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10 І klimaren aldeko greba
16 urteko Greta Thunbergek Suedian
hasi grebak milaka ikasle aterako ditu
protestara M15ean klima aldaketaren
aurka. Pello Zubiriaren erreportajea.

Elkarrizketak eta erreportajeak
12 І ERKUDEN TXOKARRO

"Egokitua edo ezinduentzako
etiketa duen edozer
ikaragarri garestitzen da"
Reyes Ilintxeta
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Zaintza lanak:
gaizki ordaindutako ardura
kolektibo hori
Amaia Lekunberri Ansola
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"Kazetaritzan
independentzia
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Axier Lopez
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Urgulleko arrabioen misterioa
Iñaki Sanz-Azkue
34 І 'Fontes linguae vasconum' aldizkaria

Ametzagaiña taldeko kidea da
Argia honako enpresekin batera:

Hizkuntzari gorazarre
zientziaren ikuspegitik
Reyes Ilintxeta
44 І kultura

Libertimendua Iruñean:
Badator kokoa!
Irati Majuelo Itoiz
46 І Kultura

Zer egin Hitlerrekin meme
digitalen garaian
Gorka Bereziartua Mitxelena

Ekonomia sozial eraldatzailearen sareko kide

(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZAK DIRUZ LAGUNDUA)

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.

Lizentzia hau soilik ARGIAren
edukientzat da baliagarria, baliteke
beste testu eta argazki batzuk
lizentzia hau ez izatea.
Martxoak 2, 2019
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SAILAREN IZENA І 5

Haiti ez da
Venezuela
ARGAZKIA I Orlando Barria
testua I AXIER LOPEZ

Bizimoduaren etengabeko garestitzea, krisi
ekonomiko eta soziala, denetariko eskasia,
herritarren erdia gosearen mugan, egiturazko ustelkeria. Haitiarrek, enegarren aldiz,
aski dela esan dute eta kalera atera dira.
“Pertsonen gisara bizitzeko eskubidea dugu"
leloak batu ditu milaka lagun bat-bateko mobilizazioetan, garraiolarien grebetan, polizia-etxe eta gobernuaren eraikinak erretzen
eta, batez ere, herrialde osora zabaldu ziren
milaka barrikaden atzean. Haitiko presidentea Jovenel Moïse da, eta berarentzat Juan
Guaidó da Venezuelako presidentea. Hori da
alderdi eta multinazionalen menpeko hedabideek Haitiz esango diguten bakarra.
Irudian: Herritarren sumina, Poliziak galarazi duelako protestetan hildako herritar baten
aldeko hileta-prozesioa Port-au-Princen.
Martxoak 2, 2019

6 І PANORAMA

Epaile batek aske utzi
du Izar Majarenasen
aita. Espetxean zegoen
labainaz Izar hiltzen
saiatzeagatik,
umeak 2 urte zituenean.
Espainiako justiziak
epaitzeko dituen
bi aurpegiak

@eidergorostiza

Auzipetze autoa
emanda dago, sumarioa
laster itxiko dute, eta
epaiketa laster egingo
da. Erasotzaileak
aitortu du berak
egin zuela erasoa,
eta jakina da zigortu
egingo dutela. Ez dugu
ulertzen nolatan
uzten duten libre, eta
nolatan egin duen
horrekin bat fiskalak

Onintza Ostolaza,
Sara Majarenasen abokatua
(Berria egunkarian)

Espainiako sistema
judizialak arrisku bizian
jarri ditu Majarenas eta
haren alaba. Ez zuten
nahikoa izan larriki
zauritutako haurraren
amari azken zigor eguna
betearaztearekin.
Baita, Euskal Herritik
urrun, alaba erietxean
hil ala biziko egoeran
zuenean ere. orain, Min
egingo dieten beldurrez
bizitzera kondenatu
nahi dituzte

Sara Izarrekin plataforma

Martxoak 2, 2019

Fiskaltzak delitu
zantzuak aurkitu
ditu oposaketetan
argia

O

sakidetzako iazko lan eskaintza publikoaren gaineko ikerketa bukatuta, delitu
zantzuak aurkitu direla jakinarazi du EAEko fiskalburu Carmen Adanen sinadura daraman txostenak. Bertan adierazten denez, zenbait pertsonari azterketak
filtratu zitzaizkien, eta azterketak prestatu eta epaimahaikide izateko pertsonak ez
ziren irizpide objektiboen bidez aukeratu. Txostena epaitegi batera bideratuko da, instrukzio epaile batek iker dezan eta, behar izatera, erantzukizun penalak nori leporatu
erabaki dezan.
Hemeretzi ziren, sindikatuen arabera, irregulartasunak zituzten kategoriak. Osakidetzaren barne ikerketak berriz, zortzi diziplina baino ez zituen aztertu. Fiskaltzak
honako hamaika kategorietan erreparatu ditu irregulartasunak: Kirurgia Plastikoan,
Anestesiologian, Kardiologian, Digestio Aparatukoan, Angiologian, Traumatologian,
Urologian, Zaintza Intentsiboetan, Larrialdietan, Mikrobiologian eta Kirurgia Baskularrekoan.
Osakidetzako zuzendaritzako hiru kargu begiz jo ditu fiskaltzak: Xabier Balerdi zuzendariordea, Juan Carlos Soto Giza Baliabideetako zuzendari ohia eta Andoni Arzelai
Osasun Arretako zuzendaria. Epailearen esku utzi du hauek dagozkien erantzukizunak
zehaztea, eta eskatu dio hiru epaimahaibururi inputatu bezala deklaratzera deitzeko.
Iazko oposizioetan sortutako polemikak eman zion bide ikerketari. Anestesia espezialitateko azterketa egunaren bezperan hautagai batzuk notarioarengana jo zuten,
azterketa gaindituko zutenen izenekin. Azterketen ostean, gainditutako pertsonak
notarioarekin izandako hautagaiek izendatutakoak zirela ziurtatu ahal izan zen. Osakidetzako hainbat langilek filtrazioak ohikoak direla baieztatu zuten.
Gero eta gehiago dira Jon Darpon Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuaren dimisioa
eskatu duten ahotsak.

PANORAMA І 7
GAIZKI ERRANKA

ez hanka ez buru
ADUR LARREA

Nobela bikaina

www.adurlarrea.com

Santi Leoné

D

uela bi aste gertatu da. Jordi Évolek elkarrizketa egin dio
Alfonso Guerrari La Sextako Salvados saioan. Independentistei kolpistak deitzea lagungarria ote den galdegin dio
kazetariak Guerrari, eta honen arrapostua berehala etorri da:
"Patriako apeza bezala ari zara, senarra ETAk hil dion emaztekiari leporatu baitio herrira itzuli izanak ez duela gauzak konpontzen laguntzen". Eta orduan, kazetariak: "Ez zaizu iduritzen
Kataluniakoa Aranbururen nobela bikainak deskribatzen duen
egoerarekin alderatzea gehiegi dela?"
Nobela bikaina. Balorazioa, halere, ez da literarioa, Aranbururen liburuak literatura utzi eta neurgailu moral bihurtua baita
aspaldi honetan. Kontsentsu berria osatu du: norbait noraino
den demokrata erakusteko, ez da Patria irakurri eta gustatu
izana baino seinale argiagorik. Nobela bikaina dela adieraztean,
erreguka ari zaio Évole Guerrari berriz ere demokraten komunitatean onar dezan, honek kanporatzeko mehatxu egin baitio
Aranbururen liburua solasera ekarrita. Edo, bertzenaz adierazita, Évolek zalantzan jarri nahi izan du PSOEko agintariaren sen
demokratikoa prozesu katalana estatu kolpe batekin konparatzean, eta orduan Guerrak zakila mahai gainean paratu du, zeinen handia duen erakusteko. Eta Évolek erantzun zezakeen ez
zuela erantzun zaharmindu hori onartzen, Patria Kataluniarekin
deus ikustekorik ez duen erdipurdiko fikzioa dela. Baina, horren
ordez, berak ere mahai gainean paratu du bere zakil demokratikoa, zeinen polita eta leuna. Nobela bikaina, Aranbururena.
Salvadoseko pasarte horretan ikusgai dugu gaur egungo ezker
jakin baten problema nagusia: jarrera eskuindarrei, are jarrera
ez demokratikoei erantzuten saiatzen zaie aldez aurretik eskuinak ezarritako markoa eta erreferentziak onartuta. Nobela
bikaina dela aitortuta.

“G7ko gailurra Miarritzen antolatzeak
suposatzen duen probokazioari aurre
egiteko bildu gara gazteok”
oldartu, g7-aren aurka sortutako dinamika

“Elite ekonomikoen interesak defendatu eta esplotazioa betikotzeak elkartzen ditu” abuztuan
Miarritzeko gailurrean batuko diren zazpi potentzia ekonomikoak. “Turismo masiboaren adibide
den postaletako hirira etorriko dira, Miarritzera. Euskal kulturaren folklorizazioa, prekarietatea
eta etxebizitzen prezioen etengabeko igoera nahasten diren Lapurdiko kostaldera. Hots, euskal
gazteriak duintasunez bizitzerik ez duen lekura”. topatu.eus (2019/02/20)
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8 І PANORAMA
EKONOMIAREN TALAIAN

analisia

Lan
gatazkak
juan mari arregi
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La Polla Records

L

an gatazkak zabalduz doaz eta halaxe segituko dute hurrengo asteetan
Euskal Herri osoan barrena. Gaur
egun, grebatan dabiltza EAEko itunpeko hezkuntzan, Bizkaiko Lantegi Batuak
fundazioan, baita Iruñeko Icer Railen
eta Arazuriko Navarpluman ere. Horrez
gain, grebak iragarri dituzte Bizkaiko
etxez etxeko zaintza zerbitzuan eta Dia
kateko supermerkatuetan, hala nola Gipuzkoako zahar-etxeetan. Euren aldarrikapenak lan-hitzarmenak hobetzeari
dagozkie kasu batzuetan, beste batzuetan birmoldaketak eta kaleratzeak daude tartean.
Langileez gain, lan gatazka hauen
beste protagonista patronala da, eta askotan administrazio publikoa bera ere
bai, dela Eusko Autonomia Erkidegoko
Eusko Jaurlaritza, dela Nafarroako Gobernua. Langileek beste greba eta lan
borroketatik ikasi behar lukete, mobilizazioei eutsi eta euren helburuak bete
dituzten horietatik. Langile mobilizazioa
eta greba beti dira eraginkorrak, eskaeren %100 ez lortuagatik ere. Patronalak
eta administrazioak ere, beren aldetik,
beste esperientzia batzuk kontuan hartu beharko lituzkete, eta aurreikusi lan
gatazka luzatzea kaltegarria suerta litekeela, kostu ekonomiko eta soziala handiagoa sorraraziko duelako, akordiora
iristeak dakarrena baino.
Gaur egun abian diren grebetan gatazka zabaldu eta luzatzen bada, hori
gertatzen ari da patronalaren setakeriagatik –ez baititu langileen eskariak onartu nahi– eta administrazioaren pasibotasunagatik, EAEkoa zein Nafarroakoa.
Egoera usteltzen utzi gabe, beste greba
batzuetatik ikasi eta akordioak lortzea
errentagarriagoa da patronalarentzat
eta administrazioarentzat. Baita gizarte
osoarentzat ere.

La Pollaren
itzulera zonbia
gorka bereziartua mitxelena

B

eraz, hau da hain esperantzagarria izan behar zuen XXI. mendea: alderdi neofaxistak 15 urteko nerabeak baino harrotuago, reality-showak telebista publikoetan, Inditexen dendak Ramones taldearen kamisetak saltzen, guztiok
pantailei begira lobotomia bat egin izan baligute bezala eta tabernetan, dendetan,
gasolindegian, berdin du non, Luis Fonsi delako horren kantak, aurretik aipatutako gauza guztietatik salbatu ahal izan duzun burmuin zatiari gupidarik gabe
mailuka. Lagun maiteok, mundu honetan dena dago kontrolpean. Dena? Ez! Aguraingo punk talde batek orain eta beti eusten dio inbasioari, garaitezin bihurtzen
duen edabe magiko bati esker: gure nostalgia neurrigabea.
La Polla Records taldeak berriz zuzenean joko duela iragarri eta notizia idazteko denbora hartu baino lehen iritsi zaizu hiru Whatsapp talde diferentetatik.
Flashback bortitz bat: adoleszentziara itzuli zara, baina ez La Polla entzuten zenuen adoleszentzia horretara, baizik eta PlayStationean Resident Evil-era jolasten
zenuenera. Resident Evil, badakizue: zonbiak, tiroak, odola barra-barra; esperientzia nahiko estresantea, armekin parekoa akabatzean oinarritzen diren beste jokoekin konparatuta. Izan ere, zaila zen jakitea noiz hil zenituen guztiz zonbi ostia
horiek, hamar arroa berun gorputzean sartuta ere zure txitxiari hozka egiteko
gogoz altxatzen ziren berriz.
Antzeko portaera dauka Euskal Rock Erradikalak ere: aspaldi bota omen zuen
azken karkaxa, txupa eta guzti lurperatu genuen, baina hemen dator bueltan berriz. Hilko duzu eta ostera altxako da, super-apurtzailea dela errepikatuz. Eta publikoak erantzuten duen bitartean, beldur naiz horrela izaten segiko duela. Beldur
naizela diot, 1980ko hamarkadako errepertorioarekin bueltaka segitzeak gure
konformismoaren neurria ematen baitu, beste soinu, jarrera eszeniko eta mezuak
kolektiboki deskubritzeko daukagun gaitasun faltarena.
Agian beste zerbait ere bada: Evaristo zuzenean entzutea babesleku moduko
bat izan daiteke askorentzat, etengabe gure softwarea aktualizatzera behartzen
gaituen mundu likido honetan zerbait iraunkorraren parte sentitzeko modua.
Nork aurreikusi behar zuen denaren gainean pixa egitera etorri ziren gandordun
haiek bukatuko zutenik funtzio hori betetzen, mezatik hain gertu dagoena.

