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Urtebetez espetxeratu zuten Alfredo Ramirez txioak idazteagatik. Beste urtebe-
tez izan da kartzelan Julen Ibarrola, errotuladorez kalean margoketa bat egitea-
gatik. Galder Barbado eta Aitor Zelaia espetxeratu dituzte 2014 eta 2015ean inoiz 
gertatu ez ziren erasoak egiteko “materiala gordetzeagatik”. Espainiako polizia 
ohi bati etxean suzko 27 arma motz eta 9 luze atzeman dizkiote etxean, horietako 
batekin tiro egin zion familia baten baserriari. Poliziak ez du espetxea barrutik 
ezagutzen. Izan ere, Amurrion justiziak amarru ari du aspaldi. Irudian: amurrioa-
rren ongi etorri beroa Ibarrolari igandean, espetxetik atera berritan.

ARGAZKIA I AIToR AspuRu / AiArAldeA.eus 
testuA I AXIER LopEZ
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Alaba donostiako ospitaleko 
Arantzazu haurrentzako ospitale 

psikiatrikoan ospitaleratu eta 
bertan ez dagoela mediku 

euskaldunik salatu du guraso batek

Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak aurkeztutako pobreziaren aurkako 
eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren aldeko Herri Ekimen Legegilea atze-
ra bota du Eusko Legebiltzarrak, “EAJk, PPk eta PSEk entzungor egin ostean 

51.000 herritarri”, Steilas sindikatuak salatu duenez.
Nafarroako Legebiltzarrak ekimenari ateak ixtearekin bat, 2018ko martxoan 

abiatu zuten babes sozialeko sistema publiko eta kalitatezko baten aldeko herri-e-
kimen legegilea EAEn. 51.000 herritarren sinadurak lortu dituzten arren, alderdiek 
ez dute herri-ekimena aintzat hartu eta ez da tramitera onartua izan.

Joan den astean aurkeztu zuen ekimena Legebiltzarrean Janire Landaluze herri-
tarrak. Landaluzek politikariei adierazi zien egungo pobreziaren eta bazterkeria 
sozialaren mailak kezka larria eragiten duela, horri aurre egiteko dagoena ez dela 
nahikoa eta sistema aldatzeko beharra dagoela. Aldaketa horretarako erreminta 
izan nahi du herri-ekimen legegileak, ulertuta babes sozialerako sistema publikoa 
indartzea dela gakoa.

OtsAilAreN 13AN, mObiliZAZiOA
EAJ, PP eta PSEren ezezkoaren ostean, ekimena aurkeztu zuten herritarrek adierazi 
dute “eztabaida berriro ere modu faltsuan” itxi dutela legebiltzarkideek eta berriro 
ere “eztabaida publiko eta demokratikoari ezetza” eman diotela. Hala, mobilizaziora 
deitu dute, “Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentaren eta etxebizitzaren inguruan eman 
beharreko eztabaida publikoa saihestearen kontra”. Otsailaren 13 goizean, Bilbon, 
egin dute giza-katea, EAJ, PSE eta PPren egoitzak batuz. 

ARGIA  @argia

Pobreziaren 
aurkako ekimena 
atzera bota dute
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AlAbAren gAixotAsunAren 
sufrimenduAz 
ApArte, ArtAtzen 
dutenekin euskArAz 
ezin komunikAtzeA 
negArgArriA dA

guraso bat, Hizkuntz 
Eskubideen behatokian

nolA izAngo dirA 
mediku horiek onAk ume 
gAixo hAu bere herriko 
hizkuntzAn bere herriko 
erietxeAn ulertzen ez 
bAdute. ebrotik beherA 
oso mediku onAk izAn 
dAitezke bAinA hemen 
pediAtrA ez euskAldunek 
jAi dute onAk izAten

@dudulixaxu1

beste frogA bAt 
euskAldunok bigArren 
mAilAko herritArrAk 
gArelA AgeriAn 
uzten duenA

@itargipetik

egoerA mingArri hAuek 
ekiditeko ezinbestekoA 
dA euskArAz 
komunikAtzeko 
gAitAsunA izAngo 
duten profesionAlAk 
egoteA, erAbiltzAileen, 
pAzienteen behArrei 
erAntzungo dienA

@behatokia
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GAIZKI ERRANKA EZ hANKA EZ buRu

sANTI LEoNé
@ororostorm

AduR LARREA
www.adurlarrea.com

“ETxEA gARbITU EgIN bEHAR DA”
felix AlONsO, bilbOkO bikAriO NAgusiA
Deustuko salestarretan hainbat lagunek jasandako sexu-abusuen harira, 
bikarioak dio bi hanka-sartze handi egin dituela Elizak. batetik, gertatutakoa 
“isildu eta isilaraztea”. bestetik, “pertsona hori” –14 ikasle ohik salatu duten 
irakaslea– lekuz aldatzea, pertsonaren barruan doalako arazoa. biktimak 
“erdigunean” jarri behar direla adierazi du Alonsok, “entzun, onartu eta harrera 
ona egin”. salestarren ardura dela dioen arren, Elizak garbiketa sakona behar 
duela uste du: “Argi eta garbi, etxea garbitu egin behar da”. 
ETb (2019/02/06)

Ardi beldurtiak

“Independentismo katalanak faxismoa itzarri du”. Esaldi 
bakarrarekin, nola zuritzen diren jarrera batzuk, nola ba-
natzen diren ardurak: faxismoa indar naturala da, lo arina 

duen dragoi bat, Katalunia aldeko aldarrikapen neurrigabeek 
zirikatu dutena. Gauzak nola kontatzen diren.

Nola kontatzen den Espainiako trantsizioa ere. Eta nola konta 
litekeen. Eredu negatiboen bidez, konparaziora: ez Grezian be-
zala (han erreferenduma egin eta monarkia kanporatu zuten), 
ez Portugalen bezala (han iraultza izan zuten), ez Espainiako II. 
Errepublikan bezala (orduan ere faxismoa itzarri eta Espainia 
salbatzera behartu zuten). 19. mendeko berrezarkuntza bezala, 
hori bai: bi alderdi nazional handi –kontserbadorea eta ez hain 
kontserbadorea–, monarkiaren begiradapean.

Frantziako iruditeri politikoan, herritar guziak ibili ziren las-
terka herria gidatzen zuen askatasunaren gibeletik, herritar gu-
ziak aritu ziren nazien kontrako erresistente. Mitoak dira, jakina. 
Gezurrak, nahiago bada. Baina kultura politiko jakin bat osatu 
dutenak. Espainian, herritar guziak ardi beldurtiak dira, agin-
tean daudenen ardurapean jostetan aritzen ahal diren haurrak, 
baina ez sobera ozen, piztia itzarriko baita bertzenaz.

Muturreko eskuinak ematen du beldurra Frantziako kultura 
politikoan; Espainiakoan, ezkerrak. Eta horrela, edozein keinuk 
balio dezake herritar patriota normal anitzek barnean darama-
ten piztia esna dadin. Gogoz kontra, betiere. Ezker erradikalak 
behartuta. Muturreko eskuinik inon ez den bezala, muturreko 
ezkerra zentrotik hurbil-hurbil hasten baita, eta, tarteka, alderdi 
ez hain kontserbadore hori kutsatzen baitu.

Ardi beldurti nahi gaituzte. Baina zenbaitek larrua bertzerik 
ez dute arditik. Gizotso ugari daude hemen. Eta autoritarismoa-
ren ilargia, bete-betea Europako zeruan. 
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juAN MARI ARREGI

EKoNoMIAREN TALAIAN ANALIsIA

Zuzenean ari gara jarraitzen siste-
ma politiko kapitalista eta kolpista 
baten saiakera, Venezuela ekono-

mikoki geldiarazi eta miseria, gosea eta 
konfrontazio zibila sortzeko, modu ho-
rretan haien esklabo bat boterean jar-
tzea justifikatzeko. Sistema hori AEBe-
tako presidente Trumpek gidatzen du. 
Venezuelari finantza-blokeoa ezarri dio 
eta “behin-behineko presidente” bat 
auto-izendatzea agindu du, hauteston-
tzietatik igaro gabe, Maduro presidente 
legitimoa kanporatzeko. Kolpea zuri-
tzeko, bere inguruko gobernuei eskatu 
die babestu dezatela. Hala, eskuineko 
gobernuen baiezkoaz gain, Europar Ba-
tasuneko (EB) gobernu sozialdemokrata 
gehienena ere jaso du, baita Espainiako 
Sánchezen gobernuarena eta EAEko Ur-
kullurena ere. 

EBk dio giza eskubideen alde egiten 
duela, eta Venezuelatik bi milioi erbeste-
ratu irten direla gosearen eta miseriaren 
ondorioz. Aldiz, erbestera bost milioi pa-
lestinar joan badira ere, Israel babesten 
segitzen du. Giza eskubideengatik hain 
kezkatuta dagoen EB horrek, GKE-en 
itsasontziei Mediterraneotik irtetea de-
bekatu die migratzaileen bizitzak sal-
batzeko. Eta migrazio hori eragozteko 
hesiak ere jaso ditu, Saudi Arabiarekin 
lehentasunezko akordioak sinatu eta he-
rrialde hartara armak esportatzen di-
tuen bitartean, gero Yemenen erabili di-
tzaten. 

Garbi dago, Venezuelaren kontrako 
erasoaldiak ez du zerikusirik venezue-
larrak pobreziatik ateratzearekin. Era-
soaldi hori hasi dute Venezuelan dagoen 
sistema politiko eta ekonomikoa, Trum-
pen –eta bere sateliteen– kapitalismo 
neoliberalaren guztiz kontrakoa delako. 
Eta bidenabar, petrolioa duelako. Ez dute 
zalantzarik izango militarki esku hartze-
ko. Lehenik ekonomikoki itoko dute he-
rrialdea, gero esku hartu. Hori bai, ohiko 
fronte mediatikoaren laguntzaz. 

Politikak berezko hizkuntza garatu du sistema demokratikoan. Esaterako, “tran-
tsizioa” hitza usu erabili ohi da. “Ziklo politikoaren aldaketa”, trantsizioarekin 
erlazionatutako kontzeptu bat da. Espainiako trantsizioa mugarri adierazga-

rriena izan da azken 80 urteetako eraldaketa politikoa ulertzeko. 1936ko Gerra 
Zibilaren ondorioz, herritarrek demokratikoki hautatu zuten II. Errepublika deu-
seztatua izan zen, Francok demokrazia zanpatu eta 40 urteko diktadura ezarri zuen. 

40 urteren ondoren, erregimena higaturik, monarkia absolutua (1975-1978) 
ezarri zuten frankistek. Ez zen trantsiziorik ez ziklo politikoaren aldaketarik izan, 
hala ere, trantsizioa demokratikotzat joa izan zen. Nazioarteko estatu nagusien 
oniritziarekin “demokrazia” garaitu zen. Monarkia absolutua monarkia parlamen-
tario bilakatu zen trantsizioan. 

Adibidez, Francoren erregimenaren aurka borrokatu zuen PSOEk Espainia 
NATOtik ateratzeko kanpaina egin zuen. Espainia 1982ko maiatzaren 30ean sar-
tua zen NATOn, eta PSOEk 1982ko urriako hauteskundeetan Espainia NATOtik 
ateratzeko kanpaina egin zuen. PSOEk irabazi zituen bozak, boterera iristeko bide 
demokratikoa urratuz. Ordea, 1986ko urtarrilaren 31n, erreferenduma egin zen 
Felipe Gonzálezen eskutik, eta Espainia NATOn geratu ere, PSOEren aldeko botoe-
kin. Hego Euskal Herrian, bozemaileen %60k ezezkoa eman zion NATOri. 

30 urte geroago, ETAren ziklo armatua amaitu zenean, hainbat alderdi politi-
kok bigarren trantsizioaren beharra aipatu zuten. NATO barruan egotearen kon-
trakoak eta herrien autodeterminazioaren aldeko ziren alderdiak. 

Arestian azaldutakoa gauza jakina da. Axioma da. Duela 40 urte, politikaren esparru 
teorikoan zintzotzat jotzen zen premisa, hots, demokraziaz arrazoitzeko abiapuntua. 
40 urteko demokrazian, bortxarik gabe dena posible zela esan zieten erreboltariei. 
“2010etik ETAk bakea baino ez du bilatu”, esan dute berriki Sorzabal eta Pla etakideek. 

Premisa zaharra errepikatu da: “Bortxaren monopolioa estatuarena bada, ez 
dago ziklo politiko berririk, ez inolako trantsiziorik”. Ez Kuban ez Venezuelan ere. 
Herri eraikuntza hizpide, ahapaldi hau heldu zaigu Habanatik: “Euskal politika ez 
da etorriko alderdi baten ordez bestea nagusitzearekin, baizik kultura politikoa-
ren aldaketa orokorrarekin”. Demokrazian –elkarrekin– bizitzeko berebiziko axio-
ma. Oso sinplea idaztea, zailagoa praktikatzea. 

MIKEL AsuRMENdI  @masurmendi

trantsizioak eta 
ziklo politikoak

kolpisten 
xantaia 
ekonomikoak
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ERRAUsTEgIAREN 
AURKAKO 
EKIMENA

bioaniztasuna

300
urte baino gehiago ziren Lapurdin azken kastorea ikusi 
zutenetik. bertrand couillens naturalistak iaz hauteman 
zituen haren arrastoei jarraika, azkenean basozainek lortu 
dute bideoz grabatzea Errobi ibaian, Uztaritze inguruetan.

18 kastore utzi zituen libre 2003an Nafarroan Pays de 
castors talde ekologistak. Lapurdira iritsi dira orain.

ARGIA @argia

Pasa den astean, Aitor Zelaia atxilotu 
zuen Ertzaintzak Gasteizen, eta Galder 
Barbado Bonilla Amurrion, Espainiako 
Auzitegi Nazionalaren aginduz. Madri-
lera eraman zituzten deklaratzera eta 
isolamendu egoeran izan dituzte. 2014 
eta 2015 urteetan egindako sabotaje 
batzuk leporatzen dizkiete.

galder barbado 
eta Aitor Zelaia 
atxilotu dituzte

AurreZ AtxilOtuA
Ez da lehenengo aldia Barbado atxilo-
tzen dutena. 2016an Guardia Zibilak 
eraman zuen preso Gasteizko kuar-
telera, Urduñan izandako Gazte Dan-
bada jaialdian terrorismoa goratzea 
egotzita, baina ordu gutxiren buruan 
askatu zuten. Aurrez ere poliziaren 
jazarpena salatu izan du gazteak.

“utZi bAkeAN euskAl HerriA”
Elkarretaratze jendetsuak egin dituz-
te atxiloturiko bi gazteak bizi diren 
herrietan, “Utzi bakean Euskal Herria” 
lelopean. Ernai gazte antolakundea-
ren esanetan, “Ertzaintzaren eta Au-
dientzia Nazionalaren arteko kolabo-
raziorik arbuiagarrienaren ondorioz, 
euskal gazteria jo puntuan jarri dute 
berriro ere”. Altsasukoen auzia eta Ju-
len Ibarrolaren kasua aipatu dute.

juleN ibArrOlA, Aske
Bestalde, otsailaren 10ean atera 
zen espetxetik Julen Ibarrola gaztea, 
errotulkiarekin pintaketa egiteagatik 
urtebeteko zigorra bete ostean.

jon lopAtegi. Hil egin da Muxikako bertso-
lari eta bertsolaritza irakaslea. 1958an egin 
zuen lehen plaza gernikan eta geroztik 50 
urte pasa egin ditu plazan. bertsolaritzara 
gai sozialak ekartzen aitzindari izan ziren 
bera eta Jon Azpillaga. Euskal Herriko ber-
tsolari Txapelketa irabazi zuen 1989an.

lAn istripuA. Otsailaren 4an zendu da 43 
urteko langilea. Zizurkilgo construcciones 
Metálicas ULA enpresan jazo da lan herio-
tza, baina langilea grupo Itari-ren baitako 
begiralia aholkularitza-enpresako kidea zen. 
LAben arabera, aurten Euskal Herrian lan 
istripuek eragindako bosgarren heriotza da.

umeen bAbesA. Indarkeria matxista kasuetan, 
erasotzaileari seme-alabaren zaintza parte-
katurako eskubidea ukatzeko lege propo-
samena tramiterako onartu du Eusko Lege-
biltzarrak. genero biolentziagatik prozedura 
judizial bat irekita duen gurasoak zaintza par-
tekaturako eskubiderik ez izatea da helburua.

DONOSTIA. Gipuzkoa Zutik taldeko 
kideek Donostiako udaletxearen au-
rrean jarrita dagoen norian “Erraus-
tegia ez” dioen pankarta zabaldu 
dute. Aste berean, erraustegia egi-
ten ari diren enpresek iritzi publi-
koa kontrolatzeko antolatu duten 
komunikazio plana argitaratu du Gu-
raSOSek. Urbaser, Meridiam, Altuna 
y Uria, Moyua, Murias eta LKS-Mon-
dragon enpresek komunikazio talde 
bati eman diote Gipuzkoak Inguru-
men Gunea eufemismoz bataiatutako 
erraustegi konplexuaren irudi ona 
gizarteratu eta sortu diren kontrako 
iritziei gaina hartzeko ardura.D
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abeltzain txikiek 
animalista eta beganoei 
erantzun nahi diete

Abeltzain txikiek bizi duten une berezia, irudi batean laburbilduta. Baserritar 
batek bere behiak daramatza bidean aurrera. ezkerreko sorotik, 1.000 behiko 
granjen publizitate-afixa erraldoia (“Abereak, benetako profesionalei utzi”) eta 
ondoan tipo aberats bat nekazariari oihuka:  “Zaharkitu baboa!”. eskuineko zelaitik 
militante gazte batzuek, “Haragia = krimena” dioen banderola eskuetan, garrasika: 
“Nazkagarria!”. Abeltzainak, erdian: “ez da erraza nekazaritza herrikoiaren bidea”.

Confederation Paysanne sindikatu 
frantsesaren aldizkariari Samso-
nek egin marrazkian dager mundu 

aberatseko abeltzain askok bizi duten 
estuasuna, alde batetik bazter guztiak 
bereganatzen eta zanpatzen dituen 
agroindustria, bestetik beganoen, ani-
malisten eta antiespezisten presioa.

Laborari eta abeltzain txikien eredua 
defenditzen dutenek, alegia frantsesez 
agriculture paysanne eta Ipar Euskal He-
rriko Laborantza Ganbarak laborantza 
herrikoia deitzen dutena, argudio sail 
osoa dute antolatua aspalditik azken ha-
markadotan nagusitzen ari den nekaza-
ritza industrialari aurre egiteko. Aldiz, 
erronka berria dute giza mugimendu 
aurrerazaleen artean askoz hurbilago-
koak dituztenei, animalien eskubideak 
defenditzen eta haragiari uko egitea al-
darrikatzen dutenei, erantzutea.

Gure inguruan, batik bat ELB Euskal 
Herriko Laborarien Batasunak egin du 
urteotan abeltzainen posizioa indartze-
ko ahalegina. Orain Confederation Pay-
sannek –Conf-ek– liburu batean bildu 
ditu gai minbera honen inguruko argu-
dioak: “Baserritarrek diotena gizakia-
ren eta aberearen arteko harremanaz. 
Abelazkuntza herrikoia aldarrikatuz”. 
PDF formatuan libre dago eskuragai, eta 
frantsesik ez dakiena ere interneteko 
itzulpen tresnekin moldatuko da.

Liburuaren lehen erdi osoa neka-
zarien lekukotasunei gorde zaie. Behi, 
ardi, behor, oilo, antzara eta beste ani-
maliak hazi, ugaldu eta jendeen elika-

gaitarako hiltzen dituzten 46 nekazarik 
kontatzen dituzte beren bizipenak ani-
maliekin… eta horiek hiltzea edo baita 
haztea bera galarazi nahi dieten militan-
teekin. Hona Cote d’Or departamenduan 
behi eta txekorrak hazten dituen Emile 
Jeannin gaztearen lekukotasuna.

“Begano hitza lehenbizikoz 2016an 
entzun nuen, Steak (R)evolution filma-
ren egile Franck Ribiere zinegileak es-
plikatu zizkidanean film haragizalea ka-
leratu ostean jasandako erasoak. Barre 
egin nuen, irrigarriak iruditzen zitzaiz-
kidan argudioak.

Gero niri tokatu zitzaidan irainak 
jasotzea, mail su-piztaileak, baita he-
riotz mehatxuak ere. Ezin nuen ulertu 
bortizkeria hura. Ezagutzen ez nindu-
ten batzuek nolaz kritikatu zezaketen 
nire lana, ezagutzen ez zutena, eta, batik 
bat, niri heriotza opa izateraino gorro-
tatu nire ideiak? Hiltegi mugikor baten 
proiektuarekin ari nintzenez, ehizaki 
erreza bihurtu nintzen muturreko mili-
tanteontzako, mehatxu eta irainak eten 
gabe bidaltzen dizkidate. Erasook, gai-
nera, abeltzain guztion kontrakoak dira, 
are ulergaitzagoa egiten zaidana.

Badugu gure harremana animalie-
kin; izen bana ematen diegu, laguntzen  
jaiotzatik heriotzaraino beren beharrak 
zainduz, hori uztartuz haien produk-
tuetatik bizitzeko dugun beharrari. Mi-
litante horiek ez dute soportatzen guk 
‘erdiko bidea’ hartzea haientzako ongia 
eta gaizkia direnen artean, gaizkia abel-
tzaintza, ongia horren debekua. 

Eraso horiek balio izan didate haus-
nartu eta gure lanbideaz beste moduan 
hitz egiteko. Ez daukagu zertan lotsatu 
edo ezkutaturik. Ikasi behar dugu bor-
tizkeria fisiko edo hitzezko horietatik 
babesten, hitz egiteari ez uko egiten, 
gure esperientziak partekatzen, gure 
ikuspegiak, denok elkar errespetatuz”.

ABEREAK MAITATU, HIL ETA JAN
Jeanninek kontatu du L214, L26life, Bri-
gitte Bardot bezalako taldeen presioa, 
abereak jatea edo hiltzeaz gain abel-
tzaintza bera debekatzea ere nahi du-
tenena. Baina haragiaren eta hazkun-
tzaren aurkako presioa baserritarrei 
badatorkie hurbilagoko jendeengandik 
ere, sarritan borroka askotan kide edo 
are AMAP, saski eta hurbileko komer-
tzioan erosle eta lagun dituzten bega-
noengandik. Ez mehatxuzko presioa,  bai 
milaka urteko lanbidea bera kolokan jar-
tzen duen pentsaera bat hedatuz.

Paradoxikoki, baserritar txikiek dute, 
animalia eta lurra ondoen zaintzen du-
tenek, nozitzen presioa gehien: hur-
bilenekoak dira sarritan beganismora 
jotzen dutenak, eta, aldiz, agroindus-
triak lasai ederrean jarrai dezake popu-
lazioaren gehiengoa zabor-jakiz elika-
tzen, mundua monolaborezko soroz eta 
artifizialki elikatutako behi, txerri, untxi 
edo oilozko granja erraldoiez betez.

Conf-eko nekazariak, zorionez, ez 
dira erori beganoen edo antiespezisten 
gibelean agroindustriaren konspirazioa 
baizik ez dagoela sinesteko arriskuan. 

pELLo ZubIRIA KAMINo  @pellozubiria
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Ohartu dira badituztela argudioak eta 
horietan diren kritiketatik ikasteaz gain 
erantzun egin behar dietela.

Argudioetako batzuk etikari eta mo-
ralari dagozkio: “Inmorala da anima-
liak plazerragatik hiltzea”, “hiltegiak 
itxi behar dira”, “animalia espezieak gi-
zaki espeziearen maila berean daude”, 
“abelazkuntza debekatzeko borroka 
aurrerapen moralaren bilaketa da, es-
klabismoaren edo gizonezkoaren nagu-
sitasunaren aurkako borroka den modu 
berean”.

Begano eta antiespezisten beste ar-
gudio sail bat nekazaritza, lurraldea eta 
kultura ikusteko ereduaz ari da: “Posi-
ble da landarez soilik elikatzea, ez dugu 
abereak hazi beharrik”, “abelazkuntza 
debekatzea aurrerapena da planetaren-
tzako”, “ganadugintzako baldintzak txa-
rrak dira animalien ongizatearentzako”.

Badituzte ingurumenari dagozkion 
argudioak: “Abereak elikatu beharrak 
konkurrentzia egiten dio gizakiak eli-
katu beharrari”, “abelazkuntzak defo-
restazioa dakar”, “hainbat kutsadura 
eragiten ditu uraren eta airearen kali-
tatean”, “klimaren beroketari laguntzen 
dio, negutegi eragineko gasak isurtzen 
ditu”, “ur kopuru oso handiak xahutzen 
ditu”. Baita osasunari buruzkoak ere: 
“Haragia kantzerigenoa da, gaixotasun 
kardio-baskularrak eta obesitatea era-
giten ditu”. 

Munduaren hiritartze orokorraren 
poderioz, kaleko jendeek egunerokoan 
ikusten dituzten animalia bakarrak 
maskotak dira, dagoeneko ez dira bizi 
jaiotzen ikusi, hazten lagundu, elikatu, 
hil eta jan behar dituzten abereekin. 
Elikagaiak –ia denak– urrundik eta pa-
ketetan heldu diren garaiotan, anima-

lien bizimodua eta heriotzari buruzko 
irudipenak arras aldatu dira. Conf-ek 
dioen moduan, “hirietako jendeak 
landa eremuetatik eta nekazarietatik 
urrundu egin dira eta honek ekarri du 
hiritarrek ez ezagutzea nola funtziona-
tzen duen bizitzak [izaki biziek]; horri 
gehitu behar zaio agro-elikaduraren 
industriak bere eskandaluekin zabaldu 
duen mesfidantza”. 

Laborari txikiek eztabaidatu nahi di-
tuzte laboreak eta abereak uztartzen 
dituen nekazaritzak gizarteari dakarz-
kion onurak. Nekazaritza sistemaren 
oreka ekologikoari, zuhaitz, zelai, soro 
eta abere uztartuz. Landa eremuen bi-
zimoduari, enplegu eta ekonomiarekin. 
Lurralde antolamenduari, kultur onda-
reari, paisaiari, bio-aniztasunari (hesi 
biziak, zelaiak, lurzoruen emankortasu-
na, bazkalekuak...).  

emile jeANNiN
BeRe BeHI etA txeKORReN ARteAN. 
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Zein momentutan zaude?
Lan pila dut esku artean, eta momentu gozoan nagoela esango 
nuke. Gasteizen ARTgia Sorgunea ez dugu ireki zaharra, eta 
jada, hamazazpi erakusketa ditugu aurreikusita. Gainera, hi-
tzaldiak, performance-ak, aurkezpenak... Bada mugimendua, 
beraz. Nire lanari dagokionez, nire artelanak erakusteko au-
kera izan dut han eta hemen, eta horma-irudiak ere egiten ari 
naiz. Aldi gozoa.

#FemRights erakusketa ikusi dizugu azkena, gasteizko 
Oihaneder jauregian. Zein gorputzaldirekin ireki ohi duzu, 
eta itxi, erakusketa?
Irekitzerakoan, ilusioa eta urduritasuna izaten ditut, biak. 
Ikusleak nola hartuko ote duen, kezka izaten dut. Nik neure ba-
rrutik egin dudan artelana ulertuko ote duen jendeak. Izan ere, 
historian zehar, artea ulertzeko zailtasunak izan ditu jendeak, 
artearen errepresentaziotik urrun bizi da. Esate baterako, 
#FemRights erakusketan azalpen testuak ipini genituen artela-

nen ondoan, haiek ulertzen laguntzeko. Hala ere, interesgarria 
iruditzen zait jendeak bere-bere interpretazioa egitea, nork 
bere ondorioak ateratzea, horixe da-eta artearen helburua, 
pentsaraztea. Jendearen interpretazioek, askotan, artelana 
osatu egiten dute. Baliteke artistak helburu jakin batekin egi-
tea artelana, eta ikusleak, aldiz, beste era batera ikustea. Inte-
resgarria da.

eta erakusketa ixterakoan, zer dio zure barruak?
Alde batetik, pena izaten dut. Alabaina, erakusketa leku jakin 
batean hilabete baino gehiago erakusten egon ondoren, beste 
non edo non erakutsi pentsatzen hasten naiz. Eta, jakina, lan 
berriak sortzeko gogoarekin! ARTgia Sorgunean, esaterako, 
proiektu pila dugu esku artean; horma-irudigintzan, batez ere. 
Adibidez, oraintxe, Zallan ari gara, proiektu parte-hartzaile ba-
tean lanean. Arangureneko historiari buruzko horma-irudi bat 
egiten ari gara, emakumea eta industria lotuz. Nire lanarekin 
lotura duten gaiak, biak ere. Beraz, gustura.

IRudIEN MuNduAN 
BIzI GARA, 

BAINA puBLIzITATEAREN 
MENpE dAGO ARTE HORI

gure artearen izen berrietan tokia egin du Irantzu Lekuek. 
gazte izanagatik ere, gora handiko ibilbidea du egina, aintzat 

hartzeko modukoa oraintxe, geroak ekarriko duen ederragoaren hazi. 
Erakusketa bat jasotzeko garaian mintzatu gara artibistarekin.

irantzu lekue
ARtIstA AKtIBIstA, ARtIBIstA GARAIKIdeA

TEsTUA I MIEL A. ELusToNdo
ARgAZKIAK I dANI bLANCo
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Parte hartzea sustatu duzu hainbat 
horma-iruditan: murgian, Zuiako 
jai Alai pilotalekuan, ubiden, edo 
gasteizko mendebaldea institutuan. 
Bai. Izan ere, parte-hartzeak gauza bat 
dakar, besteak beste: parte hartzen due-
nak lana bereganatu duela. Bestalde, par-
te-hartzearen bidez, jendeak adierazi nahi 
duena islatu ohi dugu. Jendeak artelana-
ren sormen prozesuan parte hartzea artea 
ulertzeko modu aberasgarria iruditzen 
zait. Elkarlanak denok aberasten gaitu.

Horma-irudi handi horietako bat 
egiten duzularik, nola parte hartzen 
du jendeak? Aldamiora igo eta 
margotzen?
Kar, kar… Ez, margotzen bakarrik ez. Za-
llan, esaterako, baita lanaren kontzep-
zioan ere. Ni ez naiz Zallakoa ez Aran-
gurenekoa, ez dut hango berri. Han bizi 
direnek, aldiz, herria ezagutzen dute, eta 
herriaren historia. Haien parte-hartze-
rik gabe, nire ikuspuntua arrotzarena 
izango zatekeen, kanpoko bisitariarena. 
Parte-hartzea sustatzeko bilerak egin ohi 
ditugu. Lehenengoan, ideiak eta gaiak 
plazaratzen dira. Bigarrenean, ideien ara-
berako irudiak biltzen ditugu, edo konpo-
sizioak egiten hasten gara, zehaztutako 
ideia eta gaiak horman nola azalduko li-
ratekeen asmatzen hasteko; horren ara-
bera, hormaren krokisak eskaintzen diz-
kiet herritarrei, eta zirriborratzen hasten 
gara, hala irudiak nola koloreak.

gasteiz hiribidean, horma-iruditzar 
bat margotzeko proiektua zenuen iaz. 
udazkenean, zure asmoaren kontra 
egin zuen Arabako Arkitektoen 
elkargoak, presioa egin zuen han eta 
hemen, baita sare sozialen bidez ere. 
Azkenean, uko egin zenion proiektua 
gauzatzeari.
Esango dizut gauzak nola izan diren. 
2017an lehiaketa publiko baten deial-
dia egin zuen Gasteizko Udalak. Ordu 
arte, zuzenean esleitzen zituzten hor-
ma-irudiak. Orain bi urteko deialdiaren 
arabera, berriz, hiru proiekturen deia 
egin zuten, eta hirurak irabazi genituen. 
Lehiaketa publikoan. Hala ere, zenbait 
gorabehera administratibo tarteko uko 
egin behar izan genion bi proiekturi, eta 
bakarrarekin egin genuen aurrera, Ongi 
etorria izenekoarekin. 
 Zenbait horma aztertu genituen hi-
rian, bat begiz jo, eraikineko komunita-
tearekin adostu, horma-irudia egiteko 
kontratua sinatu, materiala alokatu... 
eta, orduan, Arkitektoen Elkargoaren 

ordezkariak Arabako egunkari baten 
azalean kontra agertu zitzaizkigun, eta 
hiru egunez, bururatu zitzaien txarre-
na zabaltzen jardun zuten. Are gehia-
go, horma-irudia margotu nahi genuen 
eraikineko bizilagunekin hitz egin zu-
ten, beldurtu zituzten… Ez zuen zentzu-
rik horrela ibiltzeak, eta uko egin genion 
horma-irudia margotzeari.
  Esango nuke arkitektoek egin zutena 
ez zela batere serioa izan, prentsa bi-
dez adieraztea beren gogoa. Ez serioa, 
ezta egokia ere. Lehiaketa publiko bidez 
esleitutako proiektua El Correo eta Vo-
cento erabiliz gelditu nahi izatea erabat 
desegokia da. Elkargoaren izenean hitz 
egiten zuten, baina elkargoko hainbat 
kide guregana gerturatu dira elkarta-
suna adierazi eta elkargoak erabilitako 
formak salatzera. 

bizilagunak beldurtu zituztela esan 
duzu. 
Bitan eman zuten bozka. Lehenengoan, 
hamaikak baietz esan zuten; bakarrak, 
ezetz. Bigarrenean, zortzik baietz, eta seik 
ezetz. Horma-irudia Gasteiz hiribideko 
eraikin horretan egiteari uko eginagatik 
ere, ez dugu proiektua baztertu. San Mar-
tin auzoko ikastolan margotuko dugu.

genero ikuspegia guztiz presente 
dago zure lanetan.
Bai. Esate baterako, #FemRights erakus-
ketan eskubide sozialei buruz ari nintzen, 
eta bereziki, emakumearen eskubideei 
buruz. Hor, emakumearen ikusezintasu-
na, estereotipoak, ahalduntzea eta kul-
tura guztietan jaso dituen mutilazioak 
landu nituen… Unibertsitatean ikasten 
ari nintzenean ere tratu txarrak azter-
tu nituela gogoratzen naiz. Sasoi hartan 
margoz baliatu nintzen. Azkeneko urtee-
tan, generoa sakonago lantzera jo dut, 
nire bizitzan jasandakoek eman didaten 
ikuspuntua kontuan hartuta. Emakumea 
ez beste gaiak ere landuko ditut, jakina, 
baina emakumearen ikuspuntutik.

Zer da artibismoa? 
Zuk egiten duzun artea definitzen 
duen hitzetako bat omen.
Artibismoa zer den? Aktibismoa, artea-
ren bidez! Kar, kar… Ez da guk asmatua! 

eta arte irisgarria?
Begiz ez ezik, gainerako zentzumenez 
ere ikusteko moduko artea, dela ukime-
naren, usaimenaren edo entzumenaren 
bidez. Ongi etorria horma-irudia, adibi-
dez, soinuduna izatekoa zen. 

Artista multidiziplinarra. Margo-
lanak, argazkiak, bideoarte lanak 
nahiz instalazio artistikoak lantzen 
ditu. Artibismoa du ezaugarri, sa-
laketa oinarri. sari garrantzi handi-
koak irabaziak ditu, eta esaterako, 
horien artean dira santander Fun-
dazioaren Videotalentos saria, Ca-
nal Fundazioaren Argazki Memoriak 
saria, eta 2016ko Welcome donos-
tia. Iralekue.com-en ageri dira arti-
bista honek egindako hainbat lan. 
ARtgia sorgunean ari da gaur egun, 
zenbait lagunekin batera.

irantzu 
lekue
gAsteiz, 1987



Arte garaikidea egiten duzu, eta 
diren eta ez diren diziplinak 
lantzen dituzu: bideoa, margoa, 
instalazioak, eskultura…
Gaur egun, nahastu egin ohi dira di-
ziplina guztiak. Badira artista batzuk 
diziplina bakarrean aritzen direnak. 
Niri, berriz, bitarteko ezberdinekin 
jolas egiteak aukera handiak ematen 
dizkit. Interesgarria iruditzen zait. 
Ikasketak egiten ari nintzela, 
herri batetik bestera ibili 
nintzen, eta hainbat di-
ziplina landu ahal izan 
n i t u e n .  A s m a t u t a 
dago dena, gauza be-
rri asko sortu dira, 
abangoardien garai 
potentean batez ere, 
non sortu eta birsor-
tu egin baitzuten, eta 
gaur egun, berriz, as-
matutakoekin jolas egitea 
dagokigu. Eta, hala ere, gauza 
berriak etengabe sortzeko lanean beti.

31 urte dituzu, curriculum oparoa 
osatua duzu, bateko erakusketa, 
besteko instalazio eta sorgune… 
Noiz arte iraun dezakezu erritmo 
ero horretan?
Ez da galdera erantzuten erraza! Lan 
eta lan eman dut joan den urtea, aste-

buruetan ere lanean. Nekagarria izan 
zen. Lan zamak kostu pertsonala da-
kar. Urte amaieran atsedenaldi txiki 
bat hartu nuen, ondoren berriz gogoz 
hasteko. Baina... leher eginda nago.

Zure artibismoaren barruan, rango-
lia margotu zenuen gasteizen, krea 
Adierazpen garaikidea eraikinaren 
atarian. Rangolia zer den ez neki-

zun. Hiztegian kontsultatu 
behar izan dut.

Mandala bat .  Indian 
“rangoli”-a esaten dio-
te. Atzerrian eman 
nituen zortzi urte, 
ikasketak egiten, 
masterra eta beste. 
Gasteiza itzuli eta 

nire lanak erakusteko 
aukerarik ez nuen, oso 

aukera mugatuak ziren. 
Krea, berriz, arte mun-

duari eragiteko sortua zen, 
proiektu ederra iruditu zitzaidan. Haa-
tik, itxita zegoen! Ausardiaz bete eta 
rangolia margotu nuen. Azken finean, 
Indian oparotasun esanahia du ran-
goliak. Inoren etxe atarian margotzen 
duzularik, oparotasuna opa diezu etxe 
hartakoei. Berdin egin nuen nik Krean: 
hesia igaro eta lurrean rangolia margo-
tu. Oparotasuna opa nion sorguneari. 
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euskArAZ
“Kanpoan eman nituen zortzi urtee-
tan euskara galtzera iritsi nintzen. 
Ez nintzen hitz egiteko gauza. Bel-
durra ematen zidan. Itzuli nintze-
nean, berreskuratzeari ekin nion, 
eta lortu dut. Euskarazko lanak sor-
tzeko gai naiz orain. Euskara gure 
kultura errebindikatzeko modua 
dela iruditzen zait”. 

Azken hitza: 
ArteA eZiNbestekO

“Diruak eta botereak agintzen du-
ten garaian, kontsumoa zorion osa-
gaia den honetan, artea eta kultura 
beste esparru batzuen atzean gera-
tu diren honetan, zentzuari deiadar 
egin nahi diot. Artea ezinbestekoa 
da gure bizitzan: sortzaile izatera, 
aukera ezberdinak bilatzera eta ara-
zo eta dilemak askatzera bultzatzen 
gaitu; pentsatzera, ikertzera, kezkak 
planteatzera eta, aldi berean, hauek 
askatzera”. (‘6000zpt’ instalazio ar-
tistikoaren aurkezpenetik hartua).
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Lehiaketa publiko bidez 
esleitutako arte proiektua  

‘El Correo’ eta Vocento 
erabiliz gelditu nahi izatea 

erabat desegokia da 

IRAleKue.COM
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kutxabankek, eraikinaren jabe baita, 
ez zuen zure oparotasunik onartu.
Ez. Udaltzainak etorrarazi zituen. Gu 
hartu eta bota egin gintuzten handik. 
Gaitz erdi, rangolia margotuta zegoen 
gu botatzera etorri zirenerako. Goizeko 
zazpietan hasita geunden margoketan, 
eta eguerdi arte ez ziren iritsi. Oso ran-
golia polita egin genuen. Bestalde, inter-
bentzioa esanahiz betea zen, pigmentu 
naturalez baliatu baikinen. Ez alferrik, 
elurrak desegin zuen. Ondoren, salake-
ta jaso nuen, baina SOSKrea platafor-
ma osatu genuen hirian, eta azkenean, 
salaketa kendu zuten. Hortxe historia. 
Harrezkero, izan da mugimendurik, po-
lemikarik, eta ematen duenez, toki pu-
bliko egingo dute Krea. Eta pozten naiz, 
jendearentzat behar baitu leku hark. 

6000zpt instalazioak ere salaketa 
zuen helburu. garai hartan (2015) 
gasteizko alkate marotoren politika 
“arrazista” eta “baztertzailea” salatu 
zenuen, artea bitarte.
Niretzat, artea da bitarteko bat, barruan 
daukadana, hitzetan nekez azaldu ahal 
dudana, pentsatzen dudana, erakusteko. 
6000zpt egin genuenean, berriz, hortxe 
ari zen Gora Gasteiz! mugimendua, or-
duko udal agintariek ezarri nahi zituzten 
politika askoren kontra. Mugimendu di-
namiko eta koloretsu harekin bat egin-
da, oinetakoekin zer edo zer egitea bu-
ruratu zitzaidan. Azken finean, egunero 
janzten ditugu oinetakoak, gure isla ere 
badira. Hilabetea eman genuen oinetako 
biltzen, eta azkenean, instalazioa munta-
tu genuen. Ederra. Dena dela, muntatze 
hura ez zetorren bat nik gogoan neu-
kan helburuarekin, zeren eta nik jen-

deak oinetako haiek hartu eta formak 
osatzea, jolas egitea nuen asmoa. Dena 
dela, pobrezia hiriaren erdialdera, Gas-
teizko plazarik enblematikoenera, ekar-
tzeko balio izan zuen. Dirua dutenek ka-
fea hartzen zuten bitartean, behartsuek 
zapatak probatzen eman zuten denbora. 
Irudi indartsua izan zen.

Zer ematen dizute sariek?
Arte mundua oso zaila da. Oso gara auto-
kritikoak, gure lanak erakusteko beldu-
rrez, zalantzan bizi gara… Sari bat jaso-
tzea aitortza da, eta horrekin batera, zure 
lanean aurrera jarraitzeko konfiantza 
dosia. Hainbat sariketa eta lehiaketatara 
aurkeztuta ere, ez dugu saririk jasotzen, 
ezta finalista gelditzen ere. Noizean behin, 
berriz, sariren bat jasotzen dugu, eta au-
rrera jarraitzeko gogoa ematen digu.

Zein momentutan zauden galdetu 
dizut elkarrizketaren hasieran. eta, 
geroan, zein bide egin nahiko zenuke?
Atzerrian erakutsi nahiko nituzke nire 
lanak. Garapen bat ikusten dut nire ar-
tean, badakit ez naizela helmugara iritsi, 
eta jolasean jarraitu nahiko nuke artelan 
berriak egiten. 

berriak egiten dituzu dagoeneko!
Berriagoak, orduan! Kar, kar... Jendea ar-
tezaletzea ere nahiko nuke. Irudien mun-
duan bizi gara, baina kontsumoaren eta 
publizitatearen menpe dago, gehienbat, 
arte hori. Gainerakoan, ez dut artea gure 
egunerokotasunaren barruan ikusten, eta 
nik artea jendearen eskura egotea nahi-
ko nuke, denontzakoa izatea. Zenbait ga-
raitan eliteentzat beste inorentzat ez da 
izan, eta hori apurtu behar dugu. 
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AsIER bLAs MENdoZA
eHu-KO IRAKAsleA
@AxibMVenezuelaren ehiza

1999an Hugo Chavez boterera iritsi 
zenetik ezkerreko gobernu sobera-
nistaren kontrako gerra amaigabea 

egon da martxan, intentsitate desberdi-
nekin unean uneko botere korrelazioaren 
arabera. Arazoa ez da 2018ko hautes-
kunde presidentziala, arazoa chavismoa-
ren proiektu burujabea da. Horregatik, 
AEBek eta Venezuelako burgesia handiek 
ez dituzte onartu chavismoak irabazi di-
tuen hauteskunde desberdinak. 

2002an oposizioak eta AEBak esta-
tu kolpe bat ematen saiatu ziren. Na-
zioarteko botere oreka aldekoa zuten, 
ez ordea herria eta ejertzitoa. Ordutik 
geopolitika asko aldatu zen ezkerreko 
gobernuen ugaltzearekin Latinoame-
rikan eta bigarren mailako nazioarte-
ko potentzien indartzearekin. 2002tik 
2009ra garai onak izan ziren sobera-
nistentzat. Baina, AEBek nazioartean 
izandako porroten ondorioz, Obamak 
berriro Latinoamerikari begiratu zion. 

Hondurasko estatu kolpe gogorrak 
(2009) markatu zuen aldaketa, ondoren 
herrialde aurrerakoien kontrako deses-
tabilizazio eta kolpe biguinen kanpainak 
etorri ziren. 2014an petrolioaren prezioa 
hondoratu egin zen, beste faktore batzu-
ren artean, AEBen eta Saudi Arabiaren 
arteko akordioak bultzatuta etsai geopo-
litikoei kaltetzeko. Horrela, 2014 eta 2015 
artean berrindartu zen Venezuelaren aur-
kako gerra hibridoa: sabotaje ekonomi-
koaren estrategia berpiztu eta oposizioak 
biolentzia barreiatu zuen guarimbero-en 

bitartez, artean Obabamak lehenengo san-
tzio ekonomikoak jarri zituen. Testuingu-
ru horretan, oposizioak Asanblada Nazio-
nalerako hauteskundeak irabazi zituen. 
Hiru diputatu ustelen izendapena Auzitegi 
Gorenaren erabakiaren aurka egin zen eta 
ordutik, desakatoan egon da parlamentua 
Venezuelako estatua erasotzen.

Guarimbero-en bigarren erasoa 
2017an izan zen. Bortizkeria hainbeste-
koa izan zen,  ezen eta oposizioak erabat 
zatitua bukatu baitzuen eta horrek era-
gina izan zuen gobernuaren eta oposi-
zioaren arteko negoziaketan. Adostasuna 
hauteskunde presidentzialen aurrerape-
nean zegoen, baina oposizioak lider inte-
gratzaile bat falta zuen lehiatzeko. AEBek 
hor hartu zuten erabakia hauteskundeak 
boikoteatu eta bere estrategia kolpista 
propioa martxan jartzeko Venezuelako 

oposizioarekin adostu gabe. Ondoren 
Maduroren aurkako atentatu saiakera 
egon zen eta AEBetako Associated Pres-
se-k azaldu bezala Washingtonek estatu 
kolpea prestatzen jarraitu zuen.

Libia, Ukraina, Siria, Brasil, Nikara-
gua… Helburua guztietan berdina da, 
herrialdeak Mendebaldearen esanetara 
jartzea, nahiz eta askok ez duten ustezko 
posizio aurrerakoietatik hori ikusi nahi. 
Lotsa gutxi behar da azken urteetan jasan 
dugun zirko mediatikoa espiritu kriti-
korik gabe irensteko. Milioika ordu eta 
tona paper argitaratu dira agintari subi-
ranisten demonizazio amaigabeak bu-
rutzeko edota ustezko kanpo (errusiar) 
injerentziari buruz hitz egiteko. Berriz, 
benetako kanpo injerentzia datorrenean, 
egileak esplikatzen dizunean lotsagabe, 
orduan demokraziaz eta giza eskubideez 
hitz egiten da fake news jaialdi bat anto-
latuz. Bitartean, kanpo interesen zerbi-
tzura presidente kargua usurpatu duen 
Guaidó kalean dabil, Puigdemont erbes-
tean eta Junqueras preso. Zorionez, Txina 
eta Errusia daude. Luismi Uharte EHUko 
irakasleak azaldu duen bezala, Venezuela 
ez badago inbaditua oraindik, batez ere, 
Errusiari esker da. Baina zaudete lasai, 
oraindik ustezko aurrerakoi neocon-en 
negarrak entzungo ditugu multipolari-
tateak sortzen duen nazioarteko harre-
manen kudeaketa demokratikoagoaren 
aurka hitz eginez, izan ere, bihotzean 
mendebaldar supremazismoa tatuatua 
daramate eta. 

Kanpo interesen zerbitzura 
presidente kargua usurpatu 
duen guaidó kalean dabil, 
Puigdemont erbestean eta 
Junqueras preso. Zorionez, 

Txina eta Errusia daude. 
venezuela ez badago 

inbaditua oraindik, batez 
ere, Errusiari esker da
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ANE AbLANEdo LARRIoN
IRAKAsleA 
@aneelixabete 

ANTTON OLARIAgA

Autoerregulazioa, 
autogobernua, 
autodeterminazioa 

Autorregulazioa eta direktibismoa, 
haurtzaroa zaintzeko eta heziketa 
ulertzeko existitzen diren bi para-

digma nagusiak dira. Heziketari loturik 
ezagutzen ditugu batez ere bi kontzep-
tuak, baina bizitzeko modu gisa ere uler 
litezke, heziketa ez baita haurrak egoki 
hezitzeko hautatzen dugun teknika bat, 
haurrekin erlazionatzeko helduok du-
gun harremana baizik. Nik bizitzearen 
sinonimo gisa irudikatzen dut heziketa, 
bizitzeko gure moduak inguruko hau-
rrengan duen efektuaren zentzuan. Hori 
baino ez, baina hori guzia ere bai.

Erlazioan hazten eta bizi garen es-
peziea garelako, oso beharrezkoa dugu 
erlazio horren nolakotasunari buruz go-
goeta egitea, aldagai erabakigarriena 
delako gure izatearen konfigurazioan, 
eta eragin zuzena duelako bizimodua-
ren kalitatean. Haurtzaroan, heldu ba-
tzuekiko harreman estuan garatzen 
gara. Eta helduaroan ere, pertsonen ar-
teko harreman-sarean gertatzen zaizki-
gu bizitzaren gazi-gozo gehienak.

Harreman baten zilegitasuna eta 
kalitatea kualitate bakar batek du era-
bakitzen: partaide diren horien aska-
tasuna errespetatua izateak. Bakoitza 
libre izan dadila den bezalakoa izateko, 
bere errealitate-esparrua libreki kudea-

tzeko, bere jabetza-pekoa baino ez den 
territorio libre horretan jaun/andere 
bakar izateko. Printzipio horien arabe-
rako harremanak ez dira ohikoak, per-
tsona burujabeez osaturik egotearen 
baldintza dutelako, eta jende librea ez 
delako ohikoa. Libre izateko, hurbiletik 
babestu beharra dago askatasunaren 
eremu sakratua, eta geure baitarako ko-
nexio estua zorrozki mantendu. Izan 
ere, geure izatearen kontrako eraso bat 
identifikatuko badugu, nor eta nolakoak 
garen jakin behar dugu, gure modela-
zioa helburu duen manipulazioa, edo 
gure gainetik kokatu nahi duen gidari 
zapaltzailearen zantzurik txikiena ere 
antzemateko. 

Norbaitek eraso egin izanaren kon-
tzientzia edukitzea da lehen pausoa. 
Eta defenditzeko bezainbeste indar 
biltzea, bigarrena. Sano dauden orga-
nismoek oso aktibo dute defentsa-me-
kanismo hori. Bizirik daudelako eta bi-
zirik dauden bitartean, hil ala bizikoa 
zaielako. Haur txikiek esaterako, duin-
tasun handia erakusten dute eskubi-
dez dagokiena defendatzerakoan. Bai-
na itzali egiten zaie gero indar berezko 
hori, haurren borondatea doblegatzea 
helburu duten ekosistema oso direkti-
boetan, batez ere. Amore ematen dute, 

oinarrizko eskubideak errespetaraztea 
ezinezkoa zaiela sentitzen dutelako, es-
kura duten indar guzia baliaturik ere. 
Erabaki horretantxe dauka jatorria etsi-
pen karakterialak. Norbere indarraren 
gaineko konfiantza galdurik, bizitzaren 
gidaritza menderatzailearen esku uzten 
duenekoan, alegia. 

Hortik aurrera, menderatzailearen-
gan jarriko du arreta osoa. Bere gainean 
duen boterea aitortuta, askapenerako 
giltza hark duela onartu duelako, eta 
egoera horretan beregan eragitea beste 
estrategiarik ez duela irudituko zaio-
lako. Horrela, bat: edo esaneko bilaka-
tuko da, haren gustua eginez errukia 
lortuko duelako esperantzan. Edo, bi: 
egiten zaizkion bidegabekerien kontra 
erreakzionatuko du, baina ohartu gabe 
erreakzio hutsean ari dela, eta ez dio-
la menderatzailearen txotxongilo iza-
teari uzten, probokazioen bitartez ere 
markatzen ahal delako menderatu nahi 
dugun horren bizitza-politika. Autogo-
bernurako gai izateari uzten diote, edo 
herri menderatuen kasuan gauza bera 
dena, autodeterminazioa gauzatzeari. 
Hurbiletik ezagutzen dut horietako bat, 
askatasuna nahi edo behar duen galdera 
egitera ere iritsi da. Eta baimena eska-
tzera. Pentsa. 
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ENEKo oLAsAGAsTI 
eAB-KO ANtOlAKuNtZA 
IdAZKARIA

Edu ZELAIETA ANTA
IRAKAsleA etA IdAZleA

Zer ospatu handirik ez

Azken hilabetean hainbat agerka-
ri digital eta paperezkotan hona-
ko lerro-burua irakurri ahal izan 

dugu: Onartua Artistaren Estatutua. Eta 
hitzezko ospakizunak zetozen atzetik. 
Baina ez da egia. Eta ez dakit oso ongi 
zer pentsatu, zer dagoen gezur horren 
atzean. Edo ezjakintasunaz idatzi dute 
edo asmo txarrez. Artistaren Estatutua 
Espainiako Diputatuen Kongresuko azpi 
batzorde batek idatzitako aholku txosten 
bat baizik ez baita. Gobernuari dagokio 
horko edukiak lege bihurtzea. Eta orain-
goz joan den abenduaren 18ko 26/2018 
Errege Dekretua besterik ez da onartu. 
Dekretu horretan Gizarte Segurantzare-
kin zerikusia duten zati batzuk besterik 
ez dira arautu. Besteak beste, erretiroa 
hartu eta gero lan egiteko aukera izatea, 
beharreko deskontuak eginez baina ez 
gehiago, eta egile eskubideak kobratu 
ahal izatea. Baina Artistaren Estatutua 
askoz gehiago da. Gizarte Segurantzare-
kin lotura duten beste alor batzuk arautu 
beharko lituzke, Ogasunarekin artistek 
duten harremanak arautuko lituzkeen 
epeen gaineko eredu berri bat sortu eta 
Askatasun Sindikala bermatu, nagusiki. 
Eta hortaz oraindik ezer ez da egin. 

Gainera, Errege Dekretuak arautzen 
duena aurretik epaitegietan lortuta ze-
goen. Hain zuzen ere, Euskal Aktoreen 

Batasuneko abokatuak epaitegi askotatik 
pasa eta gero Auzitegi Gorenean irabazi-
tako auzia da, jubilatu eta gero lan egi-
teagatik Gipuzkoako Gizarte Segurantzak 
aktore batzuei egin zizkien gehiegizko 
atxikipenak zirela kausa. Epai horrek ju-
risprudentzia ezarri zuenez Errege De-
kretuak ez du ezer berririk ekarri beraz. 
Kuriosoa da, beste zerbait ez esateagatik, 
jokabide hori Gipuzkoako Gizarte Segu-
rantzak besterik ez zuela izan. Ez Biz-
kaian, ez Araban, ez beste inon ez zuen 
horrela jokatzen. Gerora Balear Uhartee-
tan errepikatu nahi izan da. Baina alfe-
rrik, jurisprudentzia baitzegoen.  

Zertara dator orduan hainbesteko za-
laparta eta ospakizuna? Erdiaren erdia-
ren erdia ere ez denean arautu. Ez dut 
pentsatu nahi horrekin idazle ospetsu 
batzuek osatzen duten lobbya kontentu 
uzteko izan denik. Oso ondo ordaindu-
tako hitzaldiak ematen segi dezaten. Ez 
dut pentsatu nahi propio egindako zer-
bait izan denik, denok uste dezagun Es-
tatutua bere osotasunean onartua izan 
dela eta hortik aurrera kito. Ez, ez deza-
gun gaizki pentsatu.

Bestetik, eta bukatzeko, hainbat alo-
rretan erkidegotan ez dugu eskumenik  
baina EAEn baditugu ogasun kontuetan. 
Zeren zain daude Aldundiak eta Jaurlari-
tzak lanean hasteko?  

Amari zor diot pasartea. Gaztela-
niaz. Gasteiz erdialdeko familia 
batean gertatua omen zen; zehaz-

kiago, ama baten eta alaba baten artean. 
Kontua da, halako batean, ama hura 
etxeko komun batean sartu zela eta ber-
tako tapa altxatzean kaka arrasto nabar-
mena aurkitu zuela. Hogeitaka urteko 
alaba sartua omen zen komunean mi-
nutu batzuk lehenago eta, beraz, harena 
omen zen obra. Nolatan ez zuen garbitu 
galdetu zion amak alabari, eta gazteak 
erantzun omen zuen ea zertarako kon-
tratatua zuten garbitzaile bat etxean. Za-
plateko ederra eman omen zion amak 

orduan, bai eta hauxe esan ere: “Sekula 
ez dun inork hire kaka garbitzeko adina 
dirurik irabaziko”. 

Tonu hezigarrian kontatzen du amak 
pasarte eskatologikoa. Eta, literaturare-
kin gertatzen den bezala, ez du aparte-
ko muntarik kontatutakoa egiazki egia 
den ala ez: hagitz ongi funtzionatzen du 
istorioak. 

Hamarkada pasatxo daramat lanean 
EHUn. Pentsatzekoa denez, maiz aski 
eraman izan nau fisiologiak komunera 
lanorduetan. Etxeko pedagogia ez da, 
nonbait ere, unibertsitate publiko hone-
tara lerratu. 

eskatologiaren argitan
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AINGERu EpALTZA    
IdAZleA

madrilen

Euskal Herrian emakumearen ber-
dintasunaren alde bertze leku ba-
tzuetan baino urrats bat aitzinago 

gabiltzala behin berriz bistaratu zen 
urtarrilaren 30ean, San Mamesen. Gau 
zinez zakur batean, Katedral-eko har-
mailetan 48.000 lagun metatu ziren nes-
kek osaturiko bi futbol talderen arteko 
demaren lekuko izateko. Inoiz ikusi ga-
bea, Europa osoan eta kasik munduan. 
Euskal futbolzaleek goi-goian paratu zi-
tuzten bai kirol femeninoa bai herri ho-
nen izena. Madrilgo prentsa gehienaren 
miresmena. Nahiz eta, tira, hain zaila ez 
zuten, San Mamesko balentriaren oihar-
tzuna New York Times-en edo Washing-
ton Post-en orrietara ere ailegatuta.

Kezkatzekorik ez zegoen.

Harrigarriagoa egin zitzaidan Iban 
Zalduarena. Madrildik itzuli berria zen, 
Como si todo hubiera pasado liburua aur-
keztetik, bere narrazioekin erdaraz atera 
duen bilduma. Txundituta, aurkezpen 
ekitaldira etorritako jendetzaz eta bere 
lanak piztutako jakin minaz. Hainber-
tzeraino, trankildu behar izan bainuen 

neure burua: “Ezagun duk alu honek 
nondik egiten duen herren. Ederki egin 
ziotek lan hiri puta horretan dituen la-
guntxoek!”.

Madrid Fusión izeneko azokan Eneko 
Atxari Urteko Sukaldariaren saria ema-
teak alarma piztu behar zidan, azkenik, 
baina ez zidan piztu. Berunezko urtee-
tan ere Estatuko hiriburuan alfonbra 
gorria hedatzen zieten gure sukaldari 
sonatuenei, baita haiek eroso eta esker 

oneko ibili ere hango telebista, saloi eta 
zeta-bestetara gonbidatzen zituztenean 
ere. Lehengo lepotik burua, hortaz, Azur-
mendi etxeko jaunak hartutako golardoa.

Kontua da, saltsa-nahasle zornotzarra 
saritzen ari ziren une berean Maialen 
Lujanbio –gure Maialen– ari zela Erre-
sumako hiriburuko bertze toki batean, 
kantari. Euskal Herriko txapelduna –bi-
tan txapelduna– Madrilgo Cinetecan, 
bertsotan, Radio 3ko El séptimo vicio 
programak antolatutako saioan. Jende-
tza polita, nonbait, hernaniarra baino 
lehen Asier Altunaren Bertsolari doku-
mentala ikusteko aukera izan zuena. 
Entzule horiek berak gai-jartzaile jarri 
omen zituen Lujanbiok, baita botatako 
bertsoen mamia azaldu ere. Irrati espai-
niarraren arabera, arrakasta totala.

Ileak laztu zitzaizkidan. Lehenbizikoa 
kasualitatea izan zitekeen. Bigarrena, 
zoriaren xelebrekeria. Hirugarrena, kon-
juntzio astrala. Laugarrena...?

Etsi beharko dugu. Errealitateari au-
rre egin. Den latzena izanik ere. Madri-
len modan gaude. Maite gaituzte. Eta 
ez dakit prestaturik gauden hainbertze 
maitasunerako. 

Etsi beharko dugu. 
Errealitateari aurre egin. 
Den latzena izanik ere. 

Madrilen modan gaude. 
Maite gaituzte. Eta ez 

dakit prestaturik gauden 
hainbertze maitasunerako
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Bizkaiko egoitzetako greBa, 2016-2017

Sektoreko patronalari oilo ipurdia jarri 
zitzaion ELAko ordezkari sindikalek 
bosgarren hitzarmenerako eskatu zi-

tuzten hobekuntzak entzundakoan. Baina 
sinatu zituzten: urtean 140 euroko igoe-
ra soldatan; urtean 106 lanordu gutxiago 
1.592 ordura iritsi arte; 20 minutuko atse-
dena; bajak ehuneko ehun kobratu; igande-
tako eta gaueko plusaren igoera. Ugazabak 
ez zeuden ohituta emakumeek gizonen pa-
reko lan baldintzak eskatu eta lortzera.

Su geldian landutako garaipena izan 
zen, eta lan baldintzez harago, grebak 
urte luzez sindikatuak landutako hain-
bat lorpen eta indargune lehen lerrora 
ekarri zituen. Motz geratzea litzateke esa-
tea lan gatazka hutsa izan zela borroka 
hura. Emakume grebalari askoren sentsa-
zioa izan da adar asko izan dituela greba 
luzeak. Hasteko, 2016a baino dezentez 

lehenago ELA Bizkaian egituratzen hasi 
zen sektorean, ehunka emakumek sare 
indartsua osatzea lortu zuten. 2016ko 
udaberrian, feminismoan eta lan gatazke-
tan zaildutako langileak zein eskarmentu 
gutxi eta protestarako beldur handia zu-
ten beharginak elkartu ziren. Ahalduntze 
prozesu indibidual eta kolektibo indar-
tsuak bideratzea lortu zuten. Sektorearen 
hamarkadetako ibilbidean inoiz ez bezala, 
ordezkari sindikal multzo batek protago-
nismo erabatekoa hartu zuen, ia denak 
emakumeak ziren. Negoziazio mahaie-
tan emakumeak nagusi ziren, patronal ia 
guztiz maskulinoaren aurrean. Maiz sutu 
ziren emakumeok, aurpegiratu zietenean 
sindikatuaren txotxongilo zirela.  

Elkarren artean antolatzen ikasi zuten 
eta inoiz baino garbiago izan zuten jomu-
ga: ugazaben pentsaera matxistaren le-

2016ko martxoan hasi zen. Ia bi urtez luzatuko zen borroka, 378 egun 
greban. bizkaiko zaharren egoitzetako langileak kokoteraino zeuden. 
Ia langile guztiak emakumeak ziren, zaintza lanak egiten dituzten 
gerokultoreak, lan baldintza kaskarretan. Ustekaberik ez, zaintza beti 
bezala emakumeen ardurapean, ordainik gabe edo gaizki ordainduta. 
bosgarren hitzarmena sinatzea garaipena izan zen, baina borroka hark 
lan baldintzak hobetzea baino dezentez gehiago lortu zuen: emakumeak 
ahaldundu ziren, zaintza erdigunean jarri zuten, gizartea sentsibilizatzea 
lortu zuten, eta beste sektore feminizatu prekarioentzat eredu eta hauspo 
izaten ari da. ELA sindikatuaren Manu Robles-Arangiz Institutuak eta 
ARgIAk elkarlanean, Berdea da more berria liburua argitaratu dugu, borroka 
haren giltzarriak grebalarien ahotik kontatuz.   

TEsTUA I oNINTZA IRuRETA AZKuNE
ARgAZKIAK I ELA-REN ARTXIboA 
ERRETRATUAK I dANI bLANCo 

zergatik izan 
zen hura 
borroka feminista
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kuko izan ziren negoziazio mahaietan 
eta erakunde publikoek aspalditik abian 
zuten pribatizazio politikaren ondorioak 
ulertu eta jasan zituzten. 

Hedabideetan eta kalean indar era-
kustaldia egin zuten, batez ere Bizkaian. 
Gaia oso hauskorra zen, epe luzeko gre-
ban pertsona zaurgarriak, zaharrak eta 
arazo psikiatrikoak zituztenak, zaintza 
egokirik gabe geratuko ziren. Urte asko-
tan egindako lanuzteetan oso ohikoa zu-
ten 'krudelak' eta 'kriminalak' zirela en-
tzutea: zaharrak abandonatzea egozten 
zieten langileei. Tortillari bira ematea 
lortu zuten, ordea, azken greban. Sozia-
lizazio eta sentsibilizazio kanpainen bi-
dez mezua gizartean sartzea lortu zuten: 
egoiliarrak ez daude ondo zainduta lan-
gileek lan baldintza duinak ez badituz-
te. Zaintza lanak balioan jartzeko garaia 
zen. Langileek zuzenean lotu zituzten 
haien egoera laborala eta egoiliarren 
bizi kalitatea. Grebalariek sarritan sala-
tua zuten pertsonak makinak moduan 
tratazera behartzen zituztela. Hala esan 
zion ordezkari sindikal batek zuzenda-
riari: "Zaharrak kroketak moduan dira, 
arrautza-irinetan pasatzen ditugu: ri-ra, 
ri-ra, hurrengoa!". Sektorearen historian 
lehen aldiz egoiliarren senideek elkartea 
sortu zuten grebalariak babesteko. 

BIDE-ERAKUSLE IZANGO 
OTE DA 2016KO GREBA?
Lehen lerroan aritu ziren ordezkari sin-
dikalek ELAren babesa aipatu dute. Giza 
baliabideak, egitura juridiko sendoa, 

eskarmentua, eta erresistentzia kutxa. 
Greba luzea izan zen, besteak beste, sek-
tore feminizatua zelako, emakumeen bo-
rroka izan zelako. Bada, gero eta gatazka 
gehiagok dute emakume aurpegia. Pa-
tronalek aintzakotzat hartzeko imintzio-
rik ez badute egiten, gatazkek gogorrak 
eta luzeak izateko aukera asko dituzte. 
Nola euts dakieke, eta batik bat, nola ira-
baz daitezke halako demak egitura sin-
dikal indartsu bat izan ezean? 

 Langile grebari greba feminista ere 
deitu zaio. Nola eragingo dio aurreran-
tzean borroka mota honek gatazka gi-
datu duen ELA sindikatuari? Sindikalis-
moak eredu maskulinoa izan du eta hala 
izaten jarraitzen du. Borroka honetan, 
eredu hori pitzatzeko pausoak ikus dai-
tezke. Greba hau eta gero, sindikatuak 
bere buruari klase-sindikatu feminis-
ta deitu dio. Azkenaldian kudeatzen ari 
den gatazka askotan emakumeak ari 
dira borrokan, eta ELAn gero eta emaku-
me gehiago ari dira izena ematen. Jada 
afiliatuen %45 emakumeak dira. Bai-
na ELAtik harago, nola eragingo ote du 
378 egun iraun dituen borroka feminis-
ta honek, orokorrean, sindikalismoan? 
Eta lan-harremanak ulertzeko moduan? 
Zaintzari gizarteak ematen dion balioan? 

Berdea da more berria. Bizkaiko egoi-
tzetako grebalarien testigantzak libu-
ruan greba bere dimentsio zabalean 
ulertzeko pistak eman ditugu, emakume 
borrokalarien eskutik. Ondoko lerroe-
tan, grebalariek liburuan kontatu di-
tuztenen pasarte batzuk dituzue. 

liburuko protagonistak emakume 
grebalariak dira. Zortzi borrokalari 
elkarrizketatu ditugu: Maribel sam-
pedro Martínez, Ainhoa Menéndez 
llamosas, Marina Costa Bonome, 
Verónica Aguado Otero, lara Góngora 
Góngora, Marisol Rueda espinha eta 
Aitziber tolosa Contreras. Haien aho-
tik kontatzen da 2016ko greba handia. 
Halako indar erakustaldia ez da, or-
dea, hutsetik sortu. liburuaren lehen 
zatian, 1980ko urteetara egin dugu 
atzera. elA sindikatuak sektorean 
egindako apustuaren giltzarriak azal-
du ditugu eta egoitzetako emakume 
zaintzaileen hazte prozesua kontatu.

ArgiA liburuAk, 2019
Hitzaurrea: Irantzu Varela Urrestizala
144 ORRIAlde

lIBuRu AuRKeZPeNAK

oTsAILAK 20, bILbo · 19:00
Bira Kultur Gunea

MARTXoAK 7, bAIoNA · 20:30
Manu Robles-Arangiz 
Fundazioaren egoitzan

BIZKAIKO eGOItZetAKO 
GReBAlARIeN testIGANtZAK
Onintza Irureta Azkune

berdea da 
more berria
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"Kontatuko dizut 21 urteko mutil lan-
kide batekin izan nuen elkarrizketa. 
Bere aitak eraikuntza enpresa dauka 
eta eskulangile aritu da. Gihartsua da. 
Nik hari: 'Zertan egiten zenuen lan?', 
eta berak: 'Obran. Nire lagunek barre 
egiten didate, zeren esaten diet lan 
honetatik ateratzen naizenean neka-
tuago nagoela nire zaharrarekin lana 
egiten nuenean baino. Ez didate sines-
ten. Eta esaten didate: ‘Ipurdiak garbi-
tzen ari zara eta!’. Izorratuta ateratzen 
naiz, batzuetan fisioterapeutarenga-
na joan behar izaten dut-eta!'. Eta nik 
esan nion: 'Badakizu, segi kontatzen 
hau dena zure lagun matxiruloei'.
 Beste mutil batek 26 urte ditu eta ki-
rolaria da. Hark ere esaten du lehertuta 
ateratzen dela eta fisioterapeutarenga-
na joaten dela. Lan hau beti egin dugu 
emakumeok, sarri kobratu gabe. Inoiz 
kontatu ez den historia hau orain ari 
gara zabaltzen. Patronalen gutxiespe-
nak ere kontatu ditugu: Zergatik nahi 
duzue soldata hainbeste igotzea nes-
kak? Zergatik aldarrikatzen dituzue 
hainbeste lizentzia? Ezin zara medi-
kuarengana joan lan eguna txandatuta? 
Umea medikuarengana zergatik ez dute 
eramaten zure gurasoek?"

"Agian egin dugun greba motagatik gehia-
go kosta zaigu, eta jakina, emakumeoi ez 
zaigulako hainbeste kasurik egiten. Gre-
ban eta negoziazio mahaian. Guri esan 
zaizkigunak gizon bati esango balizkiote, 
gizon horrek altxa eta muturrekoa eman-
go lioke. Mahai batzuetan egon naiz eta 
emateko gogoz geratu naiz. Lerde-kon-
tuak entzutea egokitu zait. Beste horre-
tan ez nintzen egon. [Libururako elka-
rrizketatu ditugun ia emakume guztiek 
kontatu diguten gertaeraz ari da Sam-
pedro. Negoziazio mahaian patronaleko 
batek bere barrabilei eusteko keinua egin 
zuen eta hauxe esan: “Hemendik aterako 
dira zuen hobekuntzak!”]. Adibide hori 
gogoratze hutsa… Gorputzean halako 
ezina eta amorrua ari zait eragiten! Uste 
dute gure soldata osagarria dela etxean. 
Gu ez goaz mahaira gure bizitza priba-
tuaz hitz egitera, zuk ez dakizu norbait 
dudan ondoan ni mantentzeko edo nire 
burua mantentzen dudan. Mahaian hi-
tzarmenaz hitz egiten dugu eta akordio 
batera heltzeko biltzen gara. Pertsonatik 
pertsonara hitz egin behar dugu, ez ema-
kume eta ez gizon. Baina haiek emaku-
meari hitz egiten diote, soldata osagarria 
duen emakumeari. Gizon haren keinuak 
oso umore txarrean jarri ninduen".

LANgILE 
gOgAIKARRIA

AinhoA menéndez llAmosAs 
ELAko ordezkari sindikala 

eta grebalaria

mAribel sAmpedro mArtínez 
ELAko ordezkari sindikala eta 

grebalaria

mArinA CostA bonome 
ELAko ordezkari sindikala eta 

grebalaria

"Emakume asko berandu hasi ginen 
lanean eta gutxi kotizatu dugu. Orain 
prekarioak gara eta gero ere hala izan-
go gara. Seme-alaben limosnetatik bizi 
beharko dugu. 59 urte ditut, diren eta 
ez diren grebak egin ditut, eta heme-
zortzi urte lanean. 400 bat euro izango 
ditut jubilatzen naizenean?
 Erretiroa alde batera utzita, orain 
langabezian geratuko banintz ez nuke 
inoiz lanik aurkituko. Grebako aurpe-
gi ezagunetako bat izan naiz. Patronal 
osoak ezagutzen nau, diputatuak berak 
ere bai. Badakite ez naizela geldirik eta 
isilik egongo. Nire seme-alabek ez dute 
nirekin lotu ditzaten nahi, sare soziale-
tan adibidez, beldurra dute. Lana aur-
kitzeko arazoak izateak ez dit gehiegi 
axola, berriz esango dizut, horren guz-
tiaren gainetik dago nire duintasuna, 
emakume eta langilearen duintasuna. 
Inork ez nau behartu horrela jokatze-
ra. Gizarte eredua aldatu behar da eta 
ezin gara egon zer gertatzen den begira, 
gure aletxoa ipini behar dugu. Egoitzan 
gure aldarrikapenekin jarraituko dut, 
sarean Espainiako beste emakumee-
kin ere bai, jubilatuen manifestazioetan 
parte hartzen dut… Nire arazoa kon-
pondu eta kito, horrek ez du balio". 

NEgOZIAZIO 
MAHAIAN 
MEsPRETxUKA

INOIZ 
KONTATU 
gAbEA
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NORbERE 
bURUAZ 
HARRO

bEgIRUNEA 
ORDEZKARI 
sINDIKALARI

ETxEKOANDREAK 
bORROKALARI

mArisol ruedA espinhA
greba ondoren 
kaleratu zuten

Aitziber tolosA ContrerAs 
Ordezkari sindikala 

eta grebalaria

kontxi rodriguez pAlACios 
Ordezkari sindikala 

eta grebalaria

"Ordezkari sindikal izanda asko ikas-
ten duzu. Hasieran ez dakizu hitzar-
men bat zer den ere. Ikasi ahala zuzen-
dariarengana zoaz eta esaten diozu, 
'kontuz! Nik ere badakit zertaz hitz 
egiten ari naizen'. Adibidez, egun li-
breei dagokienez, garai batean tele-
fonoz deituko zizun arduradunak eta 
esango zizun: 'Gaur 23:00etan etorri 
lanera', eta joan egingo zinen. Orain 
esango diozu: 'Ez noa, nire egun librea 
da'. Ama gaixo zegoen eta ospitalera 
joateko premia izan nuen eta esango 
zizuten: 'Ez daukazu hainbeste egun 
libre hartzerik!'. Haiek saiatzen dira 
ahalik eta egun gehien kentzen. Zuri 
dagokizu esatea: 'Zelan ez? Hitzarme-
nak horrela jartzen du'. Beste adibide 
bat: medikuarengana beti egun libree-
tan joan behar. Baina beti ez dizu egun 
libreetan ematen txanda. Ordezkari 
sindikala izanda, asko ikasten duzu, 
eta haiek begirune handiagoa dizute. 
Adibidez, haurra izateko in vitro er-
nalketa prozesua egin nuen eta egun 
asko behar nituen. Zuzendaritzan esa-
ten nien, 'halako egunetan ez nator', 
eta 'ados' erantzuten zidaten. Ordura-
ko ordezkari sindikala nintzen, ez dute 
arazorik nahi gurekin".

"Iratzarri naiz, indartsuagoa naiz gre-
ba eta gero. Ez nuen uste heldu naizen 
tokira iristeko gauza izango nintzenik. 
Gure egoitzara joan taldean pegatinak 
jartzera eta nik esaten nien erdi serio-er-
di txantxetan: nik ez ditut pegatinak jarri 
nahi kristaletan, sorgina [zuzendaria] 
ateratzen bada zer? Errekalde auzoko 
egoitzakoak-eta etortzen ziren gurera 
laguntzera eta esaten zidaten: 'Aupa Ma-
risol, zu gai zara!'. Beldurra nuen, nire 
buruari esaten nion: 'Zertan ari naiz? 
Lanpostua jokoan jarri dut!'. Nire burua-
ri esaten nion hori, inori ez nion konta-
tzen. Beldurra galtzen hasi nintzen. Zen-
bat jende elkartzen ginen, zenbat jende 
hasi nintzen ezagutzen… Greba egun 
guztiak egiten hasi nintzen eta ekintze-
tan parte hartzen. Beldurrik ez duen 
pertsona bihurtu naiz, harro dagoena 
egin duenaz, eta beste greba bat balego 
egingo nuke berriz. Ni hazi egin naiz, ez 
dakit nola adierazi: zakur kakaren pare 
nintzen lehen. Ekintzetara joan eta ha-
rro sentitzen nintzen, bukatzen zen eta 
esaten nuen, “orain zergatik noa etxe-
ra?”. Greba oso ondo etorri zait, burua 
ireki dit gauza askotarako, jende asko 
ezagutu dut, arazo asko dauzkan jendea 
ezagutu dut, elkar lagundu dugu, izuga-
rria izan da".

"Indar handiz bizi izan dut greba hau. 
Taldean lotura oso estua eraiki da, ema-
kumeen artean batik bat, zeren sektore 
feminizatua da, baina gizonak ere izan 
ditugu alboan. Nik feminismoa bizi dut, 
genero ikuspegia dut, baina adin bateko 
emakumeek, bestelako bizipenak izan di-
tuztenek, bestela jokatzen zuten: manifes-
taziora joateko etxean otordua prest utzi 
behar zutela zeukaten buruan, protestara 
joan aurretik senar eta seme-alabentzat 
dena prest utzi behar zuten. Etxekoan-
dre tipikoak ziren, etxetik kanpo lana egi-
ten dutenak, baina etxekoandreak. Egu-
na joan eta eguna etorri manifestazioak, 
kanpaldiak, ibilaldiak, elkarretaratzeak… 
egin ditugu. Badakizu zer ikasi duten 
emakume horiek? Pertsona izaten; eta 
ez zaintzaile, ez alaba, ez ama, ez emaz-
te, emakume baizik. Egin behar zutenaz 
kezkatu ziren. Lorpen horretaz oso pozik 
eta harro nago. Poliki-poliki lortu dugu, 
taldea indartu da, lotura sendoak josi dira 
emakumeen artean.
 Emakume ugarik beldur handia zuen; 
menpekotasuna, otzantasuna, konformis-
moa hitzak erabiliko nituzke haien jarre-
rak deskribatzeko. Horrelako greba bat 
egiteko adorea eta kemena behar dira. 
Talde-indarra hain zen sendoa, behera 
egiten zutenak altxatzeko beste ginen".
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Minbizia, hitz bakarra da, baina 
hamaika adar eta bizipen ditu. 
Imanol Irizar Intxaustik duela 

13 urte pasa zuen, linfoma detektatu 
ziotenean: “Fisikoki oso ongi nengoen, 
baina egun batean sekulako ziztada izan 
nuen saihets aldean. Konplexua da. Lin-
foma klase honek ez du apenas sintoma-
rik, baina garatzen doa. Hori zen harri-
garriena, osasun betean nengoela”. 

Diagnostikatzea zaila izan zen. Ame-
rikako Estatu Batuetan zegoen orduan 
lanean, 48 urte zituela. Osasun sare pri-
batuan probak eta probak egin ostean 
ezagutu zuen emaitza. 2006ko maia-
tza aldean eman zioten gaixotasunaren 
berri eta segituan erabaki zuen Euskal 
Herrira itzultzea. “Behar nuen babes 
emozional hori: etxea, familia, lagunak 
eta inguruaren beharra”. Hemen, ordea, 
prozesua berriro hasi behar izan zuen: 
X izpiak, eskanerrak, biopsia, ziztadak... 
Azkenean, zein linfoma mota zuen eta 
zein garaturik zegoen ikusi zuten eta 
tratamendu zehatza ematen hasi zi-
ren. “Kimio saioak, zaldientzako modu-
ko dosiak. Hilean behin ospitalera joan 
eta egun osoa pasatzen nuen bertan. 
Ziztadak ematen zizkidaten eta hilabe-
teko epean erantzun behar nion horri, 

hurrengo dosia emateko beharrezkoa. 
Gorputza guztiz pozoinduta gelditzen 
da”. Irizarren kasuan prozesuak sei hila-
bete iraun zuen eta tratamenduari eran-
tzun zion, “lur jota”, baina gaindituta.

BIZITZA HELDULEKU
Diagnostikoa zehatza zen eta tratamen-
dua ere bai. Alternatibarik ere bilatu ez 
zuela aitortu du, “konbentzimenduz eta 
konfiantzaz” jarraitu zuela medikuen 
bidea. Hala ere, hasieratik argi zuen ez 
zela soilik medikuen gaia izango: “Or-
durako testu bat nuen gaiarekiko erre-
ferentzia gisa: Medikuak esan dit min-
bizia dudala, Joxe Aranzabalena. Baina 
oraingoan bestela zen: niri ere medi-
kuak esan dit minbizia dudala”. Testu 
hark bere burua kokatzen lagundu ziola 
azpimarratu du.

Lehen intuizioa bizitzan aldaketak 
eman behar zituela izan zen: “Ez pentsa 
minbizia tokatu zaizula, medikuek sen-
datu eta lehen bezalako bizitza egingo 
duzula. Inola ere ez. Hemendik ateraz 
gero nola bizi behar dut bizitza?”. Egoe-
raren aurrean jarrera aktiboa hartzera  
bultzatu zion eta pozik mantentzen du 
horrek Irizar. “Bide batzuk ireki nituen 
tratamendu bitartean, gerora mantendu 

ditudanak”. Gehienbat elikadura, ariketa 
fisikoa, lanaren karga eta barne mun-
dua landu dituela kontatu digu. Jaten 
dugunaren kontzientzia hartu eta kon-
tsumo talde bat bultzatu zuen Pasai Do-
nibanen, bizilekuan. Mendibueltak maiz 
egiten hasi zen eta eguneroko ariketa 
minimoa modu sistematikora eramaten. 
Lan karga %20 inguru gutxitu, xahutzen 
duen energiaz jabetu eta lana bizitzako 
lehen planotik atera zuen. Eta barnea 
ezagutzeko Chi Kung teknika probatzen 
hasi zen. “Inoiz ez dut jakingo zenbate-
rainoko eragina izan duen honek guz-
tiak emaitzetan. Baina eragin ona izan 
dutela ziur. Pertsona bezala, gainera, 
oso ongi sentitzen naiz”. 

Gaixotasunak bizitza aldatzeko auke-
ra eman dio. Baita heriotza naturaltasu-
nez bizitzeko ere. “Ez gaituzte horreta-
rako hezi”, dio. “Azken fasean” zeuden 
zenbait pertsonarengana hurbiltzeko  
pausua eman duela sentitzen du, haien-
gandik urrundu ordez: “Ez dut ihes egi-
ten, gerturatu egiten naiz”.

Zer da, beraz, heriotza aurrean iza-
tea? “Bizitzaren ikuspuntua aldatzen 
da, derrigor. Bizitzari garrantzi handia 
ematen diot. Laboak dio: ‘bizitza da han-
diena, galtzea litzake galtzea dena’”. 

Bizitza amaitu egiten da, baina inork ez 
gaitu pentsamendu horretan hezi. Urruti 

dagoen zerbait da, besteen kontua... 
zure azalean bizitzea tokatzen zaizun arte.

AINhoA MARIEZKuRRENA ETXAbE
@xorginkeiak

MINBIZIA

Zer den heriotZa 
aUrrean iZatea
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Arkaitz Zarraga eta Eneka Alvarez. beren burua zurrunbilo 
mediatiko biren erdian aurkitu duten bi euskaldun ditugu. 
Administrazio publikoak hizkuntz eskubideak urratu dizkie 
biei, eta biek amaitu dute isun banarekin, gaztelania dotorean 
idatzita. Izebergaren punta dira, arreta deitzea lortu duten bi kasu, 
egunerokoan salatu gabe eta modu ikusezinean gertatzen diren 
euskaldunon aurkako erasoen artean.

TEsTUA I LANdER ARbELAITZ MITXELENA 
ARgAZKIAK I dANI bLANCo

Arkaitz, zuri bilboko udaltzain batek 
trafiko isunaz gain, bigarren isun 
bat jarri zizun euskaraz hitz egiteko 
eskatu zeniolako errespetu falta ego-
tzita. Nola oroitzen duzu?
A. Zarraga: Harriduraz hartu nuen. Jaiak 
amaituta zeuden eta trafikoa itxita ze-
goen, Bilboko Konpartsetako kideek eta 
udal langileek erabiltzen zuten bidea har-
tu nuen autoarekin. Udaltzainak gelditu 
ninduenean, pentsatu nuen erratu egin 
zela eta ez zela ohartu konpartsakidea 
nintzela. Erakutsi nion baimena, baina 
berak nahiko harroxko esan zidan “¿no 
has visto que has pasado por encima de un 
paso de cebra?”. Denok egunero egin ge-
nuela erantzun nion, banatzaileek, kon-
partsakideek, garbitzaileek... Gero, dena 
den, gehitu nion “barkatu, ni euskaraz ari 
naiz eta niri euskaraz egin mesedez”. Lau 
udaltzain zeuden, pentsatu nuen berak 
ez bazekien beste batekin izan nezakee-
la harremana. Berak orduan, oldartuta 
esan zidan “yo tengo derecho a hablarte 

en cualquiera de las dos lenguas oficia-
les”. Askotan entzun dudan argudioa da, 
nik gai horrekin egiten dut lan, eta be-
raz, ezetz esan nion. Barkatzeko, baina 
kasu horretan ni nintzela herritar gisa 
administrazioarekin harremana izaten 
ari zena, eta administrazioak eskubideen 
bermatzaile izan behar duela. “Zure esku-
bidea ez dago nirearen gainetik, zuk nirea 
bermatu behar duzu”. Orduan, autorita-
te guztia erakutsiz esan zidan: “Aparca 
el coche”. Hor sortzen den frustrazio eta 
inpotentzia sentsazio gogorra da kudea-
tzen. Egia da euskaldunok elebidunak ga-
renez, bide errazena gaztelaniaz egitea 
dela, baina nik eutsi egin nion.

Zer ondorio atera duzu?
A. Zarraga: Batetik, jendeak baduela 
hori gertatzen denaren kontzientzia, 
nik babes handia sentitu baitut. Jen-
deak sinesten du eta euskaldunok ba-
dakigu hori gertatzen dela. Bestetik, 
badagoela jende bat ez duena onartzen 

euskaldunok eskubidea dugula. Kasu 
honetan polizia bat da, agian esangu-
ratsua da ezaugarri hori, euskaltegitik 
pasatakoa izango zen seguruenik, be-
rak ulertzen baitzidan. Hizkuntza jaki-
teko eskubidea onartzen zaigu, baina 
erabiltzekoa ez. Ematen du bigarren 
mailako eskubidea dela euskara erabil-
tzea. Batzuetan ez da onartzen eta ho-
rren aurka oldartu egiten dira. Gerora, 
beren gainetik dauden autoritateek ba-
besa ematen diete, bestela ez zuketen 
horrela jokatuko. 

Arkaitz, udalera iritsi zen gaia, eta 
erantzun gogorra izan zenuen.
A. Zarraga: Bilboko Udalaren erantzuna 
oso mingarria izan zen. Batetik esan zu-
ten ni gaztelaniaz hasi nintzela eta gero 
euskara erabili nuela udaltzainaren aur-
ka egiteko. Gainera, esan zuten agentea 
emakumea zelako jokatu nuela horrela, 
eta horrek min egiten du. Ikusirik ema-
kumeen egoera zelan dagoen, nork eta 

“hizkuntz eskubideak 
bermatzen ez 
dizkiguten artean 
talka egongo da”
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Bilboko Udalak, genero politika hutsaren 
hurrena egiten duenak hori esatea gogo-
rra da. Min egin zidan, oso harrituta utzi 
ninduen. Hala ere, euskalgintzatik bezala, 
mugimendu feministatik ere babesa jaso 
nuen. “Ez da zilegi feminismoa erabil-
tzea aurka egiteko, eta badakigu ez dela 
horrela izan”, izan zen erantzuna. Agian 
euskalgintzan militatu eta lan egiten du-
dalako, ezagutzen dute nik ez dudala gaz-
telaniaz sekula egingo udaltzain batekin 
eta horrek agerian uzten ditu. 

eneka, zuri antzeko zerbait gertatu be-
rri zaizu. ertzaintzarekin euskaraz ari-
tzeko eskubidea aldarrikatu zenuen, 
identifikatu egin zintuzten eta orain 
mozal legeaz zigortu zaituzte. konta 
dezakezu nola hasi zen eztabaida?
e. Alvarez: Ernaik antolatutako prentsau-
rrekoa amaitu zenean, jende asko identifi-
katzen hasi ziren, grabatzen ari ziren kaze-
tariak eta beste hainbat pertsona. Denbora 
batera, nortasun agiriak itzultzen ari zire-

nean, kide bati desobedientzia delitua le-
poratuko ziotela mehatxu egin zion agente 
batek. Pertsona horrek ironiaz erantzun 
zion “desobedientzia larria” izango zela 
prentsaurreko batean entzuten egotea, 
eta ertzainak gutxiespenez erantzun zion 
bost axola zitzaiola zer esaten zion, ez zio-
lako ulertzen. Ni orduan sutu egin nintzen 
eta esan nion gauza bera esan zezakeela 
errespetua galdu gabe. Ea zer esan nuen 
galdezka hasi zitzaidan, errepikatu nion 
eta erantzun zidan ez zidala ulertzen. Ho-
rren ostean hasten da bideoa. Nik esan 
nion “sí has faltado”, eta berak “no he falta-
do”. Ondoren dokumentazio eskatu zidan 
eta saltsa hasi zen. 

ez duzuela isuna ordainduko jakina-
razi duzue. Zergatik?
e. Alvarez: Prentsaurrekoko arduraduna 
identifikatu nahi zutela eta ni pertsona 
horren eta agenteen erdian jarri nintze-
la leporatzen didate, arduraduna iden-
tifikatzea oztopatu nuela. Hori bideoak 

enekA AlvArez loidi
Donostia, 1994. Euskaltegiko ira-
kaslea da. Euskal filologia ikasi 
du eta gero soziolinguistikan 
trebatu da. Ernaiko kidea da.

ArkAitz zArrAgA
bilbo, 1972. basauriko Udal Eus-
kaltegiko zuzendaria da. Euskal 
Filologian lizentziatua, soziolin-
guistika eta hizkuntzen irakas-
kuntza landu ditu bereziki. UEU-
ko glotodidaktikako sailburua 
da eta Hau Pittu Hau konpartsa-
ko kidea da.
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“ Isuna jarriko baliote 
eskubidea urratu 
duenari, gauzak 
aldatzen hasiko 

lirateke”
 

ArkAitz zArrAgA

gezurtatzen du, pertsona bat azaltzen 
baita eztabaidaren erdian esaten bera 
dagoeneko identifikatu dutela arduradun 
gisa. Nire eskubideak urratu zituzten eta 
gezur bat leporatu didate. Bideoak izan 
duen dimentsioagatik zigor bikoitza dela 
iruditzen zaigu, mendeku puntua duela. 
Azpimarragarria da gainera, gutuna gaz-
telania hutsez bidali didatela. Isuna ez 
ordaintzea eta errekurtsoa jartzea era-
baki dugu.
A. Zarraga: Niri ere isuna gaztelania hu-
tsez bidali zidaten.
e. Alvarez: Boterearen adierazpen oso 
garbia da. “Hemen gauzek horrela fun-
tzionatzen dute”, esango baligute beza-
la. Probokazio puntua du, nork agintzen 
duen erakusteko beste modu bat. 

eneka, zure kasuan ertzaintzak bar-
kamena eskatu zuen uztailean. Zen-
bateko balioa du horrek?
e. Alvarez: Barkamen hori ez zen haien 
borondatez iritsi. Nik aurretik Hizkuntz 
Eskubideen Behatokian salaketa jarri 
nuen. Kasua bideratu zuten eta barkame-
na Behatokiari heldu zitzaion. Nire da-
tuak dituzten arren, ez dira nirekin jarri 
harremanetan. Barkamen horrek hasie-
ran eskuak garbitzeko itxura zuen, ba-
kea jartzeko barkamen bat zela. Ez gaude 
ohituta, Gero isuna heldu zen. Gainera 
egunotan jakin dugu tirabira izan nuen bi 
ertzainek ukatu egiten dutela barkamena 
eskatu dutela. Paper hutsa da beraz, inon-
go baliorik ez duena. Oso zintzo egin ez 
duten zerbait.

biak euskaltegiko irakasleak zarete.
A. Zarraga: Kontzientzia berezia dugu 
horrekin. Nire kasuan, nirekin topo egin 
zuen udaltzaina euskaltegitik pasatakoa 
zen. Horrelako ikasle batzuk baditugu, 
hizkuntz perfilaren bila doaz, eta hori 

lortutakoan ez zaie axola handik harago 
ezer, lana dute eta kitto. Sistema honek 
porrot egiten duela erakusten du argi eta 
garbi. Administrazioa ezin da belarriprest 
izan, ez da nahikoa ulermen maila izatea-
rekin. Nirekin euskarazko harreman osoa 
izatea nahi dut. Gainera, jakin behar dute 
hizkuntza eskubide batzuk daudela eta 
beraiek errespetatu behar dituztela, nik 
neuk erabakitzen dudala zein hizkuntza-
tan aritu. Hori agerian geratu da. 
e. Alvarez: Kasu hauek ez dira isolatuak, 
oihartzuna lortu dute hainbat arrazoiren-
gatik. Justu gu biok oso jakitun gara gure 
eskubideak zein diren. Hala ere, hala-
koak egunerokotasunean gertatzen dira. 
Kontua da euskaldunari beti dagokiola 
insistitzen aritzea, eskubideak gogora-
raztea... zure partetik indar bat eskatzen 
du, ahalduntze bat, lan nekeza baita. Hala 
ere, jende guztia animatzen dut urrake-
tak salatzera, eta eskubideak bermatzen 
ez dizkiguten artean talka hau egongo da.

“euskaraz bizi nahi izatea gatazka 
iturri bat da beti”, zenioen Bizkai-
ko Hitzan emandako elkarrizketa 
batean Arkaitz. 2019ko euskal Herri 
honetan euskahaldunak isun bat ja-
sotzeko aukera gehiago du?
e. Alvarez: Badirudi arazo guztiak kon-
ponduta daudela eta horrelako gertaerek 
erakusten dute ezetz. Gaur egungo hiz-
kuntz politikak antzuak dira, buelta bat 
behar dute. Ez soilik bermatzeko herrita-
rrek zer hizkuntzatan artatuak izan nahi 
duten, baizik eta normalizaziora bidean 
egiteko dauden lan guztiei heltzeko, lan 
mundua edo administrazioa euskaldun-
tzeko, adibidez. Buelta handia behar du.
A. Zarraga: Paperak denari eusten dio, 
eraginkortasunera pasa behar dugu. He-
men hizkuntz plangintzetan arlo guztiak 
hartzen dira kontuan, dela lan mundua, 
kirola, aisialdia, hezkuntza... baina gero 
horretarako, baliabideak jarri eta neurri 
eraginkorrak hartu behar dira. Batzue-
tan neurri sustatzaile eta motibatzaileak 
izango dira; beste batzuetan, derrigor-
tasuna ezartzen dutenak. Horrela ema-
ten dira urratsak. Isuna guri jarri digute 
eta baliteke hau ikusita euskaldunak hu-
rrengo batean bi aldiz pentsatzea bere 
eskubideak aldarrikatu aurretik. Isuna 
eskubidea urratu duenari jarriko balio-
te, gauzak aldatzen hasiko lirateke.

Arkaitz, zure kasuan ez babes el-
karretaratzerik deitu, eneka, zure 
kasuan bai. erantzunak emateari da-
gokionez, ez al gara oso uzkur ibili?

A. Zarraga: Bai. Nire ingurua Bilbo da 
eta nahiz eta euskaldun gehien dagoen 
udalerria izan, nahiko sakabanatuta gau-
de. Komunitatea ez dago oso trinkotuta 
eta sentsazioa uzkurra da. Mobilizazio 
bat egiteko jende kopuru batetik gora 
ibili behar dugula pentsatzen dugu. Nik 
uste txikitik hasi behar dugula eta joan-
go garela indartzen, baina bai, hartu 
behar dugu erantzukizuna. Euskaldunak 
gara eta horrek ondorio batzuk dakar-
tza. Euskararena ez dela kontu folkloriko 
bat, eskubide eta izaera kontua dela era-
kutsi behar dugu publikoki. 

eneka, “erasorik ez erantzunik gabe, 
euskaraz bizitzera goaz” lelopean 
erantzuna antolatu duzue ernai eta 
eHek. Zergatik?
e. Alvarez: Horrelako erasoak ez dira iso-
latuak, askotan gertatzen dira eta beti za-
lantzaz beterik gabiltza erantzute horre-
tan. Azken urteetan zerbait ikasi badugu, 
erasoak salatu, publiko egin eta erantzun 
egin behar zaiela da. Arazoa gizartera-
tzeko, komunitatea aktibatzeko eta gure 
eskubideak bermatzeko ezinbestekoa da 
kalera ateratzea, erakustea gure eskubi-
deak sistematikoki urratzen direla. 
A Zarraga: Ni Garabiderekin Kolonbia-
ra joan ohi naiz eta hango komunitate 
indigenak oso harrituta daude guk egin 
dugun prozesuarekin. Izugarrizkoa egin 
dugu, munduan erakusgarri da, baina 
gaur egun badirudi egina dagoela. Gu 
baino nagusiagoek egin duten guztia 
egin badute, guri badagokigu erantzu-
tea. Horrelako egoeren aurrean agertu 
beharko gara, bestela gure belaunaldiari 
zer dagokio? Lortutako apurrak xahu-
tzen joatea? Bide hau ez dago amaituta 
inondik inora, gure hizkuntza arrisku 
egoeran dago, munduko beste asko be-
zala, eta gazteek ere ikusi behar dute 
borrokatzea dagokigula. Hizkuntza bo-
rrokari eutsi behar zaio.
e. Alvarez: Dena eginda dagoenaren us-

“Bidea luzea izango 
dela barneratu behar 

dugu, ez dago ezer 
bukatuta hemen. 

Hizkuntza gutxitua eta 
zapaldua gara”

 
enekA AlvArez
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tea oso zabalduta dago, gehienbat EAEn. 
Asko aurreratu da, baina ikuspegia za-
baltzen badugu, Euskal Herriko ikuspegi 
osoaz gain, pertsonen bizi esparru uga-
riak kontuan hartuz, falta dena ikaraga-
rria dela ikus daiteke. Horri buelta ema-
tea dagokigu, asko dago egiteko, bidea 
luzea izango dela barneratu behar dugu, 
ez dago ezer bukatuta hemen. Hizkuntza 
gutxitua eta zapaldua gara.

Arkaitz, eskatzen urteak daramatza-
zuen arren, bilbok ez du euskararen 
ordenantzarik. ez dela behar diote.
A. Zarraga: Orain Iruñeak onartu du. Bil-
boko agintariek euskara gauza folkloriko 
moduan nola hartzen duten erakusten 
du. Beti salatu izan dugu. Baditugu orde-
nantzak hainbat gairi buruz: zaratarena, 
espazio publikoaren erabilera, zergatik ez 
hizkuntzarena? Horrek beste estatus bat 
emango liokeelako. Euskaldunok behar 
beharrezkoak ditugu euskarri juridikoak, 
nahiz eta hauen gainetik daudenak ez 
izan guk nahi genituzkeenak. Gaur egun 
gaztelania derrigorrezkoa da eta euskara 
hautazkoa. Langile publikoek ere badaki-
te ez dutela gainetik halako betebeharrik, 
baina euskaldunok behar ditugu.

euskaldunoi euskara tarteko egiten 
zaizkigun erasoek gaitzespen handia 
jasotzen dute eta euskal Herri zaba-
lean antolatu gabeko milaka euskal-
tzale daude. euskaraldia pasa berri 

dugu, milaka lagunek hartu dute 
parte. martin kitto kazetariak iro-
niaz zioen orain “isunaldia” hasi zela. 
mugimendu euskaltzalearen borroka 
nola ikusten duzue?
A. Zarraga: Berrian gai honen inguruan 
idatzi nuen artikulu bat. Euskaraldia bere 
gorabeherekin eredugarria izan da, bai-
na ikuspegi psikosozialari eragiten dio. 
Badira hain serio hartzen ez diren beste 
eremu batzuk, adibidez, hizkuntz esku-
bideena edo hezkuntza sistemak ez due-
la behar bezala euskalduntzen. Neurri 
zorrotzak hartu eta baliabideak jartzea 
eskatzen du horrek. Kanpaina mediatiko 
handiak egiten ditugu, horretan oso tre-
beak gara, baina gero beste gauza batzuk 
aztertu gabe pasatzen ditugu. Beste adi-
bide bat jartzearren, euskaltegiek izan 
duten papera eta egun dutena behintzat 
aztertu egin beharko genuke. Azterketa 
sakona eta neurri eraginkor eta haus-
nartuak atera behar dira. Unibertsitate 
mailan ikerketa ugari egiten dira, baina 
gero ez dute islarik benetan gure egune-
rokoan, edo euskalgintzaren tresnak ez 
daude horretara egokituak. Egokitzapen 
prozesu serio bat behar dugu.
e. Alvarez: Badirudi zerbait mugitzen 
ari dela. Jende asko dago, baina atomiza-
tuta, elkartze potente bat falta zaigu. Az-
ken aldian diskurtso berri baten beharra 
ere azpimarratu da. Falta da klika edo 
zerbait: aktibazioa, trinkotzea, helburu 
berriak jarri, dena ordenatu, hamarkada 

honetan nora joango garen erabakitzea, 
nora iritsi nahi dugun hurrengoan, nola 
egingo dugun hori, pixka bat hausnartu 
eta aurrera jarraitzea.

Aurrera begira zuen kasuetan zer?
A. Zarraga: Helegitea jarria diegu bi isu-
nei. Trafikokoak ez du biderik, isuna jar-
tzen badidate hemendik aurrera ezingo 
da bide hori erabili, eta hori kristoren 
traba logistikoa izango da Bilboko jaie-
tan, bide naturala delako txoznagunetik 
ateratzeko. Beste isuna juridikoki oso 
argia da, nik euskaraz “puta chula” esan 
niola dio udaltzainak, eta nik nahi dut 
berak adieraztea ea nola esaten den hori 
euskaraz. Ikasleei ere irakatsiko diet. 
Uste dut ez direla astotik jaitsiko, jarrai-
tuko dutela eta isuna ezarriko didatela. 
Aktibaziorako besterik ez bada ere, jai 
bat egingo dugu, dirua ateratzeko Bilbo-
ko euskalgintza astintzen saiatzeko. 
e. Alvarez: Errekurtsoa jarriko dugu guk 
eta ikusiko da zertan geratzen den. Ho-
nek balio behar du jendea animatzeko 
salaketarako. Ikusi behar da komunitate 
bat badagoela, babesa egongo dela eta 
eraso eta urraketa horiek salatuko di-
tugula. “Ez zaizu zuri bakarrik gertatu, 
oso ohikoa da, eta zure atzean egongo da 
jendea zu zaintzeko, babesteko, isunak 
iritsiko balira era kolektiboan ordaintze-
ko, bidean ahal dena egiteko”, da mezua. 
Guzti honek balio dezala hurrengoek in-
darra sentitu dezaten. 
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Zure liburua irakurtzean kontzeptu 
batzuk gaizki ulertuta zituela 
konturatzen da bat, “monogamia” 
kasu. Praktikatzat jotakoa, 
sistema da izatez.
Oraintsu arte maitasun kontuak zokoratu 
egin dira, eztabaidarako espazio nagusiak 
publikoak —eta ondorioz maskulinoak— 
izanik, ez zen gaiaz hitz egiten. Monoga-
mia praktikatzat jo izan da zuzenean, eta 
ez da hala. Praktika bat balitz, nola azaldu 
denok praktika berbera izatea? Hori era 
sistemikoan besterik ezin daiteke azal-
du. Monogamia sistematzat jotzeak, de-
rrigortu egiten gaitu egiten duguna eta 
gertatzen zaiguna eremu kolektiboan eta 
politikoan kokatzera. 

monogamiaren egitura piramidalaz 
ohartu ezean, polimaitasuna berau 
errepikatzera kondenatua dagoela 
diozu.
Hala da, eta ondorioz monogamian ema-
ten diren bazterketa berdinei ematen zaie 
bide polimaitasunean ere. Piramidea exis-
titu bitartean, gailurrean ez da denontza-
ko tokirik izanen. Era berean, denontzako 
tokia egitea ez da dirudien bezain sinplea, 
problematikoa da oso. Egiteko horretan, 
sarri justiziaren etika agertzen da zain-
tzaren etikaren ordez, eta harremanak, 
besteak beste, modu patriarkal eta kapi-
talistan ulertzen hasten gara oharkabean: 
“Zuk bost harreman badituzu nik ere ho-
rrenbeste nahi ditut” bezalako logikak 

“Lagunak baino ez gara” esaldiaren gisakoak adibidetzat, 
monogamia harremanak hierarkizatzen dituen sistema 
piramidala dela defendatzera dator brigitte vasallo (bartzelona, 
1973) bere azken argitalpenarekin. Oveja Roja argitaletxearekin 
Pensamiento monógamo, terror poliamoroso (Pentsamendu 
monogamoa, polimaitasun terrorea) saiakera aurkeztu berri du 
idazle eta ekintzaile feministak. Monogamiaz, polimaitasunaren 
desbideraketa neoliberalaz eta harremantzeko paradigma 
berrien beharraz mintzatu gara berarekin.

TEsTUA I AMAIA LEKuNbERRI ANsoLA
ARgAZKIAK I IbAI ARRIETA

Nahikoa da maitasun 
erromantikoaren 
propaganda egiteaz

Brigitte Vasallo
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agertzen dira, indarkeria mordoari bide 
ematen diotenak. Agian ez ditut behar 
edo ezin ditut neure gain hartu bost ha-
rreman, beharbada hirurekin hobeto 
nago eta errazagoa zait dena.

Polimaitasuna logika neoliberala-
ren arabera ulertzeko joera nagu-
situ dela kritikatu duzu. Diozunez, 
buffet bat bailitzan antzematen da, 
zeinetan norbanakoak kontsumogai 
bilakatzen diren.
Polimaitasunean, buffetean bezala, sa-
rri nagusitzen den pentsamendua da 
hurrengoa: “Libre denez, guztiarekin 
aurrera”. Nahiz eta digerigarria izan ez, 
zerbitzariei gutxi ordaintzen zaiela ja-
kin, edo kontsumo mota hori jasanga-
rria ez dela begi bistakoa izan. Ordura 
arte urritasunean eta giltzapean bizi 
izan garela ondorioztatuta, kontsumo 
arduragabearen bidez desastrea eragi-
ten dugu “aske” sentitzeko. Nik nahiago 
dut hain aske ez sentitu, horrela guz-
tiok lasaiago eta emozionalki lagun-
duak bagaude. 

Polimaitasunaren izenean, aldibe-
rean edo serian harreman monoga-
moak izaten dituenik ba omen da.
Monogamia apurtzeko saiakeran biko-
tekide kopuruari bakarrik erreparatuz 
gero, monogamia praktikatzen jarraitu-
ko dugu. Etengabe ikusten ditugu halako 
adibideak: norbanakoak horrela harre-
mantzen dira bizitzako aro “abentura-
zalean”, baina egiaren ordua heltzen de-
nean, erreproduzitzeko asmoa izan ala 
ez, bikote erreproduktorea eta bizitza 
egonkorra eratzen dituzte. Iraultzaile-
tzat jotako hura anekdota huts bilaka-
tzen da, ziurrenik burgesak izango diren 
ilobei kontatzeko modukoa.

izatez monogamoak diren praktikak 
infiltratu zaizkio polimaitasunari?
Polimaitasuna modan jarri da, eta horrek 
eragin du identitate baten bueltan erai-
kitzea, ez ezinbestez praktika batzuen 
bueltan. “Etikoa bada polimaitasuna da, 
polimaitasuna bada etikoa da” baiezta-
pena horren adierazle. Guzti hau maila 
identitarioan ematen ari da, baina non 
daude praktikak? Non dago eta zein da 
etika? Nork definitzen du?

monogamia naturaltzat jo dugu, 
nahiz eta hau indarrera inskribatu 
diguten araua izan. beronen 
ezarpena historian non kokatzen 
den behatzeko ariketa egin, eta 
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estatu klerikal eta kapitalistaren 
sorrerarekin topo egin duzu. Nola 
eragin zuen harremanetan?
Behin betikotasunez. Eraikitze proze-
suan zen estatu kapitalistaren eta eliza 
kristau katolikoaren botereen artean 
aliantza argia eman zen Europako he-
goaldean. Zehazki, beraien beharriza-
nekin bat egiten zuen jendarte mota 
eraikitzeko batu zituzten indarrak. Hala 
bada, elizak bizitzeko era ezberdinak 
suntsitu zituen, kristauak asko. Beraien 
interesekin bat ez zetozen bizimoldeei 
‘sekta heretiko’ deitu zieten, izatez ez 
sekta ez heretiko ez baziren ere. Inkisi-
zioak eman zien izen hori, hauen sun-
tsipenari ekiteko. 

Sektatzat jotako komunitateetan sexu 
harreman askotarikoak ematen ziren, 
era komunitarioan eta erreprodukzio 
helbururik izan beharrik gabe. Generoak 
lausoagoak ziren gainera, ez bilakatu di-
ren bezain zurrunak, eta desparekotasu-
na askoz txikiagoa zen. Baina hori guztia 
suntsitu egin zen, kapitalismoak oso gi-
zonak diren gizonak eta oso emakumeak 
diren emakumeak behar baititu. Eta hori 
monogamiaren bidez eraikitzen da.

gizon oso gizon eta emakume oso 
emakume horiez mintzatzeko 
erregistro marka darabilzu liburuan.
Bai, zeren erregistro markadun emaku-
me© eta gizonetaz© ari garenean, ez 
gara mintzo gutako inortaz. Erregistro 
markadun gizon eta emakumeak gure 
bizitzetan daude, baina eredu gisa, eta 
eredu hortara bultzatzen gaitu etengabe 
sistemak. Horrek, alde batetik, gure bi-
zitzetan eragiten du; bestetik, gure bizi-
tzek eredua bera elikatzen dute. Zirkulu 
biziotsu bat da. Erregistro marka balia-
garria iruditzen zait hau guztia bistaratu 
eta gizon zein emakume eredu horiek 
kapitalismoarekin lotzeko.

‘Disney maitasuna’ deitu duzunari ere 
jarri diozu erregistro marka.
Zure maitasun istorioa, besteena ez be-
zala, betierekoa eta letra larriz idaz-
ten den horietakoa dela pentsatzeko 
joeraren oinarrian dago Disney maita-
suna©. Horren adierazle da, adibidez, 
buruan darabildan Jennifer Lopezen 
abesti bat, zera dioena: “Ez nik ez zuk, 
ez daukagu kontrola”. Eta nire buruari 
galdetzen diot: nork dauka kontrola or-
duan? inork ez? bietako inork ez badu 
kontrola, argi eta garbi, sistemaren es-
kuetan dago. Disney maitasuna ez dela 
existitzen ohartu behar gara, eta maita-

sun kontuen gainean daukagun eraba-
kitzeko gaitasunaz jabetu. Horrez gain, 
bai gure zein gurekin harremantzen di-
ren pertsonen afektuen gaineko ardura 
dugula argi izan behar dugu.

kontzientzia hartzeari dagokionez 
lan ederra daukagula, alegia.
Ikerketa batek zioen maitemintzen den 
garunak kokaina kontsumitzen due-
nak bezala jokatzen duela. Hala bada, 
ulertzen da kokaina kontsumitu edo-
ta maitemintzearen ondorioz, garunak 
jokabide jakin bat duela. Eta 
diot nik: ez da izango mai-
tasunarekin drogekin 
bezala harremantzen 
garela, eta horrega-
tik jokatzen duela 
garunak jokatzen 
d u e n  m o d u a n 
maitemintzean? 
Sintomei behatuz 
gero, esan daiteke 
hala dela: insom-
nioa, arnasa falta, 
sabela itxita, antsie-
tatea, paranoiak, me-
moria falta, eta abar. Nola 
liteke maitemintzea bezalako 
gauza eder batek hainbesteko ondoeza 
sorraraztea? 
 Interesgarria deritzot hau guztia sis-
temaren baitan kokatzeari, beronen 

gainean hausnartzeko. Uste dut hitz 
egin beharra daukagula, ezinbestekoa 
da maitasun arloko deskalabruak denoi 
gertatzen zaizkigula onartzea. Halako-
rik egin ezean, eman dezake sistematik 
ateratzeko gai den jendea badela, eta 
horrek ez dauka inolako zentzurik, de-
nok bizi baikara honen baitan, gauzak 
ahal ditugun hobekien eginaz. Gaine-
ra, komunitateak berebiziko garran-
tzia dauka hemen: norbera heltzen ez 
den hausnarketetara heldu daitezke 
besteak, eta horrek ahalbidetu egiten 

du maitasun harremanetan 
ikusten ez ditugun zen-

bait gauzetaz ohartzea, 
komunitateari esker. 

Hainbeste indarke-
ria barnebiltzen 
dituen maitasu-
naren esparruan, 
hau oso garrantzi-
tsua da. Ez baika-
ra ari gure maita-

sun buruhausteez 
soilik, feminizidioez 

ere ari gara.
Nik asko zirikatzen 

ditut sare sozialetan be-
raien bikotekideekin ateratako 

argazkiak jartzen dituzten feministak. 
Nahikoa da maitasun erromantikoaren 
propaganda egiteaz, ardura kolektiboa 
dugu kontu honi dagokionez.  

bai gure zein gurekin 
harremantzen diren 
pertsonen afektuen 

gaineko ardura dugula 
argi izan behar dugu

bRIGITTE VAsALLo І 35



Otsailak 17, 2019

komunitatearen garrantzia 
azpimarratu duzu. Honen 
gainbeherak ere lotura zuzena du 
estatu klerikal eta kapitalistaren 
sorrerarekin.
Garai hartaz diharduen Caliban eta Sor-
gina (Elkar) saiakeran Silvia Federi-
cik ez du monogamiaz hitz egiten, bai-
na bai sexu harremanak barnebiltzen 
zituzten komunitate festez. Sexu ha-
rremanok komunitarioak ziren eta ez 
zuten helburu erreproduktiborik, ha-
rremantzeko era bat gehiago besterik 
ez zen sexua, hori baita izatez. Baina 
kriminalizazioaren eta desparekotasu-
naren bitartez gorputzen eta sexuali-
tatearen gaineko kontrola ezarri zen, 
plazera eta existentzia bera konplikatu 
dizkiguna. 

sistema monogamoaren baitan, 
norbanakoak identitatea 
bikotekidearen arabera eraikitzen 
duela diozu. Hala bada, hausturak 
identitate galera bezala bizi ditugu.
Haustura kodeak finkatuta daude, oso 
argiak eta biolentoak dira, eta zorroz-
ki jarraitzen ditugu honetaz guztiaz 

kontzientzia hartu eta bestelako haus-
turak planteatu ezean. Nire bizipene-
tan oinarrituta esan dezaket bestelako 
hausturak posible direla, nahiz eta sis-
temaren aurka egitea eskatzen duten, 
baita ingurukoek esaten dizutenaren 
kontra aritzea ere maiz. Aukeratu de-
zakegu bikote izandakoaren kontrako 
gudarik ez hastea, eta haustura polit 
bati bide ematea. Horrek ez du esan 
nahi mingarria izango ez denik, mina 
sentitu eta dolua pasa behar dira. Kon-
tua da aukeratu egin daitekeela mina 
eta dolua nola pasa. Harreman bat ete-
tea eta norbaiti bihotza erdibitzea gau-
za ezberdinak dira.

monogamoa sistema zapaltzailea 
den heinean, erresistentzia egin 
behar zaiola defendatzen duzu.
Bai, maitasunetik ahal izatera. Erre-
sistentzia egiteak ez baitu ezertarako 
balio gure kontra etorriko bada. Ibil-
bide luzea daukagu aurretik, segidan 
akitzea ekidin behar dugu. Egunero-
koa eta etengabea den erresistentzia 
behar dugu, kontzientzia eragiten 
duena. Ez gaudela prest? kapitalismoa 
suntsitzeko ere ez, nor dago halako 
ezertarako trebatua? Baina nire us-
tez hori ez da aitzakia ez borrokatzeko 
eta indarkeria eragiten duen sistema 
hau elikatzen jarraitzeko. Eta sistema 
monogamoaren kontra borrokatzeak 
ez du esan nahi zazpi bikote 
izan behar dituzunik. Sin-
plista litzateke halakorik 
ondorioztatzea, hain 
konplexua den arazo 
baten aurrean. Gure 
arrazoiketa errea-
litatearen konple-
xutasunaren mai-
lan egon behar da.

N i k  a n t i k a -
pi ta l ismoarekin 
a l d e r a t z e n  d u t : 
kapitalismoaren di-
mentsioaz eta honek 
gure bizitzetan daukan 
eraginaz ohartzen gara, 
eta aterabideak bilatu. “Mendi-
ra noa bizitzera, eta behar dudan oro 
neure kabuz ekoitziko dut” bezala-
ko irtenbideak ez dira aproposenak. 
Alabaina, kapitalismoari egunez egun 
erresistentzia egiteko praktika ugari 
badaude, berau arrakalatzeko asmoz 
martxan jartzen ditugunak. Monoga-
miaren kontuarekin berdin egin behar 
dugula uste dut.

bestetik, indarrean den polimaitasun 
neoliberalaren aurrean, komunitatea 
eta zaintza ardatz dituen bestelako 
paradigma bat aldarrikatzen duzu. 
Ez da gauza berria sistemak disidentziak 
bereganatzeko duen joera. Borroka bat 
modan jartzea berau harrapatzeko aha-
legina da. Hor sartzen dira jokoan egu-
nerokotasunean eta gure sareetan prak-
tikan jarri ditzakegun erresistentziak. 
Ez da erremedio magikorik existitzen, 
baina baditugu martxan jarri daitezkeen 
prozesuak, txikiak diruditen arren oso 
eraginkorrak direnak. Monogamoak ez 
diren harreman mota asko egon badau-
de, esanguratsuak iruditzen zaizkida-
nak. Eta espero gabeko tokietan eraikiak 
izan dira: bazterretan.  Paradigma be-
rriak ez baitira sistemaren bazter mo-
dernoetan sortuko. Benetan baztertuak 
izan diren izkinetan, hor sortzen dira 
erresistentziak, beharrizan hutsagatik. 
Eta asko erakutsi diezagukete.

“Polimaitasun terrorea” 
aldarrikatuz ixten duzu liburua. 
Zeri egiten dio erreferentzia 
termino horrek?
Terminoak ildo asko ditu: batetik, izua 
eragiten dugu polimaitasunaren alde-
ko diskurtsoarekin, ideia edo diskurtso 
sinplista bat hedatu delako honen buel-
tan, jendeari pentsarazten diona gaiaren 

inguruko hausnarketei bide emanez 
gero bikotekidea izateari 

utzi beharko diola, edo 
aldi berean hainbat 

h a r re m a n  m a n -
tendu beharko 

dituela; beste-
tik, polimaita-
sun neolibera-
la praktikatuz 
geure kontra 
darabilgun te-
rroreari egiten 

dio erreferen-
tzia;  erlazioak 

mantentzeari, in-
guruari edo hauskor 

izateari diogun terrorea 
ere barnebiltzen du, oso go-

gorrak iruditzen zaizkidan terroreak.
Baina batez ere, terrorea hedatzeko 

deia da, beti ere patriarkalak ez diren 
bideetatik. Terrorea ereitea, goberna-
gaitz bilakatu gaitezen. Horretarako, 
ordea, arrakalak egin behar zaizkio sis-
temari, eta beronen kontrako praktiken 
bidez egin erresistentzia, ez diskurtsoa-
ren bitartez. 

Polimaitasuna modan 
jarri da, eta horrek 

eragin du identitate baten 
bueltan eraikitzea, 

ez ezinbestez praktika 
batzuen bueltan
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Benetako 
antzinako ogia
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Milagro (Nafarroa), 860. Kordo-
bako emir Muhammad I ibn Abd 
ar-Rahmanen erasoaldi batean, 

Gartzea Enekoez Iruñeko bigarren erre-
gearen seme Orti eta biloba Oneka atze-
man zituzten, eta Al Andaluseko hiribu-
rura eraman.

20 urtez bahituta izan ondoren itzuli-
ko ziren Iruñera; Orti I.a Gartzez errege 
izendatuko zuten aita hil zenean eta One-
ka Azeari Antso Larraungoa lehengusua-
rekin ezkonduko zen bigarrenez. Baina 
ez zituzten giltzapean gatibu izan; erre-
ge leinuari zegozkion era handiak izan 
zituzten Kordobako gortean eta emire-
rriko agintariarekin harreman adeitsu 
eta estuak izan zituzten. Batez ere One-
kak, emirraren seme eta oinordeko Abd 
Allahrekin ezkondu baitzen lehenengo 
aldiz. Baina ez zen emirraren familian 
odol baskoia sartzen lehena izan. Beti 
ere Ibn Hayyan, Al-Udri eta garaiko beste 
kronikari batzuen arabera, Abd Allahren 
ama ere baskoia zen.

Onekak eta Abd Allah I.ak hiru se-
me-alaba izan zituzten. Muhammad II.a 
semea izango zen hurrengo emirra eta 
hark ere emakume baskoia hartuko zuen 
emaztetzat: Muzna.

Muhammad eta Muznaren seme Abd 
ar-Rahman III.ak bere burua kalifa izen-
datu zuen eta Kordoba Mendabaldeko 
Kaliferriaren hiriburu bihurtu. Bilakae-
ra hura justifikatzeko, omeiatarren oi-

nordeko zela argudiatu zuen, Mahoma-
ren oinordeko, beraz. Baina baskoien 
seme, biloba eta birbiloba izaki, bas-
koietik gehiago zuen arabiarretik baino. 
Ibn Hayyanek jaso zuenez, Al-Andalu-
seko lehen kalifa ilegorria zen, azal zu-
rikoa eta begi urdina, eta ilea hennaz 
tindatzen omen zuen itxura arabiarra-
goa izateko.

Eta hala ere, Maryam baskoiarekin ez-
kondu zen. Haien seme Alhaken II.ak ere 
Subh izeneko esklabo baskoia hartu zuen 
haremean. Atal honetan bertan jaso ge-
nuenez (ARGIA, 2508. zenbakia), Subhek 

Hisham kalifaren ama izateaz gain, bene-
tako botere politikoa lortu zuen, hasie-
ran Almanzorrekin batera eta, ondoren, 
haren aurka jardunez.

Almanzorren seme Abd ar-Rahmanek 
ez zuen lortuko kalifa tituluari eustea, 
1009. urtean hil baitzuten. Kaliferria Tai-
fen erresumetan zatituko zen orduan. 
Baina ezetz asmatu Abd ar-Rahmanen 
ama Abda nongoa zen? Baskoia, jakina. 
Gartzea Santxez II.a Ikaratia Iruñeko 
erregearen arreba zen, Antso Nagusia-
ren izeba, beraz, eta sorterrian Urraka 
esaten zioten. 

Al-Andaluseko 
emir eta 
kalifa baskoiak

NAGoRE IRAZusTAbARRENA uRANGA
@irazustabarrena

Agripina ez omen zen hain gaiztoa

Agripina Gaztea (K.o 15-59), Kaligula-
ren arreba, Klaudio osabaren emaztea 
eta Neron ama, bere maltzurkeriagatik 
eta, besteak beste, senarra hiltzeaga-
tik da ezaguna. Baina Emma Southon 
historialari ingelesak haren biografia 
argitaratu berri du, bestelako irudia 
azalduz. “Diplomazialari eta politikari 
bikaina izan zen. Bere izenean agintzen 

utzi izan baliote, enperadore handitzat 
genuke, esaterako, Marko Aurelio be-
zala”.  Tazito eta Suetonio historialarien 
bidez izan dugu nagusiki Agripinaren 
berri, beti ustelkeriari eta gaiztakeriari 
lotua, baina, Southonen arabera, “soilik 
gizonezko boteretsuekin erlazionatuta 
aipatzen da testuetan, haien ekintzen 
menpean”. bA
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jAKobA ERREKoNdo
jAKOBA@BIZIBARAtZeA.eus

abadiñoko SanblaSetan, Salgai ziren  
hurritz-makilak. nola aukeratu?

Zuraren eta egurraren garaia izan ohi da negua. Gure kul-
turan erabiltzen diren gehienak neguan mozten dira. Zura 
gogorrak, iraunkorrak, tentsio eta indar handiak jasan 

behar izango dituztenak, ilbehera hauetan botako dira. Ilgo-
retakoak eta beste urte sasoi batzuetakoak izango dira zura 
bigunak edo lantzen errazak eta malguak emango dituzten en-
borrak botatzeko lanak. 

Zuraren antzera gertatzen da egurrarekin. Su bizi eta gar 
handiak emateko egur arinak ilgoran botako dira; aldiz, gar ahu-
lagoa baina txingar iraunkorragoa emango duten egur trinko 
astunak ilbeheran. Horiek ere bakoitza bere sasoian. 

Abadiñoko Sanblasetan azienda orraztu berrien erakustokia-
ren aldameneko baxter batean gizaseme batek hurritz-makilak 
(Corylus avellana) saltzen zituen. Makila aukera ikusgarria era-
kusten zuen: zuri, gorri, nabar, arre, mehe, lodi, motz eta luze. 
Lagunak makila bat nahi zuen, eta beretzako egokiena zein zen 
erabaki ezineko tarte luzeak garai batean tratuan nola aritzen 
ziren ekarri zidan gogora. Meheak ditu gustuko, mehea eta lu-
xea. Eta zein kolorekoa? Zuria, gorrizta? Hauxe polita. Ekarri 
hona. Hartu, beheko muturra oinaren kontra jarri, goiko punta-

tik esku eskuinarekin heldu eta ezkerrarekin erditik makotzen 
saiatu. Dotore okertu da, baita, utzi orduko, bere on zuzenera 
etorri ere. Besazpirainoko makila mehe zurizta etxerako. Etxe-
rako bidea egin aurretik, azokan ugaria zen bi hankako ganadua 
gobernatzeko ederki etorri zitzaion, izan ere, giro zen ba! 

Makotu edo okertu eta bere onera bueltatuta, atzera zuzen
-zuzen geratze hori bilatzen da hurritz-makilan. Sasi aihena 
jotzean, sasiz berro zoazenean eta sasi-sastraka salto eginda 
igarotzeko, inori bizkarra berotzeko edo bide-zidorrean behera 
makilak heldu behar zaituenean, hori behar da, egur malgua, 
bihurkorra eta era berean zimela. 

Hurritz-makilak edo hurritz-zigorrak egiteko azaroko il-
goran hurritzaren altsumak mozten diren hurritz-txarakan, 
hurritz-sastraka eta hurritz-malda ugari izan ohi da. Hurritza-
tik datorrena. Mitxel Elizanburuk 1890ean idatzi zuen: “Uzta 
hur-ondoa ageri da hur handietarik; urritza, hur ttipietarik”. 
Beraz, hur ale handia landua da, etxekotua, hurritzetik gure 
kulturak sortua, eta arbola hurrondoa edo uzta hurtzea. Hurri-
tza basa da, ale ttikia ematen duena. Makilatarako eta zigorre-
tarako alde ederreko zimela dena. 

hurritza edo 
hurrondoa
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GARAZI ZAbALETA
@tIRIKItRANN

gaztaina 
biziberritzeko 
elkarte berria

BIdARRAI

Azaroan sortu zuten Bidarrain Gaz-
taina Elkartea, eta urtarrilaren 
bukaeran egin dute elkartearen 

lehen biltzar nagusia. Luhuso, Makea, 
Lekorne, Heleta eta Bidarraiko hainbat 
nekazari eta auzapezek hartu dute par-
ten, gaztainaren etorkizunaz kezkatuta 
eta hura sustatzeko xedearekin. “Ari gara 
pentsatzen mendi zola hauetan zer pro-
dukzio sar daitekeen, eta hor bada au-
kera bat, jada badauden gaztaindegiak 
zertan diren ikusi, lur eremuak garbitu 
eta jendeari horiez baliatzeko aukera 
emateko”, azaldu du Jean Michel Anchor-
doquy Bidarraiko auzapezak Euskal 
Irratietan. 

jApoNIATIK EusKAL hERRIRA
Historia bitxia du gaztainak gurean: gaz-
tainondoak bertan ohikoak ziren arren, 
1870 inguruan gaitzak jota galdu ziren 
gehienak. 1909. urtean urrundik iritsi 
zen egun hemen zabalduta dagoen gaz-
taina barietatea: Japoniara joandako 
bi misiolari euskaldunek ekarri zuten 
gaztaina japoniarra Euskal Herrira. Ipar 
Euskal Herritik hasi zuen bidea gaztaina 
iritsi berriak, Sarako eta Zuraideko lan-

daketa handietatik. Gerora, gure geogra-
fia guztiko basoetara zabaltzen joan zen. 

Gaztaina Elkartearen bultzatzaile na-
gusietakoa den Beñat Itoiz gaztainarekin 
esperimentatzen aritu da azken urtee-
tan, eta uste du garai batean gurean izan 
zuen garrantzia eta ekonomia berresku-
ratu litekeela: “1958an gaztainaren mer-
katu ugari izaten ziren astero Bearnon 
eta Ipar Euskal Herrian. Bistan da bizi-
tzan eta ekonomian egondako aldaketek 
gaztaina uztea eta ahanztea ekarri dute-
la, baina jendearen gogoetan beti man-
tendu da gaztainarekiko lotura“. 

GAZTAINAK FoRMA uGARI
Bidarrain duen tailerrean gaztainarekin 
produktu ezberdinak egiten ditu Itoi-
zek: ogia, irina, krema, baita garagardoa 
ere. Jaki sanoa eta gure mendiei oso lo-
tua izanik, gaztainari dagokion garran-
tzia ematea da elkartearen helburuetako 
bat. Ahaztu gabe gaztainaren ekoizpe-
nak aukera ekonomiko berriak ere ekar 
ditzakeela: “Interesgarria izan daiteke 
zenbait gazterentzat gaztainarekin lotu-
tako proiektuak abiatzea”, dio Heletako 
auzapez Filipe Etxeparek. 

OTSAILAK 20
HeNdAIA
Erlauntza eta erleen onurak tailerra. 
14:30ean cpie-n.

OTSAILAK 22
GAsteIZ
Hazi ekologikoen sorkuntza tailerra. 
18:00etan Dehesa etxean (Olarizu).

OTSAILAK 22
BARAKAldO
Lorategiko landare bitxiak tailerra. 
11:30ean barakaldoko Natur gelan.

OTSAILAK 22
deIeRRI
Lur bankuak: Lurzaindia eta Red 
Terrae, bi kasu praktiko hitzaldia. 
17:00etan Deierriko Udaletxean.

OTSAILAK 22
OlARIZu
Haziak ereitea eta horiei buruzko 
lantegia dokumentala emango dute 
18:00etan Olarizuko Etxaldean.

OTSAILAK 22
ZIZuRKIl
Sagardoaren kondaira: Olimpotik 
Valhalara dastaketa. 19:00etan 
Atxulondo tabernan.

OTSAILAK 23
ZeANuRI
Ipiñaburu auzoko gaztandegira 
bisita Jon Etxebarria eta Puy Arrieta 
artzainekin. 18:00etan Dehesa 
etxean (Olarizu).

  IZeNA eMAteKO:  
gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus  
946 739 279

WWW.BIZIBARATZEA.EUS

EusKaL HERRiKo 
AGENDA
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MIREN osA GALdoNA
@Mirentx_U

1985 LARRUN ALDIZKARIAREN LEHEN ZENbAKIA

Galderek erantzuna 
aurkitu zutenekoa

Baiona Bilborekin lotuko zuen benetako bidexaba-
la izanen omen genuen autopista. Negozio arrotz 
hura euskaldunen onerako izan zitekeen nolabait, 
egituratu eginen baikintuen bizkarrezur senidegarri 
batean. Gero eta multzo murritzagoa eta egunean 
baino egunean garrantzi ekonomiko eskasagoa zeu-
kan sektoreak nozitu zuen aurrerapena. Donostiako 
mugapean zegoen Intxaurrondo auzunean hemere-
tzi baserri suntsitu zituzten, nekazaritzako lursail 
handi bat azpiratuz. Usurbilen, besteak beste, Uda-
rregi bertsolaria zenaren Artikula Aundi baserria 
birrindu zuten. Intxaurrondon berriz egun kale izena 
den Otxoki baserria bota zuten, hura ere bertsoleku.        
 Ni naiz Otxoki deitzen nautena, hola zan gure etxea,    
 neronen bistan egokitu zan teilatuak lur jotzea,    
 hura ikusita nere barruak pasatu zuen trantzea!    
 Nere bihotzak dadukan penik ez da posible kentzea. 
   Terry del Valeko markesarentzat izan zen desja-
betzaren mozkina, baserritarretan banaka batzuk 
baino ez ziren lurjabe. Lau urte eman zituzten etxeak 
noiz botako zizkieten, eta hustu beharra era gogo-
rrean egin zen, indar armatuen begipean eta egun 
batetik bestera.         
 Hasarre xamar hartu gaituzte oso gorroto gogorrez 
 geren etxetik ateratzeko desafioka egurrez,
 andre eta gizon, zahar eta gazte, guziak hoien beldurrez,
 hilabetean famili asko egondu gera negarrez.   
      Patxi Lazkanok bi bertso sail egin zituen gerta-
kari honetaz. Lehenaren hiru bertso Basarrik argi-
taratu zituen La Voz de España egunkarian zeukan 
atalean, eta berehala zabaldu ziren kaltetuen, he-
rritarren eta bertsozaleen artean. Beldur pixka bat 
pasatu behar izan zuen Patxi Lazkanok, 1975-76 
urte haiek, izan ere... 

Berehalakotasunaren eta iraungi data geroz eta mugatuagoa duten 
kazetaritza lanen garaiotan, esan liteke sakontasunak eta haus-
narketak leku urria dutela. Egunerokotasunak pausarako tarte 

gutxi ematen duen arren bada hilabetean behin zaharberrituta plaza-
ratzen denik. “Sepia koloreko 16 orrialdez osatuta dago eta Argia aste-
kariarekin batera banatzen da hilabete bakoitzeko azken astean”. Horra 
Wikipediak gaurko gonbidatuaz diona. Ideiarik bai nor den? 
 1985an sortu eta 1994ra arte bere kabuz argitaratu zen Larrun aldiz-
karia. Egun Argiaren hilabetekaria den arren, urtero lau ale kaleratzen 
zituzten hastapenetan; urtaro bakoitzak Larrun berri bat zekarren be-
sapean. Ideia Pello Zubiriari zor zaiola inork gutxik eztabaidatzen du, 
baina zergatik hasi beste aldizkari batekin lanean, eskuartekoak nahiko 
lan ematen zuenean? Argi du Patxi Larrionek: “Guk galderak genituen, 
ez erantzunak”. 1991z geroztik Larrun aldizkariko zuzendari aritu zen 
Larrion. Mimoa eta miresmena darizkie bere hitzei argitalpen kuttunaz 
galdetutakoan, hala baino ezin baita ulertu argitalpen bakoitzeko ale 
bat gordeta izatea. 
 Maiztasuna eta diseinua salbu, ezberdintasun gutxi antzeman dai-
teke iraganeko eta egungo argitalpenen artean: gaur egun bezala, 
oihartzun handiko gaiak ziren orduan hizpide, beste hedabideetan 
ahots urria zutenak. “Gaia edozein izanda ere, zenbaki bakoitzean el-
karrizketa sakon eta luze bat sartzen genuen. Mamira iristeko galderak 
egin behar baitira, eta hasieran esan bezala, guk galderak baino ez ge-
nituen”, dio Larrionek. Berarekin batera kolaboratzaile ugarik osatzen 
zuten Larrun 90eko hamarkadan. Urte loriatuen ostean, bada, ekaitza 
krisi moduan iritsi zen, eta argitalpena eten behar izan zuten hiru ur-
tez. 23. zenbakia izan zen Larrionen ardurapean plazaratutako azkena; 
ez zen izan behin betiko agurra ordea. 1998an Argiako lan taldeak be-
rriz ekin zion Larrun idazteari, egun duen dinamika eta forma emanez. 
Eraberritzen jakin badu ere, oinarriek sendo iraun dute denboran, eta 
xede bera izaten jarraitzen du: gai bakoitzaren mamia aurkitzea, eta 
hari-mutur ezberdinak jorratzea. Jarrai beza urte luzez erraiak azalera-
tzen, egunerokoari pausa ematen, kontzientziak astintzen. 

Larrun aldizkariaren lehen 
zenbakia. 90 orriko liburuxka 

zen hasiera hartan.

KoLdo IZAGIRRE
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argia Jendea azoka.arGia.EUs
AZOkA

NOLA DA “MUSUTRUK”?

Ostegunetan 10:00etan jartzen ditugu 
Argia jendearentzat musutruk dauden 

gaiak eta zozketarik gabe, bizkorren 
eramaten dituenarentzat dira. 

Ondasunak banatu ditzagun, urtean 
musutruk gai bat hartzea eskatzen da.
denon esku dago Argia Komunitatea 

elikatzea, bakoitzak ahal duena 
besteen esku musutruk jarrita.

Gure lana egitea albiste bilakatu dute 
beste behin ere, tamalez. Funtzio-
nario publikoen jardun publikoa 

espazio publikoan grabatu eta publikoki 
zabaltzea da berriz ere leporatzen digu-
ten “delitua”. Zehatzago esanda, 22125 eta 
23044 gisa identifikatu diren bi ertzainek 
salaketa jarri dute Argiako kazetari Lan-
der Arbelaitz Mitxelenaren aurka, 2018ko 
maiatzaren 21ean Donostian pertsona bati 
hizkuntza eskubideak nola urratu zizkio-
ten grabatu eta zabaltzeak “iraindu” ditue-
la esanez.
 Gogora ekarri nahi dugu, hain agerikoa 
izan zela euskaraz bizi zen Eneka Alvarez 
herritarraren eta erdaraz aritzera behartu 
nahi zuten ertzainen arteko kasua, ezen 
Ertzaintzak berak publikoki barkame-
na eskatu baitzuen irailean, maiatzaren 
21eko gertaeretan “hizkuntza eskubideak 
ez bermatzeagatik”.
 Hizkuntza eskubideak ez babesteaga-
tik botere publikoak barkamena eskatzea, 
euskaldunoi arraro egiten zaigu oraindik. 
Keinu osasungarria izanik ere, oso gu-
txitan gertatzen den zerbait delako. Eta 
horrek lotura zuzena dauka oso ohikoak 
zaizkigun eraso euskarafoboak grabatzeko 
zailtasunarekin. Hau salbuespena izan da.
 Baina edozelan ere, eta Ertzaintzak bar-
kamena eskatu badu ere, bi ertzainek bik-
timaren aurka jo dute –Mozal Legea era-
biliz, 600 euroko isuna ezarri diote–, baita 
urraketaz informatu zuen Argiaren kontra 
ere. Polizia hedabide baten kontra, kazeta-
ritza egiteagatik. Azken urteetan Europan 
nagusitzen ari den jarrera da. Informazio 

deserosoa publikatzen duten kazetarien 
aurka salaketak jartzen dituzte kazetariak 
beldurtzeko asmoz.
 Iñigo Cabacas auziko audioengatik Iñaki 
Soto eta Iñaki Iriondo Garako kazetariak 
deitu zituzten epaitegira; Ahotsa.info-ko 
lagunek, terrorismoa goratzea egotzita, 
deklaratzera joan behar izan zuten preso 
batzuen ongi etorriei buruz informatzea-
gatik; Ignacio Escolar eta Raquel Ejerique 
Eldiario.es-ko kazetariek epaiketa izan 
dute Cristina Cifuentesen kasua argitara 
ateratzeagatik. Eta Mozal Legearen meha-
txu eta aplikazio orokorrak gure jardun 
profesionala baldintzatzen jarraitzen du, 
2015ean onartu zenez geroztik, Hala Bedi 
eta Argiako kazetariek, besteak beste, 
ondo dakigunez.
 Poliziaren jardunaren berri emateak 
arriskutsua izaten jarraitzen du oraindik. 
Autozentsurari aurre egiteko “Grabatzea 
ez da delitua” kanpainan adierazi genue-
nez, Polizia grabatzea herritar guztion es-
kubidea da, funtzionario publikoen gaine-
ko gardentasuna eta kontrola bermatzeko, 
eta herritarrok gure burua babesteko du-
gun bide eraginkorra da.
 Ez da lehen erasoa Argiaren aurka, ezta 
kazetari honen aurkakoa ere. Eta aurre-
koetan jakinarazi genuen bezala, orain-
goan ere kalean gertatzen denari buruz 
informatzen jarraitzeko asmoa dugu.
 Komunitate sendo batek eusten du 
proiektu hau. Eta sostengu ekonomiko eta 
sozial horri esker kazetaritza independen-
tea egiten, Polizia grabatzen eta euskaraz 
bizitzen eta informatzen segituko dugu. 

Euskaraz informatzen eta Polizia 
grabatzen jarraituko dugu

ARGIAREN EGUTEGIAREN 
EUSKARRIAK

Karlos Irazu eskultoreak haritz zurez eta 
burdinez Argiarentzako eginak. Horman 
zintzilikatzeko gakoa dute atzealdean.

prezioA: 50 euro
Argiaren egutegia opari jasoko duzu.

IZAR ETxEBERRIAREN LAMINA
ARgIA Jendeak Musutruk eskuratu 
dezakegu 20x20cm-ko lamina hau. 

Otsailaren 21ean 10:00etan jarriko dugu, 
azoka.argia.eus webgunean bizkorren 

dabilenarentzat: ez da zozketa.

ARGIA  @argia
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Bilboko Errekalde auzoan entseatze-
ko lokala partekatzen du, egun, beste 
dozena erdi lagun eta musikarirekin 

Ibon Rodriguezek (Sestao, Bizkaia, 1978). 
Hiru piano / organo dituzte bertan. Ez 
litzateke leku txarra kantaren batzuk gra-
batzeko ere. Bere habitata du lokala; ero-
so sentitzen da instrumentu artean.
 Noranahiko belarria dauka musikari 
poliedrikoak; herri musikarantz beza-
la esperimentalerantz zuzendua modu 
nabarmenean, eta hortik aurrera, zein 
atzera, edonorantz. Txistulari eta dantza 
taldeetan aritua gaztetxotan, Eten rock 
esperimentaleko taldeko kide eta gida-
ri gisa lau disko plazaratu ditu; Xabier 
Montoiaren eta Mursegoren diskoetako 
ekoizle lanak egin izan ditu, eta Montoia-
ren beraren diskoetako nahiz zuzenekoe-
tako parte izan da, baita Borbor, Manett, 
Le Noise eta beste hainbat proiektutakoa 
ere. Gargaran bikote modura aritu izan 
da, ahots inprobisazioa eta esperimenta-
zioa ardatz izanik. Egun Txaranga Urreta-
bizkaian ere jarduten du, metal haize ins-
trumentuekin esperimentazioa lantzen 
duen talde zabalarekin.

 Bakarka aritu izan denean Ibon RG 
izenarekin aritu izan da; egin ditu ema-
naldiak eta grabatu ditu kantak; baina 
hau du bakarkako lehen diskoa. Disko 
bikoitza da Hil zara, hamasei kantaz osa-
turikoa eta hamar hazbeteko biniloan ja-
soa. Lehen aldean a capella kantatutako 
zortzi abesti bildu ditu (estudioz kanpo-
ko lekuetan grabaturik: bi bunker, ere-
mitorio bat eta leize bat). Bigarrenean, 
piano hutsaren laguntzaz kantaturiko 
beste zortzi (Eibarko musika eskolan 
grabatutakoak). Repetidor Kataluniako 
zigiluarekin plazaratu du lana, eta lehen 
kontzertuetako asko Katalunia aldean 
emango ditu. “Onena litzateke mikro-
fonorik gabe eta leku natural horietan 
jotzea, baina, horrek zailtasunak ditu”.

Hil zara II kantan, bi diskoei amaie-
ra ematen dien horretan, “kantu hau 
besterik ez zara” diozu errenkada ba-
tean. une honetan zu ere hauxe zara, 
kantu hau, disko hau?
Ez, ez nuke hori esango, saltsa gehiago-
tan ere banabilenez. Uste dut hau baino 
gehiago ere banaizela. Hitzak ez azaltzea 

nahiago dut baina justu zerrendatze hori, 
eta “kantu hau besterik ez zara” bertso
-lerroa, letrek iradoki dezaketen irmota-
sunari aurre egiteko kantatzen dut, pi-
sua kentzeko: “Kantu hau baino ez zara”, 
deus ez zara, alegia. Hil zara-ren ideia ere 
irekia da; esan diezaiokezu asko maite 
duzun bati edo asko gorroto duzun bati. 
Interpretazio asko izan ditzake: faltan 
botatzen duzulako edo nahiago duzulako 
berriro ez ikusi. Agian gehiegi azaltzen 
ari naiz, eta ez nuke hori nahi.

musika ulertzeko modu baten oso 
oinarrira joan zarela esan liteke; oso 
muinera joan zarela, kanta huts eta 
biluts horretara?
Bai, oinarrian kantua dago. Nire oina-
rria beti izan dira herri kanten moldeak. 
Baina nik herri kanta berriak sortu nahi 
izan ditut. Ematen du herri kantak ez 
dituela inork sortu, baina sortzaileak 
izan dituzte. Beti izan dut gustuko herri 
kantak abestea, besteen kantak abes-
tea; lagunekin geratu eta kantatzea. As-
paldian hiru lagun geratzen ginen hiru 
ahotsetara kantatzeko, tabernetan eta, 

Zer hoberik 
herriminaren kontra, 

kanta berriak 
egitea baino?

Herri kantaren erroetara jo du; esperimentazioaren esperientzia makulu, 
piezak entzulearen memorian irauteko nahia akuilu. Norabide, kolore, 

ertz eta instrumentu askotako musikaria da, baina ahotsean oinarrituriko 
disko gordin eta biluzia kaleratu berri du: Hil zara (Repetidor).

TEsTUA I GoRKA ERosTARbE LEuNdA @gerostarbe1
ARgAZKIAK I dANI bLANCo
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beste inolako pretentsiorik gabe. Ez ge-
nuen asmoa talde bat sortzeko. Zuberoa-
ko kantak hartzen genituen eta kantatu; 
baina horri buelta bat eman nahi nion, 
nire perspektibatik melodia berriak sor-
tu eta a capella egin.

errora jo?
Bai, errora jotzea da. Herri kantek duten 
gauzarik inportanteena da oso kantu bi-
ziak eta askeak direla, ez daudelako oso 
lotuta erritmo bati, harmonikoki ere oso 
biziak dira, etengabe aldatzen dira. Ez 
du inporta desafinatzeak, eta erritmo 
oso itxi batean ere ez doaz; askatasun 
horren bila ere nahi nuen jo kanta hauek 
egitean. Azkenean atera da disko bat a 
capella eta beste bat pianoan. Baina nire 
hasierako asmoa a capella hutsez egitea 
zen, eta esango nuke kanten ehuneko 
laurogeita hamarra a capella emateko 
sortuak direla, baita pianokoak ere.

Zure ibilbidearen une honetan senti-
tu duzu beharra biluztasun eta oina-
rri horretara joateko?
Aspaldi nuen behar hori, kontua da orain 

gauzatu dudala. Ekainean izango dira 
bi urte grabatzen hasi ginenetik, baina 
zenbait melodiak izango dituzte pare 
bat urte gehiago ere. Hor egon dira gor-
deak, sakelako telefonoan grabaturik eta 
abar. Melodiek denboran barrena beren 
bidea egin dute. Nire bakarkako ibilbi-
dean ahotsaren inprobisazioa landua 
nuen, biluztasun hutsean… beraz disko 
hau kaleratu aurretik eszenatokira igoa 
nintzen ahots hutsarekin, mikrofonorik 
gabe inkluso. Hori, beraz, ez zen arazoa, 
beti maite izan dudalako herri musika.

Herri musika nola ulertzen 
duzu zuk?
Beno, herri musika esatean, ez da soi-
lik popularra izatea, hori ere bai aka-
so… baina nire helburuetako bat zen 
gogoangarria izatea, melodia memorian 
geratzea. Kanta asko buruan dituda-
la esnatzen naiz askotan, eta hori go-
goangarri izatearen seinale da. Herri 
musikara jo nahi nuen daukan askata-
sunarengatik, baina ez soilik askatasun 
idealizatu horrengatik, askatasun tekni-
koarengatik baizik, ez duelako eskatzen 

ez berebiziko teknikarik ez halakorik. 
Nik ez dut neure burua kantari ontzat 
hartzen, eta are gutxiago birtuosotzat. 
Gehien gustatzen zaizkidan kantariak  
oso punk dira zentzu horretan.

Herri kanta bera nahiko punka ez al 
da berez?
Bai, baina nire belaunaldiak, edo nik 
neuk, kontrako norabidean jaso duela 
iruditzen zait: punk izeneko hori zen 
gauzak egitera bultzatzen zintuena, ez 
herri musika, konturatu gabe hori jada 
asmatua zuela folklore izeneko horrek. 
Dantza taldeetan izan dudan ibilbidean, 
eskola oso ontzat izan ditudan arren 
–errepertorio ikaragarri zabala ikasi 
dut bertan–, eszenatokiekiko mendeko-
tasun handia bizi izan dut, zentzu po-
pularretik aldendu samarra, trebeenen 
luzimendurako prestatutako koreogra-
fiak, partitura itxiak eta metronomoa. 
Eszenatokitik jaistean gozatzen nuen 
gehiago folklore hori, eta hala ikasi dut 
maitatzen, konturatu arte hasierako 
ideia harekin ez duela zerikusirik, zer-
bait librea eta bizia behar duela izan.

iBon rg
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Zure baitan nola ezkontzen dira 
punk kultura eta herri musika?
Nire ustez biek ematen dituzte gakoak 
ahalduntzeko, eta minimalismotik abia-
tuta gainera. Ezer gutxirekin potentzia 
handiko kontuak egiteko ahalmena, eta 
edonoren esku jarriz baliabideak.

Herri kanta berrien beharra nabari-
tu duzu?
Nik ez dut ezer asmatu; Zuberoako herri 
kantak dira erreferentzia nagusi, baina 

pixka bat nekatuta nengoen herri kanta 
zaharrak behin eta berriz kantatzeko 
joerarekin, herri kantak salbatu behar 
horrekin… Artxiboak daude eta salbatu-
ta egongo dira, ez dira behin eta berriz 
berritu behar. Herrimin handia dago ho-
rrekiko. Hala ere, ez dut ezeren kontra 
egin nahi izan. Asmoa izan da erreperto-
rio horri nire aleak gehitzea. Hemendik 
200 urtera ez dakit inor gogoratuko den 
kantu horiekin, baina hor egongo dira 
kantok… Eta 200 urte barru aurkitzen 

dituenak, ba goza ditzala, nik duela 200 
urtekoak gozatzen ditudan bezala.

Herri kanta gutxietsita dago?
Ezagutzen den apurra gainbaloratuta 
dago, eta herriminak jota. Denarekin be-
zala gertatzen da: ehuneko bost inguru 
ezagutarazi, eskuztatu eta matxakatzen 
da. Ezinezkoa da denera heltzea, ados, 
baina zenbat energia joaten zaigu ehu-
neko bost horren inguruan bueltaka?

Zuberoako herri kantek noiz harra-
patu zintuzten?
Beti egon dira hor, eta lagun artean beti 
gustatu izan zaigu parrandan abestea. 
Edozer gauza kantatzea, ez Zuberokoa, 
nahiko jarduera zoldatsua zen gure in-
guruan, hala ere. Serioago, edo finago 
etxartarren eta Robert Larrandabururen 
Eperra diskoarekin hasi ginen geratzen, 
2004 aldera.

Hala ere, idealizazio moduko bat ez 
al dugu “iparraldeko kantaeraren” 
inguruan?
Bertako kantaerak baditu ezaugarri be-
rezituak, melodia batzuk tonu laurdene-
tatik igarotzen dira eta ez da oso ohikoa 
gure inguruan. Baina horretaz gain, kanta 
sorta zabal eta ederra dute, eta gainera 
urtero egiten diren pastoraletarako idaz-
ten diren kantetako askok maila ematen 
dute, eta urtez urte gehituz doaz erre-
pertorio horretara, herri kantak dirudite 
sorreratik. Iazko Jean Bordaxarren Bela-

eZ dUt neUre 
BUrUa kantari 

ontZat hartZen, 
eta are gUtxiago 

BirtUosotZat. 
gehien gUstatZen 

ZaiZkidan kantariak 
oso pUnk dira 

ZentZU horretan
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ko Zaldüna-n badira bospasei kanta go-
goangarri. Eta zer hoberik herriminaren 
kontra, kanta berriak egitea baino?  

esperimentazioa batetik, herrikoi-
tasuna bestetik. izan liteke jende 
gehienarentzat ulertzen zail den 
bikote bat, eta zuretzat uste baino 
gertuago daudenak?
Bai, nik ulertzen dut esperimentaziotik 
datorrela dena, edozein konposaketa, 
akatsak egin eta akats horiek zuzen-
tzetik… Egia da zuzeneko inprobisazio 
kontzertuetan ez dagoela borragomarik. 
Hor egin behar dut aurrera, eta akats 
batek zabaltzen dizu beste bide bat. As-
kotan nahi ez duzun nota bat bihurtzen 
da ezinbesteko edo bai ala bai jarri beha-
rrekoa. Igual txarto zapaldu duzu tekla 
bat, eta hortik etorri da beste melodia 
bat. Gero kontua da esperimentala zeri 
esaten zaion…

Zeri esaten zaio?
Esperimentazioa hitz handiegi modura 
planteatzen da askotan. Askotan etike-
ta bezala geratu da. Nire ustez musika 
esperimentala da emaitza jakinik izan-
go ez duen prozesu bat. Askotan pen-
tsatzen dut ez daukala zentzurik disko 
esperimental bat grabatzeak, zer berez 
esperimentuak berak du garrantzia, pro-
zesu horrek, eta ez emaitzak. Gero nik 
neuk horrelako disko asko ditut bai-
na… Esperimentazioaren terminoare-
kin fartsa handia dago, agian aldatu egin 
behar da eta kito. Askotan esperimen-
taltzat jotzen dira ez dakit gure musika 
kultura gabeziarekin edo bakoitzaren 
background musikalarekin lotura duten 
gauzak. Norberarentzat lehen deskubri-
mendu izateak ez du esan nahi esperi-
mentala denik. Askotan 1960etan egiten 
ziren gauzei esaten zaie esperimentala.

Ariketa esperimental horiek jendea-
rengana iristeko oztopo batzuk badi-
tuzte. edo ez?
Bai, musika esperimentalak herrikoitzat 
hartzeko arazo kontzeptual batzuk plan-
teatzen ditu. Praktikan ere bai. Baina ez 
zait asko inporta hori, egia esan. Nik esa-
ten dudanean kanta hauek popularrak 
edo herrikoiak direla, esan nahi dut nire 
perspektibatik herri kantak zer diren. 
Niri herri kanta asko ez zaizkit gusta-
tzen. Herri kanta ez dut esaten zentzu 
sozialean hainbeste, baizik eta memoria 
kontu bat bezala gehiago, eta ulertuta 
niretzat publikoa ni naizela, nik entzun 
nahiko nukeen gauza bat.

Publiko batengana iristeko kantak 
dira, hala ere?
Bai, ilusioa egiten dit ez dakit nork esa-
teak gustatu zaiola. Eta min handiagoa 
egiten dit segun eta nork esaten badit 
ez zaiola gustatu. Baina plazara atera-
tzen garenean, jada ez dago nire esku. 
Niretzat lan hau ia egina dago, eta orain 
disfrutatu nahi nuke kantatzen. Ez litzai-
dake gustatuko jende askorengana iris-
tea edozein preziotan.

sortu liteke herri kanta bat 
jendearengana iristeko bokazio 
sendorik gabe?
Horrelaxe sortu behar dira kantak, ho-
rrelako bokaziorik gabe. Jendearengana 
iristeko biderik eraginkorrenak beti ego-
ten dira musikatik at, beste parametro 
batzuetan lortzen da hori. Inoiz salbues-
pen bat egon liteke, baina merkatuak 
markatzen du hori.

letrak beti azkenerako utzi ohi ditu-
zu. Zergatik?
Oso ondo pasatu dut oraingo honetan, 
eta gustura samar geratu naiz, baina ni-

retzat lan nekeza izaten da. Balio izan 
dit konturatzeko zer-nolako pisua dau-
kan hitz bakoitzak. Eta hitz bakoitza nola 
kantatzen duzun, edo hobe esanda, sila-
ba bakoitza. Fonetikak berak ekar deza-
ke hitz bat eta ideia bat. Kanta tararea-
tzen hasten naiz eta agertzen joaten dira. 
Fonemak hitz batera eramaten zaitu eta 
hitz horren esanahiak alda dezake dena, 
kanta osoa alda dezake, ez mezua baka-
rrik, baita forma hori ere. Baina letrak 
baino ez dira…

Zer esan nahi du “letrak baino ez 
dira” horrek?
Ni saiatzen naiz letra oztopo handia izan 
ez dadin kantarentzat. Nire lana ho-
rrantz doa. Hitz baten esanahiak ez ken-
tzea kantarekin aurretik eginda neukan 
lan hori, baina langintza zaila da letra 
oharkabean pasatzea, oso biluzik baita-
go dena. Eta polita da hori ere…

Azken urteetan agertu da musikari 
sorta bat herri kanta, esperimen-
tazioa, pop izaera uztartu dituena, 
dela mursego, dela Amorante, joseba 
irazoki… Hor kokatzen duzu zeure 
burua?
Lagunak gara, belaunaldi berekoak eta, 
oso mundu ezberdinetatik etorri arren, 
garai batean Arto Artianek, Artelekuk 
eta abarrek elkartu gintuzten, prakti-
ka esperimentalen inguruan ezagutu 
genuen elkar. Ulergarria izan daiteke 
aurrekari horiekin halako talde bat da-
goela esatea, baina nire ustez, eta zo-
rionez, oso proposamen ezberdinak 
dira elkarren artean. Funtsean, uste dut 
“eszena” dei litekeen zerbait elkarlan 
eta sinergia faktoreak gidatuta sortu-
ko litzatekeela, eta ez egon daitezkeen 
zenbait ezaugarri estetiko edo zirkuns-
tantzialek. 
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Txikitik sortutako erakundea izan 
da Artziniegako Museo Etnografi-
koa. Lehen urratsak 1977. urtean 

eman zituzten, herriko jaien harira gaz-
te talde batek erakusketa bat antola-
tu zuenean. Ekimenak arrakasta izan 
zuen, eta hurrengo urteetan eskualdeko 
lanbide zaharrekin lotutako materialak 
biltzen hasi ziren; museo bat eratzeko 
ideia 1981ean sortu zen, eta 1984ko 
irailean zabaldu zituzten ateak, Arte-
ko Santutegiko ukuilu izandako loka-
lean. 2004an, espazio-arazoak zirela 
eta, museoa udalak utzitako eraikin ba-
tera aldatu zen, 3.700 metro koadroko 
erakusketa-esparrua atonduz. Trukean, 
museoko sarreren bidez jasotako dirua 
udalari ematen diote orduz geroztik.

Egun, museoak 14.000 bisitari baino 
gehiago jasotzen ditu urtean, 1.800 biz-
tanle dauzkan herri batean. Euskal He-
rriko bilduma oparoenetako bat gorde-
tzen duen erakusketa iraunkorraz gain, 
jarduera desberdinak antolatzen dituz-
te, baita hainbat argitalpen plazaratu 
ere, herrian doan banatzen den Gurdia 
aldizkaria kasu. Denbora honetan, mu-
seoaren kudeaketa Artea Etnografia El-
karteak eraman du modu autonomoan. 
Zuzendaria, idazkaria eta diruzaina 
asanbladan hautatzen dituzte, eta hi-
rurak boluntario aritzen dira lanean. 
Finantzaketa, aldiz, Artea elkarteak 

Arabako Foru Aldundiaren nahiz Eus-
ko Jaurlaritzaren diru-laguntza deial-
diei esker lortu du azken urteotan. Diru 
horrekin, bisita gidatuen zerbitzuaren, 
garbiketa zerbitzuaren, eta informazio- 
eta kudeaketa-guneen azpikontratazioa 
ordaintzen dira, besteak beste.

2017an, ordea, Arabako hezkun-
tza-aisialdiko eta animazio soziokul-
turaleko enpresen sektorearentzako 
hitzarmen kolektibo berria onartu zen 
―profesional hauen lan baldintza oro 
har prekarioez ere luze mintza lite-
ke―, besteak beste gutxieneko solda-
ten igoera aurreikusten zuena. Egoera 
horren aurrean, proiektuaren ardura-

dunak Udalarekin harremanetan jarri 
ziren, museoaren finantzazioa birplan-
teatzeko beharra helaraziz. Artea El-
karteak ez du funts propiorik, eta inoiz 
diru-laguntza batek kale eginez gero, 
gida-zerbitzua bazkideek beren poltsi-
kotik ordaindu ordez, Udalak gastu hori 
bermatzeko eskatu diote.

Udalaren aldetik, Iñigo Gomez alka-
teak urtarrilean sare sozialetan zabal-
dutako mezu batean adierazi duenez, 
ezin dute Artea Elkarteak proiektuaren 
kudeaketan duen erantzukizun eko-
nomikoa beren gain hartu. Hortaz, gi-
da-zerbitzua ordaintzeko ardura har-
tzekotan, udal gobernu taldeak (EAJ) 
bildumaren titulartasuna udalaren 
esku gelditzea eskatu du, zuzenean ala 
fundazio baten bidez. Arteatik, aldiz, 
erantzun diote fundazio bat sortze-
ko proposamena urrian luzatu ziotela 
udal gobernuari, estatutu-proposamen 
eta guzti; elkarteak salatu duenez, ho-
nen erantzuna txosten juridiko bat izan 
zen, patronatuaren gehiengoa Udala-
rentzat exigituz. Ez dirudi, beraz, ga-
tazkaren funtsa hertsiki diru-kontu bat 
denik, proiektuaren gaineko kontrola 
zeinek izan behar duen zehazteko lehia 
bat baizik. Emaitza ezaguna da: herrian 
giroa asko nahasi da eta, urtea hasi ze-
netik, museoa itxita dago, ateak berriro 
zabaltzeko datarik gabe.

josu NARbARTE

Artziniegako Museo Etnografikoa (Araba) herritar talde baten 
ekimenez sortu eta garatu izan da 35 urtez. Egindako lanari 
esker, Euskal Herriko lanbide eta bizimoduen inguruko bilduma 
aberatsenetako bat jasotzea lortu du. Urte hasieratik museoa 
itxita dago, ordea, Udalaren eta erakusketa kudeatzen duen Artea 
Elkartearen arteko desadostasunen ondorioz.

ZerBitZU kUltUralen 
esparrUan ere nahasgarria 

sUerta daiteke ikUspUntU 
kapitalista Batetik, Baina 

sarri Baita eZkerraren 
aldetik ere, sektore pUBlikoa 
eta priBatUa soilik BereiZten 

ditUen logika aplikatZea
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KULTUR AZPIEGITUREN 
KUDEAKETA-EREDUA, AUZITAN
Ez da erpin gutxiko gaia. Euskal Herri-
ko museo eta kultur azpiegitura gehie-
nak, egunerokoan azpikontraten bidez 
kudeatuta egon arren, publikoak dira edo 
fundazio publiko-pribatuen esku dau-
de. Fundazio hauen patronatua erakunde 
publiko desberdinek eta partikularrek 
osatzen dute, proportzio desberdinetan. 
Baina, salbuespenak salbuespen, oroko-
rrean haietako batek dauka parte-hartze 
nagusia eta, horrenbestez, museoaren 
politika zientifikoa, komunikazio estra-
tegia edota kontratazio-politika bidera-
tzeko erabakimena. Artziniegako kasua 
berezia da zentzu honetan, Artea Elkartea 
baita, entitate “pribatu” gisa, proiektua 
era autonomoan kudeatu eta beharrezko 
finantzaketa lortzeaz arduratzen dena, 
diru-laguntza deialdi publikoen nahiz 
ekarpen partikularren bidez.

Auzi honek erakusten duenez, zerbi-
tzu kulturalen esparruan ere nahasgarria 
suerta daiteke ikuspuntu kapitalista ba-
tetik, baina sarri baita ezkerraren aldetik 

ere, sektore publikoa eta pribatua soilik 
bereizten dituen logika aplikatzea. Ho-
nen ikuspegian, izan ere, ez dira kabitzen 
irabazi-asmorik ez duten eta jabego eta 
interes kolektibora bideratuta dauden 
ekimenak. Hauek elkartasun eta ardura 

printzipioetan, atxikimendu askean, to-
kiko errealitatearen ezagutzan eta era-
kunde publikoekiko autonomian oina-
rritzen dira sarri, eta argi dago, beraz, 

beren praxia oso urrun dagoela enpresa 
pribatu baten ohiko jokabideetatik. Ikus-
puntu honetatik, funtsezkoa da txikitik 
kudeatutako ekimen-esparruak manten-
tzea, azpiegitura kulturalen arloan ere, 
bertan sortzen eta partekatzen diren dis-
kurtsoen aniztasuna bermatzeko.

Artziniegako kasura itzulita, ezin da 
ahaztu pertsona askok beren lanarekin 
eta atxikimenduarekin 35 urtez onduta-
ko proiektu batez ari garela. Inork mu-
seoaren kudeaketa-eredua aldatu nahi 
badu, ona litzateke lehenik eta behin 
azaltzea zein arazo ikusten dizkion mu-
seoa gaur dena izatera ekarri duen ere-
duari. Udalak proiektuan parte-hartze 
handiagoa izan nahi izatea zilegi da, eta 
bide asko ditu ekarpenak egiteko; baina 
horretarako garrantzitsua izango litza-
teke, urte hauetan guztietan proiektua 
aurrera eraman duten pertsonen lana 
aitortuta, egoeraren diagnosi zintzo ba-
tetik abiatzea, eragile guztien artean 
irtenbiderik egokiena bilatzeko. Bitar-
tean, museoak itxita jarraituko du, guz-
tion kalterako. 

‘museO biZiA’ ekitaldia Artziniegako museo etnografikoan. urtean behin egiten dute, bildumako 
materialekin zuzeneko esperientzia lantzeko. Artea elkarteko kideek zein museoko lagunek hartzen dute parte, 
baita herriko eskolako haurrek ere. ezkerrean: taberna. eskubian: botika. Argazkiak: Garazi ureta Ofizialdegi. 

inork mUseoaren 
kUdeaketa-eredUa aldatU 
nahi BadU, ona litZateke 

lehenik eta Behin aZaltZea 
Zein araZo ikUsten diZkion 
mUseoa gaUr dena iZatera 

ekarri dUen eredUari
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Liburuak, normalean, bilduma ba-
tean kokatzen dira. Irakurleak, ho-
rrela, badaki nolakoa izan daitekeen, 

norentzat, zer genero edo estilotakoa… 
Denonartean argitaletxeak haurrentzat 
eginiko liburuak ez daude bildumetan, 
bakoitzak neurri, ezaugarri, estetika 
edo estilo berezia du. Liburu bakoitza 
ezberdina dela esan dezakegu eta, alde 
horretatik, ezingo genuke esan Lorena 
Martinezen azken lan hau berezia dela, 
nahiz eta ikusiko dugun bezala, oso libu-
ru bitxia eta aparta izan.

A du izenburu liburu honek. Eta izen-
buruak, kolore gorriko letrak, azala be-
tetzen du egilearen eta argitaletxearen 
izenei ia garrantzirik eman gabe. Liburua, 
gainera, uztaiez enkoadernatuta dago eta 
liburuaren fitxan 32 orrialde dituela esan 
badugu ere, egia esan, 16 dira orriak, guz-
tietan atzeko aldea zuria baita.

Liburuak duen berezitasuna edo izae-
ra aparta, baina, ez dator aurretik aipa-
turiko ezaugarri horiengatik. Liburua 
irudi sinpleen bidez kontaturiko isto-
rioa dugu. Egia da lehen orrian gerora 
agertuko den kontakizunaren nondik 
norakoa azaltzen dela. Baina, nik neuk, 
irakurlea kontakizun idatzi labur horre-
taz paso egitera gonbidatuko nuke eta 
Lorenak ederki iradokitzen duen isto-
rioan murgiltzera.

Otsoa agertzen zaigu lehen irudian, 
orrialdearen ezkerraldetik datorrela ko-
rrika, itxura gaizto eta maltzurrez. Bi-
garren orrian neskatoa ikusten dugu, 
orriaren eskuin aldean lasai eserita es-
kuinera begira. Otsoaren burua agertzen 
da ondoren ezkerretik neskarengana ol-
dartzeko prest… eta laugarren irudian 
oihuka, “A” oihukatuz, neska ikaratzen.

Ez gara hasiko hemen zer adierazten 

duen eta nolakoa den otsoari buruzko 
irudia gure imajinarioan. Herri ipuine-
tan animalia maltzur eta bortxatzaile gisa 
ageri ohi zaigu otsoa eta normala da neska 
protagonista erasotua sentitzea, izututa 
eta ikaratuta egotea. Horren ordez, baina, 
Lorena Martinezek otsoari aurre egiten 
dion neska erakusten digu, bera ere “A” 
esateko gauza dela; are gehiago, otsoak 
baino ozenago egin dezakeela oihu. 

Benetan interesagarria liburu hone-
tan egiten den proposamena. Haur txi-
kiei (neska izan ala mutila) heldu, in-
dartsu, erasokorraren aurrean aurre 
egiteko baliabideak erakusten dizkien 
obra da; are gehiago, beti apal, isil, bel-
durti izan diren nesken kasuan adoretsu, 
indartsu, ausartak izan daitezkeela. Eta, 
era berean, indarkeriaren aurrean mai-
tasuna, laguntasuna, dela dugun armarik 
indartsuena. 

XAbIER ETXANIZ ERLE

NeskA indartsuA
  LIbuRuA

A
lorenA mArtinez oronoz
IDAZLEA ETA ILUsTRATZAILEA 
(IRUN, 1973)

DENONARTEAN, 2018
32 orrialde / HAURRENTZAT
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Gasteizko laukote honek harrituta 
utzi nau post-hardcorea bizibe-
rritu izanagatik; energia biziko 

kontzertuak egiteagatik; eta estreinako 
lana disko kontzeptuala delako. His-
toriako gertaera latzak aukeratu eta 
bakoitzari kanta bana idatzi diete: 12 
guztira, Gernikako bonbardaketa, Gas-
teizko Martxoak 3, Leningradoko guda, 
Srebrenica zein Malaga-Almeria, bes-
teak beste. Hori guztia This is fine izen-
buru ironikoarekin.

Asier, Mikel, Koke eta Okik 2016an 
sortu zuten taldea eta, konturatu ordu-
ko, estreinako disko oso txukuna dute 
kalean, bi sari garrantzitsu eskuratu di-
tuzte –Bilbo Hiria lehiaketan Azkena 
Rock eta Kultura Live sariak jaso dituz-
te–, eta ikusleen harrera oso beroa jaso 
dute. Eta beraiek esker onez eta ahalik 

eta kontzerturik borobilenak ematen 
bizi dute hau guztia.

Taldearen emaitzak batez ere 90eko 
hamarkadan AEBetan aritu ziren hain-
bat talde gogora ekartzen badigu ere, 
diskoan “Diska hau Vitoria-Gasteizen 
egina da. Eskerrik asko” leloa jaso dute 
eta, hain zuzen ere, hiri arabarreko Sa-
gasound SLL estudioan grabatu dute 
Koldo Sagaskumeren gidaritzapean.

Diskoa zabaltzen duen Fat boy pie-
zak emo eta post-aren arteko orekan, 
erritmo bizian eta ahots indartsuz men 
egiten dio hainbeste maite duten At 
The Drive In-i. Jarraian dator Unit 731, 
hardcorearen adiera zabal eta bizi ho-
rretan, Rites Of Spring bailitzan. Defense 
of van-ek denetik dauka: post-hardcore 
labela, intentsitatea, dotorezia, tempo 
erdiak eta giro bereziak. The beziers of 

knife massacre gordinagoa da, zuzena-
goa, nahiz eta erritmo aldaketekin ere 
jolasten duen. Azoka Eguna ilunagoa da, 
makurragoa, Lisabö eta enparauen gi-
rokoa. Eta A aldea ixten duen Leningrad 
blokada noisearen eta post-hardcore 
zapalgailuaren aliantza.

Paperak die Fugazieroagoa da, nahiz 
eta lelo eta gitarra rockeroak ere badi-
tuen. Operation vegetarian Fugaziren 
tempo erdian kokatzen da, baina Make 
Up eta Zen Gerrilla xuxurlari zein psi-
kodelikoenak agurtuz. Machete girl ere 
koktela da: pop-etik abiatuta Placebo 
gordinenera arte. 3 de marzo instru-
mental itogarria. Srebrenica erritmo 
aldaketekin aberastutako suziria. Eta, 
azkenik, Malaga-Almeria muturrean ja-
rritako post-hardcore urgentzia. Ipini 
ezazue arreta! 

IKER bARANdIARAN
@ikerbarandiara

Kontzeptua, gogoa  
eta intentsitatea

this is fine 
giAnte 
cOsMIc TENTAcLEs, 2018
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Asier, Mikel, Koke eta Okik 2016an sortu zuten giante taldea. 
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Ostera ere Arriagara, ostera ere zirrara eta gogo beretsua-
rekin. Oraingo honetan baina Arriaga kanpoaldean giro 
berezia somatu dut, emakumeen aurkako indarkeriaren 

kontra protestarako bildutakoen artean, antzokira sartzeko 
ilara luzea.

Asteburu eroa izan dugu parez-pare taula gainean, kuadri-
llako baten ezkon aurreko agurra ospatzeko aitzakian, aspal-
dian elkartuko gabeko sei lagun kuadrilla batu dira landa etxe 
batean. Betidanik izandako lagunak, betidanik ezagututako 
egia ezkutuak azaleratuko dituzte, eta orduan hasiko da bene-
tako festa. Alkohola, drogak, eta horiei laguntzeko aspaldian 
esan gabeko gauza ugari. Azkenerako baina, landa etxean da-
goen erlauntzako erleek egin ohi duten moduan, hitz, oihu eta 
dantza eginez, bata bestearekin komunikatuko dira, betidanik 
errotutako hori betirako sendotuz. 

Komedia ederraz gozatzeko aukera izan dugu, eta berriro 
ere, Errastiren gidoiak, ezusteko barre algara bat baino gehia-

go lapurtu dit. Komedia indartsua, bizia, elkarrizketa sano eta 
hizkuntza jator eta zainduarekin. Denbora dezente pasatu da 
antzokian horrelako giroa topatu ez dudanetik.

Eszenatoki gainean lagun kuadrilla baino aktore zerrenda pa-
regabea ikusi dut, sarritan ez bezala denak emakumeak, ederra 
hau ere! Zaila egiten zait aktore zehatz baten lana nabarmentzea, 
denak ere onena eman baitute. Aitziber Garmendiari egokitu 
zaio protagonista rola eta taxuz bete du papera, baina talde-lana 
izan da oraingo honetan Arriagako eszenatokian nabarmen.

Arriagatik sarri egin dut salto neure lagunen arteko Kabau-
ko bazkarietara. Gara ikusten nuen uneoro selfie-ak atera eta 
momentuak izoztu nahian, Andrea gure arteko haserreetan 
zentzua jarri guran, Paula berriz momentu bakoitzari musika 
jartzeko ahaleginean… Merezi du, Vaiven konpainiaren azken 
lana ikusteko tarte bat hartzea. Barre eginaz norbere lagun 
arteari erreparatzeko, eta betidanik alboan dauzkagun horiek 
balioan jartzeko ez bada ere. 

Betidanik, 
betirako

ALE GoIKoETXEA

erlAuntzA AntzezlAnA 
noiz: urtarrilak 13  
non: bilboko Arriaga Antzokia

zuzendaritza: Mireia gabilondo
testua eta zuzendari laguntzailea: Kepa Errasti
eszenaratze espazioa: Fernando bernués
Aktoreak: Itziar Atienza, Naiara Arnedo, sara cozar, 
getari Etxegarai, Aitziber garmendia eta Leire Ruiz.
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Hurrengo emanaldiak:
Otsaila: 22an beasainen eta 23an Errenterian
Martxoa: 1ean Elgoibarren eta 10ean billabonan
Apirila: 3an Hernanin eta 13an Amurrion
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eRRAZA

ZAIlA

Gurutzegrama

Esaera zaharra Anagramak

ezker-eskuin:

1. gipuzkoako udalerria (argazkian). barik. 2. Jira. Zilindro formako gauzakia, barne-hutsa 
duena, tutua. 3. Ikertzaile. 4. Haize musika-tresna, U formako tutua duena. 
5. balio handiko apaingarria, bitxia. Ezbeharrak sortzen duen sentipen mingarria, bihozmina. 
6. Jaurtiketa. Atzera eragin. 7. Altzairuzko lanabesa, lima mota ale-larria. Dantzaleku berezi. 
8. Euskal jaka tipikoa. sakontasunaren neurria. 

goitik beherA:

1. Abiatzea. Tik-..., erlojuaren hotsa. 2. Toka, du. bira, itzulia. 3. Ur-emari. 4. Akatsak. 5. Normalean 
gauez egiten dena. Lama. 6. Toki hartan. Haur hizkeran, musu. 7. Ttattarra. 8. Nafarroako 
udalerria, Izarbeibarren 9. Pare bat. Irri, burla. 10. Eusko Alderdi Jeltzalea. Abaguneak, aukerak. 
11. Infanterian, gradurik apalena duen militarra. 12. Okaran. 13. geldi, lasai. 14. Deus. 
15. Ar sortzailea. 

HItZ BAKOItZAK AuRReKOAK dItueN 
HIZKI BeRAK dItu, BAt IZAN eZIK, 
BAINA BestelAKO HuRReNKeRAN.

txirO

OkelA

Sudokua
2  3   6 8   

5    8   4  

  6 5 1   9 7

7   6 5  1  3

1   2  8   6

3  2  9 1   5

8 2   6 3 5   

 5   7    8

  1 8   7  4

5   2   8 7  

   9  8    

6       2 9

 7   1  3   

 1      6  

  3  7   1  

3 2       4

   6  4    

 6 8   5   2

EbAZpENAK

Erraza

zaila
539241876
742968531
681357429
976812345
814593267
253476918
327189654
195624783
468735192

273946851
519387642
486512397
798654123
145238976
362791485
827463519
654179238
931825764

Esker-eskuin: 1. Aduna, Gabe, 2. Bira, Hodia, 3. Ikerlari, 
4. tronboi, 5. joia, Atsekabea, 6. tiro, Atzerarazi, 7. 
Arraspa, Kabaret, 8. Kaikua, sakonera. 
Goitik behera: 1. Abio, tak, 2. dik, jira, 3. uretorri, 4. 
Narrioak, 5. loa, su, 6. Han, Apa, 7. Gorbata, 8. Adiotz, 9. 
Bi, Iseka, 10. eAj, erak, 11. Kabo, 12. Aran, 13. Bare, 14. 
ezer, 15. Aita.

ANAGRAMAK
tXiro
tiroa
aritU
aiUtU
itUna
UnatU
astUn
PUnta
oPatU
PaUso
osPEa
lEPoa
okEla

ESAERA ZAHARRA
“neguko ostotsa, zortzi 

eguneko ekaitza.”

jOxeMAI

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

2

3

4

5

6

7

8

,  

.

KOKA eZAZu PuZZleAReN PIeZA 
BAKOItZA BeRe tOKIAN etA esAeRA 
ZAHAR BAt AGeRtuKO ZAIZu.

Behartsu, pobre

Jaurtiketa

Jardun, eragon

Egoki, erako

Hitzarmena

Nekatu

Nekagarri

Muturra

Desiratu

Urrats

Omena, sona

Sama, iduna

Haragia
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bakterioek antibiotikoei aurre egi-
ten ikasten omen dute.
Bakterioek beraien genoman gene 
anitz dituzte, horiei esker garatzen di-
tuzte beren funtzioak, baina horrez 
gain, bestelako DNA molekula txiki ba-
tzuk badituzte, plasmidoak, DNA mo-
lekula zirkularrak. Gene horiek ez dira 
bakterioarentzat ezinbestekoak, bai-
na giro zailetan arrakastatsuak izateko 
ezaugarriak ematen dizkiete.

Horiek ez datozkie genetatik, hartu 
egin dituzte nonbait?
Bai, badituzte euren genoman fun-
tsezkoak diren geneak, baina zirkular 
plasmido horietan badituzte hartutako 
ezaugarri osagarri batzuk: antibioti-
koen kontra, metalen kontra, edo mo-
lekulen degradazioaren kontra bizi-
rauteko trebetasuna ematen dietenak 
adibidez, eta batzuek besteei pasatze-
ko gaitasuna dute. Nola? Elkar ukitzen 
dutenean, hari moduko baten bidez, 
emaileak hartzaileari plasmidoak pa-
satzen dizkio. Prozesu honi konjuga-

zioa deritzo. Plasmidoa hartzen due-
nean erresistente bilakatzen da eta 
gainera, emaile bihurtzen da, antibio-
tikoekiko erresistentzia bere inguru-
ko bakterioengana hedatuz. Bakteria 
batzuek plasmido bat baino gehiago 
hartu dezaketenez, antibiotiko askore-
kiko multierresistente bilakatzen dira, 
superbakterioak.

Oso hedatuta daude superbakterio 
horiek?
Ez oso, baina noizean behin ikusten da 
kasu larriren bat. Duela bi urte ema-
kume bat zendu zen AEBetan, Indian 
hartutako infekzio baten ondorioz. Ha-
rekin 26 antibiotiko probatu arren ez 
zuten aurkitu bakterio haiek geldiara-
ziko zituen antibiotikorik. Ospitaletako 
bakterioak arriskutsuak izan daitezke, 
patogenoak izateaz gain erresistenteak 
direlako.

Antibiotikoak gaizki erabiliz sortu 
ditugu? 
Bakterioek milioika urte daramate pla-

EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko biokimika 
eta biologia Molekularra saileko irakaslea da Itziar 
Alkorta calvo (valladolid, 1964) eta biofisika Institutuko 
zuzendaria izan da 2015etik 2018ra. bakterioek 
antibiotikoen aurkako erresistentziak nola garatzen 
dituzten ikertu du azken hogei urteotan. Antibiotikoen 
erabilera neurrigabeak eragindako bakterio erresistenteen 
hedapenari oso kezkagarria iritzita, haiei aurre egiteko 
estrategia berriak proposatu ditu.

mikroskopiotik gizArterA, 
fokuA zAbAldutA

“Proteina hauek aztertzen hasi nintze-
nean nire fokua oso murritza zen. Orain 
ikuspegi zabalagoa dut, arazoa oroko-
rragoa dela jabetuta. Zerbait lortzen ez 
badugu jendea hilko da, planeta geroz 
eta arriskutsuagoa izango da… Ikus-
pegi sozialagoa eman dit fokua zabal-
tzeak, eta pentsatzeak hau konpondu 
ezean, Osasunaren Mundu Erakundeak 
aurreikusten duenez,  30 ur te barru 
minbiziak baino jende gehiago hilko 
dutela infekzioek”

TEsTUA I jAbI ZAbALA
ARgAZKIAK I ARITZ LoIoLA

bAKTERIOEN IKERLARIA

“Neurririk gabe erabili 
ditugu antibiotikoak”

Itziar Alkorta
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netan eta euren artean komunikatzeko 
erabili izan dituzte antibiotikoak, baita de-
fentsa moduan ere, baina guk suntsiketa 
arma moduan erabiltzen ditugu, desoreka 
sortzen duen eran. Haiek gabe ezin izango 
genuke egun daukagun bizitza modernoa 
izan, bizitza itxaropena luzatu digute, eba-
kuntzak eta transplanteak ahalbidetu... 
baina gehiegizko erabilpenaren ondorioak 
ez genituen aurreikusi. Bigarren mundu 
gerraz geroztik barra-barra erabili dira 
antibiotikoak, medikuntzan baina baita 
abeltzaintzan ere, sendagai moduan ez 
ezik, prebentiboki, abereak gaixotu ez dai-
tezen eta arinago haz daitezen. Neurririk 
gabe erabili dira, eta ondorioz, isurtzen 
eta hedatzen diren antibiotikoen kopurua 
handia da. Ur araztegietan, adibidez, anti-
biotiko asko detektatzen da.

Horren ondorioz erresistentziak ingu-
rugirora hedatzen ari dira?
Bai, horregatik, NEIKER-Tecnalia, EHU eta 
Klima Aldaketa Ikergai (BC3) zentroak el-
karlanean, Joint Research Lab on Environ-
mental Antibiotic Resistance (JRL) ekimena 

jarri dugu martxan, EAEko leku esangu-
ratsu batzuetan antibiotikoen presentzia 
neurtzeko. Zein bakterio dagoen eta zein 
erresistentzia dauzkan ikusi, eta ondorioz, 
bakterioen artean erresistentziak zabal-
tzeko arriskuak neurtu ahal izango ditu-
gu. Argazki zabala behar dugu bakterio 
erresistente horien aurkako estrategiak 
garatzeko.

erresistentzien hedapena oztopatzea 
da zure proposamena?
Bai, proteina berezi batzuek ahalbidetzen 
dute konjugazioa, TrwB proteina akopla-
tzaileek, konektatu beharreko plasmidoa 
sekrezio kanalarekin konektatzen dute. 
Gure planteamendua, nola funtzionatzen 
duen ikusirik, proteina hori eragozteko 
moduak bilatzea da, baina ez da estrategia 
bakarra, antibiotikoen presentzia kontro-
latu behar da era berean.

Zeintzuk dira hurrengo urratsak?
Une kritiko batean gaude, azken urteo-
tan asko ikasi dugu proteina horri buruz, 
eta orain  probei ekiteko garaia dela uste 

dugu. Batetik, proteina zuzenki geldiaraz-
ten duten molekulak bilatzen ari gara, bai-
na beste bide bat prozesuaren inhibitzai-
leak aurkitzen saiatzea da. Molekula piloa 
identifikatu dugu eta horiekin guztiekin 
probak egin nahi ditugu, ea zeintzuek gel-
ditzen duten prozesua.

miikrobio onak ere badirela diote.
Bakterio gehienak onuragarriak dira gu-
retzat. Oraindik ez dakigu zein den mi-
krobiotaren eragina osasunean, baina az-
kenaldion gure mikrobiotaren desorekak 
autismoan, alzheimerrean eta beste gaitz 
batzuetan eragina duela dioten ikerketak 
agertzen ari dira. 

Antibiotikoak hartzean desorekak 
sortzen ditugu?
Beti. Antibiotikoek bakterioei eraso egi-
ten diete, patogenoak zein ez patogenoak. 
Hartzen ditugunean, ia beti, beherakoa 
izaten dugu, gure hesteen mikrobiota kal-
tetuta dagoelako, eta berreskuratu behar 
du gero bere oreka, berez, edo probioti-
koek lagunduta. 
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"Veneziako diktadura" egiten ari den 
basakeriak ikusita, ezin duela gehia-
go isilik egon erabaki du Gaztea irra-
ti-formulako Garazi Mondragon esa-
tariak eta asteleheneko Dida Gaztea 
saioan Nicolas Maduroren kontra 
hitz egiteari ekin dio. "Osea, dikta-
dore bat da, ez da batere arduratzen 
veneziarrekin. Super gaizki irudi-
tzen zait. Venezia hondoratzen ari da 
bere kulpagatik", adierazi du ante-

nan. "Tope raiatuta nago, zeren uda 
honetan oporretan joan nahi nuen 
hara, baina martxa honetan gondolan 
ibili gabe geratuko naiz Maduroren 
kulpagatik". Egun berean entzule ba-
tek irratsaioaren Instagram kontuan 
erantzun die Venezia eta Venezuela 
bi gauza diferente direla, baina ordu-
rako Kim Kardashianen azken mode-
litoan jarrita zeuzkan indar guztiak 
Gazteako ekipoak. 

Next to gexto

DIKTADURA vENEZIARRARI “NAHIKO DA, EH TIO” EsATEKO 
PHOTOcALL-A ANTOLATU DUTE gAZTEAKO KIDEEK

Edo kaleko landarea

gasteizko Massimo Dutti @josupuelles

ARGIAk zubereraz mintzo den ingelesa fitxatu du 
kontalari bezala, ertzaintzarekikoak bideratzeko

maduro Venezian egiten 
ari dena "super gaizki" iruditzen 
zaio gazteako esatari bati

KRONIKA seRIOsA eGIteKO

sAREAN ARRANTZATuA

BIdAlI ZuRe HARRIKAdAK:  bERANduEGI@ARGIA.Eus

Dylan Denny-Stearn Inglis gaztea propo-
satu dute ARGIAko kazetari bipilek Er-
tzaintzarekin errelatore lanak egiteko, 
bi aldeen arteko hizkuntza-gatazka bi-
deratzeko. “Ikusirik ertzainak ez direla 
gai euskara batuaz komunikatzeko, pen-
tsatu dugu, agian, zuberera eta mandari-
nera ikasteko gai izan den mutiko honen 
bitartekaritzari esker gauzak konpon 
daitezkeela”, adierazi du, Twitter bitar-
tez noski, Laster Zapelatz kazetari eta 
“Eh! Eh! K soy periodista” liburu auto-
biografikoaren egileak. 

Polemikaz galdetutaz, bizikidetzaren, 
subiranotasun partekatuaren eta Eus-
kadi auzolanean eraikitzearen alde, he-
rritarrak euskaraz isuntzen eta jipoitzen 
Ertzaintzak egiten duen lan eskerga az-
pimarratu du Estopa Beltza de Herejia 
barne zail-buruak. ‘Euskara bantuaren 
alde, hauteskundeak orain!’, manifes-
tazioaren amaieran oposizio politikoa 
oso zitriko azaldu da astekariaren pro-
posamenarekin: “Azken 100 urteotan, 
ARGIAn ikusten ari garena, ETAren 
agenda baitha”. 
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1919 IRuñEA,    
KApuTxINOEN 
KOMENTuA
 Jatorrira   
 bidaia

IRUÑEA OTSAILAK 23 larUnBata

eguerdiko janaldian zenbat 
izango garen jakiteko, 
eman izena lehenbailehen:    
argiak100urte@argia.eus

11:00etan elkartu 
kaputxinoen komentuan 
Errotazar 42

iruñean barna ibilaldia

12:30 Alde zaharrean 
ginkAnA tematikoa: 
euskara eta batasun nazionala

14:30 zaldiko maldiko 
elkartean oturuntza*

egitaraua

*

BABesleAK:

WWW.argia.eus/eginargiakoa


