Andrew Parrott zuzendariak jakin izan zuen taldearen soinu be-
rezi hori biribiltzen eta normala den aintzinako soinu-tresnen 
garraztasuna leuntzen, maisuki.  Abesbatza, Robert Schad-en 
zuzendaritzapean, oso homogeneoa azaldu zen soka guztietan 
eta ederki aritu zen uneoro.
 Lau bakarlariak oso konbentzigarriak izan ziren. James Gilch-
rist tenoreak primeran egin zuen Ebanjelistaren papera, oso 
adierazkorra errezitatibo guztietan. Ahots argitsu eta boteretsua 
luzitu zuen. Peter Harvey baxuak emisio fin eta doia azaldu zuen, 
batez ere duoetan. Martha McLorinan kontraltoa agian ilundua 
geratu zen, batez ere Joanne Lunn sopranoaren ondoan, hain zi-
rraragarri eta bizia izan zen honen kantua, benetan bikaina.
 Kontzertu fresko eta perfektua suertatu zen, eta publikoak 
txalokada beroekin erantzun zuen. 

TESTUA I MONTSERRAT AUZMENDI DEL SOLAR

Saio magikoa
GABONETAKO ORATORIOA
JEAN-SÉBASTIEN BACH
Le Concert Lorrain 

ZUZENDARIA: ANDREW PARROTT 
ABESBATZA: DRESDNER KAMMERCHOR
ZUZENDARIA: ROBERT SCHAD 
BAKARLARIAK: JOANNE LUNN, MARTHA 
MCLORINAN, JAMES GILCHRIST ETA PETER HARVEY 

Kursaal Auditorioa  l  Abenduaren 16a
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KONTZERTUA

LE CONCERT LORRAIN - © BENJAMIN DE DIESBACH
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Hamahirugarren edizioa izan du aurten Feministaldiak, 
kultura feministari buruzko jaialdiak, eta emanaldi be-
rezi eta bakar bat antolatu zuten aste osoko egitaraua 

ixteko. Taulara igo ziren bederatzi artista, premisa batekin: 
nork bere zorrak kitatzea. 
 Beren musika erreferenteak omendu zituzten hala. Besteak 
beste: Birkitek Aiora Rementeria, Gosek eta Lorea Argaratek 
Maurizia Aldeiturriaga, Anarik Belako, Mursegok Chavela Var-
gas, MICEk PJ Harvey. Saioa Garinek ez zuen bertsiorik jo, bere 
bi kantu baizik, eta akaso publikoarekin kitatu zuen zor bat: 
2013tik zegoen jendaurrean jo gabe, eta hori baino geroago eza-
gutu genuenok irrikaz geunden hura oholtza gainean ikusteko. 
 Emanaldian bina kantu jo zuten artistek, eta azpimarratu 
behar da zerbait: amaieran denak elkartu eta batera eman zuten 
Bizia arnas, hau da, MICEk 2018ko Feministon Herrirako sortu 
zuen abestia. Eta azpimarratu beharreko beste zerbait: publikoa 
(ordurako, batez ere), dena emanda. Giroa nabarmendu zuten 
artistek, eroso bai eroso aritu zirela, eta horixe izango da, orobat, 
askok oroituko dutena. Ibilian-ibilian indartuko da aldarria…
 Baina, zaudete, jakin-minez egongo zarete-eta, nor ote den 
Ez horregatik. Bada, rap-bikote bat. Kartelean ez zen agertzen 
eta sorpresaz harrapatu gintuzten halako batean Maddi Ga-