PANORAMA І 9

Gasteizko Talka
espazio feminista
hustu dute
argia

Gasteizko Udaltzaingoak burutu du
desalojoa, otsailaren 21 goizean. Ertzaintza ere gerturatu da, eta agenteak bertan zirenei oldartu zaizkie.

huste baten kronika
Gasteizko Udaltzaingoaren hainbat
patruila gerturatu ziren Talka espazio
feministara, sarrailagintza enpresa
batekin. Espazioan mugimendurik ez
zen momentuaz baliatu ziren husteari
bide emateko, eta gerturatu zen jendeari hamar minutu eman zizkioten
gauzak jaso eta alde egiteko. Handik
gutxira gerturatu zen Ertzaintza, eta
agenteek indarrez egin zuten bertan
ziren emakumeen kontra. Hainbat lagun identifikatu eta bi pertsona atxilotu zituzten: barruan zegoena eta babesa ematera hurbildutako bat.

Kanta berrien esperoan
Alde Zaharreko Alava-Velasco jauregia 2018ko abenduaren 15ean
okupatu zuten: “Badugu behar bat
emakume, bollera eta trans bezala,
gure gorputzak, bizipenak, borrokak,
zalantzak eta harremanak lehen plano batean jartzeko. Erasotuak izatetik, margenetan bizitzetik, zentroak
hartzera igaroko gara”, adierazi zuten
orduan. “Sisteman arrakala sortzea”
da Talkaren helburua: “Gure bizi eta
gorputzak errekuperatzeko, sistema
pitzatu egin behar dugu, sistemari
planto egin behar diogu”.

greba orokorra katalunian. Independentzia prozesuaren kontrako epaiketa
salatzeko, greba eguna egin zuten joan
den otsailaren 21ean Katalunian. Prozesu
independentistari lotuta urteotan egin den
hirugarren greba orokorra izan zen, CSC Intersindikalak deituta.

zinema

40.000

ikusle, 10 aste karteleran eta 56 herri. Horiek dira
Dantzan filmak orain arte lortu dituen datuetako
batzuk. Abenduaren 21etik Hego Euskal Herriko
aretoetan da pelikula eta ikusleen aldetik erantzun ezin hobea izaten ari da. Kritikak ere aldeko
izan ditu Telmo Esnal zuzendariaren azken lanak.

kuba, 1961
haiti, 1915, 1991, 2004
er. dominikarra, 1916, 1961, 1965
puerto rico, 1900
GUATEMALA, 1954
HONDURAS, 2009
EL SALVADOR, 1979
NIKARAGUA, 1981
COSTA RICA, 1948
PANAMA, 1989

grenada, 1983
venezuela, 2002, 2019

peru, 1968
bolivia, 1964
txile, 1973

AEB-k sustatutako
estatu kolpe
saiakerak Amerikan

sexu abusuak elizan. Sexu abusuak ezkutatzen urteak daramatzan Eliza katolikoak
hiru eguneko biltzar historikoa egin du, 190
lider erlijioso pederastiaz eztabaidatzen jarriko dituena. Abusuei aurre egiteko “neurri
zehatz eta eraginkorrak” iragarri zituen Aita
Santuak inaugurazio ekitaldian.

brasil, 2009
paraguai, 1954
uruguai, 1973
argentina, 1976

mozal legea. Euskal Herrian Mozal Legea
aplikatu dute, beste behin. Oraingoan, otsailaren 14aren bezperan maitasun erromantikoaren aurka Donostian pintaketa batzuk
egitea egotzita hiru gazte zigortu dituzte.
Poliziaren tratua salatzeaz gain, ez dutela
isuna ordainduko adierazi dute gazteek.
Martxoak 2, 2019
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KLIMAREN ALDEKO GREBAK:
HEMEN DA GRETA ThUnBERGEN
BELAUNALDI BERRIA
Martxoaren 15erako dagoelarik deituta mundu osoko eskoletan Klimaren Aldeko
Greba, milaka gazte irtengo dira kaleetara ikasketak utzita. Udazkenetik ostiralez
ostiral zabaltzen doan protestaren protagonistak 15-17 urteko gazteak dira, Greta
Thunberg suediarra hartu dutenak erreferentzia nagusi. Belaunaldi berri baten
lehen aldarria? Klimaren krisiari irtenbide hiper-teknologizatua eman nahi dion
kapitalismo berdearen manipulazioa? Piztu bezain fite itzaliko den memea?
Pello Zubiria Kamino

G

uk, lizeoko ikasleek, badugu gure
iritzia emateko gu baino zaharragoak diren gehiengoa geldirik delarik. Gure etorkizuna dago jokoan. (...)
Ikusten ote duzu zeure burua izanen ez
den etorkizun baterako ikasketak egiten? Bakoitzak bere heinean parte har
dezake, baina helduek, gure eginahalak
peko errekarat eramaten badituzte beren abantailen babesteko eta geldirik
egonez, gure indarrak alferrikakoak izanen dira. Dolua ere ezinezkoa izanen da.
Geldirik egoteak, jendartearen bukaerarantz garamatza, ekin dezagun elkarrekin orain, bihar bizitzeko”.
Horrela mintzo dira Ipar Euskal Herriko lizeoetako 15-17 urteko ikasle
gazteak, Bizi! mugimenduak hedatu
duen agirian, gazte guztiei dei egiteko
martxoaren 15ean munduko hiri eta
bazter askotan deituta dagoen Klimaren Aldeko Greban parte hartzera. Irakurleak azpimarratua izango du: “Baina
helduek, gure eginahalak peko errekarat eramaten badituzte beren abantailen babesteko eta geldirik egonez“...
Ikasle protesta berria hasi zen Greta
Thunberg gaztearen inguruan. 2018ko
abuztuaren 20an, ostirala, orduan 15
urte zituen neskatoak eskola utzi eta
Stockholmgo parlamentuaren atarian
eserialdia egin zuen, alboan zeukala
“Skolstrejk för klimatet“ (Eskola-greba
klimaren alde) zioen afixa. Irailaren
8an esan zuen Suediako Gobernuak
klimaren aldeko Parisko ituna sinatu
eta karbono isuriak murrizteko erabaMartxoak 2, 2019

kia hartu arte, ostiralero egingo zuela
eskola-greba.
Thunbergek Fridays For Future –Etorkizunaren aldeko ostiralak– bataiatu
grebak laster bildu zituen jarraitzaileak
eskola askotan. Azaroan milakoetan
konta zitezkeen Australiako ostiraletako
grebalariak. Abendurako uhinak senti zitezkeen mundu osoan: Austria, Belgika,
Kanada, Herbehereak, Alemania, Finlandia, Danimarka, Japonia, Suitza, Britainia
Handia, AEBak...
Greta Thunbergen hitzak TED famatu
batek bildu ditu eta geroztik zuzenean
entzun dituzte Nazio Batuen Erakundean bezala Davoseko Forumean, munduko elitearen gailurrean: “Nire asmoa
ez da zuek etsitzea: zuek ikara sentitzea
nahi dut. Nahi dut zuek ere sentitzea nik
egunero sentitzen dudan beldurra eta
jokatzea etxean sutea bageneuka bezala,
larrialdi horixe baita daukaguna”.
Hilabeteekin, ordea, azaldu dira zalaparta hau dena hain espontaneoa ez
dela diotenak. Suedian ikerketa kazetaritza egiten duen Andreas Henriksson izan zen lehenbizikoa adierazten We
Don’t Have Time (Ez dugu astirik) enpresaren operazio bat dela, eta susmo horiek zabaldu dira geroztik bazterretan.
Berrikitan Isabelle Attard diputatuak Reporterre hedabide ekologistan bildu ditu
titulu honen pean: “Kapitalismo berdea
ari da erabiltzen Greta Thunberg”.
Laburtuz, We Don’t Have Time startup-ak [negozio-ideia berritzaileetan oinarrituta sortutako enpresak] ematen ei

dio haize Thunbergi, 100 milioi kideko
sare sozial bat antolatu eta klimaren beroketaren kontra gehiago egin dezaten
presio egiteko enpresaburuei bezala politikariei. Enpresaren buru den Ingmar
Rentzhog omen da garapen iraunkorraren alde ari den Global Utmaning think
-tank-aren zuzendari ere eta Davoseko
forumeko handikiekin legoke lotuta, hau
da, planeta mundializazio gehiagoz eta
soluzio teknologiko are sofistikatuagoz
salbatu nahi luketenekin.
“Gaztetxo honen eta bere jarraitzaileen borroka –dio Attardek– osasungarria da eta kontzientzia hartze ekologistarentzako itxaropen iturri. Alabaina,
ez dugu inozoak izan behar inguruan
dituen heldu batzuen jokabideaz”.

“JUSTU ASPERGERRA DUDALAKO”
Greta Thunbergek bere Facebookean
erantzun die mesfidatiei otsailaren 2an.
Hasten da kontatzen nola entzun zuen
eskola-greba baten ideia beste gazte baten ahotik eta ondoren nola garatu zuen
berak bakarrik, inguruko gazte kezkatuek bestelako bideak hobesten zituztelako. “Baina inor ez dabil –dio Thunbergek– nire atzean, neu ez besterik. Nire
gurasoak ere urrun zeuden kezka hauetatik nik ohartarazi nituen arte”.
Bere izaeraren berezitasun hau ere
ez du ezkutatzen: “Batzuek irri egiten
dute ezberdina naizelako. Baina Aspergerra ez da gaixotasun bat, dohain bat
da. Horrela ari direnek diote Aspergerra
dudanez ezin izan dudala neuk baka-
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ostiralero kalean
Greta Thunberg Stockholmgo
parlamentuaren atarian
jarrita eskolari greba eginez.

rrik erabaki honetan hasi. Baina justu
horrexegatik egin dut, zeren eta ni izan
banintz normala eta lagunartekoa, orduan elkarte batean sartuko nintzen edo
beste bat antolatuko nuen neuk. Baina
lagunartekoa ez naizenez, plaza erdian
egin dut eskola-greba”.
Beste erantzun hau neskatoa heldu
baten gisa hitz egin eta idazten duelako kritikatzen dutenei: “Uste duzue 16
urteko gaztetxo batek ezin duela bere
kasa hitz egin? Eta gero badira gauzak
gehiegi sinplifikatzen ditudala diotenak
ere, esate baterako diodanean “klimaren krisiak erantzun sinplea dauka: edo
dena beltz edo dena zuri”, “negutegi eragina duten gasen isurtzea gelditu behar
dugu” edo “nahi dut zuek ikaratzea” [I
want you to panic]. Baina horrela mintzo
naiz egia delako. Klimaren krisia da inoiz
aurrean aurkitu dugun arazorik konple-

xuena eta denetik egin beharko dugu horri aurre egiteko. Baina soluzioa sinplea
da: negutegi eragineko gasen isurketa
gelditu beharra daukagu”.
Neska, diote besteek, zuk dena ikusten duzu edo zuri edo beltz? “Edo zuri,
edo beltz: edo mugatzen dugu beroketa
industri aroa baino lehenagoko mailarekiko +1,5ºC-ra, edo ez dugu mugatzen.
Hau da, edo iritsiko gara haustura puntu
batera zeinetan hasiko den erreakzio
kate bat gizakiaren kontrolari ihes egingo dioten gertakizunekin, edo ez gara
iritsiko. Edo gure zibilizazioak iraungo
du, edo ez du iraungo. Bizirauteari dagokionean ez dago grisarentzako tarterik”.
Beste hitz bat jendeak izutu beharra kritikatzen diotenentzako: “Ikaratu behar duzuela diodanean esan nahi
dut krisiarekin jokatu behar dugula krisi
batekin bezala. Etxea sutan baldin ba-

daukazue, ez zarete eseriko eta hitz egiten hasiko garrak itzalitakoan nolakoa
berreraikiko duzuen eztabaidan. Etxea
sutan badaukazue, korrika irtengo zarete, ondo zainduko duzue denak kanpoan
egotea eta suhiltzaileei deituko diezue.
Honek paniko maila bat eskatzen du”.
Horrela mintzatzen da Greta Thunberg eta milaka gaztek jarraitzen diote.
Sare sozialek –gibeletik norbaitek sustatuta– haizatu eta laster ahaztuko duten memea ote den? Irakurleak LARRUN
batetik ezagutzen duen Ugo Bardik
dio: “Gure biziraupena dago jokoan eta
armak behar ditugu: historian zehar
inongo gerrarik ez da inoiz irabazi nagusitasun morala erabiliz arma bakartzat. Greta Thunberg baldin bada arma
memetikoa, meme on bat da helburu
onez sortua. Beraz, goazen eta borroka
dezagun”. l
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Erkuden Txokarro
Irribarrea eta errebeldia aulki gurpildunetik ere bai

“Nafarroako katalogo
ortoprotesikoa
pezetatan
dago oraindik”
Izen arraroa duen gaixotasun arraro batek utzi zuen aulki gurpildunean
Erkuden Txokarro duela lau urte, gaitza jaiotzetik duen arren. Eserita
egoteak, baina, ez dakar ezinbestean geldirik egotea eta hori erakusten
digu egunez egun, Ibili elkarteko kirol ataletik edo kalean ezintasunak
dituzten pertsonen eskubideak ozenki aldarrikatzen.

testua I reyes ilintxeta
ARGAZKIAk I dANI BLANCO

Noiztik duzu Ehlers Danlos
gaixotasuna?
Duela lau urte diagnostikatu zidaten, baina betidanik daukat gaitz genetiko hau.
Txikitan kirol pila egiten nuen eta izugarrizko malgutasuna nuen. Igeriketa,
gimnastika erritmikoa, eskalada, mendia,
eskia, atletismoa… denetik egiten nuen.
Gogoratzen dut 8 urte nituela emakume
errusiar bat etorri zela gure entrenamendu batera. Espainiako hautatzailea zen
eta gimnastika selekziorako fitxatzeko
proposamena egin zigun. Gurasoek ezetz
esan zioten niretzat oso bizimodu gogorra izango zelakoan. Oso malgua nintzen,
Martxoak 2, 2019

baina aldi berean lesio asko izaten nuen.
Inoiz ez zait hezurrik hautsi. Aldiz, tokitik ateratzen zitzaizkidan oso erraz, eta
gero bere onera itzuli. Medikuek esaten
zuten oso mugitua nintzelako eta kirol
asko egiten nuelako zela, baina nik zerbait neukan. Nire arazoetarako azalpenik
ez zutenez aurkitzen, 10 urte nituela psikologoarengana bidali ninduten eta hark
esan zuen dena psikosomatikoa zela.
Esan zuen neure buruari sorrarazten niola mina. Zur eta lur gelditu nintzen eta
autoestimu guztia galdu nuen. Orduan
erabaki nuen aurrerantzean inori ez niola
ezer esango.

Isilpean aurrera egitea erabaki
zenuen, beraz?
Hala da. Ez nuen ezer esan lanean hasi
arte. Bilbon aritu nintzen Arte Ederrak
ikasten, baina utzi behar izan nuen ezin
nuelako ezta koadroetarako mihiseak
eraman ere. Edozein motxilarekin izugarrizko mina izaten nuen. Ondoren, jolas parke batean lanean aritu nintzen
marrazkiak egiten, baina eskumuturretan oinaze ikaragarriak nituen eta
hori ere utzi behar izan nuen. Jarraian
liburu-denda batean hasi nintzen, baina aurrera eraman ezina egin zitzaidan
sorbaldetan nituen arazoengatik. Zaz-
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pi ebakuntza egin ondoren medikuak
beste gorputz atalak aztertzen hasi zitzaizkidan eta orduan ikusi zuten belaunak, ukondoak, orkatilak… dena berdin
neukala. Medikuak arrazoia ezin asmatu
zebiltzan. Batek fibromialgia nuela esan
zuen. Horrela ibili nintzen Lan Osasuneko mediku batek Ehlers Danlos gaixotasunaren sintoma guztiak neuzkala esan
zidan arte. Bat-batean argitu zitzaidan
dena. Mediku horren ordenagailuaren
pantailan ikusi nituen zerrendatuta niri
gertatzen zaizkidan gauza guztiak: artikulazioen gorabeherak, azazkalak apurtzea, gorriuneak larruazalean…

Erkuden
Txokarro
Agirrebengoa
Iruñea, 1974

Arazo fisikoengatik Arte Ederretako ikasketak utzi behar izan zituen
amaitu hurren. Bi seme-alabaren
ama da. Margolari, jostun, eta eskulangile aparta. Duela lau urte Ehlers
Danlos izeneko gaixotasun arraroa
diagnostikatu zioten. Gorputzaren
kolagenoaren mutazio bat da. Hezurrak bere tokitik erraz ateratzen
zaizkio, eta hori dela eta, aulki gurpildunean ibiltzen da. Ibili, desgaitasun fisikoak dituzten pertsonen
elkarteko kidea da, eta uztailetik kirol ataleko presidentea. Emakume
alaia, aktiboa, eta pertsona guztien
eskubideen defentsan beti lanean
ari den borrokalari sutsua.
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Noiztik zaude aulki gurpildunean?
Duela lau urte diagnostikoa eman zidatenetik. Orduan esan zidaten onena zela
etxetik kanpo aulki gurpildunean ibiltzea,
artikulazioak bere tokitik ez ateratzeko,
eta etxe barruan zutik, giharrak mantentzeko. Oreka hori bilatu behar dut.

hau kolagenoaren mutazio bat denez,
gorputz osoan du eragina, ez soilik artikulazioetan. Barneko organo guztietan, begietan… Gehien ikusten dena kanpokoa da, baina arriskutsuena barruan
dago. Bihotzeko arteria bat bat-batean
apurtuz gero, akabo, adibidez. Horrekin batera dis-autonomia dago. Horrek
esan nahi du nerbio zentralen funtzioak
ukituta daudela eta ez dutela ongi funtzionatzen. Adibide bat: nire gorputzak
ez du bere tenperatura ongi kontrolatzen. Oharkabean jaisten ahal zait ia hipotermiaraino. Horrekin batera askotan
bihotz taupadetan edo tentsioan gora
-beherak ditut. Sukarraren antzeko sintomak dira eta batzuetan larrialdietara
joan behar izaten dut. Askotan ni neu ez
naiz ohartzen. Hasten naiz mantsoago
hitz egiten, energia aurrezten bezala.
Mina duzu?
Beti. Duela hiru urte opiazeoak errezetatu zizkidaten egunean hirutan hartzeko,
baina paso egiten dut. Gehiago ezin dudanean analgesiko bat hartzen dut, baina opiazeoa ez dena. Erditzearen minen
antzeko ziztadak dira. Okerrena gaua da.
Ez dut gogoratzen noiz egin nuen lo gau
osoa jarraian.

Artikulazio bat ateratzen zaizunean
zer egiten duzu?
Gehienetan neronek sartzen dut. Azkenean zure gorputza ezagutzen duzu milimetrora. Aurpegiaren arabera nire seme-alabek ere badakite nola nagoen une
bakoitzean. Bizikleta dut etxean eta luAulkiak zer ekarri dizu?
zapenak ere egiten ditut egunero, besteAulkian nagoenetik gaitza egonkortu egin
la hainbeste ordu eserita eman ondoren,
da, nahiz eta aulki hau ez den nigorputza beratu bezala egiten
retzako egokiena. Hau Gizarzait. Batzuetan etzan egin
te Segurantzak ematen
behar izaten dut atal guzdizuna da. Nafarroako
tiak bere tokira itzul
katalogo ortoprotedaitezen. Adibidez,
sikoa oraindik pezedoministikua egin
Aulkian dudan poltsak
tatan dago, eta hor
eta sorbalda ateraortopedia dendan 100 euro dauden produktuak
tzen zait. Bestalde,
ere garai hartakoak
aulkitik jaitsi eta sebalio du. Nik hamar euroan dira.
Orain badirugituan spagata egin
di berrituko dutela,
neza ke hement xe
erosi nuen eta egokitu
Parlamentuak duela bi
bertan. Horrekin jenaulkian lotu ahal izateko urte
onartu zuen bezadea harrituta gelditzen
la. Ea laster egiten duten.
da, aulki batean eserita
Niretzako egokia litzatekeen
egotea mugikortasun faltaaulkia nahi badut nire poltsikorekin lotzen dugulako beti, baina
tik ordaindu behar dut, 6.000 edo 7.000
nire arazoa kontrakoa da: gehiegizko
euro, baina pentsioduna izanda, ezinezmugimendua.
koa zait. 842 euro kobratzen ditut hilean,
dibortziatua nago eta bi haur ditut, horieZer aldatu da diagnostiko zuzena
tako bat zeliakoa, gainera.
egin zizutenetik?
Dena aldatu da. Gaixotasunak ez dauka
Nola ikusten duzu etorkizuna?
sendabiderik eta hemendik hamar urEz dut horretan asko pentsatzen. Diagtera ez dakit nola egongo naizen, baina
nostikoa eman zidatenetik egunez egunediagnostikoarekin eta aulkiarekin izukoa gozatzen ari naiz, bihar ez dakidalako
garrizko zama kendu didate gainetik.
nola egongo naizen. Baina pentsaera hoLehenik eta behin, ikusi dut ez nagoerrek mundu guztiarentzat balio dezake.
la burutik jota eta arrazoia nuela. Gaitz
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Zure haurrek gaitza heredatzeko aukeraren beldur zara?
Genetikoa izanik, gerta daiteke. Nire
hiru aitona-amona oso malguak ziren
eta laurogeita hamapiko urtera arte bizi
izan ziren. Oinazeak zituzten eta gaitzaren sintoma batzuk.
Semeak ez dirudi ezer apartekorik duenik. Neska bai, oso malgua da, baina medikuek esaten dute gerta daitekeela malgutasuna heredatu izana, baina gaitza ez.
Ezin da oraingoz antzeman eta egin daitekeen bakarra beha egotea da. Egia esan,
nik haien adinerako arazo pila nuen, beraz... Eta edukiz gero ere, aurrera egingo
dugu. Badute nire esperientzia, haiek ere
prozesu honen parte direlako. Hau errealitatea da eta badakite. Oso barneratuta
dute. Aulkia ekarri zidatenean patioan
zirkuitu bat prestatu zidaten loreontziekin entrenatzen hasteko.
Zuk daukazun jarrera positiboa
mirestekoa da…
Halako egoera batean bi aukera dituzu:
etxean negarrez gelditzea edo aurrera
jarraitzea. Gauzei daukaten garrantzia
ematen ikasi dut nik, ez gehiago ez gutxiago. Eta gaizki dauden gauzak salatu
egin behar dira.
Horregatik zaude Ibilin?
Bai, erabat ados nago bere izaera aldarrikatzaile eta aktiboarekin. Hasiera-hasieratik nahiko punkiak iruditu zi-

tzaizkidan eta oso pozik nago hemen.
Modu asanblearioan funtzionatzen
dugu. Jendeak proposamenak eta ideiak
ateratzen ditu mahai gainera eta haiek
gauzatzeko bideak bilatzen ditugu. Ibili
Kirolak-en, adibidez, ikasturte hasieran
badmintona praktikatzeko aukera aipatu zen. Lanean hasi ginen eta orain hemen bertan, Arrotxapeako kiroldegian,
badugu entrenatzeko tokia eta taldea
eratu dugu. Orain entrenatzaile bila gabiltza. Edozein kirol egin dezakegu. Azken finean kirol guztiak dira egokituak,
inor ez baita eskiekin jaio, nik dakidala
behintzat.
Zer kirol eskaintza egiten duzue
Ibilin?
Paddlea, badmintona, hand-bike, hipika,
maratoi erdia, uretako jarduerak (igeriketa, soinketa eta urpekaritza) eta orain
hasiko gara eskaladarekin.
Eta zu zeu surf taula gainean ikusi
zaitugu…
Bai. Aitor Francesena Gallo eta beste lagun batzuekin hasi nintzen duela gutxi
eta izugarri gustatzen zait.
Zein erronka dituzue elkartean
aurrera begira?
Txikirik eta gazterik apenas dugun eta
pena ematen dit. Ulertzekoa da gaztea
izanda halako elkarte batean egotea oso
erakargarria ez suertatzea. Horregatik,

MUGAK
“Ez dut sentitzen mugarik nire gorputzean. Muga guztiak kanpotik
etorriak dira. Orain arte egin nahi
izan dudan guztia egin dut, agian
besteek ez bezala, baina egin dut.
Egun, ezintasuna aitortua izanda,
lehen baino denbora gehiago dut
eta bizi kalitate hobea”.

nazkatuta
“Campeones filma ikusita jende
asko hunkitu eta harritu da, hain
zuzen jendartea ezintasun edo urritasun bat duten pertsonak entzutera ohituta ez dagoelako. Nazka
-nazka eginda nago besteek gure
izenean hitz egiteaz. Galdeiguzue
guri zer nahi edo behar dugun. Ikusezinak bagina bezala tratatzen gaituztenean, errebeldia puntua ateratzen zaizu”.
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bestelako aisialdi eta kirol proposamenak egin nahi ditugu. Haiek beste haur
eta gazteek duten bizimodu bera nahi
dute, logikoa den bezala, baina ez dakite
nora jo. Pertsona horiei aukera berriak
ematen dizkiegu nahi dutena egiteko.
Hutsune hori bete nahi dugu.
Finantzaketa nondik lortzen duzue?
Soilik dirulaguntza publikoetatik?
Ez. Ahal den neurrian autonomoak izan
nahi dugu, baita elkartea kudeatzeko
ere. Horregatik gure diru sarrerak bilatzen ditugu hainbat ekimen egiten edo
gure lantegian gauzak egiten eta konpontzen. Mezenasgo sozialaren bidea
ere oso interesgarria da: hemen Nafarroan pertsona batek dohaintza bat egiten badigu, kopuru horren %80 itzuliko
diote errenta aitorpena egiterakoan.

reizitakoan beste etxe bat bilatu behar
izan nuen. Alokairuak aurkitzea oso-oso
zaila da. Gurasoek ordaindu behar didate alokairua nik ezin dudalako.
Eta dirulaguntzarik ez duzu?
Nafarroako Gobernura jo nuen eta esan
zidaten babes ofizialeko etxebizitza bat
izateko eskubiderik ez nuela etxe baten
jabe nintzelako, eta etxe hori egokitua
ez izan arren, eskaileren altuera ez zela
legeak gutxienekotzat jotzen zuena. Surrealista iruditzen zait. Nori bururatu
zitzaion arau hori? Azkenean, beti bezala, dena dirua ordainduz konpondu
behar da. Aulki gurpildunetan ibiltzen
direnak, edo adineko asko eta asko,
etxetik atera ezinik bizi dira. 2017rako
irisgarritasun unibertsalerako legeak
dioena martxan egon behar zen, baina
gauza pila dago egiteko.

Garestiagoa da zuentzat kirola prakHalakoetan nola sentitzen zara?
tikatzea?
Zalantzarik gabe. Askotan merkatua, alor Ikusezinak garela sentitzen dut. Beti ari
dira gure izenean eta gure hobe
guztietan, gutaz aprobetxatzen dela
beharrez hizketan, baina oso
iruditzen zait. Gauza batzuen
gutxitan ematen digute
premia larria dugu eta eshitza. Egunerokoan adikaintzen digutena hartu
bideak hamaika dira:
behar dugu eskatzen
Iruñerriko billabediguten prezioan,
“Miresten zaitut” esaten
setan [autobusetan]
besterik ez dagoelako. Horregatik, Ibi- digutenean nik flipatu egiten ezin dugu ordaindu,
horretarako makilikook proposatzen
dut. Aulki gurpildun batean na soilik aurreko
dugu geure aulkiak,
sarbide estuan dakirol tresnak, eta
ibili arren, putakume
goelako. Hemezoreguneroko bizimobat izan naiteke!
tzi taxi egokitu daude
durako behar ditugun
Iruñerria osoan, baina
gauzak egokitzea, tuneaezin dira aurrez erresertzea eta konpontzea. Gure
batu. Batzuetan ordubete edo
asmakizunak egiteko lantegia
gehiago itxaron behar duzu. Aparkadugu. Autogestioa da gurea. Aulkian
dudan poltsak, esate baterako, ortope- tzeko tokien okupazio sistematikoa ere
dia denda batean 100 euro balio du. Nik salatzeko modukoa da. Nazkatuta gaude
hamar euroan erosi nuen eta egokitu “bost minututxo besterik ez dira” kontu
aulkian lotu ahal izateko. “Egokitua” edo hori entzuteaz. Taldean afaltzera, zine“ezinduentzako” etiketa duen edozer ika- mara edo kirol txapelketa batera joatea
mila bider zailagoa da guretzat. Azkeragarri garestitzen da.
nean, ghettoan isolatuta gelditzea errazago da.
Duela gutxi Nire etxea ez da nire kartzela kanpainan ikusi zintugun.
Urritasun fisikoak dituzten pertsonen Pena emateaz ere nazkatuta?
COCEMFE elkarteak estatuan antolatu- Bai, noski. Edo “miresten zaitut” esaten
tako kanpaina izan da etxebizitzetara- digutenean nik flipatu egiten dut. Aulki
ko irisgarritasuna aldarrikatzeko. Hi- gurpildun batean ibili arren, putakume
rugarren pisuan bizi nintzen eta beste bat izan naiteke!
Pena ematen dugu, baina guk gehiegi
etxe batera joan behar nuen, igogailurik
ez nuelako. Eskailerak arrastaka jaitsi hitz egitea ere ez dute nahi. Menpeko
behar nituen, baina igotzea zailagoa nahi gaituzte eta isilik, hizketan hasten
zen, eta erosketekin ezinezkoa. Amagi- garenean gurekiko dauden injustizia,
narrebaren behe solairuko etxe batera hutsune eta gabezia guztiak agerian geljoan ginen, baina senarrarengandik be- ditzen direlako.
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Kantatzen
duen herria

P

olaroid kamera batekin hiru klik,
hiru egia eta hiru errealitate. Bat:
Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentaren jasotzaileen %20 langile pobreak
dira eta soldata hutsalen osagarri gisa
jasotzen dute laguntza. Bi: onuradunen
laurdenak pentsio miserableak osatzeko
jasotzen dute. Hiru: jasotzaile guztien
%45 emakumeak dira. Kamerak hartutako istant hauek oso errotuta dagoen
errealitatea marrazten dute.
DSBE (Diru-Sarrerak Bermatzeko Errenta) honezkero sigla aski ezaguna dugu. Horrek gutariko bakoitzari
iradokitzen diona, ez da kasu denetan
berdina. Euskal establishment-a tematuta dago DSBEren irudi distortsionatua barneratu dezagun. Polaroidarekin
egindako argazkiak nahi adina filtro eta
trikimailurekin desitxuratu, DSBE entzuten dugunean, pentsa dezagun “iruzurra”, “alferkeria”, “gehiegizko aurrekontua”, “lotsagabekeria”, “tranpatiak”
edota “bizkarroiak”. Pozoia erein ostean,
legitimazio osoarekin sentitu daitezen
2008an onartu zen DSBEren legeari barrenak ateratzeko.
Neurriz gorakoa ote da “barrenak atera” adierazpena? Datuek frogatuko digute ezetz, ez dela gehiegizkoa. 2018an
DSBEren zenbateko orokorra 649 eurokoa zen (bakarrik bizi den onuradun
batentzat) eta pentsiodun batentzat ostera 732 eurokoa. Zenbat jasoko dute
2019 urtean? Bada, hilabete askotako

Aiala Elorrieta Agirre
Ekonomialaria

Azken hamarkadan,
prestazioa jasotzen duten
pertsonen kopurua
nabarmen hazi da, %62 hain
zuzen ere. Zalantzarik gabe
datu horrek alarmak piztu
behar dizkigu

eszenifikazio, proposamen, promesa ostean, EAJk lege proiektu bidez onartu du
zenbateko orokorra %3,5 eta pentsiodunena %4,5 igotzea.
Baina ba al dakigu, 2008ko legea beteko balitz, zenbatekoak zeintzuk liratekeen? Legea beteko balitz, zenbateko orokorra 924 eurokoa litzateke eta
pentsiodunena 1.050 eurokoa. Itzulpengintza ariketa bat egin dezagun, translazio bat: Eusko Jaurlaritzaren lege
proiekturik gabe DSBEren kopuruak
%28 inguruko murrizketa izango luke
2008ko legearekiko. Onartu berri den
lege proiektuarekin %25ekoa. Inongo
prentsako titularretan ageri ez den eskandaluzko sarraskia!
Azken hamarkadan, prestazioa jasotzen duten pertsonen kopurua nabar-

men hazi da, %62 hain zuzen ere. Zalantzarik gabe, datu horrek alarmak
piztu behar dizkigu: gizartearen geroz
eta zati handiagoa pobrezia arriskuan
dago. Duela urte gutxi DSBEren hainbat
onuradun elkarrizketatzeko parada izan
nuen. Haietako batek halaxe deskribatu
zuen zaurgarritasun egoera: “Pobrezia
arriskuan egotea larritasunean egotea
da, etengabe erortzeko zorian egotea da”.
Babes sistema publikoan sakontzeko
garaia da eta jendartea Euskal Herriko
Eskubide Sozialen Kartaren baitan antolatu da. Duela urtebete inguru, Kartak
prozesu legegilea (HEL) abian jarri zuen
Hego Euskal Herrian, hain zuzen ere jomugan dagoen babes sistema indartzeko.
51.000 sinadura heldu dira Eusko Legebiltzarrera, baina tamalez, Legebiltzarrak
argi gorria jarri dio lege proposamena
tramitera onartzeari. Eztabaida sortu aurretik, isilarazi nahi izan gaituzte.
Euskal establishment-a ez dago zaurgarritasunarekin arduratuta. Jendarte
antolatuak kezkatzen du. Jendartearen
beharrizanei erantzun nahi dien jendarte antolatuak larritzen du. Gobernuak
oztoporik gabe atera ditu aurrera hiru
lege proposamenak. Are gehiago, DSBEri
dagokionez, ezkerraren kontrako bozik
gabe onartu da lege proposamena. Gure
kantuak ez dituzte gustuko, hori badakigu. Baina, jakin ere badakigu: kantatzen
duen herria, ez da inoiz hilko, ez da inoiz
hilko, ez da inoiz hilko!
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Geure izanari uko

Sonia González
IDAZLEA ETA ABAR
ANTTON OLARIAGA

L

au urteko neskato batek amari mutila izan nahi zuela azaldu zion duela
gutxi. Izan ere, suhiltzailea izan nahi
du Esmek. Historia hori sarean zabaldu eta telebistara arte egin zuen salto,
Bizkaiko emakume suhiltzaileek umearentzat grabatutako bideo ederra dela
eta. Itzela izan zen hainbat tokitatik jaso
zituen erantzunak. Hainbat emakumek
errealitatea erakutsi zioten, zeren eta,
errepresentazio publiko eta sozialetik
ezabaturik gaudenez, existitzen ez garela ematen baitu. Latza da benetan erreferenterik eza, faltagatik baino harago,
emakumeon ezabaketagatik.
Baina ez dut horretan erreparatu nahi,
baizik eta Esmeren berbetan ezkutatzen
den fenomeno maltzur batean. Mutila
izan nahi duela esateak –neska izanda
eta neska sentiturik– bere izaerari, bere
buruari, bere funtsezko izanari uko egin
nahi/behar diola esan nahi baitu. Bera ez
da lehenbizikoa, ezta bakarra ere. Uste
baino ohikoagoa da. Eta ukaziotik gorrotora pauso benetan laburra dago.
Ileak lazten dituen pentsamendu hau,
hala ere, normaltasunez onarrarazten
digute. Seguruenik Esmeren amak ere
halaxe egin du: txikitatik izan den pertsona, ezkondutakoan, ukatu eta beste
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pertsona bat izatera pasatu da; zeren
eta beste baten abizenaz izendatzea hori
baino ez baita, geure izana ukatu eta
beste bat bihurtu. Izena duen orok baldin badauka bere izana, izenik ez duena,
izatez, ez da. Maitasun eta tradizioz mozorrotzen digute geure buruaren gorroto eta traizioa.
Egia da Espainiako Estatua usadio
horretatik at dagoela. Eta horixe da txikitatik gustatu izan zaidan gauzetako
bat. Hori eta, momentura arte behintzat,
first lady-rik egon ez izana. Momentura
arte diot. Gaur egun presidente dagoenak orain emaztea jende aurrean paseatzen baitu eta presidente izan nahi
dutenek ere gauza bera egiteari ekin
baitiote. Emakumeak moda osagarriak
bagina bezala. Seguru nago hori egin
ezean, Sánchezen emaztea bere kargua
uztera behartuta egon ez zatekeela. Baina Begoña Gómez izateari utzi zion lehen
dama-ren paper huts eta hustua betetzen hasi zenetik. Behin hor sailkaturik,
horixe da rol publiko posible bakarra.
Nahita egin duen atzerapausoa larrutik
ordainarazi dio patriarkatuak.
Baina itzul gaitezen harira, Esmek seguruenik honezkero badaki girl berbak,
bera izendatzeko ez ezik, edonor irain-

tzeko ere balio duela. Gogoratu, bestela,
Always markak egin zuen kanpaina-iragarkia: gauzak like a girl egitea txarto, ahul eta lerdo baten moduan egitea
omen da edo, behintzat, halaxe irudikatu
zuten esperimentuan parte hartu zuten
neskek, harrezkero ondo barneratuta
baitzeukaten.
Zelakoak izan nahi dugun jakin baino
lehenago hasten gara garenaz kontzientzia hartzen. Autokontzientzia hartu eta
ni-a deskubritzen dugu: zer garen, eta
zer egin ahal dugun. Urtebete pasatxo
daukagunean hasten da prozesu hau.
Autodefinizioa eta autokontzeptua lantzen hasten gara: nork bere buruaren
erreferentzia egiten, gure abilitateak
balioztatzen eta geure eraginkortasuna
neurtzen. Ez da prozesu bakartia, inguruak gutaz adierazten digunak guztiz
baldintzatzen baikaitu, eta ulertu “inguru” moduan 24 ordutan bonbardatzen
gaituzten mezu eta irudi guztiak. Ez da
harritzekoa Kaliforniako Unibertsitateak berriki egindako ikerketan, aztertutako 48 herrialdetako milioi bat andre
eta gizonen artean autokonfiantza arrakala nabarmena aurkitu izana. Esmek
berak, lau urte baino ez dauzkala, badaki
neska izateagatik, berez, gutxiago dela.
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Mende erdi
Eneko Gorri
Euskara teknikaria

I

par Euskal Herriko ikastolak duela
mende erdi sortu ziren, guraso multzo
txiki baten ausardiari esker. Bost hamarkada berantago, 4.000 ikasle inguru
biltzen dira 36 ikastolatan. Azken urteetan, garapen fase batean kokatzen dira
ikastolak: 2010ean ikasleen %5 ikastoletan eskolatuak ziren, 2018an %10 dira
eta 2030ean %20 izango dira.
Ikastolako gurasoen soziologia asko
aldatu da. Jendartea bera ere, 1969tik
asko aldatu da funtsean. Lurralde honetako jende askok bezala, ikastola beti
izan dut nire bizian presente: ikasle gisa
18 urte arte, irakasle gisa ondotik eta
guraso gisa orain. Nire ezagun asko ikastoletako irakasle dira, edo langile, edo
guraso… Lagun arteko solasaldietan, gin
-tonikak barnea berotzen eta mihia askatzen duen tenorean, “ikastola” izaten
da asko aipatzen dugun gaia. Euskal Herrian, denek badugu iritzi bat ikastolak
bezalako egitasmo kolektiboekiko.
Jendartearen makurretatik isolatua
litzatekeen ikastola posible balitz bezala
arrazoinatzen dugu sarritan. Eta nago ea
ez dugun idealizatzen sekulan existitu ez
den ikastola bat. Jarrera hori erosoa da
turnadak bata bestearen ondotik iristen
diren gauetan, baina ekintzarako tenorea iritsi denean beldur naiz ez ote duen
enbor huts horrek oihana gordetzen.

Gaurko ikastolek dituzten erronkak
ukatu gabe, ondoko lerroak erabili nahi
nituzke herritik eta herriarentzat sortutako tresna horren bi ekarpen nagusi
azpimarratzeko. Gaur egungo gazteria
begiratzea besterik ez da: EHZko biltzar
nagusia izan edo Ipar Euskal Herriko
gaztetxeen arteko bilkuretan, gazteak
euskaraz ari dira natural-natural. Kabalkada, Libertimendua eta Toberak ikastoletatik pasatako gazte belaunaldiek
euskaratik eta euskaraz sortzen dituzte.
Gure garaian ez zen hala; frantsesa zen
norma. Etorkizunean lurraldean eraginen duten belaunaldiak geroz eta euskaldunagoak izango dira. Eta ez da gutti.
Bestalde, guraso belaunaldi berriak
auzolanaren bidean eman dituzte ikastolek. 1978an 200 familia inguru ziren,
gaur egun 2. 000! Gurasoak gutxiago
inplikatzen direla deitoratzen ahal dugu,
baina kopuruz gehiago dira euskarazko
irakaskuntzaren alde taloak erretzeko,
xintxuketa lanak egiteko edo garbiketa
txandak segurtatzeko. Ekintzaletasuna
eta euskaltzaletasuna sustatzeko bide
berriak asmatu behar ditugu. Eta guri
dagokigu guraso berri guziekin inklusio
eredu berriak asmatzea. Ezinezkoa izanen zaigulako euskararen berreskuratzearen bataila irabaztea, militantziaren
bataila ez badugu gainditzen.

Idazteaz
CASTILLO SUAREZ
IDAZLEa

I

ban Zalduak behin galdetu zidan ea
zer nuen nahiago, idaztea edo idazle
izatea. Seguru nago idaztea esan niola, ego handi(egi)a agertzearen beldurrez. Eta bada egia hein handi batean.
Niretzako idaztea ez da gauza terapeutiko bat, ez da hondoratuta nagoenean
egiten dudan zerbait, ez da hobeki sentiarazten nauen zerbait. Pozik egiten
dudan gauza bat da, aztoratuta idazten
dut beti. Haatik, idazle izateak gauza
asko eman dizkit. Nire lagunik onenak,
esate baterako, literaturari esker ezagutu ditut. Eta arriskatuko naiz esatera
idatzien bitartez seduzitu dudala bat

baino gehiago, edo bederen erakargarri egin zaiela nire alderdi hori. Tarteka
sare sozialen bidez maitasun/miresmen mezuak jasotzen ditut, eta ez dakit
askotan zer erantzun. Laguntasun hitzak besarkatzen dituen era guztietako
harremanak egin ditut literaturari esker. Etxeko tiradera batean oparitutako
boligrafo, luma eta kaierak gordetzen
ditut. Azkenekoa kutxatik atera gabe
daukat, paperen gainean, eta ez dakit
oso ongi zer egin berarekin. Poltsan
sartu eta galtzera arriskatu, edo ezagutzen ez dudan pertsona horren keinu
ederra niretzako gorde.
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Guk ere plan bat
behar dugu
gotzon barandiaran arteaga
idazlea

J

on Lopategik plan bat zuela nabarmendu zigun Unai Iturriagak haren
heriotzaren biharamunean. Laburregi esatera, galzorian zatekeen bertsolaritzaren berpizkundea erdiesteko gako
estrategikoa transmisioa zela ondorioztatu eta urteak eman zituen ikastetxez
ikastetxe, bertso-eskolaz bertso-eskola, plazaz plaza. Transmisioa sormena
eta ezagutza txirikordatuz landu zuen,
bertsoak ikasarazi eta eginaraziz. Halaxe ahalegindu zen, nekagaitz, bere plana
gauzatu asmoz, eta lortu zuen, bistan denez, gaur egun bertsolaritza baita euskal
kulturaren epizentroa, gaur egungo bertsolariak idazleak, kantariak, gidoilariak,
dantzariak, artista-plastikoak, aktoreak
eta intelektualak baitira. Jonek zuen plana ez zen berea soilik, baina gerora, batez
ere Elkarte gisa artikulatutakoan, Euskal
Herri osoko bertsolari eta bertsozaleok
eztabaidatu, adostu eta gauzatu dugun
planak Lopategiren ibileretan du hastapenetako bat. Nahiko zukeen Xahok,
nahiko zukeen Jose Ariztimuño Aitzolek,
nahiko zuketen Euzko Gogoakoek, nahiko
zukeen Txillardegik, nahiko zuketen Ez
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Espazioak izan
baditugu, berbarako
kultur-etxe andana,
baina berauetan edo
sano gutxi programatzen
da edo programatzen
denaren gehiengoa
kanpoko ekoizpena da

Dok Amairukoek. Hertzainak taldearen
izen bereko lehen diskoak 35 urte bete
dituenaren karietara Josu Zabalari irakurri berri diogu, orduan musikak gizartean eragin handia zuela eta gaur egun
balioa galdu duela, besteak beste musika
egun eskuraegi dagoelako eta eskuraegi
ez eze, persekutatu ere egiten gaituelako, bakean ez uzteraino. Irantzu Lekuek,
ostera, artea jendearen eskura egotea

nahiko lukeela erantzun zion Miel. A.
Elustondori astekari honetan bertan. Ez
al da apasionantea? Ez, antza. Edo bai,
kataloxen zein aldetik begiratzen dugun.
Arteak Ireki plataformaren salaketarekin
bat eginez, berriz ekarriko dugu eztabaidaren plazara euskal sortzaileon gabezia
handienetakoa gure lanak erakusteko
plaza falta dela. Espazioak izan baditugu,
berbarako kultur-etxe andana, baina berauetan edo sano gutxi programatzen da
edo programatzen denaren gehiengoa
kanpoko ekoizpena da. Ondorioetako
bat da euskaldunak ez duela behar beste
espazio euskaraz eta kulturaren abarora
sozializatzeko. Herrenari bidean oztopo gehiago jartze aldera, oraintsu jakin
dugu EAEko Jaurlaritzak Euskal Herri
osoko sortzaile eta kulturgileei eragingo
liekeen dekretua inposatu nahi digula
taberna eta lokal txikietako kultur eskaintzak hilean bakarrera mugatuz. Euskal kulturgintzaren erronkak zein diren
antzik ere ez duen enegarren politikari
profesionalaren jakinduriari esker. Ad
eternum? Kulturgileok, guk ere plan bat
beharko dugu ba!

ZULOAN
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Bidaia bat AHT
eta lan-esplotazioan
barrena
Urko Apaolaza Avila

14 €

// LIBURUAK //

AHTko obren hesi laranja gainditu dugu
Lehen eskuko dokumentazio eta testigantzen bidez
egindako bidaia AHTko lan-esplotazioan barrena.
ARGIA eta Manu Robles-Arangizen elkarlanari esker argitaraturiko liburua.

Erosi ARGIAren Azokan

azoka.argia.eus | & 943 371 545 | azoka@argia.eus

AHTzuloan
@AHTzuloan
www.argia.eus/blogak/zuloan
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Paulapé (Pikara)

ZAINTZA LANAK
gaizki
zaindutako
ardura
kolektibo hori
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Urtebete igaro da, Emakume Langilearen
Nazioarteko Egunean, 70 herrialde baino
gehiagotan greba feminista deitu zenetik. Milaka
izan ziren 2018ko martxoaren 8an lantegietan,
etxeetan, merkatuan eta hezkuntzan beren
jarduna gelditu zuten emakumeak*. Borroka
feministak tinta morez data historiko bat
markatu zuen egutegietan, eta mugarria jarri
bere bidean. Iazko planteamenduaren ildo beretik
tira eginez, pauso bat harago doa aurtengo greba
deialdia: egun osoz planto egitea. Emakumeek
egiten dituzten lanen faltan sostengatzen ez
den sistema kapitalista, heteropatriarkal eta
kolonialistari hordago zuzena.

amaia lekunberri ansola

S

istemak gure bizitzak zeharkatzen
dituenez gero, berau desafiatzean
geure buruak ere desafiatzen ditugu ezinbestean, ordea. Emakumeek egun
batez planto egiteko planteamenduak,
sistemaren oinarrietan ez ezik, gu guztion egunerokotasunean ere eragiten
baititu trabak eta deserosotasunak: iaz
egiaztatu zenez, espazio publikoan zein
pribatuan emakumeek egin ohi dituzten
lanak airean geratzen direnean, azaleratu egiten dira jendartearen erdia menderatu ezean bizitza antolatzeko ditugun
ezintasunak. Horrek geure bizitzetan
ere egiten du isla, bizi dugun desparekotasuna nabarmen egiteraino. Horregatik
da, hain justu, greba feminista eraldaketarako tresna boteretsu: norbere kateen
kontzientzia hartzeak eragiten duen deserosotasuna iraultzarako erregai izan

daitekeelako. Euskal Herriko Mugimendu Feministak grebari begira publiko
egin duen dossierrean ohartarazten
duenez, eraldaketa feminista eman dadin gatazka beharrezkoa baita, "bereziki
gatazka politikotik kanpo geratu diren
eremuetan”. Zaintzarena da eremuotako
bat, eta iaz hasitako lanari jarraiki, berau
arrakalatzera dator aurtengo greba.

Zaintzen ardura:
pribatutik kolektibora
Zaintzaren eremua gatazka politikotik
at geratu bada, logika kapitalista heteropatriarkalak espazio publikoan eta pribatuan egiten diren lanak bereizten dituelako da. Bereizketa horrek publikoan
kokatu eta balioa eman die lan-merkatuan egiten diren soldatapeko lanei
(lan produktibo deituak), eta bizitzaren
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sostenguari dagozkionak (lan erreproduktibo deituak) eremu pribatuan kokatu ditu, ikusezin eta doako –edo prekario– bilakatuz, bizitzaren sostengurako
eta kapitala produzitzeko baliotsuak ez
balira bezala. Ondoko datu pareak gauzak beste modu batera ikusten lagundu
dezakete: 2016ko Etxeko lanaren kontu satelitearen (Eustat) arabera, EAEn
21.342 euroko gainbalioa ateratzen
da bizitzaren erreprodukzioarekin eta
zaintzarekin, BPGren %32,4. 2013ko estatistiketan zehaztuta ageri da lan horiei dagokienez generoaren araberako
banaketa: %66,7 emakumeak dira eta
%33,3 gizonezkoak. Amaia Perez Orozco ekonomialari feministak Subversión
feminista de la economía (Ekonomiaren
subertsio feminista) lanean argi dioenez: “Bizitza sostengatzeko ardura feminizatua dago feminizatuak dauden
baloreekin lotzen delako”. Ez besterik.
Zaintzaren feminizazioa ulertuko bada,
beraz, termino politikoetan izango da.
“Emakumeon* esplotazioari esker lan
horiek dohainik ateratzen zaizkio sistemari, zer esanik ez arrazakeriarekin
gurutzatzerakoan (…) Kapitalak ezingo
luke horrenbesteko aberastasuna metatu lan horiek guztiak dohainik edo lan
baldintza okerretan egingo ez balira”, salatu du Mugimendu Feministak. Zaintzaren berrantolaketa soziala eman ezean,
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ezein emakume ez dela aske izango argi
izanik, zera diote: “Badakigu kapitalismoa ezin dela berregin emakumeak* azpiratu gabe. Emakumeok planto egiten
badugu, dena gelditzen da. Beraz horretara goaz grebara, sistemarekiko haustura eragiteko eta paktu sozial berri bat eskatzeko”. ‘Bizitza erdigunera’, aurtengo
greba feministaren aldarria denak helburu horri jarraitzen dio hain justu: bizitzak erdigunean jarriz berauen sostengua ardura kolektibo bilakatzea, gizarte
egituraketa osoan eraginez. Emakumeek
bizitzak eusteari planto eginez gero, derrigorrezkoa bilakatzen baita bizitza kolektiboki nola sostengatu pentsatzea, bai
beroni eutsi nahi badiogu bederen. Eta
horrek zuzenki interpelatzen gaitu guztiok. Bizitzan zehar, momenturen batean
edo bestean, denok eman eta jaso behar
izaten baititugu zaintzak.

Ardurak kolektibizatzeko
saiakerak
Hasi instituzioetatik eta gizonezkoetaraino, grebak paretaren kontra jartzen
du zaintzen banaketa desorekatuarekin
lotura zuzena duen oro, airean geratutako zaintzak nola kudeatu pentsatzera
derrigortzen baititu. Zentzu honetan,
iazko greba feminista proba pilotu gisakoa izan zen, eta zaintzen ardura kolektibizatzeari dagokionez, zenbait saiake-

ra eredu utzi zituen.
Hezkuntzaren eremua izan daiteke,
familia esparruarekin batera, zaintzak
kudeatzeari dagokionez greba egunean
buruhauste gehien izan ditzakeen eremuetako bat. Zaintza lanen beharra
duen populazioaren zati handi bat biltzen du, ikastetxeetan igarotzen baitituzte haur eta gazteek eguneko ordu
dezente. Eta horri, irakasle lanbidea feminizatua dela gehitu behar zaio. Hala
bada, ikasleen amek eta emakumezko
irakasleek planto egiteak, zaintza lanen
kudeaketari dagokionez kinka larrian
jartzen ditu ikastetxeak. Iaz, inprobisazioa izan zen nagusi, eta tokian-tokiko
ikastetxeek erabaki zuten nola moldatu
greba egunean: zentro batzuetan, kolektiboan antolatu beharrean, norbanakoaren esku utzi zen greba egiteko
aukera; beste zenbait tokitan klaustroak
egin zituzten, eta zenbait zentrotan soilik gizonezko irakasleak lanera joatea
erabaki zuten, irakaskuntzaren gainetik
zaintza lanak lehenetsiz; bestalde, zuzenean ikastetxeak ixtearen alde agertu
zen ikastetxerik ere egon zen.
Askotariko erabaki horien aurrean
ikastetxeetan lanketa garrantzitsua egiteke geratu zela iritzita, 2019ko grebara
begira aitekin zaintza kolektiboak antolatzeko beharra azpimarratu zuen Steilas sindikatuak iaz. Ildo horretan lanean
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ari diren galdetuta, azkenean gizonek
egin beharrekoak ez bideratzea erabaki
dutela azaldu du Nagore Iturrioz sindikatuko kideak. Gizonezkoen arteko
antolakuntza grebaren aldarrikapenen
artean egonik, egiteko hori beraien esku
uztea zentzuzkoena dela iruditu zaie:
“Guk bideratzea, azken finean, berriro
ere lana guk (emakumeak*) egitea litzateke”. Hala bada, ikastetxeak zaintza
eremu bilakatzeko gonbidapena egitera
mugatu da Steilas, eta behar duenari laguntza eskaintzeko prest azaldu: “Autonomoki antolatu beharko lirateke, baina
informazioa behar izanez gero laguntzeko prest gaude”.
Laguntza behar izatearen aurrean
ulerkor agertu da Iturrioz: “Guk bota ditugu hainbat proposamen gizon bezala
identifikatzen direnentzat, baino praktikara eramatea zaila da. Nola saretu ezezaguna den jendeak umeak zaintza eremu bilakatutako ikastetxeetara eraman
ditzan? Ez da hain erraza, eta horregatik
diot herritik, auzogintzatik, atera behar
den zeozer dela. Hori ondo egituratu
beharra dago”. Zentzu horretan iazko
martxoaren 8an Donostiako Egia auzoko
gizonezkoek egindako lanketa komunitarioari eredugarri deritzo, eta aurrekari
hori izanik, ikastetxeei berau ezagutzera
ematekotan direla azaldu du, interesa
duena “beraiekin harremanetan jarri eta
antolatzeko”.
Auzolana ardatz, Egian bezalaxe antolatu ziren gizonak Bilboko San Inazio
auzoko Errondoko Auzo Etxean ere. Greba Feministaren baitan gizonek zein paper bete behar zuten hausnartu ostean,
zaintza lanak eta eguneko kostu ekonomikoak beren gain hartzea erabaki zutela azaldu du Auzo Etxeko kide Adrián

izan zuten kontatu dute Leire MedraGómez Yagüek. Hala bada, egun guztian
no Asenjo eta Ane Labiano Etxebarriak.
zehar espazioa irekita mantendu zuten,
Biak dira ama, baina bakoitzaren egoera
eta bazkariaz kargutu. “Emakumez* osadesberdina izanik, ezberdin planteatu
tutako 35-40 bat pertsonako taldeari
zuten greba. Medrano bananduta dago,
bazkaltzen eman genion, eta askari oreta egun horretan haurraren aita ez zen
duan haur bat gurekin utzi zuten”, gogozaintzaz kargutu. Hala bada, familian anratu du. “Bagenekien jendea bazkaltzera
tolatu ziren zaintzei bide emateko. Bere
hurbiltzea posible izan arren, inor gutxi
aita haurrak –ahizparenak barne– zainegongo zela familiako kide bat gure kartzeko prest azaldu zela dio: “Ohikoan,
gu uzteko prest. Agian anbizio handiko
nire aitak zaintzen ditu ilobak, eta egun
planteamendua zen”, egin du hausnarkehorretan ere bere ardurapean geratu
ta. Auzolanetik jardun arren, Iturriozek
ziren”. Etxeko emakumeak kalera atera
mahaigaineratutako erronkarekin egin
ziren, eta gauez etxeratu arte, aitona arzuten topo Auzo Etxeko gizonek: nola
duratu zen haurrez. “Aitak nirekin hartu
lortu jendearen konfiantza, zaintzapean
ez zuen ardura, ilobekin hartu du orain,
dituzten pertsonak halako tokietan eta
aitita moduan. (…) Jubilatu zenetik disezezagunen esku uzteko?
frutatzen ikasi du, baita zaintzak ematen
Aurtengo greba egunean ere gizonen
duen alde positiboaz ere”, egin du hausartean antolatzeko proposamena asannarketa. Aurten era berean moldabladara eramateko asmoa dutela
tuko direla aurreratu du.
aurreratu du Gómezek, eta
Labiano erditu berri
iazkoak baino harrera
zen, eta bere kasuan
handiagoa izatea es“ z a i n t z a a l o r re ko
pero du. Argi dauka
g re b a e z i n e z ko a
grebak gizonei ere
i z a n z e n”. H a u paper bat exijiEuskal Herriko
rra gainean atetzen diela: “Uste
Mugimendu Feminista
ra zen grebara,
dut martxoaren
8koa bezalako
“Horretara goaz grebara, g a r r a n t z i t s u a goa iruditu baigreba batean gisistemarekiko haustura
tzitzaion honek
zonezkoon papera garrantzitsua eragiteko eta paktu sozial titia izatea, greba
egitea baino. Etxedela, inolaz ere ez
berri bat eskatzeko”
ko lanak bai, bikoteprint zipal a, b ai n a
kidearen esku geratu
bai beharrezkoa gure
ziren, nahiz eta nobedadiskurtsoan ‘feminismoadea izan ez: “Ia beti banatzen
ren aliatu’ bagara. (…) Haladitugu lanak horrela: berak etxeko lan
ko ekintza txiki batek, sinbolikoa izan
gehiago egiten ditu, eta nik denbora
arren, greba egitea erraztu diezaieke
gehiago eskaintzen diot haurraren
emakumeei*”.
zaintzari”. Hori bai, egun hartan bikoPlantoaren beste aldea, zaintza lanen
tekideak bere amari ere bazkaria egin
ardura soltatzeari dagokiona, nola bizi
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"kapitalismoak ere etxeko lanen beharra du" mezudun ilustrazioa
(See Red Women’s Workshop kolektiboa)

ziola kontatu du, biak batera grebara
joan zitezen. Etxeko eta zaintza lanen
gaineko hausnarketa ohikoan presente
daukatela dio, nahiz eta “egunerokotasunean gauzak zailtzen direla” aitortu. Aurtengo grebari begira, haurraren
zaintza tarte batez beregain ez hartzea
bideragarri ikusten du, baina ez egun
osoz, haurra oraindik txikia delako.

Oraindino ez gaude denok
Aurten, iaz ez bezala egun osoko greba
deitu denez, emakumeek greba egiteko aurkituko dituzten oztopoak gehiago
izango direla aurreikusi daiteke. Iazkoan
norbere kateen kontzientziak pizteko
balio izan bazuen, katea motzago ala

luzeago lotuta dagoen erreparatzeko
aukera luzatu dezake aurtengoak. Alabaina, erronka mailaz igotzeko beharrik
barik, iazko deialdian bertan greba egitea eragozterainoko mugekin topo egin
zuen hainbatek.
Ziurrenik, greba egiteko zailtasun
gehien duten emakumeen sektorea etxeko zaintzaileena da gurean. Gehienak
migratzaileak izanik, zapalkuntza hirukoitzaren –arraza, klasea eta generoa–
ajeak pairatzen dituzte: inork egin nahi
ez dituen lanak egiten dituzte, adinekoen zaintza lanak kasu. Malen Etxea
elkarteko Silvia Carrizo argi mintzatu
zitzaion honen bueltan Malen Aldalur
kazetariari: “Emakume atzerritarrak

martxoak

www.steilas.eus
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menpekotasun eta esklabotza egoeran
behar ditugu, Euskal Herriko gure zaintza sareak hornitzeko”. Greba eguna ez
da salbuespena.
2017ko uztaileko data daraman 64.
Euskal Soziometroan adierazten denez,
adineko pertsonak zaintzeko modurik
egokiena zein den galdetuz gero, familiarteko zaintzaren aldeko iritzia gailentzen da. Aukera honen atzetik, adinekoa
kontratatutako pertsona batek etxean
bertan zaintzeko aukeraren alde egiten du gehiengoak, eta hor sartzen dira
jokoan etxez etxeko zaintzaileak edo
etxeko langileak. Lehenengoen kasuan,
zaharren egoitzetan gertatzen den moduan, langileak enpresa pribatuen bitartez azpikontratatzeko joera nagusitu da,
hauen lan baldintzak kaskartzea eragin
duena. Etxeko zaintzaileen egoera ez da
inolaz ere hobea, datuak eskandalagarriak dira: Bizkaiko Etxeko Langileen
Elkartearen (ELE) 2018ko estatistiken
arabera, etxeko langileen laurdena ez
dago Gizarte Segurantzan alta emanda,
gutxienez %80a atzerritarrak dira, eta
%75 inguruk astean 60 ordutik gorako
lan jarduna du. Baldintza horietan greba
egitea ez da edonolako erronka.
“Etxeetako langileak greba egiteko
prest badaude ere, zaila da hauen inplikazioa, bizirautea baitute helburu. Gure
aldarrikapenak, batzuetan, exijitzen ditugun aldaketak gehien behar dituztenengandik urruti gelditzen dira”, azaldu
du emakume migratzaileen eskubideen
aldeko Bidez Bide elkarteko Katia Reimberg-ek. Etxeko langile diharduen Oneyda Sáenz-ek azaldu duenez, “gure arazo
nagusietako bat elkarrekin batzeko tarterik ez daukagula da, malabarismoak
egin behar ditugu ahalik eta emakume
gehien biltzeko, etxeetako langileok ez
baitaukagu denborarik, lan hau esklabutza delako”. Horrez gain, greban parte
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hartzea oztopatzen dien beste arazo na- koago ari da bilakatzen etxeko zaintzaigusi bat ere aipatu du: kaleratua izateko leen egoera. Hala ere, oraindik nahikoa
beldurra. Izan ere, “printzipioz langile ez dela iritzita, gehiago borrokatu behar
izate hutsagatik greba eskubidea dugun dela uste du: “Hainbat gauza aldatzeko
arren, ez gaituzte langile bezala haute- indarrak batu behar ditugu, ez baitago
maten”, eta horren adierazle argia da lan aldaketok egiteko borondate politikorik.
eskubideei dagokienez daukaten berme Politikan diharduten pertsonek etxefalta. Lana galtzearen beldurrez, “denak ko zaintzaileen egoera aldatzeko legeak
ez daukate planto egin eta kexatzeko au- egin behar dituzte, egoera ez baita jasansardia", eta hargatik saiatzen da Sáenz garria (…) Europari ahaztu egiten zaio
“isiltzen diren horiei ahotsa ematen”. Oz- zaharra dela”. Etxeko langileen egoera
topoak oztopo, martxoaren 8an kalera hobetzea politika alorreko jendeari baaterako dira: “Ahal dugunok joango gara, karrik ez, guztioi dagokigula azpimarrabaina gaurdanik dakigu gutxi izango ga- tu du, hausnarketara mugatu beharrean,
rela. Beraz kalera ateratzeko silueta ba- esku hartu beharra nabarmenduz: “Asko
tzuk ari gara egiten, falta direnak erre- hitz egiten dugu zaintzen kate globalaz,
baina zer egiten dugu kateokin?
presentatzeko”.
Zein da gure papera?”. Ildo
Iaz, etxeko langileak ikushorretan martxoaren
gai egiteko asmoz, Por8ko greba borrokan
tugaleteko (Bizkaia)
jarraitzeko bultzada
Bizkaia Zubian buikaragarritzat du,
rutu zen ekintza
b ai n a “ egu n ero
batek eman zion
Katia Reimberg
martxoaren 8an
g re b a e g u n e ko
“Asko hitz egiten dugu
b e z a l a” b o r ro egitarauari hasiekatzeko beharra
ra Bilboaldean.
zaintzen kate globalaz,
dagoela dio. Bere
I t s a s a d a r ra re n
baina zer egiten dugu
“utopietako” bat,
Ezkerraldetik Esmomentu hauetan,
kuinaldeko etxeekateokin? Zein da gure
martxoaren
8an detara lanera igaroko
papera?”
nak kalera ateratzea
z i re n e m a k u m e a k
baita. Utopia ortzi-mubistaratzea zuen xede,
ga, badago norantza ibili
azpimarratzeko etxeko
eta zer borrokatu.
zaintzaile askok ezingo zutela
greban parte hartu. Aipatu ekintza alde
batera, Sáenzen iritziz, iaz greba antolatzerakoan beraien kolektiboa ez zuten *’Emakume’ izendapenak genero sistema
kontuan hartu. Hala ere pozik dago urte- bitarraz gaindiko gorputz eta identitate asbetean gauzak aldatu direlako, ordutik kotarikoak barne hartzeko orduan mugak
beraien egoera mahaigaineratzen aritu jartzen dituen arren, artikulu honetan anizbaitira, feminismoaren agenda politi- tasun hori barne hartzen du. Euskal Herriko
koan txertatzeko. “Kontzientziak sortu Mugimendu Feministaren dossierrean bezaditugu, bizitzen ari garena ikusarazi, geu laxe: “Emakume* hitza erabiltzen dugunean
heteropatriarkatuak zapaldutako subjekere pertsonak garela argi utzi”, dio.
Reimbergen ustez ere, geroz eta ageri- tuez ari gara".

‘Zaintzaren
arloko
ALDARRIKAPENAK’
Zaintzaile eta etxeko langileen lana
duindu eta balioesteko xedez, hainbat elkartek erreibindikazioen zerrenda plazaratu dute. Idatzian ondokoak aldarrikatzen dira:
• Profil profesionala duten zaintzaileen eta etxeko langileen lanak egoki definitzea, eta bakoitzaren eginkizunak zehaztea.
• Zaintzailearentzako zein zainduarentzako lan baldintza duinak bermatzea.
• Zaintzaileentzako kontratua aldarrikatzea, eta lanok duintzeko legeak hobetu eta aldatzea.
• Erregulazioa lan eremu honetan diharduten emakumeak
kanporatzeko neurria ez bilakatzea.
• Emakume etorkinek bizi dituzten indarkeria eta abusu egoerak kontuan hartzea.
• Zerbitzu sektore pribatuan enpresek langileentzako lan baldintza duinak bermatzea.
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“Kazetaritzan
garai zailak
datozela dirudi”
Lander Arbelaitz Mitxelena

2018ko maiatzaren 21ean, Donostiako kaleetan, ARGIAko kazetari
Lander Arbelaitzek hizkuntza eskubide urraketa baten berri eman
izana “iraintzat” jo dute bi ertzain erdaldunek. Ertzaintzak barkamena
eskatu du egun horretan gaizki jokatzeagatik eta ARGIAk euskaltzale
eta kazetarien babesa jaso du egindako lanagatik. Halere, martxoaren
20an, berriro ere, hedabide batek kazetaritzaren eta informazio
askatasunaren defentsa egin beharko du epaitegietan.
testua I Axier Lopez
ARGAZKIAK I DANI BLANCO

Berriz ere kazetari bat albiste. Ez da
oso seinale ona izaten.
Bai, oso gutxitan izaten da sari bat jasotzeko. Gehienetan arazoak dira. Batek
agian pentsa lezake kazetariaren gustukoa izan daitekeela protagonismo hori,
baina ez, oso desatsegina da.
“Kazetaritza ez da delitu” diogu, baina
ez dirudi alderdi edo multinazionalen
menpeko hedabideek arazo handirik
dutenik lan egiteko.
Arazoak dauzka boterearentzat deserosoa den informazioa argitaratu nahi duenak. Kazetaritza hori da jazarria, salatua
eta isundua munduan eta Euskal Herrian.
Ez da lehen aldia Poliziak ARGIAko
kazetari baten aurka jotzen duena.
Ezta zure kontra ere.
ARGIAk 100 urte bete ditu eta denetarik bizi izan dugu. Zentsura, Euskaldunon Egunkariaren itxieraren harira tortura, Mozal Legearekin zigorrak… Azken
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urteotan kaleko protesten berri ematea
izan da arazo iturri nagusia. Donostiako
herri harresian niri gertatutakoa, atxiloketa baten berri emateagatik zuri jarritako isuna edo Gipuzkoa Zutikeko kide
batzuen identifikazioez informatzeagatik
Gorka Bereziartuari egindako erasoa, batzuk aipatzearren.
Ez da dinamika ona. Kazetariak beldurtzeko nahia dago, baina zorionez
babestuta sentitu gara eta horri esker
ahaldunduta atera gara komunikazio
proiektua indartzen jarraitzeko gogoz.
Kasu hau ez da oso ohikoa. Gutxitan
ikusten da Polizia publikoki
herritarrei barkamena eskatzen eta
ondoren horiek zigortzen.
Horrek erakusten du Ertzaintza barruan
dagoen koordinazio eta komunikazio
falta. Donostiako ertzain-etxeko buruak
barkamena eskatu zuen esanez pertsona
bati hizkuntza eskubideak urratu zizkiotela. Jende asko poztu ginen albiste ho-

rrekin. Zerbait berria zen. Baina gerora,
hizkuntza eskubideak urratu zizkioten
pertsonari, Eneka Alvarezi, isuna jarri
diote Mozal Legea erabiliz, eta gertatutakoa grabatu zuen kazetariaren aurka
salaketa jarri dute. Areago, nire aurkako
salaketan bi ertzainek diote sare sozialetan gezurrak esaten jarraitzen dudala,
adibidez, esan dugulako haiek barkamena eskatu dutela. Ez da batere serioa. Broma bat dirudi guztiak. Ertzaintza barruan
arazoak eta kontraesanak dituzte, autoritatearekin, komunikazioarekin eta euskararekin lotuta.
“Berariaz eskatu digute bi ertzainen partez barkamena helarazteko”,
zioen Ertzaintzaren komunikatuak.
ARGIAren aurkako salaketan, aldiz, bi
ertzainek diote ezetz, ez dutela inoiz
inori barkamenik eskatu horrengatik.
Horrek erakusten du Ertzaintzaren barkamen ofizial horretan gezurra esan zutela, bi ertzain horiek barkamena eskatu
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nahi zutela adierazi zutenean. Eraso euskarafoboa egin eta gainera beraiek azpimarratu dute ez diotela inori barkamenik
eskatu nahi. Oso argigarria da. Euskaldunok, tamalez, ohituta gaude horrelako
jarrerak sufritzen.
Zein da zure aurkako salaketaren tesi
nagusia?
Bi ertzainek jarritako salaketan diote ARGIAk esan duela Eneka Alvarezen
identifikazioaren arrazoia izan zela ertzainei euskaraz hitz egin eta hala artatzeko eskatu izana. Hori haien aurkako
iraintzat jotzen dute. Bideoa oso argigarria da, ordea. Beraiek diote, Alvarezek
prentsaurrekoaren arduradunen identifikazioa oztopatu zuela. Hori gezur borobila da, Alvarezek ez zuen ezer oztopatu. Arduradunak hogei minutu lehenago
identifikatu zituzten. Hori ere bideoan
jasota dago, gainera. Alvarez hizkuntza
gatazka baten ondorioz identifikatu zuten. Horrela ulertu genuen han ginen guz-

tiok eta horrela ulertu dute gerora bideoa
ikusi duten guztiek.
Han zeundeten asko identifikarazi
zintuzteten, baina ertzainak
identifikatu al ziren?
Ez, baina han gertatzen ari zena grabatzen hasi zen jende guztia sistematikoki
identifikatu zuten. Argi eta garbi utziz,
beren protokoloetan dagoela polizia operazioren bat grabatzen duen edozein pertsona, izan kazetaria ala ez, identifikatu
behar dutela. Azken urteotan joera hori
oso agerikoa da. Niri askotan gertatu zait.
Lana oztopatzeaz gain, sarri, beldurra ere
eragiten dizute. Eta gainera, behin baino
gehiagotan gezurra erabiltzen dute “ezin
da grabatu” esanez.
Salatu zaituen ertzain batek hori bera
esan zizun, ezta?
Bai, horrelako eztabaida bat izan genuen
ertzain horietako batekin. Grabatzen ari
ginenean, esan zigun ezin genuela gra-

batu. Nik erantzun nion baietz, grabatu
genezakeela, gure eskubidea dela eta zabaldu ere egingo genuela, eta bere burua
bideotan ikusteak min egiten bazion, estal zezala aurpegia. Gordin samarra izan
zen, baina grabatzen jarraitu genuen.
Hemerotekari begira, euskaraz ari denari, “que sí, que sí, lo que te de la gana,
pero identifícate” moduko erantzun
euskarafoboak ez dira salbuespen.
Bai, horrelakoak esan zizkion ertzain batek Eneka Alvarezi. “Me da igual que hables en castellano o en euskera, que te voy
a identificar aquí o en base” edo “me estas
entendiendo perfectamente”. Legeak dio
herritarrak eskubidea duela berak hautatutako hizkuntza ofizialean artatua izateko. Baina une horretan lege eta eskubide
horiek ertzainei ez zitzaizkien axola.
Tamalez, euskaldunok badakigu horrelako gauzak gertatzen direla, baina ez
gaude oso ohituta salatzera. Urrunetik
datorkigun zerbait da. Oso geureganaMartxoak 2, 2019
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tuta dugu euskaraz hitz egitea bigarren
mailako zerbait dela, eta autoritateen
aurrean ahaldunduta agertzea arazo iturri bat izan daitekeela. Eta guk, bi hizkuntza dakizkigunez, azkenerako gaztelaniara jotzen dugu. Niri asko gustatu
zait Eneka Alvarezek ARGIAn esandakoa: “Hizkuntza eskubideak errespetatu
arte, talka izango da”. Euskal Herrian milaka pertsona prest gaudelako hizkuntzari eusteko. Talka horretan arazoa ez
dauka herritar ahaldunduak, administrazioak baizik.
Datuak argigarriak dira: 8.000 bat
ertzainetatik, 400 inguruk soilik
zuten EGAren pareko titulaziorik
2018 hasieran.
Arkaitz Zarragak hala salatu zuen bere
kasuaren harira. Euskaraz egiteko eskatzea ofentsatzat hartu zuten Bilboko
udaltzain batzuek. Zarraga euskaltegiko
irakaslea da, eta jende asko ikusi du, tartean udaltzainak eta poliziak, euskara
ikasten duena bakarrik titulua lortzeko,
euskaldunon eskubideak bigarren mailan utzita. Polizien kasuetan formazio
lan handia dago egiteko. Eta hori gure
esku dago. Hemengo instituzioen esku,
Madrili ez zaio baimenik eskatu behar
hori egiteko. Bertako agintariak galtzak
bete lan dabiltza, eta hobe lukete autogobernua hitzez hainbeste goraipatu
beharrean, praktikan jartzea. Hasteko
eta behin, kaleko agenteei euskarari dagokion legea zein den erakusten. Onartezina da poliziak izatea legea urratzen
dutenak. Zarragak ondo zioen moduan,
isuna jarriko baliote hizkuntza eskubideak urratzen dituenari agian egoera
bestelakoa litzateke. Baina daukaguna
kontrakoa da, zigortutakoak ahaldundutako euskaldunak dira. Ertzaintzak kasu
hauetan korporatibismoz jokatzen du
eta goikoek azpikoak babesten dituzte.
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Polizia denek jakin beharko lukete
euskaraz, eta hala ez den bitartean, kalean herritarrekin harreman zuzena duten patruiletan, gutxienez, polizia euskaldunak egon behar lukete.
Polizia eredu sasimilitar, itxi eta opaku
horri noizbait eskua sartuko al zaio?
Astindu bat behar du, argi dago. Ziklo
historiko bat amaitu da Euskal Herrian.
Gustatu ala ez. Garaiak aldatzen doaz, eta
gu gaur egungo seme-alabak gara. Ingurua aldatzen ari den bezala, Ertzaintzak
ere egokitu beharko du bere burua. Polizia ereduaz eztabaidatu beharko dugu,
ezta? Hortaz ezin al da hitz egin? Ala hor
daudenek bere postua eta botereari nola
eutsi da kontua? Bada, hala bada, herritarren eta administrazioaren arteko tartea
gero eta handiagoa izango da. Egin beharreko lan handi bat dago hor, herri bezala.

ko, polizia operazioez barne.
Poliziei deseroso egiten bazaie haien
aurpegiak bideoetan edo argazkietan
ikustea, orduan konponbide erraza daukate: aurpegia estali eta kito. Baina noski, aurpegia eman nahi ez duen Poliziak
nekez esan ahal izango du herritarren
gertukoa dela.

Hortaz, ertzainen, guardia zibilen,
espainiar edo frantziar polizien
aurpegiak lausotuta zabaltzeak ez
dirudi oso ariketa gardena.
Polizien identitatea ezkutatzeko ardura
hori kazetarion bizkarren gainean uzten saiatu dira. Hori ezin dugu onartu.
Kalean zerbait gertatzen ari denean,
ezin al dugu zuzenean ezer kontatu?
Etxera joan eta polizien aurpegiak banan-banan estaltzeko, bi minutuko bideo bat editatzen bost ordu pasa behar
al dugu? Hori ez da zilegia. Aurpegia ez ikustea nahi badute, hori funtzionario
publikoen ardura
da, ez kazetariona.
A RG I A n e ra b a k i
dugu hori ez du"Boterearentzat
gula egingo.

Edonola ere, bere lan
publikoaren berri
ematea ez dirudi
asko gustatzen
zaionik Poliziari.
Ez hemengoari,
ez inongoari.
deserosoa den
Ez zaio inori guskazetaritza jazarria, Espazio
tatzen bere lana
publikoan zer
fiskalizatua izasalatua eta isundua
egin dezakegun
tea. Baina hori da
da munduan eta
eta zer ez
gure lana. Guk baargitzeko, Mozal
liabide gutxi dugu,
Euskal
Herrian"
Legearen moduko
talde txikia gara, bailegeak ez dira oso
na kalean gaudenean eta
lagungarriak.
gure begi aurrean zerbait
Oso argigarria izan zen Mozal
gertatzen denean, zer da egin
Legearen sustatzaile nagusietako batek,
behar duguna? Gure ardura hori konEspainiako barne ministro ohi Fernántatzea da.
dez Díazek, esandakoa Salvados saioan.
Baina, begira, arazoa handiagoa da.
Jordi Évolek galdetu zion ea Polizia graHizkuntz eskubide urraketa hori gertabatu daitekeen, eta haren erantzuna botu zenean, ARGIAk eta Irutxuloko Hitzak
robila izan zen: “Bai”. Kito eztabaida.
bakarrik informatu zuten gertatutaPolizien jardun publikoaren berri
koaz. Ez zen beste inon ezer argitaratu,
ematean kazetariok ez dugu inoren senahiz eta bideoa oso argigarria izan eta
gurtasuna arriskuan jartzen. Horretan
sare sozialetan asko zabaldu. Horrek
irmo jokatu behar dugu, bestela gure
ere zer pentsatua ematen du, ezta?
buruari harrika ariko gara, gure lana
Horregatik ARGIAn gure lanetako bat
zailtzen.
da zabaltzea hedabide handiek kontatu
Mozal Legeari dagokionez, hipokregabe uzten dutena. Eta horrek arazoak
sia izugarria da hemen duguna. Eusko
dakartzala? Batzuetan bai. Etxe honetaLegebiltzarrak ez zuela aplikatuko esan
ko beteranoek diotenez, independentzia
zuenetik, ia astero argitaratu dugu algaresti ordaintzen da, alde guztietatik.
bisteren bat isunei buruz. Espainiatik
inposatutako legea dela diote eta gaia
Beraz, Polizia grabatu behar al dugu?
beste era batera kudeatzeko aukera baNoski, baina ez haien aurkako erronka
dute ere, Ertzaintza sistematikoki ari
gisa. Kalean gertatzen denaz informada aplikatzen Mozal Legea. Antzerki
tzea eskubidea delako eta herritarrek
horretan sinesgarritasuna galtzen dute.
eskubidea dutelako informatuta egote-

Informazio askatasunaren urraketei
aurre egiteko, ondo antolatuta al
gaude Euskal Herrian?
Hobeto antolatu gaitezke. Topatuko
Iraitz Salegiren kasua datorkit burura.
Terrorismoa goratzea leporatu zioten
ekitaldi publiko baten berri emateagatik eta ehunka kazetarik adierazi genion
babesa. Badago eskubideen alde agertzeko prest dagoen kazetari multzo handi bat, baina ez dago antolatuta. Eman
genezake pauso bat aurrera informazio
eskubidearen defentsa egiteko. Garai
zailak datozela dirudi.
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Urgulleko
arrabioen
misterioa

Berezkoa du arrabioak misterioa. Marra horiz eta beltzez
jantziriko animalia deigarria da, mitoen eta kondairen
munduak gurtu eta egurtu izan duena historian zehar.
Gautarra, bustizalea, isila, mantsoa eta, batzuen ustez,
pozoitsua bezain arriskutsua; herensugeen eta suaren
munduarekin lotu izan da. Ilunetan ilunenak, ordea,
Urgullen (Donostia) aurkituko dituzu.
iñaki sanz-azkue

B

asopean, abandonaturiko hilerri
bateko harrien artean bizi dira,
isolaturik, inguruko arrabioekin
harremanik gabe. Hori gutxi balitz, Urgullekoek badute ikertzaileen arreta
piztu duen ezaugarri bat: erreka edo
putzurik gabeko ingurunean bizi arren,
uretik kanpo kumeak izateko gaitasuna
dute. Nola da posible?
Misteriozko film baten osagai guztiak ditu gaurko irteerak. Gaua da, eta
hiritik gertu, baina aparte dagoen Donostiako Urgull parkera joan gara. Metalezko langa zaharra zeharkatu, eta
asfalto zartatuan gora goaz. Farolak
itzalita, iluntasunak irentsi gaitu. Isiltasuna da nagusi; euria eta itsasoko olatuen talka baino ez dira entzuten. Ez
dugu asko ibili behar izan: “Iritsi gara,
hau da Urgulleko arrabioen bizilekua”
esan dute. Esku-argiak piztu eta bila
hasi gara. Hemen gaude, Urgulleko iparraldean, basopean, leku ezin ilun eta
hezeagoan kokaturik dagoen Ingelesen
hilerrian. Hemen arrabioak egon zitezkeenik pentsatzea ere…

Hilerri honetan
bizi asko dago

Segituan hasi gara arrabioak (Salamandra salamandra) ikusten. Ingelesen hilerriko horma zaharkituen zirrikituetan
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daude batzuk. Beste batzuk, lur gaineko
belar hezean. Geldi. Lasai. Bizkarreko
marra beltzek eta horiek ziurtasuna
ematen diete. Ez dute pozoi askorik,
ez gizakiari kalte egiteko adina, baina
duen itxurak errespetua ematen du, eta
haien inguruan sortu diren kondairek
babesa eskaintzen diete. Hori jakinda,
zertarako lasterka egin?
Hormak behar dituzte, hezetasun
handiko eta haize gutxiko guneak, eta
baldintza horiek guztiak Urgulleko
iparraldean aurkitu dituzte arrabioek,
Ingelesen kanposantu zahar honetan.
Gurekin etorri da Oviedoko Unibertsitateko Dávid Álvarez doktorea. Asturiasko hiriburuko parke, eliza inguru eta komentuen barruan bizi diren
arrabioen populazioaz ikerketa du egina. Kasualitatea izango da, baina berari ere irribarrea atera zaio: “Oviedon
ere eliza nagusiaren ondoko hilerrian
bizi dira, El cementerio de los peregrinosen, eta hilarrietatik ateratzen ikusi
izan ditugu”.
Álvarezen ikerketa-taldeak Oviedon egindako azterketan erabili dituen
arrabio populazioek badute Donostiakoekin, eta zehazki Urgullekoekin antzekotasunik. Hirietan bizi diren arrabioak dira hangoak ere, askotan putzu
eta errekarik gabeko guneetan aurki

daitezkeenak. Gainera, arrabio talde
hauetako asko bata bestearengandik
isolatuak bizi dira, gure aurrean ditugunak bezala. Gizakiak eraiki duen hiriak
“uharte” txikietan utzi ditu sakabanatuak. Asfaltoa eta zementua nagusi diren eremuak zeharkaezinak dira arrabioa bezalako anfibioentzat. Isolaturik
bizitzera kondenatu ditugu.

Gizakiaren eragina
arrabioen genetikan

Urgullekoek Oviedokoen patu bera
dute: ezin dute bertatik atera. Itsasoak
eta Donostiako Alde Zaharrak inguratuta bizi dira. Ezin igeri egin itsasoan,
ezin Donostiako Alde Zaharrak osatzen
duen zementuzko eremua zeharkatu.
Eta horrela daramate, gutxienez, XIX.
mende erditik. Donostiako beste parke
eta eremu batzuetan ere ezagutzen dira
arrabio populazioak. Euren artean, baina, ez dago harremanik. Hiriko kaleak
oztopo handiegia dira bata bestearekin
elkartzeko. Ikertzaileek egiten duten
galdera, beraz, logikoa da: gainontzeko
arrabio populazioengandik bananduta egoteak ba al du eraginik Urgulleko
arrabioengan?
Oviedon egin duten ikerketaren arabera, bai, badu. Ondorio oso interesgarriak atera dituzte: gizakiak sorturiko
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Herrian dugun arrabio azpiespeziearena
da, Salamandra salamandra fastuosa izenekoarena.
Egindako ikerketari esker, Urgulleko
anfibio talde honen misterioa argitua
genuen: Urgullera sartu ziren lehendabiziko arrabioek bizitzeko gune erosoa
aurkitu zuten, baina erreka edo putzu
gabea. Beraz, kumeak izateko estrategia
“aldatu” eta ondorengoak uretatik kanpo izaten hasi ziren.
Ondorio berera iritsi ziren Oviedon.
Bertako azpiespezieak, Salamandra salamandra bernardezi izenekoak ere gaitasun bera zuen, eta horri esker Monasterio
de Las Pelayaseko arrabioek mendeak
daramatzate gune txiki, isolatu eta ur gabean bizirauten. Europan hori egin dezaketen arrabio bakarrak dira aipaturiko bi
azpiespezieak, Galiziako uharte atlantikoetako populazioekin batera.

Arrabio isolatuak,
Urgullen bakarrik?

eraikuntzek eta hormek arrabio talde
batzuk isolatuak utzi ditzakete mendeetan zehar, eta horrek eragina izan dezake euren bilakaera genetikoan. Esaterako, David Álvarezen taldeak Oviedo
zaharrean dauden arrabioekin egin du
lan, eta hiriaren bilakaera historikoa
eta euren genetika alderatu ditu. Badira, esaterako, mojen monasterio baten
barruko patioan isolaturik hamar mende baino gehiago daramaten arrabioak;
edota bertako katedralaren inguruko
eremuetan bizi direnak, inguratzen dituzten horma lodi eta zurrunak direla
eta, aspalditik isolatuta daudenak. Álvarezen taldeak ikerketa historikoa egin
du, monasterioa noiz eraiki zen eta katedraleko murruak noiz egin ziren jakiteko, eta genetikak bat egiten du historiak dioenarekin: zenbat eta horma edo
murru zaharragoa inguruan, orduan
eta handiagoa da bertako populazioek
gainontzekoekin duten ezberdintasuna. Isolamendu epeak eragina du euren
ezberdintasun genetikoan; gizakiaren
eraginik gabe, ziur asko ez zen ezberdintasunik izango
Honen aurrean, beraz, ez da zaila
Donostiako ikertzaileek oraindik ere
erantzunik ez duen galdera bat izatea
buruan: Urgulleko arrabioak genetikoki ezberdinak al dira ingurukoekiko?

Kumeak izateko bi modu

Ikertzaileek buruan dituzten galdera guztiak, ordea, ez dira genetikari loturikoak.
Urgulleko (eta Oviedoko) arrabioak bizi
diren lekuetan ez dago erreka edo putzurik inguruan. Arrabioak, ordea, obobibiparoak dira batez ere, eta euren kumeak
larba moduan uretan utzi ohi dituzte. Zakatzak dituzten kume horiek handitzen
joango dira birikak garatu eta uretatik
atera arte. Orduan, ur eremurik ezean,
zergatik ez dira desagertu dagoeneko Urgulleko arrabioak? Nola erditzen dira kumeez, urik ez badute inguruan?
Aranzadiko Herpetologia sailak
2013an eman zion erantzuna galdera
horri. Elina Uotila, Ariñe Crespo, Xabier
Rubio eta laurok egindako ikerketa lanak gauza kuriosoa azaleratu zuen: Urgulleko arrabioek “aukeratu” egin dezakete kumeak izateko modua. Izan daiteke
obobibiparoa, larbak uretan utzita, edo
izan daiteke bibiparoa, kumeak sabelean
denbora gehiagoz izanda, eta zuzenean
lehorrean arrabio gaztetxoez erdituta.
Gaitasun hori, ordea, ez dute soilik Urgulleko arrabioek garatu. Aiako Harria,
Landarbaso eta Asteasu-Larraulen hartu
genituen arrabioek ere gauza bera egin
zuten, Aranzadiko laborategian burututako ikerketan. Kumeak uretik kanpo edo
barruan izateko gaitasuna, beraz, Euskal

Álvarez doktorearekin egindako irteerak
utzi zuen beste galderarik airean. Urgulletik ez oso urrun bada beste gune bat
arrabioak izateko egokia izan daitekeena:
Santa Klara uhartea. Izango al du Donostiak beste populazio isolaturik bertan?
Duela 5.000 urte arte Urgull mendia irla bat zen. Urumea ibaiak eta itsasoak ekarritako sedimentuei esker lotu
zen Donostiako kostarekin. Santa Klara
uhartearen eboluzioa, ordea, bestelakoa
izan da, baina ezingo litzateke baztertu
bertan ere arrabio populazio txikiren
bat izatea. Duela urte gutxi, Aranzadi
Zientzia Elkarteak bertan egindako laginek ez zuten emaitza positiborik eman,
baina gauez eta euripean lan egin beharrak, eta gunera gauez iristeko dauden
zailtasunek ez dute asko lagundu bilaketetan. Laginketa gehiago egin behar dira.
Dena ikertuta dagoela dirudien garaiotan, asko dira oraindik ere gure inguruak gordetzen dituen sekretu txikiak.
Hor da, esaterako, Igeldoko Mendizorrotz mendian duela urte gutxi aurkitu
genuen arrabio populazioa, ordura arte
ezezaguna, eta inguru haietan arrabiorik
ez zenaren ustea gezurtatu zuena. Duela gutxi, Mirakontxa inguruan, bertako
etxeetako lorategietan arrabio populazioren bat egon daitekeela ziurtatzen
duen zurrumurrua ere iritsi da gugana...
Pieza guztiak ezagutzeke, puzzlea bukatu gabe dugu oraindik. Ikerketek eta
denborak argituko ote dizkigute Donostiako arrabioek gordetzen dituzten misterio txiki eta eder horiek.
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"FONTES LINGUAe VASCONUM" ALDIZKARIAk 50 urte

Hizkuntzari
gorazarre
zientziaren
begietatik

2019an 50 urte beteko dira Nafarroako Diputazioak Fontes Linguae Vasconum
aldizkari zientifikoaren lehenengo zenbakia argitaratu zuenetik. Erreferentziazko
tresna izan da, hamarkadaz hamarkada, euskararen ikerketen inguruko berrikuntzak
ezagutzeko. Azkenaldian ahalegin berezia egin du aldizkari akademikoei nazioartean
eskatzen zaizkien parametroetara egokitzeko eta ikertzaile gazteek dituzten beharrei
erantzuna emateko. Hori izan da, hain zuzen ere, duela bi urtetik zuzendari lanetan
dabilen Ekaitz Santazilia Salvador hizkuntzalari iruindar gaztearen erronka nagusia.
Urteurrena ospatzeko erakusketa eta nazioarteko biltzarra antolatu dituzte.
testua I reyes ilintxeta
argazkiak I JOSU SANTESTEBAN

N

ola sortu zen hori bezalako aldizkari bat frankismoaren azken txanpan?
Nafarroako Foru Diputazioaren Bianako
Printzea erakundeak aldizkari zientifiko
hau abian jarri zuen euskararen inguruko azken ikerketak ezagutzera emateko
asmoz. Urtetan Jose Mari Satrustegi etnografo sakandarra izan zen aldizkariaren
arima. Berak kontatzen zuen nola Jose
Esteban Uranga, orduan erakundeko zuzendaria zena, Urdianera joan zitzaion
Etniker ikerketetako emaitzak bilduko
zituen argitalpen proiektu bati buruz hitz
egitera. Ordurako Satrustegik bi urte zeraman Bianako Printzea erakundearen
Euskararen Bizkormen Sailean lanean.
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Zer zen hori?
Diputazioak berak 1957an sortu zuen atala euskarari bultzada emateko. Horren
buru Pedro Díez de Ulzurrun mediku ezaguna zen eta hor bildu ziren ekintzaileen
eskutik ekimen oso interesgarriak gauzatu
ziren, gerra aurreko mugimendu euskaltzaleari jarraipena emanez: etenda zeuden bertso txapelketak antolatzen hasi ziren berriro, lehen ikastolei laguntza eman
zieten, euskara eskolak antolatu zituzten
lehen euskaltegian, euskaraz ongi mintzatzen ziren haurrei diru sariak ematen
zizkieten, zenbait argitalpen plazaratu zituzten eta postu publikoetan euskara meritu gisa hartua izan zedin hainbat ekimen
bultzatu zuten, besteak beste.

Beraz Diputazioak saritzen zuen
euskaraz hitz egitea?
Bai, hala zen. Zenbait urtetan 6.000
haur ingururi egin zizkieten azterketak herriz herri. Haurrei 200 pezeta
arteko kartillak irekitzen zizkieten Nafarroako Aurrezki Kutxan eta haurrak
ez ezik, euskararen alde lan egiten zuten apaizak eta maisu-maistrak ere
diruz saritzen zituzten. Euskararen
prestigiorako oso ekimen garrantzitsua izan zen.
Frankismoa nahiko berezia izan
zen Nafarroan eta, jakina, Diputazio
frankistaren barrenean euskararekiko
sentiberatasuna zuen jendea ere bazegoen, abertzale izan gabe.
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Zein izan da 'Fontes'-en langaia
urte hauetan?
Satrustegi berehala ohartu zen Urangak gehiago hitz egiten zuela hizkuntza
kontuez ikerketa etnografikoez baino,
eta proposatu zuen Studia et documenta azpititulua gehitzea, modu honetara
hizkuntzaren inguruko ikerketa lanak
ez ezik, testu zaharrak ere argitaratzeko, corpus hori ezagutzera emateko
asmoz. Satrustegik berak nahikoa material zuen alor honetan aldizkaria elikatzeko eta horrela jarri zuten abian.
Etnografia gaiak biltzeko beste aldizkari bat sortu zuten aldi berean:
Cuadernos de etnología y etnografía de
Navarra.

Nolakoa izan da aldizkariaren berritze lana azken urte hauetan?
Fontes, Príncipe de Viana, Cuadernos de
Etnología y Etnografía de Navarra eta
Cuadernos de Arqueología dira Nafarroako Gobernuak argitara ematen dituen
lau aldizkari akademikoak. Nafarroako
Gobernuak denak mantentzeko eta indartzeko apustua egin du eta, nahiz eta
nazioarteko aldizkari handiekin lehiatzerik ez izan eta baliabide gutxiagorekin funtzionatu, aldizkari "txiki" izateak
baditu abantailak. Azkarrago argitaratzen dugu, argitaratzeak dohainik dira
autoreentzat, artikulu guztiak edonorentzat eskuragarri daude...
Fontes-en hiru zenbaki plazaratzen

genituen urtean eta orain bi ateratzen
ditugu. