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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
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Ekonomia sozial EraldatzailEarEn sarEko kidE

(HiZkuntZa POlitikarakO 
sailBuruOrdEtZak diruZ laGundua)

Jabetza
komunikazio biziagoa
s.a.l. ametzagaiña taldeko partaidea
lehendakaria
bego zuza
Erredakzioa
amaia lekunberri, axier lopez, 
Eneritz arzallus, Estitxu Eizagirre, 
Gorka bereziartua, Jon torner, 
lander arbelaitz, mikel asurmendi, 
mikel Garcia, onintza irureta, 
Pello zubiria, urko apaolaza,  
Xabier letona
Diseinua
maitane Gartziandia
Argazkilaria
dani blanco
Produkzioa eta inprimaketa
antza s.a.l. 
Administrazioa: 
Jone arzallus, mari karmen loiarte
salmenta
idoia arregi, ixabel bereziartua,  
karlos olasolo, maite arrieta, olatz korta
Idazkaritza
aloña soraluze, bego zuza

Web garapena
asier iturralde
Informatika
iametza interaktiboa, s.l.
lege gordailua
ss 837-2012
IssN
0213-909X
Batzorde parekidea
72562 E

GUREkIN HARREMANEtAN JARtZEko

Gipuzkoa
industrialdea, 15. 20160 lasarte-oria 
Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa  
Xalbardin baita. 64122 urruña
Nafarroa
Gazteluko Plaza 44, 3. eskuina
31001 iruñea

Posta elektronikoak
komertzial@argia.eus
harpide@argia.eus

telefonoa
943371545

Doan eta libre 
Argiako edukiak kopiatu, moldatu, 
zabaldu eta argitara ditzakezu, gure 
egiletza aitortu eta baldintza beretan 
eginez gero. Are gehiago, gure edukiak 
ahalik eta gehien zabaltzea nahi dugu.

Ametzagaiña taldeko kidea da 
argia honako enpresekin batera: 

sailEn GOiBuruEtakO ilustraZiOak:
CLIpARt COuRtESy FCIt

Lizentzia hau soilik ARGIAren 
edukientzat da baliagarria, baliteke 
beste testu eta argazki batzuk 
lizentzia hau ez izatea.

Panorama 
04 І astEkO arGaZkia

06 І aktualitatEa

07 І GaiZki Erranka

07 І EZ Hanka EZ Buru

08 І EkOnOMiarEn talaian

Iritziak 
17 І david BOu

18 І BEa salaBErri

19 І MikEl iriZar

19 І BEñat sarasOla

20 І iñaki BarcEna

Finkoak 
38 І BiZi BaratZEa

40 І arGia kOMunitatEa

47 І dEnBOrarEn Makina

48 І kultur-kritikak

50 І ZuZEnEkO EManaldia

51 І dEnBOra-Pasak

52 І arGi-kOntra: PaBlO aZkOna

54 І BEranduEGi

10 І nEt HurBil
Hegoaldeko Mato Grosso,
Bolsonaroren gaza brasildarra
Pello Zubiria kamino

12 І lOrEa arGaratE
“Roomba xurgagailuak zure etxeko 
planoa eskaneatzen omen du eta 
Ikeari saldu”
danele sarriugarte Mochales

22 І HEZkuntZa

Eskola jantokiak noren ardura?
Malen aldalur azpillaga

27 І PsikOlOGiZaZiOa
Guaren eta niaren arteko oreka 
askatzaileen bila
Z. Oleaga

30 І EuskararEn HistOria
Artziniega 1771: 
Euskarazko lehen 
interpretearen zantzuak
arseniega bloga

32 І naZiOartEa
Gose grebalari kurduak 
justizia gose
lander arbelaitz Mitxelena

42 І kultura І ZErOcalcarE
“Gizarte zibila itzali egin da”
ane irazabal Elkorobarrutia

46 І kultura І uBik Eta Euskal BikOiZlEak 
Azpikontratazioa kulturaren 
kaltean
Gorka Bereziartua Mitxelena

34 І InudEAk
Besteren haurrak zaintzen 
zituzten emakume hauen 
fenomeno konplexua aztertu du 
amaia rodriguezek.

Elkarrizketak eta erreportajeak

AZALEkO MuNtAIA: dani BlancO

vi
c

tO
r 

a
d

a
M

En
 ‘B

is
it

at
u

 in
u

d
Ea

’



4 І SAILAREN IZENA

Otsailak 24, 2019



SAILAREN IZENA І 5

Otsailak 24, 2019

1.000 lagun aitortza eta erreparaziorik gabe. 1.000 aulki huts, nafar torturatu bakoitzeko 
bana, paratu ditu Nafarroako Torturatuen Sareak Iruñeko Gazteluko Plazan.Tortura ofizialki 
ikertu ez den azken legegintzaldia hau izan dadin. Pako Etxeberriaren lantaldeak irekitako 
bideari jarraipena eman nahi diote Nafarroan. Isilpeko sufrimendu kolektiboa aitortu eta 
sendatzeko bidean ezinbesteko pausoa da. Baina espero dezagun EAEn ez bezala erantzu-
kizunak kitatzeari ere ekiteko ausardia izatea Nafarroan. Tamalez, Ertzaintzak torturatu di-
tuen 336 herritarrak, justiziarako bide baino gehiago, apalak dekoratzeko txosten bilakatu 
baititu Eusko Jaurlaritzak. Txakurrak ez du txakurra jaten dio erdarazko esaera zaharrak.

ARGAZKIA I EkINkLIk kOLEktIBOA
tEStuA I AXIER LOpEZ

1.000 arrazoi
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Donostiako Kataluniako plazatik milaka herritar atera ziren igande eguerdian 
“Konponbidea. Demokracia. Llibertat” goiburupean eta Boulebarderaino 
egindako ibilbidea horiz bete zuten. Gure Esku Dagok antolatu zuen mani-

festazioa. Kataluniako independentista auziperatuei elkartasuna helarazteaz gain, 
bildutako milaka lagunek herrien erabakitzeko eskubidea ere aldarrikatu zuten. 
Herritar ugarik antolatzaileek banatutako aterki eta puxika horiz jantzi zuten ibi-
laldia. Martxari ekin aurretik Gure Esku Dagoko Angel Oiarbidek hedabideei esan 
zien epaiketa ez zela bakarrik auzipetuen eta independendista katalanen aurkakoa, 
epaiketa erabaki eskubidearen aurkakoa zela funtsean: “Bozkatzea ezin da delitua 
izan, demokrazia sendo batean, erabakitzeko eskubidea eta autodeterminazioa 
ezin dira delituak izan”.

Manifestazioaren amaieran Carles Puigdemont lehendakari katalanaren arreba 
Montse Puigdemontek hitz egin zuen eta eskerrak eman zizkien bertaratutakoei, 
kaleak eskubide zibilen alde bete zituztelako. Hasi behar ez zuen epaiketa batean 
aurrean gaudela adierazi zuen eta egoera baliatuko dutela euren ahotsaz epaiketa-
ren aurka ahalik eta ozenen egiteko.

Ekitaldiaren amaieran Angel Oiarbidek hartu zuen hitza eta azpimarratu zuen 
erabakitzeko eskubidea mundu justuago bat egiteko oinarria dela “bai Eskozian, 
bai Quebecen, Ipar Irlandan edo Katalunian”. Herrien arteko eta euskaldunen arte-
ko elkarlanera deitu zuen, horrela erabaki eskubideari jarriko zaizkion trabak gain-
ditu ahal izango direlako. Manifestazioan euskal alderdi eta sindikatu abertzaleeta-
ko ordezkari ugari ikusi ziren, EH Bildu, EAJ, ELA edo LABekoak esate baterako. 

ARgIA  @argia

Auzipetu katalanei 
elkartasuna 
donostian

@
M

Pu
iG

d
EM

O
n

tc

MIlAKA pertsoNA 
AterA dIrA KAlerA 
doNostIAN, esAteKo 
AutodeterMINAZIoA eZ 
delA delItu, etA preso 
polItIKo KAtAlANeKIN 
elKArtAsuNeZ. 
HeMeN IdAtZI dut, 
bAdAeZpAdA eZ bAduZue 
erreGIMeNAreN 
AlbIsteGIetAN IKusteN

@Estel_fb22

esKerrIK AsKo Gure 
esKu dAGoKo KIdeoI. 
GAur doNostIAN 
seNtItu duGuN 
elKArtAsuNA ItZelA 
IZAN dA. elKArreKIN 
lortuKo duGu

@ancEuskalHerria

orIol JuNquerAs-eK 
ArGI esAN du epAIKetAN, 
boZKAtZeA eZ dA delItuA. 
deNoN esKubIdeAK dAude 
JoKoAN. elKArtAsuNA 
etA MobIlIZAZIoA 
eZINbesteKoAK dIrA

@GureEskudagou

berrIro eGIN duGu. 
seNeKAK NeroNI esAN 
ZIoN: “Zure botereA NIre 
beldurreAN dAtZA, etA 
beldur NAIZeNeZ Gero, 
eZ duZu botererIK”. etA 
beldurrA GAldu duGu 
dAGoeNeKo!

@trontxotar



pANORAMA І 7

Otsailak 24, 2019

gAIZkI ERRANkA EZ hANkA EZ BuRu

SANtI LEONé
@ororostorm

ADuR LARREA
www.adurlarrea.comGure baxua 

zein ote

Noizbehinka, Nafarroan ale gehien saltzen dituen egunka-
riak erreportaje bat eskaintzen die Opusek gurean dituen 
ikastetxeei, Unibertsitateari edo Klinikari: zer-nolako 

emaitza onak lortzen dituzten ikasleek; puntako tresna bat eka-
rri dutela ez dakit zein eritasun inon baino hobeki artatzeko; 
zenbat jenderi ematen dieten lana erakunde horiek eta, oro har, 
zeinen etekin ekonomiko handiak ekartzen dizkioten Nafarroa-
ri. Argudio teknikoak izaten dira nagusi kazetaritzatik baino 
publizitatetik gehiago duten erreportaje horietan, eta, horrela, 
Opusi propaganda egiteko egiazko motiboak –ideologia erlijioso 
ultrakontserbadorea hedatzen duen erakunde batekin adostasu-
na– gibelean gelditzen dira, ikusezin. Halere, ustez teknikoak di-
ren argudioak aski ideologikoak ere badira, lanpostuak sortzen 
dituen oro ez baita nahitaez ona edo onargarria.

Euskarak ere lana ematen dio hainbat jenderi, baina hori ez 
da sekulan nafar egunkari zaharrenarendako aintzat hartzeko 
argudioa izan. Aurrematrikulazioa dela-eta, joan den larunba-
tean azalera zer ekarri eta lerro-buru hau: “Eskaerak goiti egin 
du itunpeko eskoletan, eta beheiti, D ereduan”. Lehengo lepotik 
burua, Diario de Navarrak; iaz, hau izan zen albistea: “Nafar fa-
miliek berriz ere PAI hautatzen dute”. Datu objektiboen azpitik 
–betiere objektiboak badira–, askatasunaren gaia; alegia, nafa-
rrek, aukeran, D eredu publikoa ez bertzelako ereduak nahiago 
dituzte; alegia, itunpeko irakaskuntzak askatasuna bermatzen 
du, are gehiago erdaraz bada.

Datuen musikaren azpitik, askatasunaren baxua aditzen da, 
hain zuzen ere erregimen zaharraren prentsari sendotasuna 
ematen diona. Gu maiz borrokan aritu gara datu teknikoen ingu-
ruan, baina ez dakit gure baxua zein den, zein nahi dugun izatea, 
benetan finkatu dugun. 

“EskEr Ona aZaldu naHi diZuEt 
JErusalEM OkuPatukO lanEtan PartE HartZEari 
ukO EGitEaGatik”
sAEB EREkAt, PAlEstInAREn AskAPEnERAko ERAkundEko oRdEzkARIA
caF-eko langile batzordeak Jerusalemgo tranbiaren linea berria eraikitzeko lehia uzteko eskatu 
zion enpresari. Esker ona adierazten duen gutuna iritsi zaie orain. “Palestinarrok esker oneko 
izango gara beti, ulertzen dugulako zein zaila den era honetako erabakiak hartzea, norberaren 
lanari eragiten dioten heinean”. caFeko langileen jokabidea “eredu” dela dio Erekatek gutunean. 
“Espero dugu zuek erakutsi duzuen duintasun, irmotasun eta etikarekin jokatuko dutela” 
Europako langileek. 2019/02/14
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juAN MARI ARREgI

EkONOMIAREN tALAIAN ANALISIA

Eusko Jaurlaritzak sortutako Elka-
rrizketa Sozialerako Mahaia joan 
den astean bildu da, ELA eta LABek 

osatzen duten gehiengo sindikalik gabe. 
Bilera izan zen egoitzaren atarian el-
karretaratu ziren LABeko ordezkariak, 
mahai hori “iruzurra” dela salatzeko, 
“gehiengo sindikala baztertu eta soilik 
gutxiengoarekin bilatzen baititu akor-
dioak”. ELAk, bere aldetik, salatu du 
Urkulluren exekutiboak herri boron-
datea eta demokrazia parte-hartzailea 
mespretxatzen dituela, Herri Ekimen 
Legegileak eztabaidatzeari uko eginez, 
pobrezia eta bazterkeriaren kontrako 
Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta-
rena kasu; sindikatuaren aburuz, mahai 
horrekin CCOO eta UGT erabiltzen ditu 
“bere politika antisoziala eta jokabide 
antidemokratikoa makillatzeko”.

Sindikatu abertzaleen salaketak oi-
narri sendoak dauzka. Diotenez, Eus-
ko Jaurlaritzak ez du haiekin hitz egin 
mahaia sortu aurretik. Gobernuak po-
litika neoliberalak ezarri ditu patrona-
larekin adostuta. Elkarrizketa Soziale-
ko Mahaiaren dekretuari dagokionez, 
“joko arau antidemokratikoak inposa-
tzen ditu, sindikalgintzaren eremuko 
gehiengoak errespetatu gabe”. Akor-
dioak sinatzeko, nahikoa da sindikatu 
bakar batek babestea, hau da, gutxien-
goak. Esaterako, UGTren ordezkaritza 
%11 izatera iristen ez den arren, akor-
dio bati balioa eman diezaioke bere ba-
besarekin.

Logikoa eta koherentea da euskal 
sindikatu nagusiak Elkarrizketa Sozia-
lerako Mahaian ez egotea. Eusko Jaur-
laritzaren arduragabekeria oso handia 
da, politika horrekin sindikatu aber-
tzale aldarrikatzaileenei ez-ikusia egi-
ten baitie. CCOOk eta UGTk ere badute 
erantzukizunik, politika hori onartzen 
baitute. 

Elkarrizketa 
soziala, 
zeinekin?

iñ
aki agirre / irutxulo

ko
 hitza

Joan den asteazkenean ezohiko epaiketa bat izan da Donostian, Gipuzkoako 
Lurralde Auzitegian. Akusatuen aulkian bi ertzain, legez kanpoko bi atxiloketa 
egin izana egotzita. Akusatzaileak berriz, orain hiru udaberri Donostiako Gi-

puzkoa plazan erraustegiaren aurka abiatutako kanpaldian parte hartu zuten bi 
kide. 2016ko ekainaren 2an atxilotu zituzten, euren burua ez identifikatzeagatik. 
Bi agenteen gainean Damoklesen ezpata: bost urteko espetxe zigorra eta seiko 
inhabilitazio eskaera.

Kontraesana agerikoa da: bestelako mundu baten alde egiteko prest zeuden 
herritarrek beste bi pertsona bidaliko al dituzte espetxera? Egoerarekin ez daude 
eroso ertzainak noski, ezta akusatzaileak ere. Baina nola lortu barkamen eskaera 
bat, erreparazioa, erasotzaileak lanketa egitea edo komunitatearentzat positiboan 
planteatutako zerbait?

Bost orduko epaiketan alde bakoitzak bere jarrera defendatu du –atxiloketak 
legez kanpokoak izan zirela gazteek; legezkoak izan zirela ertzainek–. Sorpresa 
amaieran heldu da, gazteen abokatuaren azken hitzartzean. “Espetxea gertutik 
ezagutzen dugu eta ez dugu uste inor espetxera joanda ezer konponduko dugu-
nik”, bota du. Bi ertzainetako baten aurka karguak erretiratu dituzte, deklarazioan 
adierazi duelako atxiloketen erabakia ez zuela berak hartu. Bigarrenari, gutxiene-
ko zigor eskaera egin diote, eta epaimahaiari eskatu, zigorra bertan behera uzteko 
“komunitatearentzat onuragarriak diren ondorengo hiru gauzak egiten baditu”: 
kanpaldiak iraun bitartean Gipuzkoa Zutikek sareratutako bideoak ikustea “ikas 
dezan mugimendu horizontalak posible direla”, Pedro Bañosen El Dominio Mun-
dial liburua irakurtzea “poliziaren eta indar militarren rolaz hausnartzeko”, eta 
Lurralde Askeak ateratako Ongi bizitzeko 100 konpromiso liburua irakurtzea “bes-
telako gizarte bat eraikitzen laguntzeko”.

Erdaraz justice réparatrice edo justicia reparativa deitua, funtsean, apurtutako 
legearen irakurketa zurrunean eta horrek dakartzan zigorretan baino, biktimaren 
beharretan jartzen ditu indarrak justizia konpontzaileak.

Epaiketarekin amaitzeko, fiskalak eta ertzainen abokatuak hauen absoluzioa 
eskatu dute. Are gehiago, azken hau haserre mintzatu da akusazioaren plantea-
menduarekin. Errugabeak direla adierazi du eta beste aldea bi agenteak epaitegira 
eramate hutsarekin pozik dagoela iruditzen zaiola. 

Epaitegien izaera eta hauetatik mundua aldatzen saiatzea konplexua da. 

LANDER ARBELAItZ MItXELENA @larbelaitz

zigorrean oinarrituko 
ez den justizia baten alde
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EdErtasun-kanOna 
Eta PrEkariEtatEa
BIlBo. “Eskapatu eskaparatetik!” lelopean, Ernaiko zenbait kidek Bilboko On Diego 
Lopez de Haro kale nagusian dauden arropa-multinazionalen aurrean desfilatu dute, 
arropa erantzita. Ekintzaren bidez, enpresa erraldoi hauek ezartzen dituzten kanon 
estetikoak salatu nahi izan dituzte. “Neska gazteon bizitzak prekarizatzen” dituztela 
ere kritikatu dute.

Er
n

a
i B

il
BO

ekoNoMia Soziala

3 aldiz gehiago ematen dute banku 
etikoek, banku tradizionalek baino. 2007-
2017 epealdiko datuak hartu ditu aintzat 
Europa osoan egindako azterketak.

750.000 milioi euro gastatu 
dituzte Europako gobernuek dozenaka banku 
erreskatatzen. aldiz, ez dute xentimo bakar bat 
ere erabili 23 banku etikoentzat.

ARgIA @argia

Jendaurreko ikuskizunen eta jolas 
jardueren EAEko lehenengo errege-
lamendua onartu zuen Eusko Jaurla-
ritzak otsailaren 5eko Gobernu Bile-
ran. Kulturaren eta komertzio txikien 
kontrako erasotzat ulertuta, Arteak 
Ireki plataforma sortu dute EAEn.

Arteak Ireki 
plataforma 
sortu dute 

ARAuA
Erregelamenduak EAEko udalerri 
guztietako lokal eta tabernei eragi-
ten die, eskaintza kulturalari dago-
kionez mugak ezarriz: aurrerantzean 
hilabetean ikuskizun bat antola-
tu ahal izango dute, urtean hamabi 
gehienez. Erregelamenduak ez du 
salbuespenik onartzen, eta adibidez, 
herriko jaietan ere muga berbera 
ezarriko da. Elizetako zuzenekoei ere 
eragiten die, abesbatzen emanaldiak 
mugatuz. 

AldARRIkAPEnA
“Kultura-espazioak izeneko katego-
ria berria sortzearen alde gaude. Hau 
funtsezko urratsa dela uste dugu afo-
ro txikiko eta izaera erabat kultura-
leko espazioak babesteko, beti ere 
auzotarrekin elkarbizitza bermatuz. 
Formatu txikiko musikaren eta zuze-
neko arteen aldeko marko normatibo 
berria behar dugu”, dio plataformak, 
publiko egin duen idatzian. Manifes-
tuarekin bat egitera deitu eta sinadu-
ra bilketari bide eman diote.

errAusKetA. Zabalgarbik azken urteotan 
24 milioi euro jaso ditu ustezko “energia 
berdez” argindarra sortzeko diru-lagun-
tzetan. Zaborrak erretzea energia berriz-
tagarritzat ezin hartzeaz gain, Zabalgarbik 
sortutako argindarraren jatorria %70an gas 
naturala erretzean dago.

ArrAZAKerIA. donostiako autobus gelto-
kian pasaportea eskatzen diete atzerritarrei 
estatu barruan nahiz schengen eremuko 
beste herrialde batera bidaiatzeko. Harrera 
sareak eta sOs arrazakeriak salatu dutenez, 
“hemen ez dago halako araudirik, autobus 
konpainiek hartutako erabakia da”.

berrI txArrAK. taldeak prentsaurrekoa 
eman du, iragarritako etenaldi mugagabea 
azaltzeko. Gorka urbizu abeslariaren hitzetan, 
“jotzeaz ez naiz aspertu, baina ez dut nire 
burua indartsu ikusten taldearen hurrengo 
urrats artistikoa pentsatu eta sortzeko”. dena 
den, itzultzeko atea irekita utzi dute.
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HEGoaldEKo Mato GroSSo, 
bolSoNarorEN 
Gaza braSildarra

Mato Grosso do Sul estatuak irudikatzen du Jair Bolsonaro ultraeskuindarrak 
Brasilen ezarri nahi duen nazio asmoa. Soja eta okelaren esportatzaile nagusi 
izaki, beste inon baino bortitzagoak dira hemen lurraren erabileragatiko borrokak, 
zeinetan talka egiten duten alde batetik milaka urtez bertan bizi izan diren 
jatorrizko biztanleek eta kolonialismoak ekarritako beltz eta nekazari txiroek, eta 
bestetik agro-industriarekin aberasten diren lur harrapatzaile handiek.