llastegik eta Kattalin Minerrek. Zorrak kitatzeko jaialdia an-
tolatu zuenarekin kitatu nahi zuten zorra, eta, hala, Anariren 
kantu-pusketekin osatu zituzten bi rap indartsu. Publikoak 
ondo erantzun zuen, esaldi ezagunak erritmo berrira egokitu 
orduko oihuka: arrain bat oparituko dizut…
 Denetik izan zen, hortaz: ibilbide luzeko musikariak, beste 
talde batzuetan jo eta bakarka orain hasi direnak, urteak zera-
matzatenak kontzerturik eskaini gabe, erabateko hasi berriak, 
nork bere ibilbidea egina dutenak baina kontzertu honetarako 
zerbait propio sortu zutenak. Eta denetik entzun genuen: gita-
rra, elektronikoa, trapa. 
 Haiek ez zuten ezer aipatu, akaso komentaristaren lana bai-
ta hipotesiak botatzea, edo hain ebidente ez diruditen Pelloren 
egiak. Izan ere, besteak beste, zer erakutsi zuen abenduaren 
15ekoak? Bada, badela askotariko emakume musikaririk Eus-
kal Herrian, eta kapaz direla areto bat dantzan jartzeko. Giroa 
dela batzuetan gakoa. 
 Anarik, antolatzaile-lanetan ibili baita, mikrofonoan esan 
zuen zerbaiten hasiera besterik ez zela hura. Eta nik, hemen-
dik, erantzun eta gurari bat eskatuko diot urte berriari: go-
goan har dezagula Argaratek soinean zeraman esaldia (Mauri-
zia bizi dela!), eta hau ez dadila izan hasiera bat besterik. 

TESTUA I DANELE SARRIUGARTE MOCHALES  @daneleSM

Hasiera 
besterik ez?

MENDI URRUZUNO

ZORRAK KONTZERTUA
SAIOA, BIRKIT, GOSE, LOREA ARGARATE, ANARI, 
MURSEGO, MICE, EZ HORREGATIK

NOIZ: Abenduaren 15ean. 
NON: Donostiako Bukowski tabernan. 
Feministaldia jaialdiaren itxiera, emanaldi bakarra.
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Edonon ikusten du mugimendua Becky Siegel dantzari 
eta koreografoak, edonon dantza. Baita ia mugitzerik ez 
dutenengan ere. Esperientziak eman dio begirada: urte batzuk 
daramatza gaixotasun kronikodun, elbarri eta adinekoekin 
lanean, dantzan. Dantza integratzaileak horiengan denengan 
eragindako onurez mintzo da. Baita berari ekarritakoez ere.

TESTUA I ANDER PEREZ
ARGAZKIAK I JOSEBA ZABALZA

Zer da dantza? 
Niretzako, bizitza. Denboran eta es-
pazioan egiten den mugimendua da. 
Nik edonon ikusten dut dantza. Bizitza 
bera da dantza bat, eta teknikaz, kon-
posizioz eta elegantziaz bizi behar da, 
mugak muga. 

Dantzarik ez balego...
Ez dut pentsatu nahi ere! Egia esan, ez 
dut uste pentsatu behar dudanik ere, 
beti dantzatu baitaiteke. 

Beti? 
Mugak izan arren, beti dago dantza 
bat, dantzatzeko modu bat. 

Baina, “ez dakit dantzan”.
Ikasi behar da, lengoaia berri bat da 
eta horregatik praktika eskatzen du, 
hanka sartzeko prest egotea, eta ego 
gehiegirik ez izatea, saiatzen jarraitu 
ahal izateko. Gogoarekin, edozeinek 
ikas dezake. 

Baita –eta hortan zabiltza zu– mugi-
kortasun mugatua duenak ere. 
Edozein pertsonekin aurkitu dezakezu 

abiapuntu bat. Mugikortasun gutxi due-
narekin, mugikortasuna sustatzeko mo-
dua bilatzen dugu. Txingarra bezalakoa 
da: putz egin, eta hazten da. 

Zer da dantza integratzailea?
Orain arte hainbat espazio eta jarduere-
tarako sarbiderik izan ez duenari sarbi-
dea ematea. Geroz eta gehiago ematen 
da, nahiz eta asko borrokatu behar izan. 
Batzuetan, integrazioa da interesgarria, 
gaitasun ezberdineko jendea batzea 
dantzan. Beste batzuetan, aldiz, popu-
lazio zehatzekin lan egitearen aldekoa 
naiz. Adibidez, gurpildun aulkian da-
goen jendearekin lan egitea, bakarrik. 