Brasilgo hego-mendebaldean, He-
goaldeko Mato Grosso estatuak 
2,3 milioi biztanle dauzka 18 Eus-

kal Herri adinako lur azalean (358.000 
km2). Bere klima tropikalarekin eta sa-
bana gisako landarediarekin, esporta-
zioari begira antolatuta dauka jarduera 
ekonomiko guztia, bai nekazaritza (soja, 
arto, kotoi, arroz, azukre kainabera... 
gehi haragitarako aziendak) eta bai mea-
tzaritza (burdina, manganesoa, karea...).
 “Hegoaldeko Matto Grosso da Bolso-
narok amesten duen Brasilen hezur-ma-
mitzea. Matto Grosso da, bestela esanda, 
lehendakari berriarekin brasildarroi da-
torkiguna”. Oiara Bonilla antropologoa-
ren hitzak dira, Terrestres aldizkarian 
plazaratu duen “Posibleen sasoia Brasi-
len ultra-eskuinaren aurrean“ analisian. 
Hemen laburbilduko dugu.
 “Zentimetro bakar bat lur gehiago ez 
indigenei!”, oihukatu zuen urte hasieran 
Matto Grossoko Dourados hirian Jair Bol-
sonarok, inguruko lur jabe handiekin bi-
lera egin aurretik. Horrela berretsi zuen 
hauteskunde kanpaina osoan aginduta-
koa: lehendakaritzara iritsitakoan, indi-
genen lurrak eta quilombolak desegingo 
zituela, bertan bizi direnekin batera: “Ez 
dute ezer egiten, umeak egiteko ere ez 
dute balio eta sekulako dirutza kostatzen 
zaizkio Estatuari”. [Quilombola: antzinako 
esklabo beltz ihes eginek antolatutako 
etxaldea, auzolanean kudeatua, gaur ko-
munitate indigenatzat jotzen dena].
 Douradoseko hitzaldian –dio Boni-
llak– Bolsonarok aurreratu zuen bere 

agintaldiak lurraren kudeaketan eta in-
gurumenarenean egingo duena: etniaz 
eta kulturaz ezberdinak direnekiko mes-
pretxuz, azken hiru hamarkadotan Bra-
silek eskubide sozialetan aurrera egi-
niko guztia atzera botatzen ahalegingo 
dela, gauza bera ingurumenaz eta jato-
rrizko herrien eskubideez Brasilek sina-
tutako nazioarteko itunetan.
 Douradosen konplizitatezko mezua 
bidali zien ere agro-industriaren ordez-
kariak diren diputatu ruralista deituei. 
Hauek osatzen dute Bancada BBB dei-
tzen dioten gehiengo nagusia Brasiliako 
legebiltzarrean: Bala, Boi (idia) eta Bi-
blia ordezkatzen dituztenak, militarren, 
lur-jabe handien eta kristau ebanjeli-
koen interesen zaindariak. 
 Mato Grosson dago agrobusiness bra-
sildarraren bihotzetako bat, ingurume-
na eta nekazari txikien sarea suntsituz 
esportazioari begira antolatutako soro 
izugarri zabaletan oinarritua. Horreta-
rako lur eremu handiak kontzentratu 
dituzte esku gutxi batzuetan, indigenei 
kenduta askotan, basoak eraitsita bes-
teetan, ongarri kimikoz eta pestizidaz 
lepo, ibai, erreka eta lurpeko urak ku-
tsatuz eta ehizakiak bezala arrainak de-
sagerraraziz. Amazonia Real elkarteak 
kalkulatu du jendeen %3 dagoela pesti-
zidaz zuzenean kutsatua, asko haur eta 
nerabeak.
 Lurra lapurtzeko handiek beste inon 
baino bortitzago jotzen dute hemen. Az-
ken 15 urteotan Brasilen hil dituzten 
lider indigenen erdiak hemen kalitu di-

tuzte, Conselho Indigenista Missionário 
ren kalkuluetan. XIX. mendean amerin-
diarrei sistemaz lurrak kendu eta ko-
lono zuriei eman zitzaizkien. Hasieran 
mate belarra hazteko, gero abelazkun-
tzarako. Erreserba txiki batzuetara mu-
gatu zituzten Guarani eta Kaiowa jen-
deak. Laster zeuden erreserbok jendez 
gainezka, alkoholismo eta suizidio tasa 
handiak nozituz.

GUtxIENGoAk: EDo MAkURtU  
EDo sUNtsItU
1970eko hamarkadan hasi ziren Guara-
ni eta Kaiowa jendeak beren antzinako 
lurretan berriro sartzen, retomada dire-
lakoak antolatuz. Estatuak beren jabego-
tzat aitortzea nahi duten alorrok gehie-
netan sasiak hartutako eremuak dira, 
bide bazterretakoak edo etxalde han-
dien hesien albokoak; indiarrek okupatu 
eta egokitzen dituzte manioka, artoa eta 
sendabelarrak hazteko. Badute antzarik 
landa lurraren erreforma aldarrikatuz 
MSTko lurrik gabeko baserritarrek egi-
ten dituzten okupazioekin.
 Azken aldian, ordea, etxalde handien 
jabeak beren eskuz hasi dira okupatzai-
leoi aurre egiten. 2013an enkante bat 
antolatu eta bildutako diruarekin reto-
maden okupazioak zanpatzeko milizia 
pribatua antolatu zuten. Guarani, Kaio-
wa eta Teren etnietako baserritar txi-
roen kontrako eraso armatuak ugaritu 
dira. 2016ko udan, Caarapó herrian, mi-
liziek kanpaleku bat inguratu eta gazte 
bat hil zuten, beste asko zaurituz. 

pELLO ZuBIRIA kAMINO  @pellozubiria
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 Eraso hura Ascuri etniako jendeak 
Retomada Te’ykue dokumentalean bil-
duta dauka. Filmaren hasieran entzun 
daiteke Bolsonaro, orduan diputatua, 
iragartzen 2019an lehendakari baldin 
bada lur jabeek tiroka bidali ahalko di-
tuztela okupatzaileak.
 Baina milizia pribatuez gain, Estatua-
ren poliziak ere parte hartu du indigena 
txiroen zanpaketan, beste zenbait bi-
deok frogatu dutenez: helikopktero eta 
guzti iritsitako poliziak etxolak bezala 
baratze eta tresneriak suntsitu eta jen-
deak kanporatzen, jendeari fusilez tiro-
ka... Irudiok oroitarazten dituzte, neurri 
txikian, Rio de Janeiroko faveletan po-
lizia eta militarrek burututako erasoak, 
jomugan gehienbat gazte beltzak dauz-
katenak.
 Indigenak, quilombolak, antigoaleko 
bizimodua daramatenei –latexa biltzen 

duten seringueiroak, intxaurrak biltzen 
dituzten castnheiroak...– edo lur gabeko 
baserritarrei erasoz, Bolsonarok bere-
tzat aldarrikatzen du gizarte kreolea, 
XIX. mendetik Hego Amerikako estatu
-nazioen oinarria dena, afroamerikarren 
eta amerindiarren eragina lausotu eta 
populazioa zuritzen ahaleginduz. 
 Elite kreolearen eredu ekonomiko eta 
sozialak beti behar izan du eskulan mer-
ke eta eskubiderik gabea; gaur ere bai, 
Brasilgo manufaktura industrian orain-
dik dagoen esklabo lanak erakusten 
duen moduan. PT Langileen Alderdiaren 
gobernua, dio Bonilla antropologoak, 
saiatu den arren gizarte sistema justua-
go bat ezartzen aberastasuna banatzen 
duen Estatuaren logikan, ez du lortu ihes 
egitea Estatuaren aparatuaren atzapa-
rretatik eta Brasilgo elite ekonomiko eta 
sozialaren interesen aurrean makurtu 

da. Eliteek, ordea, PTren  esperimentua 
bukatutzat eman zuten.
 Bolsonarok behin eta berriro esana 
da: “Gehiengoentzako izango da Bra-
sil. Gutxiengoak, edo egokitu daitezela 
edo desagertu!”. Beste antropologo ba-
tek, Eduardo Viveiros de Castrok hone-
la ulertu ditu haren hitzak: “Gerra bat 
dago gaur  Brasilgo herri indioen kon-
tra, eta Estatuak lotsarik gabe lagun-
tzen die erasotzaileei, nahiz eta bere 
betebeharra litzatekeen indigenak eta 
beste herriak zaintzea eufemismoz ru-
ralistak deitu arren benetan burgesia 
agro-industriala denaren eta nazioar-
teko kapitalaren erasotik. Baina hor 
zegoen hirietako klase ertainaren atal 
faxista ere: lehengo hauteskundeetan 
nahiko oharkabean pasatzen zen atal 
faxista hori erabakigarria izan da Bol-
sonaro agintera eramateko”. l

cAARAPo, MAtto GRosso, 2016
LuR JABE hAndIEn SIKARIOEK 
cLOdIOdI SOuZA GAZtEA hIL 

ZutEn tIROKA, KIOwA JEndEAK 
BERRESKuRAtutAKO LuRREtAtIK 

ALdE EGIn ZEZAn.
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Has gaitezen musikarekin. 
Musika beti izan da nire bizitzako adar 
sendoena, nire bizitza musikari begira 
egon da, hortik sortu dira beste hain-
bat proiektu. Umetan klarinetea jotzen 
hastea erabaki nuen, ez dakit zergatik. 
Gurasoek esan didatenez, halako ba-
tean esan nien klarinetea jo nahi nuela. 
Musika eskolan hasi nintzen, eta oso 
ondo dago, baina nik egur gehiago nahi 
nuen. Orduan, kontserbatorioan sartu 
nintzen. Han sekulako egurra zegoen, 
baina ezin zenuen ezer erabaki, eta mu-
sika eskolan nire esku zegoen guztia. 

zer ikasi, zer ez ikasi…
Hori da. Kontserbatorioan, ikasturte ha-
sieran esan zidaten hiru obra jo behar 
nituela. Nik ez nituen horiek jo nahi, bai-
na nik nahi nituenak ez zeuden curricu-
lumean. Orduan, tratu bat egin nuen ira-
kaslearekin, eta esan zidan berak eman 
ahal zidala nik nahi nuena, baina ezingo 
zidala gainditutzat eman. 

Eta? 
Horrela ibili nintzen bi urtez, kontserba-
toriotik bota ninduten arte. Kalera joan 
nintzen, baina, han ibili nintzen bitar-

tean oso gustura ibili nintzen. Nirekin 
karrera atera dutenek titulua daukate, 
baina ez dute inoiz jo, ez dute berriro 
instrumentua erabili, eta nik, ostera, ez 
daukat titulurik baina asko jo dut: ga-
rai horretan Sopelako bandan nengoen 
(han lortu nituen nire lehen soldatak), 
gero E Gene izeneko pop rock musika 
talde batean ibili nintzen… Klarineteak 
asko eman dit. 

klarinetearen ondorioz hasi zinen 
fisika ikasten, ezta? 
Bai, txoriburu bat nintzenez, klarineteak 

lerro paraleloak, elkarrengandik gertu-gertu joan arren, ez dira inoiz 
elkar gurutzatzen, eta lerro elkarzutek, berriz, behin ukitzen dute 

elkar, eta betiko banatzen dira gero. lorea argaratek, ordea, ezinezko 
geometrikoa lortu du. Bere bizitza ardazten duten lerro paraleloak 

batu ditu, bere hiru pasioak uztartu: musika, teknologia eta hezkuntza.

lorea Argarate
EGIn EtA EKIn

roomba xurgagaIluaK 
zure etxeKo planoa 

esKaneatzen omen du 
eta IKearI saldu

tEstua i DANELE SARRIugARtE MOChALES
arGaZkiak i DANI BLANCO
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egin nahi nituen, eta horretarako jakin 
behar nuen akustika, eta akustika jakite-
ko egin behar nuen fisika. 

Baina ez zintuen bete.
Fisika beti gustatu izan zait, ez bakarrik 
akustika. Baina lehenengo urteak beti 
dira oso generikoak, ematen da matema-
tika pila bat, kimika pila bat… fisika ia 
gutxiengoa zen. Beraz, lehenengo urtee-
tan pixka bat gogorra egin zitzaidan. Au-
rrera egin ahala, beste ikasgai batzuekin 
hasi nintzen, eta gustura aritu nintzen. 
Kontua zen, ordea, ezin nuela inon apli-
katu. Konturatu nintzen jakingo nuela 
hitz egiten denari buruz, baina ez nuela 
jakingo ezer egiten, eta nik beharra dut 
gauzak egiteko, ez hitz egiten aritzeko, 
aspertu egiten nau.

Eta utzi egin zenuen. 
Bai, hala ere, utzi aurretik, elektronika 
deskubritu nuen. Eta ikusi nuen zein 
merkea zen, ikusi nuen egin nitzakeela 
sintetizadore pila bat, mikrofonoak… 
Klarinete bat egiteko diru pila bat behar 
nuen, eta bat-batean oso prezio baxuan 
egin nezakeen sintetizadore bat, klari-
nete bat ematen zuena! 

Hain justu ere, musika elektronikoa-
ren bidez ezagutuko zaitu 
jende askok, tea Party 
dJ’s taldeko kide gisa. 
Hori izan zen hurrengo 
pausoa. Elektronika 
deskubritzen hasi 
nintzen,  pedalak 
egiten, sintetizado-
reak tuneatzen … 
Orduan hasi zitzai-
dan musika  e lek-
tronikoaren mundua 
pixka bat gehiago gus-
tatzen, zeren ordura arte 
nahiko purua nintzen, irudi-
tzen zitzaidan ordenagailuarekin 
egindako musika ez zela musika, baina 
estereotipo horiek guztiak hautsi nituen 
eta hasi zitzaidan benetan gustatzen. 
Zortea eduki nuen gainera, zeren Eva 
Gutierrez topatu nuen bidean, nirekin 
Las Tea Partyn ibili dena, eta Evarekin 
batera aritu naiz ez dakit zenbat urte.

orain atseden hartzen ari zarete, ezta? 
Bai, luzatu egin dugu atsedenaldia gai-
nera. Lehenengo aldiz Soraluzen jo ge-
nuen oholtza baten gainean, 2010ean, 
eta 2019an gaude. Bitarte horretan ez 
genuen inoiz oporrik hartu, komatxo 

artean. Oso pozik gaude zeren eduki 
dugu aukera Las Tea Partys proiektua-
ren bidez asko ikasteko, autonomoak 
izan gara, fakturak eta horrelako gauzak 
egiten ikasi dugu, egon gara DJ moduan 
Bilboko bi diskoteka onenetan, eta hor 
ikasi dugu nola antolatu gaueko ordu 
horiek, zelan eragiten dizun. Bestalde, 
jaialdietan ere ibili gara: Euskal Herrian 
jo dugu mila jaitan, eta hemendik kan-
po ere ibili gara eta esperientzia hori, 
alde batetik, surrealista da eta barregura 
handia sortzen digu, eta, bestetik, pila 
bat ikasi dugu, eginez. 

Baina…
Baina atsedenaldia behar genuen, eta 
oso gustura gaude. Egon izan gara mu-
sika jartzen elkarrekin, baina ez Las Tea 
Partysen izenpean daukazun ardura ho-
rrekin, zeren azkenean ardura handia 
izatera heldu da eta psikologikoki ere 
exigentzia handia dauka. Eta are gehia-
go nortasun digitalean. Denbora guztian 
konektatuta egotea, online egotea, ak-
tualizatzea… Gaur egungo artistek musi-
ka egiteaz gain mila gauza gehiago egin 
behar dituzte, eta hori zen agian gehien 
nekatzen gintuena. Orain, adibidez, sare 
sozial guztiak geldi dauzkagu eta gure-
tzat benetako lasaitasuna izan da, eta 

gure bizitzen egunerokotasu-
nean ere igarri dugu pixka 

bat. Ikusiko dugu nola 
bueltatu, horri buruz 

momentuz ez dugu 
asko pentsatu. Era-
baki genuen apur 
batean geratzea , 
gure proiektu bat 
zelako eta gustura 

egin nahi genuelako. 
Beste gauza batzuk 

daude inposatutakoak, 
beraz guk gure buruari 

ez diogu inposatuko gauza 
gehiago.

nortasun digitala aipatu duzu. oker 
ez banaiz, datuen kudeaketari buruz-
ko master bat egin zenuen. nolakoa 
da egoera? 
Gaur egun, datuen salmenta berehala-
koa da. Gure datuekin asko trafikatzen 
da. Zerbait bilatu duzu orri batean, eta 
hurrengoan iragarki bat agertzen zaizu 
bilatu duzunarekin lotura duena. Hori 
gertatzen da bilatzaileak saldu ditue-
lako zure datuak. Eta hori da orain arte 
ezagutu duguna, hau da, nik bilatzen 
dut eta agertzen zait. Baina bilatu duzu, 

Musikaria, teknologoa eta hezi-
tzailea. Fisika ikasten hasi zen, 
baina nahiago zuenez gauzak egi-
tea, gauzei buruz hitz egitea bai-
no, fisika utzi eta telekomunikazio 
ingeniaritza ikasi zuen. hantxe to-
patu zuen bere lekua. deustuko 
unibertsitatean ibili zen hiru urtez, 
pedagogia eta teknologia lantzen 
dituen ikerketa-talde batean, eta, 
gaur egun, tazebaez berrikuntza 
kooperatibako kidea da. hezkuntza 
eta teknologia uztartzen dituzten 
proiektuak garatzen dihardu, adi-
bidez, Sortzearen abentura proiek-
tua egin dute Bilboko udalarekin 
batera, Bilboko eskoletan emateko. 
Proiektu horren bidez, design thin-
king metodologiari buruzkoak ira-
kasten dizkiete haurrei. 

lorea 
Argarate 
zubia
bIlbo, 1990

Orain dela 40 bat urte, 
teknologia eta zientzietako 

karreretan neskak ia 
%44 ziren eta orain, berriz, 

%11. Ez goaz aurrera, 
baizik eta atzera



akzio bat egin duzu. Orain, ordea, mu-
gikorraren bidez egiten dute, irudiekin, 
mikroekin. Mugikorra oso dispositibo 
inteligentea da, eta sentsore eta gau-
za asko dauzka, eta guk, aplikazioak 
jaistean baiezkoa ematen diogu baldin-
tza pila bati, irakurri gabe, eta baime-
na ematen dugu gauza horiek guztiak 
hartzeko. 
 Orain gutxi entzun dut roomba robot 
xurgagailuak zure etxeko planoa eska-
neatzen duela eta plano hori saltzen 
diola jende pila bati, bai Googleri bai 
Ikeari, eta horregatik Ikeak bidaltzen 
dizu iragarki bat justu zure neurrira da-
torren altzari batena, zeren badaki non 
ahal duzun ipini, zeren roombak erre-
gistratu du. Nork pentsatuko luke room-
ba ari dela zure etxeko planoa erregis-
tratzen eta bidaltzen, eta badakiela noiz 
jarri duzun altzari berri bat eta non? 
Ba hala da. Datuen kudeaketaren mun-
dua oso ezezaguna da jendearentzat, 
ez daukagu hezkuntzarik gai horietan, 
eta gainera oso berria da guztia. Beraz, 
uste dut beharrezkoa dela dibulgazio 
minimo bat egitea, ondo kudeatu behar 
ditugu gure datu digitalak, eta pribatu-
tasuna zaintzen hasi behar dugu. 

nola? 
Txikikeria da, baina webcam-a beti eroan 
behar da estalia. Eta gero, esango nuke 
pentsatu edo aukeratu egin behar dela, 
beste gauza batzuk egiten ditugunean 
bezala. Elikaduraren arloan adibidez 
hartzen dugu kontuan jasangarrita-
suna, eta pintxo bat jatera zoazenean, 
igual okelarik gabekoa hartzen duzu, edo 
behintzat badakizu aukeratu ahal duzu-
la. Publikatzeko orduan berdin: adibi-
dez, ez publikatu argazki bat zure etxetik 
oso gertu badago, edo ez jarri kokape-
na. Hala, makinak jakingo du, baina zure 
kontaktu guztiek ez. Azkenean, mundu 
digitala da mundu fisikoa bezalakoa, eta 
jendeak ez du plazara atera eta egin duen 
guztia oihukatzen, eta mundu digitaleko 
plazan, ordea, hor gabiltza edozer gauza 
zabaltzen. Norberak erabaki behar du 
zein den lokala, zein den plaza eta zein 
den gela, zeren mundu digitalean gure 
gela ere eduki behar dugu, Osakidetzako 
datuak kudeatzeko, egiten ditugun trans-
ferentziak kudeatzeko... Gero aukeratu 
behar dugu plaza bat, izango da Face-
book edo Google bera, eta gero lagunekin 
egoteko tokia, Whatsappa adibidez. Bai-
na jakin gela, plaza eta lagunartea direla. 

Ipini iragazkia eta hasi erabakitzen zein 
forotan esan nahi dituzun gauza batzuk 
edo non erakutsi nahi dituzun zure kontu 
guztiak eta non ez.   

kode irekiaren eta teknologia librea-
ren aldekoa zaitugu. uste dut nahiko 
garbi ulertzen dela zergatik den posi-
tiboa teknologia irekia izatea, baina 
batzuetan badirudi aukera horiek, 
eskura egonda ere, oso urruti daude-
la herritar “xeheengandik”. 
zer iruditzen zaizu? 
Ez daukagu gure tresnak sortzeko eta egi-
teko ohiturarik. Latinoamerikan, adibidez, 
gauza pila bat sortzen dute, egunerokota-
sunerako aplikazio pila bat, eta hemen, 
aldiz, oso kontsumistak gara, egiten du-
guna da jaso, erosi eta kito. Are gehiago 
teknologiaren munduan, beldurrak eta 
mugak ditugu-eta. Arropa erostean, adi-
bidez, kontuan hartzen dugu nondik da-
torren; teknologiari dagokionez ostera, 
edozer gauza erosten dugu, ez zaigu in-
porta nork egin duen, zer gertatu den hori 
egin ahal izateko… Edonola ere, puntu.eus 
fundazioak Kaixo mundua proiektua egin 
du, eta aipatu nahi dut, oso pozik nago eta. 
Proiektu horren bitartez eskoletan landu-
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ko dira gai hauek guztiak, eta guk parte 
hartu dugu edukia egiten. Bideo forma-
tuan dago, eta edonork ikus dezake. Pozik 
nago, alde batetik, puntu.eus fundazioak 
nahi duelako euskal gizarte sortzaile bat, 
eta ez kontsumitzailea soilik. Interneten 
gauza bera gertatzen da, asko kontsumi-
tzen dugu eta ez dugu euskaraz sortzen, 
eta proiektu horretan balorean jarriko da, 
eta irakatsiko dira gaitasun batzuk gaz-
teak sortzaile bihurtzeko, eta nortasun 
digitala landuko da. Lehen esan moduan, 
teknologia eta internet oso azkar sartu 
dira, sare sozialak oso azkar sartu dira, 
eta datuen kudeaketa eta pribatutasu-
na asko aldatu dira. Beraz, diruari buruz 
edo hizkuntza bat ikasten dugun bezala, 
nortasun digitalari buruz irakatsi behar 
dugu. Oso pozik nago Euskal Herrian ere 

horrelako proiektuak sortzen ari direlako.

teknologia eta hezkuntza uztartzen 
dituen beste proiektu batean ere ibili 
zara: Inspira. zer da? 
Deustun nengoenean sortu genuen 
proiektua da. Ez dakit ba ote dakizuen, 
baina teknologia eta zientzietako karre-
retan neska kopurua oso-oso baxua da, 
eta jaisten ari da, asko. Orain dela 40 
bat urte, ia %44 ziren neskak eta orain, 
berriz, %11. Ez goaz aurrera, baizik eta 
atzera. Joera areagotzen ari da, industria 
askotan gizonezkoak bakarrik daude, eta 
oso arriskutsua da, zeren munduan ezin 
dira irtenbideak aurkitu bakarrik gizo-
nen ikuspuntutik. Beraz, sei orduko ikas-
taroa da Inspira. Emakume teknologoek 
ematen dute eta bertan lantzen dira es-

tereotipoak, lanbideak, erreferenteak… 
Izan ere, emakume zientzialarien erre-
ferenteak orain dela ehun urtekoak dira.

Marie curie. 
Hori da. Eta oso ondo dago, baina bizitza 
eman zuen. Emakume batek zientzian 
puntan ibiltzeko bizitza eman behar du, 
izan behar du onena, irabazi behar du 
Nobel bat… Inspiraren bidez nahi izan 
ditugu erreferente horiek lurreratu, era-
kutsi hurbilagoko batzuk, gauza “arrun-
tago” batzuk. 

Adibidez?
Youtubeko zuzendari exekutiboa ema-
kumea da. 

Pozik zaude proiektuaren 
emaitzarekin? 
Oso pozik nago. Hirugarren urtez egin da 
aurten, eta aurten, lehenengoz, mutilen-
tzako ere egin dute bat. Orain arte banatu 
egiten ziren ikasleak, eta neskek eurek 
eskatu zuten hala mantentzeko, zeren de-
nak elkarrekin daudenean rolak aldatzen 
dira, eta banatzean, neskak ahalduntzen 
dira pila bat, harremanak oso-oso ezber-
dinak dira, eta eskatu zuten mesedez ho-
rri eusteko. Baina neskak lanean ari ziren 
bitartean, mutilak edozer gauza egiten 
aritzen ziren, eta hori ere ez genuen nahi, 
eta mutilek ere badute zer landu: haiek 
ere estereotipoak dauzkate eta oso mar-
katurik daude. Orduan, aurten, haientzat 
ere ari dira bide bat eskaintzen.  
 Bestalde, proiektua Deustun hasi zen 
orain dela hiru urte, baina gaur egun Ara-
ban, Bizkaian eta Gipuzkoan egiten da, 
eta orain Madrilen eta Katalunian hasiko 
da. Telefonicak Espainian ematen duen 
sari bat ere irabazi du. Niretzat ikaraga-
rria da, zeren nik sortu nuen edukia eta 
itzela da jakitea hortik zehar dabilela eta 
ondo funtzionatzen duela. 

16 І LOREA ARgARAtE

tradebi@tradebi.com
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Otsailaren 12az geroztik hamaika 
pertsona eserita daude Espainia-
ko Auzitegi Gorenaren akusatuen 

aulkian. Kataluniako autodeterminazio 
erreferenduma epaitzen ari dira, 2017ko 
urriaren 1ean egin zena. Epaituak inde-
pendentismoaren kausa orokorraren goi
-muturraren adierazleak baino ez dira. 
Horiei hauexek gehitu behar baitzaizkie: 
zortzi erbesteratu, bere udalerrian kon-
finatuta dagoen aktibista bat, 1.318 zau-
ritu, 136 atxilotu, 144 webgune itxita, 
hamazazpi irakasle ikuskatuta eta hiru 
milioi euro fidantzetan emanda. 2017ko 
irailetik 2019ko urtarrilera bitartean Es-
tatuak zabaldutako errepresioaren on-
dorioak dira. Herritarren mobilizazioek 
aurrea hartu zioten Estatuari eta honek 
iniziatiba berreskuratu nahi du neurri 
horien bitartez.        

Egia esan, Estatuaren erantzun bor-
titzak erabat jota laga du politika insti-
tuzional katalana. Alderdien kupulekiko 
sosegurik eza handituz doa, oso nabaria 
independentziaren aldeko militanteen 
artean. Hori dela eta, azpimarragarria da 
azken hilabetetan jendartean loratu den 
antolatzeko gaitasuna. Horren lekuko, 
bost manifestaldi jendetsuak eta milaka 
parte-hartzaileak, errepresaliatuen al-
deko laguntza eskerga, baita herrialdeko 
zoko guztietan egonkortutako ehundaka 
CDRak (Comitès de Defensa de la Repú-
blica). Beste ekimen anitz tarteko, preso 
politikoek 160.000 gutun jaso dituzte.          

Hala eta guztiz ere, errealitatea egos-

korra da, eta bidea gero eta hertsiagoa. 
Adibidez, Auzitegi Gorenak zirkinik egin 
gabe onartu ditu Estatuaren Abokatu-
tzak eta Fiskaltzak proposatu dituen 
256 lekukotasunak eta horietako %85 
poliziarenak dira. Halaber, Bartzelona-
ko hauteslekuetako istiluen aurkako bi 
polizia daude inputatuta: Informazio 
Brigadako komisario burua, mugimen-
du sozial katalanen aurkako borreroa 
–Jordi izengoitiaz ezagutzen dute, 90eko 
hamarkadan herritarrak derrigortzen 
zituen poliziaren infiltratu izatera eta 
tortura salaketak ditu oraindik– eta Die-
go Pérez de los Cobos Guardia Zibileko 
koronela, prozesatua eta euskal aktibis-
ta bati egindako torturetatik salbuetsia. 

Puntu honetara iritsita, galdera gai-
lentzen da: ez al zineten ohartu aurrean 
zenuten etsaiaren tamainaz? Erantzuna, 

nagusiki: “Ez!”. Azkenaldion, hainbat ka-
talanen azalpen asko entzun eta irakurri 
dugu, euren errudun sentimendua azale-
ratu dute, euskal gatazkari buruz zabal-
du ziren bertsio ofizialak sinetsi zituzte-
lako txintik atera gabe. 18/98 sumarioa 
heldu zait burura, eta ulertzen dut zuek 
haserretzea, baina, ulertu iezadazue, ho-
rixe da berri onena. Hobe berandu, inoiz 
ez baino. Azken buruan, ezertan aurrera 
egin badugu, izan da ulertzea egungo 
markoan ez dagoela demokraziarik.            

Bataila hasi besterik ez da egin eta 
sententzia diktatuko denean, Estatuak 
senperrenak eginen ditu epaiaren au-
rrean izanen diren “erreakzioak” ama-
tatzeko, aspaldidanik lantzen ari diren 
erreakzioak. Haien txarrena eta gure 
onena etortzeko daude oraindik ere. 
Begirada luzez ari denak, autodetermi-
nazioa gizartea eraldatzeko baliabide 
bezala lantzen ari denak, iritsi garen ga-
raira iritsita, sumatzen du zein den as-
katasuna lortze bidean ordainaraziko 
diguten prezioa. Alabaina, etorkizuna 
gure esku dago.

Azkenik, Òmnium Culturaleko presi-
dente Jordi Cuixarten etxe-aurrealdean 
dagoen argazki ondoko esaldia dut go-
goan: “Zigor-gela txikia da baina loaldia 
mugagabea”. At Versaris taldearen No 
fear (Ez beldurrik izan) kantatik hartua 
da. Honekin bukatzen dut: “Ez badigu-
te ametsik egiten uzten, ez diegu lorik 
egiten utziko”. Beti legez, zuen laguntza 
behar dugu. 

azkenaldion, hainbat 
katalanen azalpen asko 

entzun eta irakurri dugu, 
errudun sentimendua 
azaleratu dute, euskal 

gatazkari buruz zabaldu 
ziren bertsio ofizialak 

sinetsi zituztelako txintik 
atera gabe

DAVID BOu
LA dIREctA-KO KAZEtARIA 
@dvdbou Estatuari epaiketa 
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Paula EstÉvEZ

Frantziako Kultura Ministerioak bost 
departamendutan frogatuko du 
Pass Culture dispositiboa: 18 urteko 

10.000 herritarrei zuzendua zaie, bakoi-
tzak 500 euroko dirutza birtuala baluke 
urtebetean erabiltzeko, kultura kontsu-
mitzeko eta aplikazio baten bidez balia 
lezake erakusketa, ikusgarri eta zinema 
sarreratan, liburu eta diskotan, ikasta-
rotan. Praktika kulturalen ezagutzeko 
balioko du, deskubritzeko eta erabaki-
tzeko zer maite den ala ez, baina betiere 
ezagutu ondoan. Erraza baita gutxiestea 
ezagutu ezean, eta bestalde nekeza hel-
tzea karioa edo ezezaguna denean.

Konkretuki, baiki, frantses kultura-
rako bidea da. Ez dira dispositiboan 
sartuko Amazon, Netflix, Spotify edo 
Deezer-en zerbitzuak eta, tamalez, ez 
dakigu ea Pass-ak balioko duenez he-
rrietako ekoizpen kulturalen kasuan, 
ez eta, geroan luzatuko eta orokortuko 
balitz, gurea barne litzatekeenez? Diot, 
Kalaportu ikusgarria, Oreina filma, Az-
tihitza liburua, Izaki Gardenak-en azken 
diskoa eskuragarriagoak jarriko lizkie-
ke? Bagad kontzertu bat, bretoiera klase 
zenbait edo Armorikako aberastasun 
naturala ezagutzeko parada emanen lie-
ke? Dudarik gabe antolatzaile-babes-
leen oniritziaren esku, betiere.

Pena zait ez dadin hemen berean 
oraindik sortu izan antzeko dispositibo-
rik euskal kulturaren ezagutzeko. Bada-
kit hegoaldean nonbait, noizbait, egon 
direla “kultur bono” eta antzekoak. Bai-
na ene inguruan holakorik ez da.

Jakina, 18 urtetan gure gazte gehie-
nek enbeia dute edozein gauzetarako 
salbu “euskal” zerbaitetara joateko: as-
pertu ditugu militantziaz, talo txandez, 
euskaraz egin beharraz, bideratu ditugu 
dantza ikastarotara, pilotara eta Pirritx 
eta Porrotxen ikusgarrietara urteetan 
zehar –beti ere aitamen indarrei eta 
moltsei esker–. Errebeldia puntua nor-
mala da. Aldi berean, adin kritikoa da, 
identitatea finkatzekoa, ondoko urtee-
tan baita ageriko ea euskal herritar gisa 
ikusten dutenez haien burua ala ez.

Halaber, kanpotik etorri jendeen ka-
suan edo urteak hemen iragan baina 
euskal kulturaz zipitzik ez dakitenen 
kasuan, ezin egokiagoa litzateke hauei 
parada eskaintzea gure urtean zeharre-
ko ekimenak, gure sortzaileak, gure ohi-
turak ezagutzeko.

 Harago esperientziaz dakit kultur 
transmisioan berdeak garela. Ene ira-
kasle bizipenetatik hasteko, badakit 
hizkuntzaren transmisioan doi-doia 
heltzen garenean, kultur edukienean 

badugula zer hobetu. Izan ere, ez da 
harrigarria ez ezagutzea Mikel Laboaz 
aparte kantari bakar bat, ez jakitea hiru 
mendiren izenik, ez jakitea hemengo 
idazleak zertaz ari diren.

Funtsezkoa da, etorkizunerako, esku-
ragarri izan daitezen euskal ekoizpenak. 
Dirutza eman behar bada, hala bedi, eta 
hauta dezatela zer deskubritu, erabaki 
zer den eder, interesgarri, sar daitezela 
nahi duten saltsan, baina betiere ezagu-
tuz. Ezagutuz: hori baita arazoa.

Lekuko kulturaren aldeko politika-
ren ekimen indartsua litzateke, zinezko 
engaiamenduaren seinalea, bertako sor-
kuntzen promozioa egitea, gure gazteei, 
ikasleei, herritarrei bide hori zabaltzea, 
Scène Nationale-n ekitaldietatik eta 
Frédéric Beigbeder-en hitzaldietatik at.

Eta Kultur Zaldaina dei genezake.
Pass, bono, txartel baino hobe, sarbi-

de erraztuaren zentzua baitaukate. Sar 
eta har. Eta parti. Zaldainak norabait 
heltzeko eta integratzeko aukera lekar-
ke. Gurera etortzeko, ezagutzeko, maita-
tzeko uraren gaineko bidexka meharra. 
Uharte soil bakartua ez ginateke or-
duan, heltzeko eta, nahi bada, geratzeko 
zubixkarekin geundeke, behingoz, gure 
kulturaren ezagutza oinarrizko-eskubi-
de aitortu artean. 

kultur zaldaina  
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Ikaskuntzaren funtzioa

Bere mendeurrena zela-eta, Eus-
ko Ikaskuntza (EI) erakundeak bi 
urte luzeko prozesua burutu zuen 

2018an, unibertsitateetan, erakunde pu-
blikoetan eta gizartean dauden milatik 
gora aditu eta ariturekin. Helburua zen 
Euskal Herriaren etorkizunerako egi-
tasmo bat zirriborratzea, 20/25 urteko 
perspektibarekin.

Prozesuaren emaitza Oñatin gizartera-
tu zen iazko azaroan, eta Euskal Herriko 
hiru erakunde nagusietako agintari go-
renek eman zioten babesa aurkeztutako 
egitasmo partekatuari. Ez dago une hone-
tan maila bereko definizioa eta legitimita-
tea biltzen dituen herri proiekturik (Ikus 
http://www.eusko-ikaskuntza.eus/eu/
kongresua/dokumentazioa/eik-53/).

Mendeurreneko kongresuan, EIk bere 
burua eskaini zuen duela ehun urte “so-
rreran eman zitzaion eginkizuna molde 
berrituekin betetzeko: herri garapenera-
ko begirada luzea lantzea, ezagutza eta 
berrikuntza erabilita, lankidetza estuan 
erakunde publikoekin, eragile politiko eta 
sozialekin, eta herritarrekin, politika pu-
blikoen eta gizarte dinamiken mesedetan”.

Kongresura iristeko prozesuan EIk 
lortu duen partaidetza bikainak erakus-
ten du lidergo hori aitortzen zaiola, eta 
sinesgarria dela erakundea biziberritze-
ko egin den apustua. Orain eskura dau-

ka aliantza sistema oso bat eraikitzea, 
egitasmo partekatua garatzen lankide 
izan ditzakeen erakunde eta eragileekin, 
gizarte antolatuak eskatu ahala eran-
tzunak garai eta molde egokietan eman 
ahal izateko.

Garrantzitsua da EIren funtzio berri-
tu honen onarpena erabat barneratzea 
erakundeen eta eragileen partetik, fun-
tzio banaketa logiko baten baitan: EIri 
dagokio epe luzeko markoak eraikitzea, 
eta haietatik abiatuta ekarpenak egitea 
exekuzioan dabiltzanei, hauen egitekoan 
sartu gabe. Zenbat kasutan jardun-espa-
rruen arteko muga lausoa izango da, bai-
na ezinbestekoa da funtzio banaketa ar-
gitzea konfiantza eraikitzeko, hori gabe 
ezin baita lankidetza iraunkorrik sortu. 

Maila politiko-administratiboan joera 
izan badaiteke egungo hiru esparruak 
finkatzea eta horietatik abiatzea ekimen 
politikoak (EAEko autogobernu pone-
tziarena, esaterako), joera horren arris-
kua sahiestuko litzateke Euskal Herri 
mailako herrigintza dinamika indartsu 
bat eraikita; hau da, EIk ondutako egi-
tasmo partekatua garatuz eta gauzatze 
bidean jarriz, behar diren lankidetza-sa-
re publiko eta sozialak ehunduta. Kon-
gresuan abiatu den dinamika indartzea 
eta egonkortzea da Euskal Herria eraiki-
tzeko apusturik eraginkorrena. 

Azken urteotan, Espainiako Esta-
tuko lehia politikoan –Euskal 
Erdikoan bezalaxe–, boladan da 

pragmatismoaren aldarria. Trantsizioan 
hausturatik erreformarako bidea egin 
zuten saldoari egungo lau xentimoko 
populistak gehitu zaizkie, Iñigo Errejon 
buru dutela. Alabaina, egoera aski absur-
dua da, Espainiako panorama politikoan 
ezer ez baitago xaloagoa pragmatista eta 
errealista izatea baino. 

Pragmatista eta estatista autodeno-
minatu askok aipatu izan dute maiz in-
dependentzia desira zilegi izanik ere, 
gertakari burugogorrek erakusten du-

tela ez dagoela proiektu politiko hori 
baino gauza zentzugabeagorik. Egungo 
mundu globalizatuan independentzia 
absurdua dela, eta gainera, estatuen Eu-
ropak sekula ez duela utziko barneko lu-
rralde bat zatikatzen. Argudio pisuzkoak 
dirudite, baina berriki Kataluniako au-
zian errelatorearen karietara sortutako 
espektakuluak ere beste zerbait erakus-
ten digu, burugogorki horrek ere; hots, 
independentziaren proiektua ameske-
ria hutsa den neurri berean dela wishful 
thinking-aren emaitza Espainia autono-
mikoaren erreforma demokratizatzaile 
eta askatzailearen posibilitatea. 

Estatista xaloak
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klima ez, sistema aldatu

Change the change. Lerroburu hori 
jarri diote Donostian antolatu den 
Klima Aldaketaren Nazioarteko 

Konferentziari. Hiru egunetan, bertoko 
eta nazioarteko adituak elkartuko dira 
“historia arrakastatsuak eta “negozio-e-
redu berriak” aurkezteko eta klima-alda-
ketaren ondorioen aurrean gizarte gisa 
ditugun erronkez eztabaidatzeko. Pro-
graman, hizlari nagusien artean, Iñaki 
Arriola, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
sailburua, Jose Ignacio Asensio, Gipuz-
koako Foru Aldundiko ingurumeneko 
diputatua, Ignacio S. Galán, Iberdrolako 
presidentea eta Gonzalo Sáenz de Miera, 
Iberdrolako Klima Aldaketako zuzenda-
ria, Ernesto Gasco, Donostiako alkateor-
dea eta Teresa Ribera, Trantsizio Ekolo-
gikorako Espainiako ministroa. Sarrera 
arrunta 180 euro eta 100 euro ikasle 
eta langabetuentzat. Ez dut dudarik orri 
asko beteko dutela komunikabide mains-
tream-etan baina nire buruari galdetzen 
diot, pertsonaia horiek eta ordezkatzen 
duten enpresa eta interesak klima ara-
zoaren parte dira ala soluziobidearena?    

Iberduero kanpora! Hala kantatu du 
urte luzeetan euskal mugimendu antinu-
klear eta ekologistak Lemoizko aferan. 

Al Gorek, Nobel saridunak, aldiz, Bilbo-
ko Guggenheimean euskaldunok zorte 
handia genuela esan zigun. Aldaketa kli-
matikoari ekiteko Iberdrola eta Gamesa 
tresna oso baliotsuak baitira, bere ustez. 
Gamesa duela gutxi Siemens alemania-
rrari saldu diote eta nire aburuz, Iber-
drola dugu arazoaren parte (nagusia) 
eta ez soluzioarena. Espainiako Esta-
tuaren CO2ko isurketen %1aren eran-
tzulea da. Beste multinazional batzuek 
gehiago kutsatzen dute, noski, Endesak 

%10, Gas Natural, EDP eta Repsol-Pe-
tronor hirukoteak %3 bakoitzak. Cepsa, 
Cemex, ArcelorMittal, Viesgo eta Cemen-
tos Portlandekin batera, hamar enpresa 
horiek heren bat sortzen dute (%28). 
Erantzukizun oso nabarmena, aldaketa 
klimatikoan.   

klima ez, sistema aldatu! Hau da 
justizia klimatikoaren leloa mundu 
osoan.  Kapitalismoaren eredu soziala 
gainditzeko eredu energetikoa aldatu 
beharra dago eta trantsizio energetiko 
hori egitekotan aldeko eta kontrako in-
darrak eta eragileak borrokan gaude. 
Iberdrolako zuzendaria eta AHT, erraus-
tegia, superportuak, Coke, errepide eta 
azpiegitura berriak (Araban, Barrone-
ko urtegia, azken alea dugu), instituzio 
politiko eta enpresetatik defenditzen 
dituztenak, ez daude justizia klimatikoa-
rekin lerraturik, sistemaren parte dira. 
Behetik sortzen diren aldaketak, jende 
asko biltzen dutenak lotu behar ditugu 
eta bidaia luze horretan instituzio eta 
enpresen munduan aliatuak egon ba-
daude, zorionez. Change the change mo-
duko ekimenek ez dute ezer aldatzen/
ekartzen... Sistema bera irauteko egiten 
dira. Zoritxarrez! 

iberdrolako zuzendaria 
eta aHt, erraustegia, 
superportuak, coke, 

errepide eta azpiegitura 
berriak, instituzio politiko 

eta enpresetatik defenditzen 
dituztenak, ez daude justizia 

klimatikoarekin lerraturik, 
sistemaren parte dira
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2000. urtean abiatu zuten orain arte 
martxan egon den eskoletako janto-
kien kudeaketa eredua. Garai horie-

tan ikastetxe gehienek ez zuten jantoki 
zerbitzurik eskaintzen. Hori dela eta, jan-
toki zerbitzua ahalik eta ikastetxe gehie-
netara iristea zen helburua. Hogei urte-
ren ondoren hezkuntza eremuko eragile 
ugarik jartzen dute zalantzan catering en-
presa handien bidez funtzionatzen duen 
eredua, eta behin eta berriz eskatu dio-
te aldaketa Eusko Jaurlaritzari. Izan ere, 
Eusko Jaurlaritzak bultzatuta, jarraipen 
batzorde bat abiatu zuten 2017ko aben-
duan, euren artean proposamenak ados-
tu eta Hezkuntza Sailari helaraziz. Orain, 
“zur eta lur” geratu dira Hezkuntza Sailak 
“aldebakarrez” hartutako erabakiarekin.

“Informazio oso gutxi daukagu. Esate-
rako, dirulaguntza deialdiek ez dute ziur-
tasunik ematen, eta ez dakigu dirulagun-
tza zenbatekoa izango den”, nabarmendu 

du Lurdes Imaz EHIGE guraso elkarteko 
koordinatzaileak. Tentuz begiratzen diote 
etorri daitekeenari: “Gestio guztia guraso 
elkarteen esku geratuko litzateke, eta ez 
zaigu egokia iruditzen. Jantokia zerbitzu 
publiko bat da, beraz, Eusko Jaurlaritzak 
dagokion ardura hartu beharko luke”.

Gogor kritikatu du proposamena Pe-
llo Igeregi ELAko kideak ere: “Gure us-
tez Eusko Jaurlaritzaren asmoa eskola 
jantokien kudeaketa alternatiboek po-
rrot egitea da. Horregatik ezarri du ar-
dura guztia guraso elkarteen gainean, 
berak inolako laguntza eta baliabide-
rik ezarri gabe”. Gaineratu du, Eusko 
Jaurlaritzak badakiela –proba pilotuak 
egin dituelako– horrelako planteamen-
du bat neketsua eta konplexua dela: 
“Gurasoei ardura guztia emanik bere 
asmoa gertuko jaki osasuntsuetan oi-
narritutako eskola jantoki eredua piku-
tara bidaltzea da”.

Catering sistematik kanpo
Dena den, bada jantokien kudeaketa 
osoa guraso elkarteen esku uzteari onu-
rarik ikusten dionik ere. Ikastetxeetako 
jantokietan beraien seme-alabei ematen 
zaien elikaduraren kalitateaz arduratu-
rik dauden Durangaldeko hainbat ikas-
tetxetako gurasoek sortutako egitasmoa 
da Berton Bertokoa. Urteak daramatza-
te eskualdeko jantokietan sukalde pro-
pioak edukitzeko beharra aldarrikatzen 
eta bertako elikagaiak sustatzen dituen 
zerbitzu propioa eraikitzen. Orain arte 
“alegalitatean” egon direla salatu dute 
eta Eusko Jaurlaritzaren proposamen 
honek “nolabaiteko bide bat” ireki die-
la uste dute: “Badira urte batzuk EAE-
ko hainbat eskola gabiltzala jantokien 
sistema eredu ofizialetik at, eta horiei 
gehitu behar zaizkie azken urteetako 
proiektu pilotuak. Iruditzen zaigu auke-
ra berri honen bidez, behintzat, dirula-

tEstua i MALEN ALDALuR AZpILLAgA @malenaldalur

Sukaldeak errekuperatu, elikadura egokia 
bermatu, balio hezitzaileak transmititu. Asko 
dira hezkuntzako eragileek jantokietako 
zerbitzuak hobetzeko dituzten eskariak. Ez daude 
konforme catering enpresa handiek kudeatutako 
orain arteko ereduarekin, baina ezta Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak urtarrilean 
egindako proposamenarekin ere: 2019-2020 
ikasturtetik aurrera, hala nahi duten EAEko 
guraso elkarteek aukera izango dute ikastetxeko 
jantoki zerbitzua zuzenean kudeatzeko.

ESKola JaNtoKiaK 
NorEN ardUra?
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guntzak jasotzeko aukera izango dugu-
la, eta alegalak izateri utziko diogula”. 
Alde horretatik “begi onez” ikusi dute 
Jaurlaritzaren proposamena: “Eskola 
hauek frogatu dute gure eredua eragin-
korra dela. Frogatuta gelditu da catering 
bidezko sistematik kanpo, eta gurasoen-
tzat inongo ekonomia kostu gehigarririk 
gabe, posible dela gure haurrei elika-
dura osasungarria ematea”. Hori dela 
eta, argi dute Jaurlaritzako arduradunek 
onartu behar izan dutela beraiek plan-
teatutako ereduak alternatibak dituela. 

Hainbat hutsune ere ikusi dizkiote 
Jaurlaritzaren proposamenari, garbi 
baitute eskola jantokien kudeaketa osoa 
ezin dela guraso elkarteen esku utzi: 
“Guraso elkarteen osaketa aldakorra da 
eta beraz, haien ondoriozko erabakiek 
zalantzan jar dezakete jantokien kudea-
ketak eskatzen duen egonkortasuna”. 
Gainera, uste dute zaintza zein sukal-

daritza zerbitzuek administrazioaren 
ardurapean egon beharko luketela. 

Lau proiektu piLotu
hezkuntza pubLikoan
Eusko Jaurlaritzak abian jarritako lau 
proiektu pilotuetako bat da Markina-Xe-
meingo Bekobenta eskola. 2016an jarri 
zuten abian egitasmoa eta orain kezkatu-
ta daude Hezkuntza Sailak egindako pro-
posamenarekin: “Hordagoa izan da, ez 
dute horrelako proiektuek aurrera egitea 
nahi, eta hordagoek balio dute mahai jo-
koetan, baina hemen gure haurren elika-
duraz ari gara”. Zuriñe Egia Bekobentako 
guraso eta jantoki batzordeko koordina-
tzaileak gogoratu du mahai sektorialean 
aritu direla Eusko Jaurlaritzarekin hitz 
egiten eta uste du orain “beraien hitzei 
jaramonik egin gabe eta aldebakarrez” 
hartu duela erabakia administrazioak.

Abian jarritako eredu pilotuarekin 

oso gustura daudela azpimarratu du 
Egiak: “Kostu ekonomiko gehigarririk 
gabe gure haurrei kalitatezko elikagaiak 
eskaintzen dizkiegu”. Baina Eusko Jaur-
laritzaren proposamena entzun ostean 
beldur dira: “Beldurtuta gaude, ez da-
kigu proba pilotuaren ostean zer gerta-
tuko den. Dagoeneko hurrengo ikastur-
teko menua prestatzen eta elikagaiak 
lortzen hasi beharko ginateke, baina ez 
dakigu zer gertatuko den gurea modu-
ko ereduekin eta paralizatuta gaude”. 
Uste du proposamen hau “bere burua 
zuritzeko modu bat” izan dela Jaurlari-
tzarentzat. 

Jaten ere ikasi daiteke
Gaur egungo ereduarekin jantoki zer-
bitzua hezkuntza komunitatearen ba-
rruan txertatzea “ia ezinezkoa” litzate-
keela diote. Izan ere, catering enpresa 
handiek sukalde industrialetan pres-
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PlAntoA. JOAn dEn EKAInEAn, FROntOIAn “PLAntOA” EGIn ZutEn BERtOn BERtOKOA EKIMEnEKO KIdEEK: 
"FROGAtu duGu cAtERInG BIdEZKO SIStEMAtIK KAnPO POSIBLE dELA GuRE hAuRREI ELIKAduRA OSASunGARRIA EMAtEA"
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tatutako janaria eskoletan banatu bes-
terik ez dute egiten; baina, gaineratu 
dute, Eusko Jaurlaritzak proposatzen 
duen ereduarekin “ezinezkoa” litzate-
keela. Eta hezkuntzako eragile gehienak 
bat datoz: jantoki zerbitzua hezkuntza 
komunitatearen barruan egon beharko 
litzateke eta eskola jantokietan lanean 
diharduten pertsonei izaera hezitzailea 
aitortu behar zaie. “Uste dugu beharrez-
koa dela zentroko proiektu hezitzailee-
tan eskolako jantokia sartzea, duen edu-
ki hezitzailea azalduz, eta proiektuaren 
gainerakoarekin koherentzia manten-
duz”, dio Berton Bertokoa egitasmoak. 
Eskola jantokiak eta haurren otorduak 
haurren heziketaren parte dira eta ho-
rrek isla zuzena izan beharko luke curri-
culumean: “Ezin dira haurraren hezkun-
tza eta jatorduak gai berezi gisa tratatu”.

ELA eta STEILAS sindikatuko kideek 
ere garbi dute. “Jantokiak ikastetxearen 

planaren barruan egon behar du, gune 
hezitzailea baita eta hainbat gai jorra-
tzeko aukera ematen du: besteak beste, 
ikasleen zaintza eta auto-zaintza, eli-
kadura osasuntsua eta jasangarria, eta 
bertako janaria”, azpimarratu du Ana 
Perez STEILASeko kideak. ELAko Pello 
Igeregik ere ildo berean hitz egin du: 
“Gure ustez jatekoa hezkuntzaren parte 
da, batetik gure seme-alabei elikatze-
ko ohitura osasuntsuak barneratzeko 
aukera delako eta, bestetik, ingurunea 
zaintzeko elikadura subiranotasuna oso 
elementu garrantzitsua delako eta balio 
hau umeei transmititzea ezinbestekoa 
iruditzen zaigulako etorkizunean bi-
zigarria den planeta batean bizitzeko 
aukera izan dezaten”.

Lurdes Imazek Katalunia jarri du 
adibide: “Katalunian arlo pedagogikoa 
oso landuta dute. Kontuan hartzen dute, 
esaterako, jantokiko langileen erdia 
gizonezkoak izatea, horrela 
estereotipoak hausteko”. 

Lan baLdintzak 
koLokan
Jantokien kudea-
keta osoa gura-
so elkarteengan 
uzteak hainbat 
ondorio ekar di-
tzake jantokieta-
ko zaintzaile eta 
zerbitzarien lan 
baldintzetan ere. Ho-
rrekin kezkatuta daude 
sindikatuak. “Gai honek 
argi erakutsi du Eusko Jaur-
laritzari langileak bost axola zaizkiola”, 
dio Igeregik. Salatu du ez direla aipatu 
ere egiten eredu aldaketak izan ditza-
keen ondorioak eta gogorarazi du bes-
telako eredu batzuetan langileen lan 
eskubideak kaltetu dituztela: “Gure us-
tez jantokia proiektu pedagogikoetan 
barneratu behar da, horretarako lanean 
arituko diren langileen lan baldintzak 
egokiak izan behar dira eta ezin da mar-
txan jarri gaur egun lanean dauden lan-
gileak kaleratuz”. Perezen esanetan ere, 
tentuz ibili behar da: “Momentu hone-
tan zehaztasun falta handia dago, baina 
argi dugu pertsonalaren kudeaketa ezin 
dela familien ardurapean geratu”. Pro-
posamen hau hezkuntza publikoaren 
azpikontratazioan eta pribatizazioan 
beste urrats bat dela dio, langileak “baz-
terkerian” uzten dituena.

Bestalde, lanaren balio hezitzaileak 
lan baldintzetan eragin zuzena izan de-

zake: “Langileen formazioa eta lan bal-
dintzak funtsezkoak dira, jatekoa zer-
bitzatzeaz gain balio horiek eta beste 
batzuk transmititzea beren ardura zu-
zena izango baita”, azaldu du Igeregik. 
Dena den, uste du beste eredu baterako 
trantsizioa egitekotan egungo langileek 
lanean jarraitzeko bermeak izan behar-
ko lituzketela: “Horretarako trantsizio 
prozesu bat diseinatu beharko litzateke. 
Proba pilotu batzuk egin dira eskola ba-
tzuetan, baina sarri langileen lan baldin-
tzak kontuan hartu gabe”.

Jantokiak zerbitzu publikoak dire-
la aldarrikatzen dute behin eta berri-
ro. EHIGEko bozeramaile Imazek na-
barmendu du jantokiak ezinbestean 
publikoa behar duela izan, eta beraz, 
langileen kontratazioa Jaurlaritzaren 
ardurapean geratu behar dela. Berton 
Bertoko egitasmoko kideak ere bat da-

toz horretan eta uste dute admi-
nistrazioaren egitekoa dela, 

esaterako, jantokietako 
langileei formakuntza 

eskaintzea; besteak 
beste, nutrizioan 
edo elikagaien ja-
torrian.

Bekobenta es-
kolaren kasuan 
l a n g i l e  b a t z u k 
Jaurlaritzak kon-

tratatzen ditu eta 
beste batzuk guraso 

elkarteak: “Gure ka-
suan sukaldariak admi-

nistrazio publikoak kontra-
tatzen ditu eta guk zaintzaileak 

azpikontratatzen ditugu beste enpresa 
baten bitartez”, argitu du Zuriñe Egiak. 
Kontratazioen ardura guztia guraso elkar-
teengan uzteak langileen lan baldintzetan 
eragina izango lukeela azpimarratu du.

Azpikontratazioaren ondorioekin 
nazkatuta, otsailaren 26rako grebara 
deitu dituzte eskola jantokietako enpre-
sa pribatuetako langileak, Hezkuntza 
Saileko sukaldarien baldintza berberak 
exijituz. Homologazioa lortzea da hel-
buru nagusia, baina azpimarratu dute 
jantoki zerbitzua guraso elkarteen esku 
uzteak ere kezka handia sortzen diela. 
Proposamen hori "fundamenturik gabe" 
egin izana salatu dute langileek.

aLternatibak mahai gainean
Catering enpresa handiek kudeatutako 
jantokien eredutik at hainbat saiakera 
egin dira Euskal Herrian. Horietako asko 
nazioarteko ereduetan oinarrituta. Ima-

hEZkuNtZA ERAgILE gEhIENAk 
BAt DAtOZ: 

jANtOkI ZERBItZuA hEZkuNtZA 
kOMuNItAtEAREN BARRuAN EgON 

BEhARkO LItZAtEkE EtA ESkOLA 
jANtOkIEtAN LANEAN DIhARDutEN 

pERtSONEI IZAERA hEZItZAILEA 
AItORtu BEhAR ZAIE 
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zek azaldu du EHIGE guraso elkarteak 
bultzatutako Gure platera gure aukera 
ekimenak, esaterako, hainbat eredu eza-
gutu dituela: “Kanariar Uharteetan as-
paldi ari dira Nekazaritza eta Hezkuntza 
sailak elkarlanean eskoletan kalitatezko 
eta bertako produktuak eskaintzeko as-
moz”. Nabarmendu digu Frantziako Es-
tatuan ere kontzientzia handia dutela eta 
asko direla bertako janari ekologikoa-
rekin hornitzen dituzten jantokiak, ere-
du hezitzaileari begiratzen diotenak eta 
haurrek janaria nondik datorren ikas-
teaz arduratzen direnak.

Eredu berriak beren kabuz martxan 
jarri dituztenen artean, aitzindari dira 
Larrabetzuko eta Erandioko ikastetxeak. 
Baina Perezek dio bestelako ereduak 

gutxi direla Euskal Herrian, Hezkuntza 
Sailak hasieratik oztopoak jartzen di-
tuelako: “Adibidez, kudeaketa zuzena 
onartu ez zieten eskolei dirulaguntzak 
kendu zizkieten, hau da, zigortuak izan 
ziren. Trabak traba, batzuek horretan 
jarraitu zuten; Larrabetzukoa izango da 
ezagunenetakoa, baina apurka-apurka 
beste ikastetxe batzuk ere eredu inposa-
tutik atera dira. Inguruko nekazariekin 
lan egiten dute eta gertuko produktuak 
eta sasoikoak kontsumitzen dituzte”. 
STEILASeko kideak uste du Hezkuntza 
sailak kudeaketa catering enpresenen 
bidez egitea lehenesten badu, enpresa 
txikiei ere aukera eman beharko zaie-
la: “Eguneko 8.000 menu prestatzeko 
aukera edukitzea beharrezkoa bada, en-

presa txiki eta gertukoek ez dute zeregi-
nik lehia horretan”.

Ildo berean hitz egin du EHIGEko 
koordinatzaileak ere. Haren ustez, erraz 
egin daitezkeen hainbat aldaketarekin 
posible da jantokietan bertako produk-
tuak eskaintzea: “Adibidez, lizitazioe-
tan bertako produktuak eskaintzen di-
tuzten enpresei puntuazio handiagoa 
emanda”. Gogorarazi du egungo ereduak 
balio izan duela jantoki zerbitzua uni-
bertsalizatzeko, baina trantsizio eta al-
daketa garai baten aurrean gaudela. Zu-
riñe Egia ere bat dator: “Horretarako, 
beharrezkoa ikusten dut sukalderik ez 
duten eskolei sukaldeak jartzea eta ca-
tering enpresa txikiei lehian sartzeko 
aukera eskaintzea”. 

BEkoBEntA IkAstEtxEko GuRAsoAk: "dAGOEnEKO huRREnGO IKAStuRtEKO MEnuA PREStAtZEn EtA ELIKAGAIAK LORtZEn hASI BEhARKO GInAtEKE, 
BAInA EZ dAKIGu ZER GERtAtuKO dEn GuREA MOduKO EREduEKIn EtA PARALIZAtutA GAudE"
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Hipotesi batetik abiatzen gara: az-
ken hamarkadan eta Euskal Herri-
ko ingurune ezkertiar-militantean, 

psikoterapia motaren batean dagoen 
edo egon den pertsona kopurua nabar-
men hazi da. Militantziei eta borrokei 
loturiko ezinegonak, zauriak edo ma-
muak lantzetik harago, bizitzaren bes-
telako min eta dimentsioei ere heltzeko. 
Lau pertsonari galdetu diogu pertzepzio 
horren inguruan. Nagore Lopez de Luzu-
riaga Comunion eta Olatz Barrenetxea 
Larrondo psikologoekin Bilbon elkartu 
gara. Biek dituzte kontsulta pribatuak 
eta biek dute lotura herrigintzarekin. 
Iban eta Arkaitz Martinez de Albeniz 
Lopez de Subijana anaiekin Gasteizen 
egin dugu zita. Gaztetatik militantziari 

emanak, une eta arrazoi ezberdinenga-
tik hasi ziren terapian aspaldi. Terapiak 
formazioekin uztartu dituzte urteetan. 
Laurek egiten dute bat abiapuntuko hi-
potesiarekin, baina zeri erantzuten dio 
psikoterapien hazkundeak? Zergatik jo-
tzen zen lehen gutxiago dimentsio eta 
lanketa pertsonal horretara? Zergatik 
orain gehiago? Zein indargune eta ahul-
guneri erantzuten dio joera honek?

guaren ahuLtzea... eta aberastea
Psikologizatzearen arrazoietako batzuk 
Mendebaldeko eraldaketa eta joerekin 
lotuta daude. “‘Barne-iraultza’ eman 
da gizarte postmodernoetan: sekulako 
‘kontzientzia-mugimendua’, inoiz ez be-
zalako interesa norberaren ezagutza-

rekiko eta errealizazioarekiko (...) 60ko 
hamarkadako sentsibilitate politikoak 
‘sentsibilitate terapeutikoari’ eman dio 
bide. (...) Autokontzientziak klase kon-
tzientzia ordezkatu du, kontzientzia nar-
tzisistak kontzientzia politikoa”, idatzi 
zuen Gilles Lipovetsky filosofoak. Baina 
zer da nartzizista, niari arreta jartzea ala 
hori egiteko modua? “Norbanakoa zain-
tzea ez da nartzisismoa edo egozentris-
moa elikatzea. Nik uste biak uztartu dai-
tezkeela, pertsonala eta kolektiboa” dio 
Ibanek. Dimentsio pertsonala zaintzeari 
eta autoezagutzari garrantzia ematen 
diote elkarrizketatu guztiek.

Afera Euskal Herrira ekarrita, nor-
malizatu gabeko herria izan da gurea 
hamarkadetan, demokrazia kapitalista 

PsikoteraPien hazkundea ingurune militanteetan

GUarEN 
Eta NiarEN 
artEKo 
orEKa 
aSKatzailEEN 
bila

Z. OLEAgA 

Enpresetan, ikastetxeetan, kirol taldeetan… ez da 
psikologorik falta; artea, umorea edo bainua zirenak 
arteterapia, barreterapia eta hidroterapia dira egun, 
eta gure elkarrizketetan ohikoa da bipolar, neurotiko, 
depresibo edo psikosomatiko moduko terminologia 
erabiltzea... Homo politicusetik homo psicologicusera 
igaro gara, baita ingurune militanteetan ere.
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mendebaldarren paradigmatik begira-
tuta bederen. Anormaltasunaren enbo-
rra identitate nazional ezkertiarrean eta 
horri loturiko borroka erradikal oso he-
datuetan kokatu dezakegu –adar asko-
ko enborra, bestalde–. Mendebaldean 
postmodernitateak oro har gutasunak 
eta zehazki gutasun ezkertiarrak disol-
batzen zituen bitartean, Euskal Herria 
solidoago mantentzen zen, eta sare ko-
lektibo eta komunitarioak biziago zeu-
den. Kultura politiko oso bat garatu zen 
borroka horien inguruan, eta pertsona 
eredu jakin bat horren barnean. Gutasu-
na ahulduz joan da, ordea; herri norma-
lizatuagoa gara egun. Borroka armatuak 
ezaugarritzen zuen ziklo politikoaren 
aldaketa ahultze horren ondorio 
zein kausa da aldi berean, 
ziurrenik. 

Ikuspegi horretatik, 
psikoterapien bider-
katzea galera ba-
ten ondorio izan 
daiteke, “partai-
detza-eza” sen-
timendu batena. 
“Bai ikusten du-
dala kolektibota-
sun hori ahulagoa. 
Noraez handia egon 
da bost-hamar urteo-
tan, eta noraez horretan 
ate pertsonalagoak zabal-
du dira, ez bakarrik psikotera-
pia”, dio Arkaitzek. Bestelako ate per-
tsonal terapeutikoen artean mendiko 
lasterketak aipatzen dituzte bi anaiek, 
barrez, baina ez txantxetan. Oposizioak 
edo drogak aipa litezke ere, adibidez.

Baina eraldaketak galeratik ez ezik 
askatzailetik ere badu. Barrenetxearen 
iritziz, “militantziak eta borrokak ekarri 
duena da ‘gu gara’ indartsu bat, baina 
nia desagertuta”. Lopez de Luzuriagak 
dio urte luzez gutasun horren iruditeria 
80ko hamarkadako gizonezko militan-
tearena izan dela: “Eremu emozionala 
ez alboratzea ahuldadearekin lotzen ze-
lako; beldurra edo tristeziaren moduko 
emozio ‘negatiboak’, etsaiari arrazoia 
ematearekin; segurtasuna eta irmotasu-
na erakutsi behar zen”. 

Sarri zurruna eta itogarria egiten zi-
tzaien militantzian bizi zuten gutasuna 
Martinez de Albeniz anaiei. Legez kan-
poratzeen hamarkadan hasi ziren Ez-
ker Abertzalearen egituretan militatzen. 
“Batetik militantziaren irudia eta ere-
dua, indartsua eta segurua izan beharra, 
bestetik kaka baten moduan sentitzea 

eta nire miseria guztiak: oso zaila egiten 
zitzaidan biak uztartzea”, aitortu du Iba-
nek. Arkaitzek ildo beretik hitz egiten 
du: “Garai batean bizi izan nuena izae-
ren eta militantzia moduen aniztasuna-
ren aurkakoa zen. Oso grabatuta geratu 
zitzaidan 24 orduko militantearena. Go-
gortasuna zen balore zentrala. Eta es-
petxean berdina. 2009an irten nintzen 
kalera. Aldaketa politikoak lagundu zi-
dan 24 orduko militantzia hori modu la-
saiagoan bizitzen, baimendu zidan alde 
hauskorra ateratzen eta lantzen”. 

Arkaitzek espetxean izan zuen psi-
koterapiarekin lehen kontaktu oso aza-
lekoa, Presoen Kolektiboko psikologoa-
rekin. Irteterakoan terapia berrartzea 

erabaki zuen. Hasiera batean mi-
litantziari eta espetxeari lo-

turiko zauriak lantzeko. 
Laster sentitu zuen, 

ordea, autoezagu-
tza askoz harago 
zihoala. Iban ge-
roago hasi  zen 
p s ikotera p ia n , 
zortzi  bat urte 
direla, 26 urte-
rekin. “Krisi per-

tsonal batengatik 
hasi nintzen. Ha-

sieran adabaki baten 
moduan ikusten nuen, 

orain nire bizitzan integra-
tua dut”. Militante irudi publi-

ko sendoa zuen Ibanek. Arkaitzek Iban 
“erori” zen garaia ekartzen du gogora: 
“Askorentzat izan zen ‘joder, hau eror-
tzen bada, Iban hauskorra bada, ni ere 
eror naiteke’. Batzuk zentzu positiboan, 
‘nik ere baimendu diezaioket nire bu-
ruari erortzea’; beste batzuk beldurre-
tik, segurtasunen eraisketa bezala”.

niaren indartzea... 
eta pobretzea
Luze alboratuta egon ostean, beraz, 
niak presentzia irabazi eta arnasa li-
breago hartzen du gure artean. Ibanen 
aburuz, “orain dena erlaxatu denez, 
baldintza hobeak daude aurretik ge-
nituen gabeziak azaleratzeko”. “Zabal-
tzen doa zure buruari aurrez aurre eta 
osoki begiratzeko zenbat eta gaitasun 
gehiago izan orduan eta indartsuagoa 
zaren logika hori”, uste du Lopez de 
Luzuriagak.

Norbanakoarekiko arretaren ize-
nean, ordea, norberekeria saltzen digu 
kapitalismoak. Jendarte arazoak gabezi 
eta erru pertsonal bihurtzen dira. La-

guntzarik fidagarriena autolaguntza 
da, nor bere buruarekin ondo egoteko 
modua, autoestimua lantzea. Psikotera-
pien esparruan eskaintza askotarikoa 
da, baina ugarienak kognitibo-konduk-
tualak eta farmakologikoak dira: epe 
motzeko eraginkortasunean, ikuspegi 
neuronalean, sintomak ezabatzean eta 
egiteari ez uztean zentratzen direnak.

“Ez da ulermen kolektiborik edo so-
zialik ematen. Helburua da inor behar 
ez izatea eta zure kabuz moldatzea, 
hain juxtu bakardadea denean gaixo-
tzen gaituena”, dio Lopez de Luzuria-
gak. “Pertsonak daude gaixo? Jendartea 
dago gaixo, eta gu jendarte horretan 
bizi gara”, Barrenetxeak. 

Gutasunak terapeutikotik ere asko 
baitu. Itotzen zuen gutasun berberak 
zaintzen zuen Arkaitz: “Ni momentu 
askotan oso babestua sentitu naiz. Es-
petxean izugarri. Horrek duen balio 
guztiarekin”. “Nire irakasleak esaten 
zuen bizitzari zentzu handiena ema-
ten diona kidetasun sentimendua dela, 
ideal komun batzuk partekatzea. Iraul-
tza egitera dedikatuko bagina depresio 
gutxiago egongo liratekeela”, kontatu 
du Lopez de Luzuriagak. Gutasun han-
diak soilik ez, hurbileko eta hezur-ha-
ragizko pertsonak ere zaizkigu tera-
peutiko. Beste modu batera esanda: 
gainontzeko langileekin lehian jartzen 
nauen eta erabat esplotatuta naukan 
enplegu batek deprimitzen banau, se-
guru terapeutarenera joatea baino te-
rapeutikoagoa zaidala lankide edo sin-
dikatu borrokalari batekin harreman 
konplizea.

Feminismoa eta maskuLinitatea
Pertsonei eta haien hauskortasunei le-
kua egiteko orduan feminismoa lagun-
garria izan da, Barrenetxea zein Lopez 
de Luzuriagaren ustez. Adierazgarria 
da psikoterapien mundua oro har oso 
espazio feminizatua izatea, hauskor-
tasuna ez ezik zaintza ere feminizatua 
baitago. Terapia egiten duten pertso-
nen artean, baina, Lopez de Luzuriagak 
ez du hainbesteko alderik antzematen. 
Gizonek ahuleziarekin duten ukazio 
harremana ikusita, gutxiago izatea es-
pero zitekeen agian, baina aldi berean, 
hauskortasuna partekatzeko zailtasu-
nak laguntza profesionalaren beharra 
handitu dezake zenbait egoeratan. Eta 
laguntza modu onargarriagoa izan dai-
teke terapia, isilpean eraman baitaite-
ke. Kontuak kontu, azken hamarkadan 
gizonezkoen proportzioak gora egin 

ARkAItZ MARtINEZ DE ALBENIZ:

"MILItANtZIAN NOLABAItEkO 
ZIgORRA SENtItu Dut ARLO 
pERtSONALA LANtZEAgAtIk. 

ZAILA DA DIkOtOMIA hORI 
kuDEAtZEA"
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OLAtZ BARREnEtxEA (EZKERREAn) EtA nAGORE LOPEZ dE LuZuRIAGA PSIKOLOGOAK. BARREnEtxEAREn hItZEtAn, "PSIKOLOGIAK ALdE PSIKOSOZIALA LAndu 
BEhARKO LuKE, EZ hAInBEStE tERAPIA IndIBIduALA. hORI dA BEnEtAn JEndARtE SAnOA LORtZEKO MOduA". 

du. Gizontasun ereduak aldatzen ari 
diren seinale?

Martinez de Albeniz anaiek mas-
kulinitatearen auzia jarri dute erdian. 
Ibanen erorialdiak, esaterako, ez zuen 
hainbesteko harridurarik sortuko, gi-
zonezkoa izan ez balitz: “Uneren ba-
tean ere krak egin duten lagun mili-
tante batzuen artean komentatu ohi 
genuen, gurean kojonimetroa  egon 
dela. Iraultzailetik gutxi duen eredu 
tradizional hori”. Arkaitz harago doa: 
“Nik militantzian nolabaiteko zigorra 
sentitu dut arlo pertsonala lantzeaga-
tik. Zaila da dikotomia hori kudeatzea”. 

penduLutik harago, 
oreka askatzaiLea xede
Hamarkadetan gutasuna nagusitu da –
bertuteak dituena, baina niarekin erre-
presiboegia–, eta orain niak hartu du 
protagonismorik handiena –alde po-
sitiboak dituena, baina ondokoekiko 

eta gutasun eraldatzaileekiko loturak 
askatzen dituena–. Horra pendulua. 
“Hori ere ez da sanoa. Baina uste dut 
prozesu hori pasa behar dugula, per-
tsonalki eta herri bezala” dio 
Arkaitzek.

Pertsonen oinazeak 
baretzeko edo autoe-
zagutzarako balio du 
psikoterapiak, bai-
na jendarte osasun-
tsuago eta librea-
g o a k  e ra i k i t z e ko 
erreminta ere bada. 
Horretarako, ordea, 
bestelako terapia mo-
tak behar ditugu. Gure 
lau solaskideek kritikatu 
dute aditu-ezjakin erlazioa: ale-
gia, terapiara doan pertsonaren osasun 
mentala, emozionala eta erabakimena 
terapeutaren esku uztea. Autoezagutza 
ez da "terapia expressekin" osagarria, 

denbora eta ahalegina eskatzen du. Ba-
rrenetxeak terapia kolektiboa aldarri-
katu du: “Psikologiak alde psikosoziala 
landu beharko luke, ez hainbeste tera-

pia indibiduala. Hori da bene-
tan jendarte sanoa lortze-

ko modua”. Ahaztu gabe, 
sufrimendu oro ez dela 
gaixotasun; autoeza-
gutza eta terapia ez 
direla ezinbestean 
edo bakarrik psiko-
terapiatik pasatzen; 

bizitzaren zauriekin 
edo norbere mamue-

kin elkar-bizi ahal izate-
ko, lagunak direla adituak 

baino beharrezkoagoak; gu-
tasun eta kidetasun sendo eta mal-

gurik gabe ez dagoela pertsonen minak 
arintzerik; eta alderantziz, pertsona 
sendo eta malgurik gabe ez dagoela 
min kolektiboak gainditzerik. 

Z. O
lEa

G
a

 

NAgORE LOpEZ DE 
LuZuRIAgA:

"IRAuLtZA EgItERA 
DEDIkAtukO BAgINA, 
DEpRESIO gutXIAgO 
EgONgO LIRAtEkE"
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Artziniegako Udal Artxiboan gor-
deta dauden agirietan azaltzen 
denez, 1771ko urtarrilaren 17ko 

arratsaldean hiru emakume heldu ziren 
Uretako bentara ostatu eske. Lorenzo de 
Urizar zen bentako ugazaba, eta Loren-
zok emakumeei entzun egin zien haie-
tako bat haurdun geratu zela irailean, 
Arteko ferian, eta haurdun utzi zuen gi-
zonaren bila zebilela. Emakumeak biz-
kaitarrak ziren eta euskaraz ari ziren 
euren artean. Baina Lorenzo ere eus-
kalduna zen, dena ulertu zuen eta ho-
rren berri eman zien agintariei. Maria 
Antonia izeneko emakumea engainuz 
haurdun utzi zuenaren bila zebilen la-
gun bigaz lagunduta. Eta topatuko zuen, 
esan bezala, kontua auzibidera joan eta 
bertan ebatzi zen eta.

GERtAtUtAkoA AUZIBIDERA
Hurrengo egunean bertan, Pablo Anto-
nio de Aldama alkatea buru zela, Loren-
zo eta hiru emakumeak auziaren berri 
ematera agertu ziren. Alkateak galdetu 
zuen zein zen Maria Antonia izenekoa 
eta beste biei ateratzeko eta itxarote-
ko esan zien. Berehala konturatu zen 
ez zela gaztelaniaz moldatzen. Ikusita 
Maria Antoniak ez zekiela gaztelaniaz 

–edo behintzat, ondo ez zekiela– alka-
teak interprete izendatu zuen Lorenzo 
bera, euskalduna zelako. Maria Antonia 
Dimakoa zen, hogeita hamar urte zituen 
eta Joseph de Goioagaren alarguna zen. 
Bere testigantzan ederto kontatzen du 
nola sukaldari modura joana zen Arte-
ko Landako feriara “pelo postizo” (sic) 
esaten zioten Bilboko emakume baten-
tzat lanean, eta nola Portugaleteko Ma-
nuel de Carredano ezagutu zuen bertan. 
Carredanori Maria Antonia gustatu ei 
zitzaion eta, esanez bera ere alarguna 
zela eta emakume bat behar zuela, Maria 
Antoniaren testigantzaren arabera, ohe-
ra eroatea lortu zuen irailaren 20aren 
bueltan.

Ikusita umedun zegoela, Maria Anto-
nia Carredanoren bila joan zen Portuga-
letera. Bertan ikusi zuen kontatutakoa 
gezurra zela eta Carredano gizon ezkon-
dua zela. Gizonak dirua eskaini zion isil-
tzearren, eta Maria Antoniak halakorik 
onartzeko prest ez zegoenez, justizia 
eske joatea ebatzi zuen.

Baina utzi dezagun alde batera epai-
keta eragin zuen afera sentimental-se-
xuala eta gatozen atzera hizkuntzaren 
harira. Geroago ikusiko dugu auzia zer-
tan geratu zen.

EPAIkEtAREN AlDERDI 
lINGUIstIkoA
EtA BERE GARRANtZIA
Artziniegako historia soziolinguistikoak 
asko du oraindik ikertzeko, konplexua da 
eta azkenaldian han-hemenka pistak ba-
tzen ari gara, argia eman nahian. Orain-
goan hizpide dugun kasua berezia da, orain 
arte halakoren berririk ez dugulako izan.

Aztertu dezagun arretaz, beraz, zer 
erakusten digun 1771ko epaiketa honek 
panorama soziolinguistikoaren aldetik: 
Zergatik behar izan zuten interprete 
bat? Erdaldunak ziren agintariak? Nor 
zen interprete hori?

Hasteko eta bat, gogora ekarri behar 
dugu XVIII. mendean euskararen atze-
rakada nabarmena gertatu zela Aia-
raldean –Arabako beste leku askotan 
lez– bai eta Gordexolako haranean. Ar-
tziniega berezia zen alde horretatik, bi 
hizkuntzak lehenagotik bizi izan zirelako 
elkarren ondoan, baina ezinbestean na-
baritu behar zuen atzerakada: Manuel 
de Mezcortarekin Batzar Nagusietan ger-
tatutako arazotik ehun urtera, ez diru-
di Aiaraldeko mendebaldean euskaldun 
elebakarrak izango zirenik. Euskaldunak, 
ostera, bai, baita Artziniegan bertan ere. 
Lorenzo Urizar (edo Ulizar) Uretako ben-

Maria antonia Barrenetxea dimoztarrak epaitegietara eraman zuen 
ezagutu zaharra ez zuen Manuel de carredano portugaletetarra. 
Elebakar euskalduna izan dimoztarra, eta hizkuntza aferak agerian geratu 
ziren epaiketan. xviii. mendeko artziniegako egoera soziolinguistikoaren 
zantzuak antzematen laguntzen dute orduko agiriek.

ARtZINIEGA, 1771

Euskarazko 
lehen 
interpretearen 
zantzuak

tEstua i ARSENIEgA BLOgA  arseniega.wordpress.com/
ilustraZiOa i MAItANE gARtZIANDIA
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teroa da adibide. Hari buruz esaten zaigu 
hiriko bizilaguna eta euskaldunzaharra 
zela (“las oyo y entendio de su vascuence, 
en que dho Lorenzo es natibo”). Baina ar-
tziniegarra zen? Badirudi ezetz; erregis-
troetan begiratuta, ikusi dugu Lorenzo 
Urizar Etxebarria arratiarra zela; Gor-
dexolako Martina Zabalburu Mendibi-
legaz ezkonduta zegoen eta Artziniegan 
hil zen epaiketa izan eta 10 urte geroago, 
1781ean. Beraz, ez gaude bertoko eus-
kaldun baten aurrean, kanpotik etorrita-
koa baitzen. Bide batez esanda, bitxia da 
zelan bere abizenak “aiarartzen” diren 
erregistroetan, sarri Lorenzo Ulizar Cha-
varria modura azaltzen baita.

Bertan zeudenek, orduan, ez zioten 
Maria Antoniari ulertzen eta horregatik 
behar zuten itzultzaile bat? Ikusi deza-
gun arretaz agiriak dioena:

“Nombro a Lorenzo de Ulizar vezino de 
la dicha villa por ynterprete, a quien tomo 
también juramento, y rezibiendole de nue-
vo a la dicha Maria Antonia, la hizo pre-
sente el tenor del auto de oficio, por medio 
de dicho ynterprete y por él mismo, como 
también por muchas palabras de castella-
no que combenian con lo que manifestaba 
el ynterprete ante mi el escribano”.

Zati honi erreparatuta, ematen du al-
kateak gaztelaniaz hitz egin zuela, baina 

baita euskaraz ere, zuzenean Maria An-
toniari –“por medio de dicho ynterprete y 
por él mismo, como también por muchas 
palabras de castellano”–. Aketza Merino 
historialariari kontsulta eginda, eta ga-
rai bateko epaiketekin duen eskarmen-
tua baliatuta, uste dugu baietz, Pablo 
Antonio Aldama alkatea euskaraz eta 
gaztelaniaz aritu zela eta interpreteak 
eskribauarentzat jardun zuela, eskri-
baua erdalduna zelako. Zaila da egoera-
ren “argazki” zehatza irudikatzea, baina 
hala izan zelakoan gaude.

Halandaze, lekukotasun honek berres-
ten du euskararen presentzia Artziniegako 
hirian XVIII. mende amaieran. Bestelako 
ondorio sakonagorik ezin dugu atera mo-
mentuz, baina baditugu agirian; batetik, 
kanpotik joandako euskaldun elebakarrak 
–Maria Antonia eta bere bi lagunak–; bes-
tetik, berton bizi den elebidun bat –Loren-
zo Urizar–; eta azkenik, itxura batean eus-
karaz ere badakien artziniegar bat, Pablo 
Antonio Aldama alkatea (1739an jaioa). 
Azkenik, eskribau erdaldun bat azaltzen 
zaigu, baina ez dugu oraindik asmatu nor 
izan ote zen argitzen.

Lekukotasun garrantzitsua da, hortaz, 
euskarazko interprete bat erabili izana-
ren lehena delako Artziniegan, eta nahi-
ko berandukoa delako, inguruotan eus-

kararen atzerakada handiena jazo zen 
garaikoa, hain zuzen ere. Seguru gaude 
agiriotan zenbat eta gehiago arakatu, 
gehiago azaleratuko direla.

Addendum: EPAIA EtA 
“kRIMENAREN” ZIGoRRA
Nahiz eta artikulu honen xedea ez den 
Maria Antonia Barrenetxea dimoztarra-
ren eta Manuel Carredano jarrilleroa-
ren arteko aferaz xehetasunak ematea, 
kulebroiak izan zuen amaieraren berri 
behintzat emango dugu: frogatu zen 
Juan Manuel Carredano gizon ezkon-
dua zela eta Maria Antonia engainuz utzi 
zuela haurdun Artziniegako ferian izan-
dako izarapeko tratuen ondorioz (“actos 
sensuales”, dio agiriak). Atxilotzeko agin-
dua eman zuten eta adulterioa egiteaga-
tik epai gogorra ezarri zioten: espetxera 
sartu ala ejerzitoetan zerbitzua ematera 
behartuta joatea. Maria Antoniak ordai-
na eta justizia jaso zituen, orduan? Ez 
bada; ahultasuna eta bestelako faltak 
egotzita (fragilidad, lascivia, amanceva-
miento) giltzapetzeko agindua eman zu-
ten, hau da, etxe batean atxilo egotekoa. 
Aurrerantzean Artziniegako Tomasa de 
Ulibarriren etxean egongo zela giltza-
pean ezarri zuten, eta jaiegunetan elizki-
zunetarako baino ez zela aterako. 
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Gose grebalari 
kurduak 
justizia gose
2018ko azaroaren 8an utzi zion jateari leyla Güven legebiltzarkide 
kurduak. Mundua beste alde batera begira den bitartean, gose 
greban 100 eguneko langa kritikoa gainditua du berak, eta atzetik 
beste 400 kurdu baino gehiagok protestarekin bat egin dute. Eskaera 
bat eta bakarra dute: abdullah Oçalan buruzagi presoaren 20 urteko 
isolamendua amaitzea. Hori lortu arte ez dutela jango diote.

LANDER ARBELAItZ MItXELENA @larbelaitz

Kurduek bero hasi dute 2019. urtea. 
Bobby Sands eta beste bederatzi 
gose grebalari irlandarrek espe-

txean bizitza galdu zutenetik laster 40 
urte beteko direnean, Leyla Güven ize-
neko politikari eta ekintzaileak borroka 
molde bera hautatu du Öçalanen isola-
mendua amaitzea helburu.
 Euskal Herrian bere izena oso ezaguna 
ez bada ere, 55 urteko emakume honek 
feminismoari eta herri kurduaren alde-
ko borrokari eman dio bizia. Emakume 
Askeen Mugimenduko (TJA) kidea eta ile-
galizazioen ostean sortutako KCD alderdi 
kurdu abertzaleko presidentea da, beste 
kide batekin kargua partekatuz. Küçükdi-
kili herriko alkate izan zen 2004 eta 2009 
bitartean eta Viransehir herrikoa 2014 
arte. Turkiako legebiltzarkide hautatu zu-
ten ondoren HDP koalizio ezkertiarraren 
izenean, plaza zaila kurduentzat inondik 
ere. Turkiako armadak Siriaren menpe 
dagoen Afrin eskualde kurduan egin zuen 
inbasioa kritikatzeagatik 2018ko urta-
rrilaren 22an behin-behinean atxilotu 
zuten. “Erakunde terrorista gidatu eta 
babestea” egotzita 31 urte eta erdiko es-
petxe zigorra du jokoan.
 Azaroaren 17an gose grebari ekin zion 
eta nazioarteko elkartasun presioa tar-
teko, urte honetako urtarrilaren 25ean 
askatu zuten, baraualdian 79. eguna bete 
zuenean. Bere eskaera bete ez zutenez, 
etxean protestarekin jarraitzen zuela ja-
kinarazi zuen. 98. egunean larri eraman 
zuten ospitalera, eta bertan medikatua 
izateari uko egin zion. 

400 lAGUN GosE GREBAN
“Leyla Güvenen eskaera gure eskaera 
da” lelopean, 400 lagunek baino gehia-
gok bat egin dute gose greba mugaga-
bearekin. Iraken menpeko Hego Kur-
distanen Nasır Yağız izeneko gazteak 
bi aste geroago hasi zuen baraualdia, 
eta lehenak 100 egun bete zituenean, 
honek 87 egin zituen. Hau ere oso kri-
tiko dago. Ipar Kurdistandik joandako 
erbesteratu politikoa da. Honez gain, 
hainbat herrialdetako kideek osatuta-
ko Nazioarteko Bake Delegazioak adie-
razi du –PKK eta PJAK erakundeeta-
ko– 313 preso politikok ere Guvenek 
hasitako bideari ekin diotela Kurdistan 
eta Turkiako espetxeetan. 60 egunetik 
gora daramatzate hauek gose greban. 
Kurdistango emakume talde ugarik ere 
gose greba abiatu du, baita hamaika 
ekintzailek atzerrian ere: Frantzia, Ga-
les, Libano eta Kanadan, adibidez. 
 Speak up for Leyla kanpainaren pre-
sioari esker urtarrilaren 12an Abdullah 
Öçalanek bere anaiaren bisita azkar bat 
izan zuela jakinarazi dute. Lehen bisita 
izan da bi urtean, ezohiko baldintzetan 
lotua eta indarrean dagoen bisita-pro-
zeduratik kanpo. “Turkiako gobernuak 
Güvenen erresistentzia apurtu nahi du. 
Hala ere, Öçalan ez dute isolamendu 
egoeratik atera. Gose grebalariek gober-
nuaren planak agerian jarri eta garaitu 
egin dituzte, erresistentzia zabalduz”. 

32 І NAZIOARtEA

leyla Güvenen gose grebak kalera 
atera ditu berriro ere milaka kurdu.
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ZERGAtIk ÖçAlAN?
Kurdistandik kanpo batzuetan zail egi-
ten da ulertzea zergatik emakume kur-
duek ere Öçalani ematen dioten horren-
besteko zentralitatea, bizitza emateko 
prest egoteraino. Ez al da hori kontrae-
sana ikuspegi feminista batetik? Hona 
Munduko emakumeei gutun irekia arti-
kuluan Leyla Güvenek berak nola arra-
zoitu duen.
 “Emakume kurdua naiz. Emakumeen 
aurkako injustiziari buruzko nire kon-
tzientzia Öcalan jaunari esker garatu dut. 
Berak emakumeen askapenaren aldeko 
borrokari eman dion garrantziari esker, 
milioika emakumek borondate indar-
tsua garatu dugu. Esnatze gisako bat bizi 
izan genuen eta ni emakume horietako 
bat naiz. Ikasi nuen nire generoarekin 
bakean bizitzen, pentsaera patriarkala 
borrokatzen eta feminista izaten. Öca-
lan jaunarengandik ikasi genuen gizar-
tea soilik izango dela libre, emakumeak 
libre direnean. Ordutik, urte luzeetan 
emakumeen askatasunaren alde egin 
dut borroka eta hala jarraituko dut.
 Nire esnatzea zor diodan Öcalan jauna 
isolamendu ziega batean daukate preso 
20 urtez. Isolamendua amai dezatela es-
katzeko gose greba abiatu nuen. Milioika 
kurduk ikusten dugu gure borondate po-
litikoak Öcalanek ordezkatzen dituela. 
Ekialde Hurbilean eta munduan bakea 
eraikitzeko ahaleginetan ari den aktore 
garrantzitsua da bera. Preso gisa bere 
eskubide eta askatasunak ukatu dizkio-
te, herrialdeko eta nazioarteko legedia 
hautsiz”.
 Otsailaren 15ean 100 egun bete zi-
tuen gose greban Güvenek. Egun hartan 
20 urte bete ziren 1999an Öçalan –APO 
ezizenez– Kenyan atxilotu zutela hainbat 
herrialdetako inteligentzia zerbitzuek 
elkarrekin egindako operazioan. Hasiera 
batean heriotzera kondenatua, ondoren 
bizi osoko espetxe zigorra ezarri zioten. 
Imrali uhartean goi segurtasun espetxe-
ko preso bakarra izan zen lehen hamar 
urteetan. Azken urteetan ez zuen inork 
lortu berarekin harremanetan jartzea. 
Antikapitalista sutsua, bere liburuetan 
behin eta berriro erdigunean jartzen du 
patriarkatua borrokatu beharra. 
 Nola amaituko da kontua lehen hilotza 
mahai gainean jarriz gero? Mugituko al 
da Erdoganen Turkiako estatua?  
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Emakumeek elkar lagundu izan dute 
beti haur jaioberriari esnea ema-
teko arazoren bat sortzen zenean. 

Amak esne gutxi zuenean, gaixorik ego-
nagatik esnea erretiratzen zitzaionean 
edo bularra eman ezin zionean, auzo-
koen laguntza jasotzen zuen. Inguru-
ko komunitateak garrantzi handia zuen 
haur txikia aurrera ateratzeko orduan. 
XVI. mendean jadanik aurki daitezke ha-
lako adibideak Ingalaterran eta ahozko 
iturriei esker badakigu XX. mendera arte 
gutxienez horrela izan zela.

Inude gisa jardutea diru-iturri bat ere 
izan da beste askorentzat, bizirauteko 
estrategia kolektiboaren baitan. Abera-
tsentzat, aldiz, etxean inudea izatea bes-
teengandik bereizteko modua zen, klase 
adierazle bat. Hirietako inude horiek di-
tugu ezagun, baina badaude folkloreak 
ahaztutako beste batzuk, haur abando-
natuei –espositoak– bularra ematen zie-
tenak kasu, XX. mendearen erdira arte 
funtzio oso garrantzitsua izan zutenak 
bestalde.

AMA 'oNAk' EtA 'txARRAk'
XIX. mendean klase burgesek eta “erre-
formatzaileek” familiaren eredu nuklea-
rra zabaldu nahi izan zuten. Hala, gizona 
izango zen etxeko iraupenaren ardura-

dun eta emakumeak emazte ona izate-
ra mugatu behar zuen. Medikuntza eta 
higienea ahotan hartuta, “gaixo” zegoen 
jendartea sendatu behar zela uste zuten, 
zientziaren bidez. Hortaz, edoskitze na-
turalari eta amak haur biologikoa zain-
tzeari jarri zitzaion arreta.  

Hala ere, etxean inudea izateak ja-
rraitu zuen izaten klase arteko marra 
loditzeko modu bat aberatsentzat. Eta 
baserrietan edo langile auzuneetan, be-
rriz, ezinezkoa zen kapitalismoak ezarri 
berri zuen familia eredua materialki be-
tetzea… Soroko eta fabrikako lana utzi 
eta soilik haurraren zaintzaz arduratu? 

Familien errealitatea oso bestelakoa 
zen XX. mendean, Hernaniko Eulalia Li-
zaso [ezizena] inudearen kasuak era-
kusten digun bezala. Alarguna zen eta 
familia zabala zuen: senarra zenaren 
lehenengo ezkontzatik jaiotako sei se-
me-alabarekin, bere beste bi seme-ala-
barekin eta anaia Isidrorekin bizi zen, 
eta horrez gain haur espositoa zuten 
etxean. Denera hamaika kide ziren base-
rrian 1940an. 

Moral kristau eta burgesa indartsu 
zetorren ordea. Esaterako, guztiz lotsa-
garria zen ezkondu gabe edo ezkontza-
tik kanpo ama izatea, eta jaio berriak 
abandonatzeko joera hazi egin zen XIX. 

mendearen bigarren erdialdean. Egoe-
ra horren aurrean erakunde publikoak 
esku hartzen hasi ziren. Lehenik, hau-
rren heriotza tasa jaisteko –estatu nazio 
modernoen adierazle baitzen–, eta biga-
rrenik amatasunaren beste ideia bat za-
baldu zelako: emakumeek beren izatean 
naturalki duten zerbait izatetik, ikas dai-
tekeen zerbait izatera igaro zen.

Ordura arte Elizaren menpe izandako 
benefizentzia-etxeen lana udal eta di-
putazioen eskuetara pasa zen eta ume-
zurtzak zaintzen zituzten instituzio edo 
sehaska etxeak sortu ziren –kutsu kato-
liko sakona izaten jarraitu zuten arren–. 
Inudeak estu hartu zituzten eta haien 
gaineko kontrola areagotu, araudiak zo-
rroztu eta inudeak bi multzotan bana-
tuz: barrukoak eta kanpokoak. 

Haur “ilegitimo” bat izaten zuten ez-
kongabeak sehaska etxe barruan ego-
tera derrigortzen zituzten, amatasuna 
“piztuko” zitzaielakoan. Aldiz, kanpo-
ko inudeak ezkondutako emakume po-
break izan ohi ziren eta haur esposi-
toak zaintzea beste diru-sarrera bat zen 
haientzat; gainera, askotan haur hori 
baserriko lanetan edo beste ofizio ba-
tean hasten zen koskortzean. Hernanin, 
adibidez, 1900 eta 1944 artean 25 haur 
itzuli zituzten Villabonako Fraisoron ze-

AMAIA RODRIguEZ OñAtIBIA

BiziraupeNerako zaiNtza

"inude" hitza entzutean, xix. mendean hirietan familia aberatsen haurrak 
zaintzen zituzten emakumeak etorri ohi zaizkigu gogora. urtero oroitzen ditugu 
gure kaleetan dotore jantzitako emakume haiek. Errealitatea baina, jai giroan 
irudikatzen duguna baino askoz konplexuagoa zen. Hernaniko kasua aztertu 
dugu Hernaniko udaleko Berdintasun sailaren beka bati esker, eta aurki liburu 
formatuan argia ikusiko duen ikerlanaren zertzelada batzuk ekarri ditugu orriotara.
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Kati Horna 
argazkilariaren begia

Edoskitzea irudikatzen duen argazki ezagun honen 
egilea da Kati Horna (Kati Deusch zuen jatorriko deitura). 

argazkilari hungariar anarkistak lan ugari egin zituen 
fotokazetari gisa eta tartean 1936ko gerra zibilean ibili 
zen, Bartzelona eta Valentzian barrena. Argazki hau eta 

hurrengo orrialdekoa 1937an atera zituen.  
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goen sehaska etxera –kanpoko inudeek 
zaindu ostean–, kopuru osoaren %18,51 
baino ez; gainerakoak familiek seme-a-
labatzat hartu zituzten. 

Inudeak bizirauteko ziren inude: or-
dainetan jasotako “soldata” oso kaskarra 
zen eta ezinezkoa zen haurrak zaintzetik 
eltzea beteta edukitzea; esaterako, Gi-
puzkoako Diputazioak sehaska etxeeta-
ko inudeei hiru hilean behin ordaintzen 
zien jornala lan merkatuko baxueneta-
koa zen. Administrazioaren jarrera hi-
pokrita xamarra zen beraz, eredua alda-
tzeko neurriak exijitu bai, baina inudeen 

1936ko Gerra aurrean eta ostean 
bi aldiz inude izan zen Anttoni-
ren [ezizena] historia da hona-

koa. Tolosatik gertu, baserrian zuen 
bizibidea, senar eta bost haurrekin, 
beste emakume askok bezala, berak 
zeraman baserriko lanen zama, ha-
ren iloba Ihintzak kontatu digunez.

Behin, ondoko herrian pilota par-
tida jokatzen ari zirela, jokalarietako 
bati pilotak lokian jo eta ziplo erori 
zen: frontoian bertan seko geratu 
zen gizona. Hildakoa ezaguna zen, 
herriko medikua izanagatik, eta ha-
ren alargunak bi seme eta alabare-
kin egin behar izan zuen aurrera, 
baina bularra erretiratu zitzaion 
trantzearen ondorioz; esnea moztu.

“Hori gertatu al zain? –galdetu 
zion Anttonik jazotakoa kontatu 
ziotenean– Ekarri ezan, nik hazi-
ko dinat”. Eta hala, bere umearekin 
batera bular oparoetatik eman zion 
esnea jaoberriari. Hasieran hilabete 
batzuetako kontua zena, azkene-
rako ia bi urtez izan zuten etxean 
ondoko herriko medikuaren eta ha-
ren alargunaren haurra. Anttonik 
elkartasunez egin zituen inude la-
nak, beharrak eskatuta eta bularrek 
emandako baliabideari probetxua 
ateratzeko. 

Gero, gerra ostean, Fraisoroko 
sehaska etxetik beste haur bat eka-

rri zuen: Joakin. “Ahal zuenak alde 
egiten zuenez”, haren amak ere gau-
za bera egin zuen, Argentinara egin 
zuen ospa; baina bi seme utzi zi-
tuen Fraisoron, ezezagunak zaizki-
gun arrazoiengatik. Haur esposito 
bezala hartu zituzten Gipuzkoako 
familia banatan bi anaiak, eta na-
gusitu ziren arte ez zuten elkarren 
berri izan.

Anttonirentzat  dirutxo bat 
gehiago ekartzeko abagunea zen 
inude izatea. Baina denborak au-
rrera egin eta Joakin semetzat har-
tu zuten azkenean. Hala ere, muti-
koak izaera menderakaitza erakutsi 
zuen baserrian gazte-gaztetik, “…ez 
soroan, ez ganaduan, ez morroi…”, 
ihes egiten zuen sarritan. Herna-
nira ere eraman zuten, Anttoniren 
ahizparenera, baina alferrik, alpro-
ja deitzen zioten. Harik eta 22 urte 
ingururekin jakin zuen arte haren 
ezinegonaren zergatia: ez zen fami-
lia horretan jaioa.

Behin eta berriro joan zen Frai-
soroko artxibo eta liburuak araka-
tzera eta anaia aurkitu zuen, baita 
Argentinatik bueltan Madrilen bizi 
ziren ama eta arreba ere. Halaxe 
baretu ahal izan zuen barruko arra, 
txikitan abandonatu izanak bizitza 
baldintzatu zionaren kontzientzia 
hartu zuenean.
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donostIAko PostAlEtAko InudE HAIEk. 
xIx. eta xx. mende hasierako familia burgesetan inudea izatea klase sozialen arteko marra loditzeko 
modua zen. Aitzitik, postal horietan ikusten diren inudeak ez ezik (goian, irudi txikian), baziren diru-
sarrera baten truke haur abandonatuak zaintzen zituztenak edota elkartasunagatik auzokoen haurrak 
hazten zituztenak. Alor produktiboaren eta erreproduktiboaren bereizketa kapitalistarekin talka egiten 
zuen haien jardunak.

baldintza materialak ez zituen aldatu.
Eskasian ibiltze horrek inudeen es-

tereotipo negatiboa zabaldu zuen gi-
zartean. Hirietako burgesentzat inudea 
etxean edukitzea prestigio zeinu bat zen 
arren, haurrez arduratzen ziren inudeak 
klase baxuko zerbitzariak besterik ez zi-
ren haientzat. Hala ere, inude horiei esta-
tus handiagoa aitortzen zieten haur aban-
donatuez arduratzen ziren inudeei baino. 
Azken hauek, pobreak izateaz gain, gizar-
tearen lotsa zaintzeaz arduratzen ziren: 
haur abandonatu edo ilegitimoak, hots, 
ezkontzatik kanpo jaio ziren haurrak.

EskEMA kAPItAlIstA ZAlANtZAN
Paradoxa baten adierazle ziren inudeak: 
beren existentziak talka egiten zuen hi-
gienistek –osasunarekin kezkaturiko 
mugimendu liberala– alor produktiboa 
eta erreproduktiboa bereiztearen ideia-
rekin. Teoria horren arabera, gizonei ze-
gokien familia ekonomikoki soldatapean 
sostengatzea; emakumeak, berriz, etxe-
ko zaintzaz arduratzen ziren, estatisti-
ketatik at. Eta zer ziren inudeak? Non 
kokatzen ziren esfera publiko eta priba-
tuaren eskema horretan?

Inudeek garaiko kategoria horiek za-
lantzan jartzen zituzten, ofizialki haien 
egitekoa lantzat hartzen ez zen arren, 
horren existentziaren lekuko zirelako: 
Diputazioak berak ordaindutako lan 
erreproduktiboa zen. Hortaz, monetari-
zatua bai, baina enplegu gisa aitortua ez.

Horrek, haien inguruko oroimena 
lausotzea baizik ez du ekarri: erregis-
tro ofizial guztietatik kanpo zegoen inu-
deen jarduna, ez dago arrastorik errol-
da ofizialetan, nahiz eta sehaska etxeko 
haur abandonatuak zaintzen zituztenen 
kasuan administrazio publikoarentzat 
egiten zuten lan. Ez zen lanbidetzat har-
tzen. Akaso gorputzetik abiatzen zen ba-
liabide bat zelako bularra ematea? Ema-
kumeek soilik bete zezaketen funtzioa, 
bide batez esanda. Baina inudeen lana 
ez zen edoskitzera mugatzen, beste di-

mentsio kultural bat ere hartzen zuen, 
emakumeen arteko elkar laguntza sa-
reak tarteko.

lANBIDE BAtEN DEsAGERtZEA
Amatasunaren esentzialismoak gora 
egin ahala, kolektibo deserosoa izaten 
hasi zen inudeena. Elkartasun sareak 
eta, batez ere, ekonomia neoklasikoa 
hausten zuten figurak sobran zeuden, 
antza, XX. mende erdialdean industriali-
zazioak ekarritako gizartean. Eraldaketa 
asko gertatu zen ordurako: hirien zabal-
kundea, garraioen hedapena, bizimo-
du tradizionalaren eta landa eremuaren 
gainbehera, migrazio handiak...  baita 
kide gutxiagoko familia eredu burgesa-
ren nagusitasuna ere.

Ezkontzatik kanpoko amatasunaren 
estigma erabat desagertu ez zen arren, 
indartsuagoa zen emakumeek euren 
haur biologikoa kosta ahala kosta zaindu 
behar zutela inposatzen zuen pentsa-
moldea. Hala, abandonu tasa asko jaitsi 
zen eta sehaska etxeak hustu. 

Formulako esnea ere urte horietan 
egin zen ezagun, haren ondorioz bula-
rretan esnea zuen emakumea jada ez zen 
ezinbesteko haur jaioberria elikatzeko. 
Edoskitzea merkatutik atera zen behin 
betiko, etxeko eginbehar femeninoen ze-
rrendan sartzeko, eta inudeen zeregina 
galbidean jarri zen. 

ku
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jAkOBA ERREkONDO
JAKOBA@BIZIBARAtZEA.EuS

Zura gogorrak, iraunkorrak, tentsio eta indar handiak ja-
san behar izango dituztenak, ilbehera hauetan botako 
dira, nioen lehengoan. Deskuiduan horrelako zuren bat 

eskuratzeko zuhaitzen bat moztekotan bazara, otsaileko il-
behera hilabetearekin amaituko da, eta egun horiexek dituzu 
onenak, 21a, 22a eta 23a. Ustekabean harrapatu eta ezin mol-
datu bazara, urteko egunik onenak joan zaizkizu. Dena dela, 
toki hotzetan, berandu mugitzen diren zuhaitzak martxoko 
ilbeheran bota daitezke, 16tik 28ko eguerdira arte, alegia. 
Orduan ere egunik onenak 21, 22 eta 23 izango dira. Hala eta 
guztiz ere, zuhaitza nirea balitz, hurrengo negura arte bakean 
utziko nuke; behin martxoa jaten hasita, izerdia mugitua iza-
tearen arriskua handia baita.

Haritza (Quercus robur), neguan bota ohi dugunetako bat 
da. Gure kulturan, eraikuntzan garrantzi handia izan du, bai-
na baita ontzigintzan ere. Ontzietan, bai ur gazi eta gezetara 
ateratzen diren ontzietan, baita beste ur edo likido batzuk ba-
rruan jasotzen dituztenetan ere.

Udazkenean sagar edo mahats muztioz betetako ontzietan 
mama gozoa ontzen ari da. Barrikote, barrika, bukoi eta upe-
letan ere haritzak du sona. Orain eraisten den haritzak. Haritz 
horren enborkiz egindako ontziak edariari erantsiko dion 
sainetean bi eragin sumatuko dira: zuhaitz biziaren genetika 
eta bizi baldintzak batetik, eta akabatu ondorengo langintzak 

bestetik. Material onena eskuratuta, bizitoki zuen lurretik hile-
rri izango duen upategira egingo duen bideak zeresan handia 
izango du. Noiz epaitu eta lepoa moztuta akabatu, garraioa, 
nola zerratu enborra, nola lehortu eta nola borobildu ontzia, 
barrika ala upel ala... Geurean jakintza itzela izango zen upel-
gintzan, duela mende bat arte. Frantzian, aldiz, ikaragarrizko 
garrantzia du gaur egun ere. Mundu osoan dute sona hango 
ontziek, baita hariztiek ere. Ontzigileak ez dira inor-ez batzuk, 
ez alajaina!

Seguin Moreau enpresa ezaguna da langintza horretan. 
1838an sortua, iaz bere 180. urteurrenerako ardogileak egur 
eta zur utzi dituen berrikuntza bat aurkeztu du: etekin bo-
robila ekarriko dion upel borobila. Borobil-borobila, esfera 
formakoa, alegia. “Galileoak” izena eman dio, Galileo mundua 
borobildu zuen polimatarengatik eta “oak” ingelesez haritza 
esateko hitzarengatik. 1.500 litro hartzen ditu, eta birakatu 
daiteke. Esfera da erresistentzia fisikoak eta inertzia termi-
koak maximotzen dituen forma naturalena. 55 milimetroko 
upolen artean beirazko leiho borobil bat ere jarri diote, ardo-
gintza erraietik ezagutzeko. 

Hau irakurtzen duen bateren baten eskubiko eskuko behatz 
ttikiaren azkazala jokatuko nuke, upol horiek egiteko haritza 
noiz moztu erabakitzen duenak ilargiaren eta planeten mugi-
menduen egutegia ondo berea duela... 

gaLiLeoak, 
upeL 
borobiLdua

SEguIN MOREAu upEL ENpRESAk SORtu Du ESFERA 
FORMAkO upELA. “gALILEOAk” IZENA EMAN DIO, gALILEO 

MuNDuA BOROBILDu ZuENAgAtIk EtA “OAk” INgELESEZ 
hARItZA DELAkO. 1.500 LItRO hARtZEN DItu.
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gARAZI ZABALEtA
@tIRIKItRAnn

MARtxoAk 2
uSuRBIL
Sagarrondotik sagardora ikastaroa. 
9:00etan Potxoenea kultur Etxean.

MARtxoAk 2
ARRIEtA
Batzar irekia: Bertoko basoari etekina 
atera ahal diogu? Nola? 10:00etan 
arrietako plazan.

MARtxoAk 2
AZPEItIA
kimaketa ikastaroa. 10:00etan 
kimu1-en (urrestila bidea).

MARtxoAk 2
hEndAIA
Hartzak eta euskara hitzaldia. 
10:30ean Euskal Erlaitzeko Etxean, 
asporotsttipin.

MARtxoAk 3
IRun
Aralar: Mundua leku den lurra 
dokumentala emango dute 
20:00etan amaia zineman.

MARtxoAk 4
GAStEIZ
Gutxiago gehiago da: deshazkunde 
ekofeminista hitzaldia. 17:00etan 
Etxanobe jauregian (santa Maria 
kalea 11).

MARtxoAk 7
dOnOStIA
Txorien identifikazioa kantuen 
bitartez ikastaroa. aranzadi Zientzia 
Elkartean (Zorroagagaina 11).

WWW.BIZIBARAtZEA.EUs

euSkal herriko 
AGENDAgipuzkoako Landa eremuko 

proiektuei aitortza

LAndAOLA SARIAK

Gipuzkoako Landa Garapen Elkar-
teen federazioa da Landaola, sei 
eskualdetako elkarteek osatua: 

Behemendi, Deba-Garaia, Debemen, 
Goimen, Tolomendi eta Urkomek. Lan-
da eremuari bultzada emateko hainbat 
proiektu egiten dituzte elkarrekin, eta 
elkarlan horren emaitzetako bat dira 
Landaola Sariak: bigarren urtez, landa 
inguruan martxan jarri diren hainbat 
proiektu saritu dituzte, lau arlotan: era-
kunde pribatuak, erakunde publikoak, 
urteetako ibilbidea eta emakumeak lan-
da eremuan. Urtarrilaren 31n Itziarren 
egin zuten sari banaketa ekitaldia.
 “Iaz hasi ginen Landaola sariekin, eta 
helburua batez ere da landa eremuan egi-
ten diren proiektuak ikusaraztea. Proiek-
tu asko abiatzen dira landa inguruan, eta 
horiei balioa ematea garrantzitsua da”, 
azaldu du Yurre Peñagarikano Urkome 
Urola Kostako Landa Garapenerako El-
karteko eta Landaolako kideak. Ez dago 
dirurik sarien atzean, saritutako proiek-
tuek jasotzen duten errekonozimendua 
eta erreferentzialtasuna da garrantzitsue-
na bultzatzaileen ustez. 
 Sarituak hautatzeko, erakunde publiko 
eta pribatuen alorrean Landa Garapen El-
karte bakoitzak bere eskualdeko proiek-

tu bat proposatzen du, eta horien artean 
nori eman erabakitzen dute federazioan. 
“Landa Garapen Elkarte bakoitzak lanke-
ta egiten du bere eskualdean, eta eskual-
de bakoitzetik bi alor horietan ateratzen 
diren proposamenak ere ematen ditugu 
ezagutzera”, dio Peñagarikanok. Modu ho-
rretan, sariketaren prozesuan eskualdeko 
proiektu ezberdinen garrantzia aitortu 
eta balioa ematen diete. 

AURtENGo sARItUAk
Landaola sariek aurten berrikuntza ekarri 
dute. “Landa eremuan eta batez ere ba-
serrietan emakumeek garrantzia handia 
dutela ikusten genuen, baina hori ez zen 
sarietan islatu iaz”. Hori ikusita, laugarren 
sari bat jartzea erabaki dute aurtengoan: 
Emakumea Landa Eremuan saria. Azoke-
tan saltzen aritzen diren emakume base-
rritarrei eman diete lehen sari hori. 
 Beste hiru alorretan hauek izan dira sa-
rituak: erakunde publikoenean Orexako 
Udalaren ‘Orexa Bizirik’ proiektua, erakun-
de pribatuenean Errezilgo Ibarbi Elkartea 
‘Errezil sagarraren ibilbidea’ egitasmoaga-
tik, eta urteetako ibilbidearen saria Peio 
Rubiori eman diote nekazaritza ekologi-
koan eta lehen sektoreari lotutako mugi-
menduan urteetan parte hartzeagatik. 

AZOkEtAN SALtZEN ARItZEN DIREN 
EMAkuME BASERRItARRAk, ‘OrExa bIzIrIk’, 

‘ErrEzIl sagarrarEn IbIlbIdEa’ EtA pEIO 
RuBIO DIRA AuRtENgO SARItuAk.
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MIREN OSA gALDONA
@Mirentx_u

Asmatu duzu! Errata bat dago por-
tadako titularrean! Asterokoa iza-
nagatik, presak estutu egiten du… 

Baina hori al da portadaz esateko dauka-
zuna? Begia hezi behar zenuke. 

Asma ezazu zer den irudi hori, luma 
edo atzamarra? Liburuak aipatzen zaiz-
kigunez, estilografika bat dela esanen 
genuke, tinta gorria du baina. Luma-
ren mokoa moztu digutenez, zalantza 
sortzen digu. Emazteki dotore baten 
eria ez ote den, ospitale pribatu bate-
ko kirurgia alorreko erizainen ugaza-
baren eria adibidez. Dena dela, tinta 
pasarazteko balbulatxoa dauka, izan 
liteke estilografika. Tinta balitz, ordea, 
atzamarraren goialdeak gorriz azaldu 
behar luke. Edo ez, balbulatxoa bera 
izan liteke tinta depositoa. Baina tinta-
ren kolore hori, ez ote da odola. Eman 
dezagun odola dela. Asma ezazu, beraz: 
gorri hori odola bada, zer irudikatzen 
du irudiak? 

“Betiko joko psikolojikoa” ipini zu-
ten hasiera batean, gero “Betiko guda 
psikolojikoa” hobeto zegoela erabaki 
eta aldatu egin zuten, ustez. Behin eta 
berriz irakurri arren ohartu ez joko-
ren j geratu zitzaiela g behar zuenari 
lekua janda. Barkagarri, ezta? Logikoa 
dirudi. 

Jada hamasei urte igaro dira euskal 
gizartea Euskaldunon Egunkaririk 
gabe utzi zutela, eta 2010ean aku-

satuak errugabetzat jo bazituzten ere, 
saminari ez zaio pisua arindu oraindik.
 Goizeko lauak aldera abisatu zioten 
Bego Zuza Argiako langile eta lagunari 
Pello Zubiria “eraman zutela”.  “Ospita-
lera” pentsatu zuen, baina “ezetz, ospi-
talera ez, atxilo eraman zutela”, Malores 
Etxeberriak, Pelloren emazteak, tele-
fonoaren bestaldetik. Irrati bidez jakin 
zuten Egunkariaren auzia zela-eta sartu 
zela Guardia Zibila euren etxera, baita 
Pello ez ezik, Inma Gomila lankide ohia 
eta euskal kulturaren beste zortzi erre-
ferente ere atxilotu egin zituztela: Mar-
txelo Otamendi, Iñaki Uria, Joan Mari 
Torrealdai, Txema Auzmendi, Xabier 
Oleaga, Fermin Lazkano, Luis Goya eta 
Xabier Alegria. 
 “Amets gaizto bat bezala bizi izan geni-
tuen egun haiek. Proiektu baten atzean 
dauden esfortzua, lan pila eta boronda-
tea albo batera utzita, ziurra den bakarra 
proiektuak pertsonei esker ateratzen 
direla da. Bada Madrilera joan ginenean 
ulertu genuen nola desegin zuten gau 
bakar batean amets handi hura, Egunka-
ria zen amets hura”. Hala oroitzen ditu 
Begok 2003ko otsailaren azken egunak. 
Egunkariaren itxiera oso gogorra izan 
bazen ere, are gaitzagoa izan zen laguna 
lau hormen artean imajinatzea. “Pello-

ren orduko osasun egoera oso kritikoa 
zen. Horrek kezkatzen gintuen gehien 
bat, baina une oro pentsatzen genuen 
Pellok zeruak eta lurrak mugituko lituz-
keela gu izango bagina barruan geun-
denak”. Ospitalera eraman behar izan 
zuten Euskaldunon Egunkariko lehen 
zuzendaria inkomunikazioaldian, eta 
ospitalean jarraitu zuen inkomunikatu-
ta beste egun batzuez, familiak inolako 
informaziorik ez zuela haren egoeraz, 
eta handik, epaileak osatutzat eman zue-
nean, Soto del Realeko espetxera eraman 
zuten. Hamabost egunen ondoren aske 
utzi zuen Juan del Olmo epaileak.   
 Euskal gizartean erantzun handia eka-
rri zuen. Horren eredu dira Donostiako 
manifestazio jendetsua edo Euskaldu-
non Egunkaria itxi berritan bertako lan-
gileek kaleratu zuten Egunero egunka-
ria. “Nolabaiteko haustura” eman zela 
dio Zuzak, jendearentzat pentsaezina 
baitzen “gure kulturan hain garrantzi-
tsua den jendeak” halako injustizia eta 
tortura pairatzea. Halaber, kontrakoa 
dirudien arren, ez du uste Espainiako 
Gobernuak esku artean zituen helbu-
ru guztiak bete zituenik, nahiz eta “min 
handia” eragin zuten. Bada, ordea, le-
rroartean argi geratu zaion ideia: “EAE 
gisa hainbat gauzetan autonomia izan 
arren, aginte makila duena Espainia da, 
eta horren aurrean ezer gutxi egin deza-
kete euskal erakundeek”. 

kOLDO IZAgIRRE

2003-02-20 euskaldunon egunkaria itxi ZuEn Guardia ZiBilak

Dena aldatu zuen deia

ARGIA eta Ametzagaiña taldeko enpresetako langileak Egunkariaren 
itxiera salatzeko prentsaurrekoa ematen. Mahaian, ezkerretik 

eskuinera, Berdaitz Goia, xabier Letona eta Lontxo Zubiria.
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argia Jendea
azoka.arGia.Eus

AzokA

bErdEa da mOrE bErrIa 
lIBURUA

Bizkaiko zaharren egoitzetako 
langileen grebari buruzko liburua.

ArGItArAtZAIleAK: Manu robles-arangiz 
institutua eta argia elkarlanean.

eGIleA: Onintza irureta azkune.
preZIoA: 14 euro.

"BErdEa da MOrE BErria" liBurua

Borrokaren kontakizuna 
idatzita geratuko da

ItSASO ZuBIRIA EtXEBERRIA 
@itsasozubiria

Isileko lana izan da. Ezkutukoa. Ahantzi-
takoa. Kalera atera den arte, borrokara-
ko prest, duintasunez. Inor gutxik eza-

gutuko zituen orain bi urtera arte Bizkaiko 
egoitzetako langileak, baina oihu egin dute 
entzun behar izan ditugun arte, bestaldera 
begiratzeko aukerarik utzi gabe. Taldean. 
378 eguneko greba luzearen ondoren, ka-
miseta berdeak aireratu dituzte garaipena 
ospatuz; eta orain historia idazteko garaia 
iritsi da. Onintza Irureta Azkune Argiako 
lankideak osatu du Berdea da more berria. 
Bizkaiko egoitzetako grebalarien testigan-
tzak liburua, Manu Robles Arangiz Institu-
tuarekin elkarlanean.
 Bi zatitan bereizten du, nolabait, libu-
rua egileak. Greba luze hori ulertzeko, 
historiara jotzen du, hasteko. “1980ko ha-
markadatik 2016ra arte sektoreak izan-
dako bilakaera ezagutu beharra dago la-
nuzte hori ulertzeko”, dio Iruretak, “ez da 
egun batetik bestera piztutako protesta 
bat, bilakaera bat du”. Irakurlea testuin-
guruan kokatu nahi da lehen atal honekin, 
historia osotasunean ulertzeko. Bigarren 
zatian, berriz, greban parte hartutako zor-
tzi emakumeren testigantzak bildu ditu. 
Elkarrizketa hauek, ordea, askorako eman 
dute, bizipen ugari kontatu dituzte, eta 
liburuaren egileak ez du grebaren kon-

takizunera bakarrik mugatu nahi izan: 
“Grebak hasiera eta bukaera du, eta kon-
tatzen digute nola hasi ziren, ibilbidea 
zein izan zen, protestak nola antolatu eta 
egin ziren... Baina azaldu dizkigute, baita 
ere, egunerokoan beren enpresetan bi-
zitakoak, jasandakoak, lan-baldintzak... 
Parte hori ere garrantzitsua da, borroka 
hori ulertzeko”.
 Urtebeteko lanaren ondoren ikusiko 
du argia liburuak. ELA sindikatuaren 
Manu Robles-Arangiz Institutuarekin 
batera, otsailaren 20an aurkeztu da li-
burua Bilbon. Irantzu Varelak egin du 
hitzaurrea, eta bera ere aurkezpenean 
izan da, Bilboko Bira Kultur Gunean. 
Hurrengo aurkezpena martxoaren 7an 
izango da Baionan, 20:30ean Manu Ro-
bles-Arangiz Fundazioaren egoitzan 
(Cordeliers karrika 20, Baiona ttipian) 
eta ondoren iritsiko dira gehiago ere.
 Azken aldian sektore prekarizatueta-
ko emakume asko eta asko ikusten ari 
gara kalean, borrokan, antolatuta, eta 
sektore hauek guztiak bilduko dituen 
mahai-inguru bat antolatzen ere ari dira 
Argia eta Manu Robles-Arangiz Institu-
tua elkarlanean.
 Liburua azoka.argia.eus helbidean dago 
salgai, 14 euroan. 

Otsailaren 9an Egizu Getxo Euskaldun 
elkarteko 63 lagun izan ziren Argiaren 
Lasarte-Oriako egoitzan bisitan. Urte 
askoan, euskara zabaltzeko ahaleginak 
elkartu ditzala elkarte horretako ki-
deak eta Argia Jendea. 
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Michele Rech (Cortona, Italia, 
1983) bere komikietako per-
tsonaiaren kalkoa da. Edo agian 

alderantziz. Bekain handiko gazte lo-
tsatiak ezin hobeki daki beldurren uni-
bertsaltasunaz hitz egiten. Horregatik, 
bera eta bere ingurukoak  dira istorio 
guztien protagonistak. Gaztaroko mai-
tasun galduak, nagusi egiteak sortzen 
dituen kontraesanak, militantzia po-
litikoaren gorabeherak eta adiskide-
tasun apurtuak dira Rechek azalera-
tzen dituen sentimenduetako batzuk. 
Eta belaunaldi oso bat bere istorioekin 
identifikatuta sentitzen da. Hala, Ze-
rocalcare edo “Calcà”, lagunek esaten 
dioten bezala, Italiako komikigilerik 
arrakastatsuena bilakatu da. La Pro-
fezia dell’Armadillo (2011) bere lehen 
liburuak izugarrizko arrakasta izan 
zuen eta zinemara eraman zen. Ondo-
ren iritsi ziren, besteak beste, Un pol-
po alla gola (2012), Dimentica il mio 
nome (2014), Kobane Calling (2015) 
eta Macerie Prime (2017). Guztira, bere 

liburuek 700.000 kopia baino gehiago 
saldu dituzte eta hainbat hizkuntzatara 
itzuli dira. Hain zuzen, Farmazia Beltza 
argitaletxeak Macerie Prime nobela gra-
fikoaren lehen atala euskaratu du, Hon-
damuinean, eta datorren udaberrirako 
liburuaren bigarren atala euskaratzea 
aurreikusten du. Michele edo Zerocal-
care? Gaurkoan biak dira elkarrizketa-
ren protagonistak.

lehenik eta behin, nola okurritu 
zitzaizun zure buruari zerocalcare 
(zero kare) ezizena jartzea?
17 urte nituen eta Indymedia sarean 
piztu zen polemika batean parte hartu 
nahi nuen nire nortasuna erakutsi gabe. 
Une horretan, plantxentzako garbitzai-
le baten iragarkia jarri zuten telebistan: 
“Zerocalcarerekin, karerik ez!”. Eta ezi-
zen aparta iruditu zitzaidan. 18 urteren 
ondoren izen hori erabiltzen jarraituko 
nuela jakin izan banu, ez nukeen inoiz 
Zerocalcare aukeratuko. Baina halaxe 
suertatu zen (barre artean).

zure komikietan pisu handia 
du periferiaren kontakizunak. 
Erromaren aldiriak, gizartearen 
izkina abandonatuak edota pertsonok 
baztertuta ditugun beldur ezkutuak. 
zergatik?
Periferia delako nire izaera hezurma-
mitu duen habitata. Erromako Rebib-
bia auzoan hazi nintzen eta oraindik 
ere bertan bizi naiz. Duela gutxira arte 
aldiri estremoa zen Rebibbia. Metroa-
ren azken geltokia da eta italiar gehie-
nei ezagun egiten zaie Europako kar-
tzelarik handiena bertan dagoelako. 
Halere, oso auzo kuriosoa dela esango 
nuke. Ez daude agregaziorako tokiak, 
zinemak edo pubak, baina bizilagunen 
arteko harremanak oso estuak dira. Ni-
retzat afiliazioa esan nahi du. Rebibbia 
urrun dago, ez zara kasualitatez berta-
tik pasatzen, eta ezaugarri horiek ko-
munitate sendo baten sorrera bultzatu 
dute. Argi esango dizut: ez naiz gai as-
tebete baino gehiago Rebibbiatik kan-
po pasatzeko. 

rojavaren aldeko ekitaldi baten aurretik egin dugu 
hitzordua Zerocalcare komikigile eta marrazkilariarekin. 
Gazte italiarrak umorez eta melankoniaz aipatu ditu 
bere belaunaldiaren beldurrak eta kezkak. 
Eta ez du italiako egungo egoera politikoa ahaztu.

ANE IRAZABAL ELkOROBARRutIA @aneirazabal

ZEROCALCARE KOMIKIGILEA
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Mikrokosmos horretan, gainera, zure 
komikietako pertsonaia asko anima-
liak dira... 
Bai, finean, Disneyren marrazki bizi-
dunak ikusten pasa nuen haurtzaroa. 
Komikiak egiten hasi nintzenean, oso 
arrunta egiten zitzaidan animalia an-
tropomorfoak marraztea. Gainera, herri 
kulturan animalia bakoitza ezaugarri 
batekin lotzen da, adibidez, azeria zuhu-
rra da. Beraz, laburbide antzeko bat dira 
animaliak. Begirada batekin irakurleek 
jakin dezakete nolakoa den pertsonaia-
ren izaera marraztu dudan animaliaren 
arabera. Baina bada arrazoi garrantzi-
tsuago bat. Nire komikietako pertsonaia 
gehienak benetakoak dira, eta haien 
nortasuna babesteko modu bat da ani-
malia itxura ematea.

Eta lagunek zer diote zure komikietan 
islatuta ikusten direnean? 
Zorionez, gehienek ez dituzte nire libu-
ruak irakurtzen! Baina Hondamuinean 
komikiaren kasuan, nire lagunen isto-
rio pertsonalak eta delikatuak konta-
tzen ditut. Horregatik, haiengana jo dut, 
baimena eskatu diet eta elkarrizketak 
egin dizkiet. Gehienek komikia irakurri 
dute inprimategira bidali baino lehena-

go. Behar diren neurriak hartzen ditut 
gero haiekin eztabaidatu behar ez izate-
ko (irribarre zabala).

Baina zure lagunak bakarrik ez, zuk 
ere dantzan jartzen dituzu barruak...
Noski, eta berriz ere itzuli behar dugu 
animalien gaineko diskurtsora.

Armadiloarengatik diozu?
Bai, nire kontzientziaren pertsonifika-
zioa delako. Egunean zehar denbora 
asko pasatzen dut bakarrik nire pen-
tsamenduez inguratuta, eta armadiloa 

animalia egokia iruditzen zait kontzien-
tziaren zatirik barnerakoiena islatze-
ko. Armadiloa bere barruan ixten den 
animalia da, alegia, oso soziopatikoa. 
Horregatik, nire lehen komikian, La Pro-
fezia dell’Armadillo-n, kontzientziaren 
txokorik ezkutuenera bidaiatu nuen.   

Hondamuinean komikira buelta-
tuz, euskarara itzuli den zure lehen 
liburua da. Are gehiago, gaztelania-
ra baino lehenago itzuli da. Aurretik 
publikatu al zaituzte beste hizkuntza 
gutxitu batean?
Beno, kurduak saiatu izan dira Kobane 
Calling liburua kurduerara itzultzen, bai-
na arazo etikoak dituzte biraoekin eta ez 
dute inoiz itzultzen amaitu. Antza, hitz 
itsusi gehiegi ditu istorioak (barreak). 
Edonola ere, meritu galanta dute itzul-
tzaileek, nire komikietan italiera baino 
erromatar dialektoa baita nagusi. 

Baina zure kontakizunak oso uniber-
tsalak dira. Era humanoan azaltzen 
dituzu gure belaunaldiaren beldu-
rrak eta etsipenak. Etorkizuna gure 
zain zegoela esan ziguten. zer gertatu 
zaigu?
Nire komikietan 1980ko lehen bostur-

“MAttEO SALviniRi 
dAgOkiOnEZ, hEdAbidEEk 

AutOkRitikA Egin bEhARkO 
LukEtE. AZkEn bOSt uRtEtAn 

EgunERO AgERtu dA 
tELEbiStA SAiOEtAn. hORREk 

MunStROA SORtu du”
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tekoan jaio ginenei erreferentzia egi-
ten dieten aipu asko daude. Baina zaila 
da belaunaldi oso baten izenean min-
tzatzea. Oro har, nire mikrokosmosa da 
abiapuntua eta oso galduta sumatzen 
dut. Inguruan formazio handia duten 
lagunak ditut, ni baino askoz prestatua-
goak daudenak. Baina zailtasunak dituz-
te haien munduan toki bat aurkitzeko. 
Zerbitzariak dira edo haurrak zaintzen 
dituzte. Alokairuan bizitzeko edo be-
netan independizatzeko kontratu mo-
tzegiak egiten dizkiete. Amesten uzten 
ez dien egunerokotasun itogarrian bizi 
dira. Niretzat oso gogorra da hori, izan 
ere, selektibitatea egin ostean ez nuen 
ikasketekin jarraitu eta halarik ere, nire 
bidea egitea lortu dut. Batzuetan kazeta-
riek galdera konplikatuak egiten dizki-
date eta supermerkatu batean kutxazain 
lanetan ari den lagunari deitzen diot 
zer erantzun behar dudan galdetzeko. 
Errealitatea oso krudela da.

Eta atsekabe hori biziki nabaritzen da 
Hondamuinean-en...
Nik galtzaileen liburua deitzen diot. 
Onartu behar dut ikuspuntu profesio-
naletik oso ongi joan zaizkidala gauzak, 
baina alde humanoari begiratuz gero, 

porrotaren txapelduna naiz. Eta liburu-
ko protagonistei erreparatzen badiezu, 
denak dira ileetatik tiratzeko modukoak. 
Halere, kontuan izan behar da nire umo-
re-sena nahiko krepuskularra dela. 

liburuan, gainera, era argigarrian 
azaltzen da Genovako 2001eko globa-
lizazioaren aurkako protestek belau-
naldi oso batentzat ekarri zuten apur-
keta. trauma hori gaindituta dago?
Genovako G8-aren aurkako manifesta-
zioek zeharo hipotekatuta utzi zituzten 
hurrengo hamar urtetan Italiako plaze-

tan egin ziren protestak. Gizartea polari-
zatu egin zen indarkeriaren aldekoen eta 
kontrakoen artean. Beldurra nagusitu 
zen. Halere, egun bizi dugun krisia eko-
nomiaz harago doa; gizarte zibila itzali 
egin da. Duela urte batzuk oso arrun-
ta zen arima desberdinetako herrita-
rrez osaturiko asanblada handiak egitea. 
Mundu hori desagertu egin da eta jendea 
ez da gehiago antolatzen.  

Egun, ordea, badirudi eskuin mutu-
rrak kapitalizatu egin dituela glo-
balizazioaren eta kapitalismoaren 
aurkako borrokak... 
Bai, baina huts egiten ari gara haien 
pisua neurtzerako orduan. Egia da Ita-
lian hazi egin direla parlamenturik kan-
po dauden mugimendu faxistak, baina 
oraindik ez dute botoen %1a gainditzen. 
Orduan, zergatik gonbidatzen dituz-
te telebista saioetara solaskide politi-
koak balira bezala? Horrek fenomenoa 
puztu besterik ez du egiten. Bestalde, 
Matteo Salvini Barne ministroari dago-
kionez, hedabideek autokritika arike-
ta egin beharko lukete. Izan ere, azken 
bost urtetan egunero agertu da telebista 
saioetan. Egunero bazkalorduan eta afa-
lorduan. Horrek munstroa sortu du. 

“inguRuAn fORMAZiO 
hAndiA dutEn LAgunAk 

ditut, ni bAinO ASkOZ 
pREStAtuAgOAk dAudEnAk. 
bAinA ZAiLtASunAk dituZtE 

hAiEn MunduAn tOki bAt 
AuRkitZEkO”
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gORkA BEREZIARtuA MItXELENA @boligorria

“Lan baldintza duinak Tabakalerako lan-
gile guztientzat” idatzita zeukan pankar-
tarekin, elkarretaratzea egin zuten joan 
den asteazkenean Donostiako kultura 
garaikideko nazioarteko guneko hainbat 
langilek. Bi hilabete pasa dira zentro ho-
rretako Ubik sorkuntza-liburutegiko bi-
tartekariak greban hasi zirenetik, beste 
zenbait arazoren artean salatuz soldata 
baxuak dauzkatela eta kontziliaziorako 
aukerarik ematen ez duten ordutegiak. 
 Ez dirudi soluzioa hurbil dagoenik eta 
bitartean, Tabakaleraren zerbitzu iza-
rretako bat itxita dago, kontratua esku-
ratu zuen Sedena enpresak planteamen-
du “iraingarriak” jarri baititu momentuz 
negoziazio mahaian grebalarien ustez 
–soldata igoera baten truke datozen 
lau urteetan mobilizaziorik ez egiteko 
konpromisoa eskatu zien–. Lan-gatazka 
hau agerian uzten ari da Ubiketik hara-
go doan problema, zentro bereko beste 
zenbait zerbitzuk ere azpikontratazio 
bidez funtzionatzen baitute. Liburutegi-
tik landa ere bada prekarietaterik.
 Historia ezaguna egingo zaie azken 
asteetan zeresana eman duten beste lan-
gile kultural batzuei: pelikulen euska-
razko bikoizketak egiten dituzten ak-
toreek urtarrilaren amaieran iragarri 
zuten ez dutela film gehiago doblatuko 
Zinema Euskaraz programaren barruan. 
Joan den irailean Mixer enpresak irabazi 
zuen bikoizketarako ETBren lehiaketa 
publikoa, “prezio merkeena eskainiz” 
Bieuse Bikoiztaile Euskaldunen Elkar-
teak azaldu duenez. Gero soldata jaitsi 
zien bikoiztaileei –berriz jaitsi, izan ere, 

bost urtean %35 murriztu die–. Eta pro-
fesionalen gehiengoak beherapenari uko 
eginez, lanuztea abiatu zuen. 
 Kontua ez da berria, sektore askotan 
gertatu denaren errepika baizik: insti-
tuzioek enpresa pribatuen esku uzten 
dituzte zerbitzu publikoak; enpresok 
ukondoka aritzen dira adjudikazioa 
lortzeko, prezioak lurretik botatzen; 
langileek pagatzen dute lehenbizi, eu-
ren kondizioak beheitituz; eta herrita-
rrek gero, zergekin ordaindu dituzten 
zerbitzuen kalitatea jaisten delako edo, 
sortzen diren lan-gatazkak medio, eten 
egiten direlako. 
 Diferentzia bat egon da duela ez asko-
ra arte, ordea, beste alorretako langileen 

eta sektore kulturaletan zebiltzanen ar-
tean: hauen prekarietatea erdi-ezkutuan 
egon dela, ez zela publikoki adierazten, 
akaso beraien ogibideak ez duelako bat 
egiten normalean langile klasekotzat 
jotzen dugun horrekin. Ubikeko eta bi-
koizketako profesionalen aldarriek kon-
firmatzen dute muga hori desplazatzen 
ari dela. Eta azken urteetan ugaritzen 
ari diren zerbitzu hauetako langileen 
borrokak kontuan izanda –Bilboko Gug-
genheim eta Arte Ederretako musetako 
grebak, Azkuna Zentrokoa, Euskalduna-
koa, Irungo CBA kulturguneko langileek 
lortutako hobekuntzak…–, beste batzuk 
ere sor daitezke, indarrean den eredua 
aldatzen ez bada. 

azpikontratazioak kulturaren 
arloko profesionalen 
lan-baldintzei ere eragiten die, 
nahiz eta beste sektore batzuekin 
konparatuta, ez den gaiaz 
hainbeste hitz egiten. Problema 
ikusgarriago bihurtu dute azken 
hilabeteetako bi gertakarik: 
euskal bikoizleen plantoak eta 
tabakalerako ubik liburutegiko 
langileen grebak. 

UBIK EtA EUsKAL BIKOIZLEAK 

Azpikontratazioa  
kulturaren kaltean
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NAgORE IRAZuStABARRENA uRANgA
@irazustabarrena

Dahomey erresuma (Egungo Benin), 
1724. Emakumez osatutako ejertzi-
toak Alladaren aurkako gerran par-

te hartu zuen. Handik hiru urtera Whydah 
erresumako Savi hiriburuaren konkistan 
ere jardun zuten mino (“gure amak” fon 
hizkuntzan) izeneko gerrariek. Handik 
aurrera, emakumeek batailoi iraunkorra 
osatu zuten eta 6.000 kidera iritsi zen.

Dahomey erresumako yorubak inguru-
ko herriekin gerran jardun zuten luzaroan 
eta esklaboen salerosketak herrialdeari 
ekarritako oparotasun ekonomikoari eus-
teko, gainbehera demografikoari aurre 
egin behar zioten. A. E. Wilmot merkatari 
ingelesak, esaterako, Abomey hiriburuko 
kaleetan gizonezkoen eta emakumezkoen 
arteko desproportzioa oso nabarmena 
zela jaso zuen. Horrenbestez, Agadja erre-
geak (1708-1732) bere aita Houegbadjak 
sortutako elefante ehiztari emakumeen 
taldea (gbeto) guardia pertsonal gisa era-
biltzen hasi zen lehenik, eta borrokarako 
trebatu eta erabiliko zituen gero.

Gerrariak nerabezaroan errekrutatzen 
zituzten eta trebatze prozesu gogorra 
izaten zuten: lantzak, aiztoak, mazoak, 
ezpatak eta suzko arma europar batzuk 
erabiltzen ikasten zuten, baita gorputzez 
gorputzeko borrokan ere. Eta borrero 
lanetan ere gaztetatik jarduten zuten, 
heriotzara ohitzeko eta errukia uxatze-
ko. Ordainetan, pribilegio asko zituzten: 
errege jauregian bizi ziren eta nahi adi-

na alkohol, tabako eta esklabo omen zi-
tuzten eskura, R. Burton esploratzaileak 
1860an idatzi zuenez. 

Minoen kopurua eta ospea handituz 
joan zen aldameneko herriekin borrokan, 
baina kolonizatzaile europarren aurka 
hasi zirenean, zehazki frantziarren aurka, 
teknologiak gainditu zituen. Zenbait mili-
tar frantziarren arabera, suzko arma gutxi 
eta zaharkituak zituzten, eta ez zituzten 
zuzen erabiltzen. Minoen adorea eta gor-
putzez gorputzeko borrokan zuten na-
gusitasuna nabarmendu zuten arerioek, 
baina hori ez zen nahikoa izan. 1892an, 
frantziarren aurkako gudu batera 434 
mino bidali zituzten; soilik 17 atera ziren 

bizirik. Mendea amaitu baino lehen, Afri-
kako ia azkeneko erresuma independen-
tea Frantziako kolonia bihurtu zen.

Datorren astelehenean banatuko di-
ren Oscar sarietan, Black Panther filmak 
sei nominazio ditu, eta lehen aldia da 
superheroien pelikula bat film onenaren 
saria jasotzeko hautagai dela. Fikziozko 
Wakanda erresumako Dora Milaje ema-
kumezko gerrariak dira, besteak beste, 
filmeko protagonistak. Fantasiaz eta ak-
zio sinesgaitzez betetako filmak, hortaz, 
badu iturri erreal historikoa: Dahomey-
ko minoetan oinarrituta daude Ayo, Oko-
ye, Xoliswa eta filmeko gainerako emaku-
me gerrariek. 

Afrikar emakume 
gerrariak
oscar sarietan

Esklaboen Biblia mehea
Euskarazko Wikipediak berriki jaki-
narazi du Biblia osoa wikiteka.eus-en 
libre jarriko dutela, Dionisio Amunda-
rain itzultzailearen baimenaz. Baina 
“Biblia” eta “libre” hitzak ez dira beti 
elkarrekin joan; Washingtongo (AEB) 
Bibliaren Museoak Esklaboen Biblia 
ikusgai eta hizpide duen erakusketa 
antolatu du. XIX. mendean misiolari 
britainiarrek moldatutako bertsioa da 

–soilik hiru ale geratzen dira egun–. 
Karibeko esklaboei irakurtzen irakas-
tea eta kristautasuna zabaltzea zuen 
helburu, baina ahal zela esklaboak az-
toratu gabe. Askatasun grina piztu ze-
zakeen edozein pasarte ezabatu zuten 
eta, azkenean, liburuki mehea geratu 
zitzaien. Biblia katolikoak 73 liburu 
ditu, eta ortodoxoak, 78; Esklaboen Bi-
bliak 14 besterik ez. M
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Brigita ez da Inma Errea, baina bada 
itzultzaile, emazte eta ama, liburuak 
zorion iturritzat dituen fikziozko 

pertsonaia. Orriotan argitu nahi duen 
afera, literatura eta emakumeen espe-
rientziak lotzen dituzten hari fin eta ia 
ikusezin horiek zertan dautzan, nolakoak 
diren, norantz doazen. Saiakera moduko 
bat egiten hasi da, hortaz, work in pro-
gress, zeinak autore jakin batzuen bitar-
tez egiten duen aurrera: Virginia Wolf, 
Ángeles Mastretta, Danielle Steel, are Es-
painiako telebista kate bateko emakume 
aurkezle distiratsu plagiatzailea.

Eta azierto bat da, esango nuke, ba-
tetik, protagonista fikzionatu izana, edo 
gutxienez tarte pixka bat utzi izana idaz-
learen eta testuaren artean; hartara, li-
buruko pasarterik zalantzagarrienak ere 

–“iruzurra iruditzen baitzaio ama, edo 
gutxienik, emakume izan gabe, emaku-
me batek ama gisa izan ditzakeen sen-
timenduak azaldu nahi izatea”– egian-
tzeko suerta litezke, autorearen aurkako 
bazka izan beharrean. Eta azierto bat da, 
bestetik, aurretik literatura eta emaku-
meen esperientziak lotu izan dituzten 
testuen gainean ibiltzen dugulako bidea.

Total, erakargarri egin zaidala Brigita: 
zalantza egiten du, kontraesanetan eror-
tzen da, ez dakiela dio; gauza arraroa 
gaur egunean, eta benetan eskergarria. 
Kontu zorionez desfasatuak irakurriko 
dizkiogu –“badaki emakume askok mu-
zin egiten diola informatikari”– eta ar-
gitu, segur aski, ezer argitu badaiteke 
behintzat, ez du gauza handirik argitzen. 
Eztabaidagaiak mahaigaineratzen ditu, 

ordea. Eta ez da gutxi. “Batzuetan asma-
tzen zuela iruditzen zitzaion, bestetan, 
berriz, oker zebilela”. Agian gaur egune-
tik gauza berri handirik ez dakar –nahiz 
inoiz ez dagoen soberan kontzeptu oina-
rrizkoenak ere berriz gogoratzea–, baina, 
zalantzarik ez, 2003koa izanik, aitzinda-
ri gisa badu bere balioa. Orain, eta zo-
rionez, pentsamenduaz eta emakumeez 
ari diren bildumak (Lisipe, Eskafandra) 
gehixeago ugaritu diren honetan.

“Senak zorionaren kontu horrek li-
teraturarekin, baita emakumezkoen 
literaturarekin ere, zerikusia duela 
agintzen dio”. Zoriona, literatura eta 
emakumeak, beraz, iruzkin honen goi-
burua ere –iragarki matxirulo baten le-
loa dirudien arren–. Errearen saiakerak 
harrapatzen dituen gakoak. 

ARItZ gALARRAgA
@aritzgalarraga

Zoriontasuna, literatura 
eta emakumeak

  LIBuRuA

lIterAturA 
etA HArrIKoA
INMA erreA
inMa ErrEa clEix idaZlEa Eta 
itZultZailEa (iruñEa, 1960) 

PaMiEla, 2003
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Dada Masilo dantzariaren ikuski-
zun honetan ezer ez da aurretik 
espero dena. Ez da ikusi nahi ge-

nuena baina txarragoa, ezta hobea ere. 
Egia esan, konplikatua da esplikatzea. 
Dantza klasiko bat –twist batekin, hori 
bai– disfrutatzera gindoazen, baina is-
torio sinple eta labur-laburra (ordubete 
baina gutxiagokoa) ikusi genuen, zei-
nean generorik ez zegoen, Beltxargen 
aintzira klasikoaren argumentua erabat 
galduta zegoen, eta Txaikovskiren musi-
ka oso tarteka entzun genuen. Hau guz-
tia egia da. Baina ikuskizun fresko eta 
benetan polita eta alaia gozatu genuen.

Hegoafrikan, Dada Masilo dantza-
ri koreografo gazte ezagunenetako bat 
da, ausarta, distiratsua. Klasikoen ar-
tean klasikoena hartu du, beretu egin 

ditu honen gaiak, Txaikovski-ren mu-
sika –beste batzuekin nahastuta, oso 
nahastuta–, tutuak eta puntako oineta-
koak, eta, hori guztiarekin sudur pun-
tan jarri zaiona egin du, begirune han-
diz, hori bai. Esan bezala, Txaikovski 
maisuaren gaiak hartu ditu, baita ere 
Saint-Säens-en pasarteak, edo Arvo Part 
bezalako musikari garaikideen partitu-
rak. Koktel zoragarria.

Mutilak eta neskak tutua jantzi-
ta, amodio homosexual baten istorioa 
kontatzen du, gizartearen tolerantzia-
rik eza, bakardade sentimendua… bai-
na, hori bai, umorez eta dantza sutzaile 
batez. Beltxargen aintzira bertsio ero 
hau Europa osoan, Montrealen, Ottawan 
eta New Yorken antzeztu da oso kriti-
ka onak lortuz. Izan ere, Lyongo biena-

lean izugarrizko arrakasta izan zuen, 
batez ere klasikoaren ikuspuntu berri 
eta apurtzailea emateagatik.

Koreografiari buruz, gauza onak 
besterik ezin dira esan. Birtuosismoz 
nahasten ditu  Masilok puntako dantza 
eta afrikar eragin sendoak dituen dan-
tza garaikidea, oso estilizatua eta errit-
mikoa. Eta nahasketa horren ondorioz 
ballet bizi-bizia ateratzen da. Ez nuke 
esango teknikaren aldetik perfekzioa 
lortzen dutela, ez, baina perfekziotik ha-
ratago joaten dira Johannesburgokoak. 
Dantzaren pasioa da haien helburua eta 
zalantzarik gabe lortu zuten pasio eta 
emozioa publikoarengana transmiti-
tzen. Di-da batean pasatu zen berrogei 
eta hamar minutu iraun zuen ikuskizun 
zirraragarri hau. Haize freskoa! 

MONtSERRAt AuZMENDI DEL SOLAR

Beltxargen iraultza

swAN lAKe  
beltxArGeN AINtZIrA 
dANce FActory 
JoHANNesburG tAldeA
ZuZEndari Eta kOrEOGraFOa:  
dada MasilO
 
Bilboko arriaga antzokia / Otsailaren 2a.
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  kONtZERtuA

dance Factory Johannesburg taldea, arriaga antzokian.
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Elkarlanetik sortu eta bizi da Seaska, 
Ipar Euskal Herriko ikastolen elkar-
tea. Ospakizunetan da: 50 urte bete 

ditu aurten. Larunbateko ekitaldiak Eus-
kal Herriko hainbat txokotako jendea 
erakarri zuen Miarritzera. Ia 5.000 lagun 
inguru bildu ginen Iraty Aretoan, eta bi-
garrenez zorionak Seaskari, antolakun-
tza paregabea izan zelako. 

Ipar Euskal Herriko taldeei eman zie-
ten ahotsa: han izan ziren Diabolo Kiwi, 
Willis Drummond eta Xiberoots, baita 
Berri Txarrak ere. Talde nafarraren az-
ken bigarren kontzertua izan zen Xila-
ban –apirilean Hazparnen izango dira–. 
Kontzertuen artean, jatekoaren eta edate-
koaren bila zihoan pertsona uholdearen 
artean izan zen Txakatuk txaranga; gazte 
hauek arduratu ziren pabilioia girotzeaz.

Rock, funk, reggae eta beste hain-
bat estilo nahasi ziren Miarritzen. Dia-

bolo Kiwi izan zen jotzen lehena, eta 
ingurukooi ezezagunak zitzaizkigun 
arren, ezin uka gozatu genuenik. Te-
klatuaz lagundutako funk doinu era-
kargarriek lehen lerroetako hutsuneak 
betetzeko eta gerria mugitzen hasteko 
balio izan zuten. Musika estiloa erabat 
aldatuz, eta beste ordubete pasatxoz, 
oholtza gainean aritzen hurrengoa Wi-
llis Drummond talde baionarra izan 
zen. Bost laguneko taldea izandakoa 
hirukote gisa beti bezain fin aritu zen; 
gutxik dute haiek bezainbeste indar 
zuzenekoetan. Norberak balora deza-
la Berri Txarraken aurretik jotzea ona 
ala txarra den: gero eta jende gehiago 
zegoen lehen lerroetan, eta ez espre-
suki gehiengoak baionarren kantuak 
zekizkielako. Nabari zen jendeak burua 
ondorengoan zuela. Zortzi kilometrok 
banatzen dituzte Baiona eta Miarritze, 

baina Berri Txarrak edonon izango da 
jendearen gertuko, eta are gehiago az-
ken bira honetan.

Ostiralean eman zion hasiera Berri 
Txarrakek Ikusi Arte birari, Gernikan. 
Apirilera bitarteko ia kontzertu guz-
tietako sarrerak agortuta daude jada, 
eta Miarritzen ikusi zen zergatik: ha-
rrigarria zen zenbatek zeraman haien 
kamiseta. Musika gogorretik gutxi izan 
zuen talde nafarrak, azken diskoetako 
joera melodikoko kantuak jo baitzituen 
batez ere. Xiberootsen txanda heldu 
zenerako, jende asko alde egina zen 
aretotik. Gelditu zirenek, baina, aukera 
izan zuten zuberotarrek reggaera era-
mandako kanta ezagunen bertsioekin 
dantzatzeko. Ipar Euskal Herrian eus-
karari hauspoa ematen dion Seaskak 
bizirik badirau, badago zer ospatua. 
Beste 50 ere izan daitezela! 

Zorionak, Seaska!
tEstua i gORkA pEñAgARIkANO @gorkap34
arGaZkiak i IBAI ARRIEtA
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Gurutzegrama         

Betegrama

EzkEr-Eskuin:
1. Balio ez duena. txigortuta dagoena. duela gutxi. 2. Hirurogeinaka zenbatzen edo zatitzen duena. Ainhoa…, donostiar honek Goenkalen 
leonorren papera egin zuen. Gaur egun, «Go!azen» telesaileko aktoreen zuzendari dabil, besteak beste. 3. danimarkar. ileak. 4. Erabat. 
Haur. Buruko jantzia. 5. itsasontziko langile. 6. ño, tori! diru-laguntza. 7. dantza argentinarra. drainatzeko tutuak. 8. Iraia…, zarauztarra, aktore 
berri onenaren Goya sarirako izendatu zuten 2016an, bere debutean «Amama» filmean egindako lanagatik. elena…, Zumaiako 
aktorea, euskal Herrian gehienbat telebistako telesailei esker ezaguna bada ere («bi eta bat», «Jaun ta Jabe» eta «Martin»), antzerkian 
eta zineman egindako lanak ere ugariak dira. 9. konoaren itxura duena. aipamen. Ezin mugi daitekeena. 10. Jardun, eragon. distira. 
Basamortuko berdegunea. argala, estua.
GoItIk BEHERA
1. aleak haustu. talde handitan. 2. nori atzizkia. sail, eremu. 3. kontsonante bikoitza. Haur txiki. 4. Europioa. Gauza, kapaz. 5. Oinarrizko edari. 
Zapata. 6. uzki bidezko sexu-harremana. Osmioa. 7. Gaude. 8. Gizonezkoetan, ahotsik altuena. 9. xiita. 10. Galdera, galde. 11. beasaindar hau 
euskal Herrian 2003an egin zen oso ezagun etb2ko «Vaya semanita» saioarekin. Gero, estatuan egin zen ezagun, «los Hombres 
de paco» telesailean, «Allí Abajo» telesailean dabil gaur egun. 12. Zakur. neke, estualdi. 13. adore emateko hitza. 14. Mikroorganismorik 
txikiena. 15. nire. 16. Burdinazko lokarria. 17. Bizkaiko herria. ugaztun haragijale. 18. dakota. Bermudako domeinua. 19. Ehuna, oihala. 
autonomi Elkartea. 20. irendu dena. rhesus faktorea. 21. abaraska. Bigarren musika nota. 22. akigarria. 

EBAZpENAk

Ezker-eskuin: 1. Erreus, txigor, Arestian, 2. 
hirurogeitar, Aierbe, 3. daniar, uleak, 4. Oro, ume, 
txanoa, 5. Marinel, 6. no, Beka, 7. tangoa, drainak, 
8. Elias, Irureta, 9. Koniko, Aipu, Elbarri, 10. Ari, Islara, 

Oasia, Mehea. 

 Goitik behera: 1. Eho, Osteka, 2. Ri, Alor, 3. Rr, nini, 
4. Eu, Gai, 5. ur, Oski, 6. Sodomia, Os, 7. Gara, 8. tenor, 
9. xii, 10. Itaun, 11. Garmendia, 12. Or, Elorrio, 13. 
Aupa, 14. Birus, 15. Ene, 16. Katea, 17. Ea, txakal, 18. 
Siux, Bm, 19. tela, Ae, 20. Iren, Rh, 21. Abao, Re, 22. 
nekagarria.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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5x5
ZEhARREtARA EtA 
GOItIK BEhERA, hItZ BERA.

1. Maiztu.
2. Mingots, min.

3. Aldarte.
4. Eskari edo salmenta handiak.

5. Momentuko.

2.Ezker-eskuin
(arg: daNi BlaNco)

8.Ezker-eskuin
(arg: daNi BlaNco)

8.Ezker-eskuin

11. Goitik behera
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tAuLAn hutSIK AGERtZEn dIREn LAuKIAK 
OSAtu  ZEhARREtARA EtA GOItIK BEhERA, 
hItZ GuZtIAK IRAKuRRI AhAL IZAtEKO.
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5X5:
1. usutu
2. samin
3. umorE
4. tirak
5. unEko

GAIA: EmakumEzko aktorE GiPuzkoarrak
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Poza hartuko zenuen behin legea 
onartuta.
Urteak dira administrazioaren mo-
dernizazioa eskatzen ari ginela, eta 
horri, administrazioa berrantolatuz 
erantzuten zaio. Hori, berez, bada 
garrantzitsua. Bestalde, lege hau 
parte-hartze prozesu batean oinarri-
tuta iritsi da azken helmugara, par-
lamentura, eta horrek bultzada argia 
ematen dio. Adostasun nabarmena 
egon da: parte hartzaileen %61ak 
adostu du eskualdea izatea figura 
berria. Legeari parlamentuaren gal-
bahea pasatzea falta zitzaion. Hala 
ere, hemen ez da ezer bukatzen. 
Kontrakoa: lanean hasteko marko 
berri bat dugu.

lanean, zertan?  
Behin legea argitaratuta, hamabi es-
kualde eratu beharko dira, bakoitza 
bere foru lege propioarekin. Gaine-
ra, erreforman arlokako hemezortzi 
lege moldatzeaz hitz egiten da. Be-
raz, 30 legeri heltzeaz ari gara.

nukF-en abiatu zen legearekin 
itxi den prozesua. nola bizi duzu?
Ni gai honengatik naiz federazioko 
presidente. 2015ean hautagaitza aur-
keztu genuenean, tokiko administra-
zioaren erreforma oinarritik abia-
tzea zen gure erronka. Babesa jaso 
genuen eta hitza bete dugu. Prozesu 
konplexua zen, bai parte hartu beha-
rreko jende kopuruagatik, baita gaia-
ren konplexutasunagatik ere. Bidean 
gauzak ikasten joan gara, baita iritziz 
aldatzen ere, eta hori aberasgarria da. 
Erabat deszentralizatutako prozesua 
izan da, eta oso aberasgarria izan da 
herrien errealitatea ezagutzea.

Asko hitz egiten da erreforma ho-
nen garrantziaz, baina uste duzu he-
rritarrak horretaz jabetzen direla?
Oso garrantzitsua izan arren, gaia ez 
da inoiz egon herritarrei zuzenduta-
ko diskurtsoan, hori da gure porrotik 
handiena. Uste dut huts egin dugula, 
ez dugulako eztabaidaren erdigunean 
jarri herritarrari zer ekarriko dion. 

272 udalerrik eta 378 kontzejuk osatzen dute nafarroako 
tokiko administrazioa. Orain, udal maparen erreforma 
adostuta, hamabi eskualdetan bilduko dira, bestela eskaini 
ezingo lituzketen zerbitzuak eskaini asmoz. legealdiko 
egitasmo funtsezkoenetakotzat jo dute parlamentuan 
onartu duten alderdiek, baina oinarritik dator bidea, udal eta 
kontzejuetatik orain hiru urte abiatutako prozesutik. Pablo 
azkona da horiek denak biltzen dituen nukFko presidentea. 
Pozik mintzo da, nahiz eta dioenez, erronka ez den bukatu.

 “kudeaketarik onena 
ahalik eta gertuen egiten 
dena da”

tEstua i ANDER pEREZ
arGaZkiak i jOSu SANtEStEBAN

naFarrOakO udal Eta 
kOntZEJuEn FEdEraZiOkO 
PrEsidEntEa

Pablo Azkona

udAlA, polItIKArAKo GuNe

1980an jaio nintzen lodosan. 2007an zine-
gotzi hautatu ninduten, lOiuren eskutik, 
herritar ugariren artean sortu genuen hau-
tagaitza bat. 2011tik naiz lodosako alkate, 
2015tik gehiengo osoz. Gogoan dut aurre-
ko legealdian bilera bat izan zela lizarral-
dean, Psn-k kontzejuak ezabatzea proposa-
tu zuelako, eta ikaragarrizko zalaparta sortu 
zen. Hor hasi nintzen kontzejuen balioaz 
kontzientzia hartzen, askok parte hartze 
politikorako modu gisara ulertzen zituztela 
ikusita. lizarraldeko hainbat alkate biltzen 
hasi ginen, eta nafarroako gainerakoekin 
kontaktatzen, Berriozarko taldea deitu izan 
dena sor tzeko. 2015ean, udal maparen 
erreforma abiatzeko gehiengo bat egon 
zitekeela ikusi genuen, baina federazioaren 
presidentetza behar genuen horretarako. 
Orduan aurkeztu genuen nire hautagaitza. 
Eta hemen nago.
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Baina hemen adibide bat: 600.000 biz-
tanle gara Nafarroan, komunitate txikia 
gara, baina oso atomizatua. Nahi badugu 
Nafarroako idiosinkrasia hau mantendu, 
populazio gune asko eta sakabanatuekin, 
eta landa eremuan bizi den jendearekin, 
tokiko administrazioak tresnak bermatu 
behar ditu, jendeak han bizitzen jarraitu 
ahal izan dezan. Tokiko entitateak ez dira 
gai hainbat gauzari aurre egiteko.

Adibidez?
Tokiko entitate bat elektronikoki zerbi-
tzu bat eskaintzeko gai ez izateak erakus-
ten du hainbat udal bildu behar garela, 
erantzun bateratuak emateko. Mugiko-
rrarekin funtzionatzera ohitu gara, gure 
banku edo dendarekin; administrazioa-
rekin ere hala beharko luke. Nafarroan 
384 kontzeju ditugu, eta udal pila bat, 
Madrilgo edo Iruñeko Udalek bete behar 
dituzten lege berak bete behar dituzte-
nak. Lan hori borondatezko jendeak har-
tzen du bere gain, lagunduko dieten egi-
tura juridikorik gabe. Hainbat zerbitzuk, 
eraginkor izateko, gutxieneko masa kri-
tikoa behar dute, eta horretarako ezin-
bestekoa da toki entitateak elkartzea. 

Etxean txorrota ireki eta ura ateratzeko 
milioiak inbertitu behar dira. Entitate 
batzuk oso txikiak dira, baina zerbitzu 
horiek eskaini behar dituzte, existitzeari 
utzi nahi ez badiote.

Pentsa liteke, hainbat udalerri eta 
kontzeju eskualde batean bilduta, 
autonomia gal dezaketela.
Eztabaida hori funtsezkoa da, oreka bi-
latu behar baitugu. Guk udalerrien au-
tonomia bermatu dadin egin dugu lan. 
Gainera, tokiko entitate bakoitzak era-
bakiko du zer utzi eskualdearen esku 
eta zer ez. Udalek honezkero manko-
munitateen bitartez eskaintzen dutena 
da legeak eskualdeari esleitzen diona. 
Eskualdeak, azken finean, kontzeju eta 
udalerrien zerbitzurako tresnak dira, 
haiek bestela eskaini ezin dituzten zer-
bitzuak eskaintzeko.

Balio dezakete landa eremuko des-
populazioari aurre egiteko?
Paperean jasotzea erraza da, baina bai, 
logikoki, jendea bere lurraldean gera-
tu dadila da nafar administrazioaren 
erronka nagusietako bat. Horretarako, 

ezinbestekoa da herritarrek zerbitzuak 
bizi diren tokian jasotzea. Despopula-
zioa mundu mailako fenomenoa dela ere 
egia da, baina uste dut Nafarroan nahiko 
erraza litzakeela aurre egitea, nahiz eta 
horretarako hainbat gairi heldu behar 
zaien: errepide sarea, banda zabalaren 
ezarpena...

Hiriak handitzen doazen honetan, 
zer pisu geratzen zaio tokiko admins-
trazioari?  
Legearen arabera, udalerria izango da 
oinarrizko figura. Horrek esan nahi du 
udalerria dela erdigunea, eta gainera-
ko entitateak harentzako tresnak direla. 
Udalak zerbitzuak beren kabuz eskaini 
ezin dituztenean bakarrik baliatuko dira 
eskualdeez. Ni munizipalismoaren alde-
koa naiz: kudeaketarik onena ahalik eta 
gertuen egiten dena da.

zeintzuk dira hurrengo erronkak?
Uste dut udalerria administrazio osoa-
ren ardatza izan dadin apustu egiten 
jarraitu behar dugula. Horretarako 
ezinbestekoak dira egiturak eta finan-
tziazioa. Hor dago erronka. 

“EtxEAn txORROtA IREKI EtA uRA AtERAtZEKO MILIOIAK InBERtItu BEhAR dIRA. EntItAtE BAtZuK OSO txIKIAK dIRA, 
BAInA ZERBItZu hORIEK ESKAInI BEhAR dItuZtE, ExIStItZEARI utZI nAhI EZ BAdIOtE“
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Igandean aurkeztu dute IAko gaiztoek 
jatorri eta ideologia anitzeko gazte as-
kok Gazte Koordinadora Sozialista. Mun-
duko langileriak eta erakunde sozialista 
guztiek erakutsitako bideari jarraiki, 
astelehen goizerako bitan banatzea era-
baki dute: Koordinadora Sozialista Gaz-
tea eta Gazte Sozialisten Koordinadora. 
Biek akabatu nahi dute han burgesaren 
dominazioa, eta biek erabiltzen dituz-
te “egikaritu” eta “subsumitu” aditzak 

nahieran, baina ez datoz bat “ospakizun 
eredu politiko berriarekin”. Batzuen us-
tez txosnak dira instituzio proletario 
bakarra eta besteek aldiz hala ulertzen 
dute baina laugarren Jagermeisterretik 
aurrera.
Eztabaida honen erdian Gedar langile 
kazetak komunikatua atera du proleta-
rioen zalantza nagusia argitzeko: ‘ge-
dar’ ez da Leninen lehengusu bat, biz-
kaierazko hitz bat baizik.  

Eraupena basatia 
guztizko garbia

Oina: aniMalia iBEriar Bat, HartZ BatEkin.

xuxen pasata, 
hobetoguztizko garbia

irudia: arkaitz Zarraga, Bilboko alhondigan

santiago Abascalek bere burua 
Espainiako presidente izendatuko du
23F-an

Egiazko ezker iraultzailea dela 
frogatzeko, bitan banatu da jada 
Gazte koordinadora sozialista

KROnIKA SERIOSA EGItEKO

SAREAN ARRANtZAtuA

BIdALI ZuRE hARRIKAdAK:  BERANDuEgI@ARgIA.EuS

Santiago Abascalek dena prest dau-
ka otsailaren 23an manifestazio baten 
amaieran bere burua Espainiako presi-
dente izendatzeko. "Tejerok eta bere pis-
tolak demokraziari egin zioten ekarpena 
oroitu nahi dugu espainiar zentristok la-
runbat honetan", azaldu du Vox-eko iturri 
batek, hain zuzen egunean bitan Pablo 
Casado eta Albert Rivera paseatzera ate-

ratzeaz arduratzen denak. Hitz horiek 
entzutean zaunka egin du Casadok eta 
Riverak berriz, begi bat itxi du, jolastu 
nahi zuen Pintto txakurrak bezala. Beran-
duegiren Washingtongo korrespontsalak 
jakin ahal izan duenez, Donald Trumpek 
dena prest dauka presidente berria ai-
tortzeko. Iñaki Anasagastik merengea 
dantzatzen segitzen du. 
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Sartu ARGIAko AzokAn  
eta ezagutu eskura duzun guztia

https://azoka.argia.eus/
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