Esklerosi anizkoitza duten pertsone-
kin hasi zinen gaian sakontzen.  
Dantzaren bitartez jendea laguntzeko 
zerbait egin nahi nuen. Banuen Nafa-
rroako esklerosi anizkoitzaren elkar-
tean fisioterapeuta zebilen ikasle bat. 
Aukera proposatu nion, eta ongi iruditu 
zitzaion. Zuhur joan nintzen, gaixotasu-
narekin lotutako gauzak ikastera, ko-
meni zena eta ez zena komeni. Hasi eta  
zoragarria izan zen. 

DANTZA 
INTEGRATZAILEAN 
KOREOGRAFO

BETIDANIK ETA BETIKO

“Denverren (AEB, 1959) jaio arren, New 
Yorken eman nuen haurtzaroa, eta han 
hasi nintzen dantzan formatzen, Martha 
Graham eta Merce Cunninghamen mai-
lako maisuekin. 1992an etorri nintzen 
Iruñera, eta hemen sortu nuen Tempo-
mobile, dantza garaikideko konpainia. 
Madrilen master bat egiten ari nintzela 
nire bizitzan egindakoari buruz –hau 
da, dantzari buruz– gogoetatzen hasi 
nintzen, eta orduan, dantzaren bitar-
tez jendea laguntzeko zerbait egiteko 
ezinegona piztu zitzaidan barnean. Hala 
hasi nintzen dantza integratzailean. Hari 
esker, betiko dantzatuko dudala pentsa-
tzen dut orain, beti izango dudala nola 
dantzatu. Asko lasaitzen nau horrek”.

“Ez zara Baryshnikov 
izango, baina  dantzatu 
dezakezu herriko plazan”
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Zergatik? 
Magikoa izan zen. Inprobisazioa landu genuen. Mugitzen la-
gundu genien, askok muga handiak zeuzkatelako. Ikaragarria 
izan zen, baina ez ninduen harritu, dantzari guztioi pasatzen 
zaiguna pasa zitzaielako haiei ere: dantzak eraldatzen zaitu.  
Areago, esklerosiak geroz eta mugikortasun gutxiago izatera 
zaramatza, baina gure ikasleek geroz eta gehiago zuten. Ez 
denek, gaixotasun latza delako, baina onura fisiko, psikiko eta 
artistikoak ikusi genituen.

Parkinsondun jendearekin ere aritu zara, eta adinekoe-
kin. Zer ematen die dantzak?  
Gorputzaren gaineko kontzientzia. Gorputza izaki armoni-
ko bat bezala sentitzea dakar dantzak, izaki positibo bezala 
sentitzea, gozatzeko zerbait. Sormenaren plazera ere senti-
tzen dute, inprobisazioarekin lan egiten dugulako. 

Zer eman dizu zuri? 
Edozein dantzari, adin batera iritsita, gehiago ezin duela 
pentsatzen hasten da, denak ematen diola min, ez duela 
energiarik... Ni duela hamar urte hasi nintzen pentsatzen ez 
niola erritmoari eutsiko, eta orain pentsatzen dut betirako 
dantzatuko dudala, beti izango baitut dantza egiteko modu 
bat, ia edozein egoeratan. Poz handiaz gain, lasaitasun han-
dia ere ematen dit horrek, jarraitu ahalko dut ikasten, nire 
gorputzean bertan ematen ari diren aldaketak emanda ere. 
Artista eta koreografo bezala garatzen segitzea da hori. De-
nak estimulatzen nau.

Zer gara dantzan gaudenean?
Musika gara, eta musikak sendatzen du. Ni kontu handiz ibil-
tzen naiz musika hautatzen, batez ere pertsona hauskorren-
tzat denean, erabat eragiten duelako. Musika gure barnera 
dakarkigu,  barruan sentitzen dugu, eta bat-batean, musika 
tresna bat da gure gorputza.

Zergatik dantzatzen dugu hain gutxi?
Jendeak ez duelako denborarik, edo alferrik galtzen duela-
ko kontu birtualetan. Dantzaren gauzarik zoragarriena da 
hemen eta orain gertatzen dela, eta pantailak ez duela balio, 
hiru dimentsioak behar dira, gutxienez. Lotsak ere badu 
eragina, eta uste dut, herri honetan gaitz endemikoa dela, 
nahiz eta, batzuetan, garrantzitsua den eta batzuek gehiago 
eduki beharko luketen. Pazientzia ere falta da,  dantza man-
tsoa delako.

Ez ote da dantzak irudi elitista duelako?
Bai, eta hori da dantza inklusiboaren onena, edozeinek egin 
dezakeenaren ideia. Dantza klasiko eta garaikideko dan-
tzariek supergizakiak dirudite, ia ezinezkoa dirudien maila 
teknikora iritsi baikara, eta horrek, agian, kanpoan uzten 
du publikoa, ez baitu bere sentitzen. Baina hainbeste arlo 
ditu dantzak, ezen beti egon baitaiteke non gozatu. Ez zara 
Baryshnikov izango, baina dantzatu dezakezu herriko pla-
zan. Lehen hala egiten zen, eta hori ere bada dantza. Ballet 
klasiko on bat ederra da, eta balio duena ordaindu behar da, 
baina bada askoz dantza gehiago. 

 “ESKLEROSI ANIZKOITZAK MUGIKORTASUN GUTXIAGO IZATERA ZARAMATZA, 
BAINA GUK IKUSI GENUEN GURE IKASLEEK GEROZ ETA GEHIAGO ZUTELA”.
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Olentzero tripaundiaren flowak gero eta 
itzal handiagoa egiten diela-eta, Errege 
Magoek marketin-estrategia berritzailea 
prestatzeari ekin diote hurrengo Gabone-
tarako, haur zein heldu harrapatzeko hel-
buruarekin: zaldi kottauen gainean beha-
rrean, segway-z etorriko dira; azukredun 
gozokien ordez MDMA pilulak jaurtiko 
dituzte; “youtuber-influencer” ezagunak 
gonbidatu dituzte desfilera; feminismoa 
txertatzeko gogo lanak egiteko infanta 
pare bat fitxatu dituzte, bozgorailuetan 
“Trakatan, trakatan” baino Zuriñe eta Fra-
nen bideoklip onenen bilduma pantaila 
erraldoietan jarriko dituzte.

 Sare sozialetan indar berezia jarriko 
dute. Horretarako, umeei eskatu diete 
euren kontuetatik jostailuen inguruko 
balorazioak zabaltzeko; Baltasar erre-
gea whatsappeko beltzarekin jarri da 
harremanetan, biral nola egin ikasteko; 
Olentzeroren banaketa-sistemaz gehia-
go jakiteko Elkar-Irrien Lagunak-Ikas-
tolak aldi baterako enpresa elkartearen 
(ABEE) tailerrak jasoko dituzte. Hori 
guztia finantzatzeko, Munillak gomen-
datuta, errenta aitorpenaren orrian 
“Errege Magoentzako” dioen laukitxoa 
gehitzea proposatu dute, eliza katolikoa-
ren aldekoaren azpian.

Zorionak eta 
kosmopalestimo berri on!

KIXMIREN JAIOTZARI ERE UKITU HIPSTERRA EMAN DIOTE.
The Barbie Kahlo hemen da

ARGIAri sustengua ematen dioten AMETZAGAIÑA taldeko enpresak:

Errege Magoek marketin 
kanpaina iraultzailea abiatu dute, 
Olentzero gainditzeko

SAREAN ARRANTZATUA

BIDALI ZURE HARRIKADAK:  BERANDUEGI@ARGIA.EUS
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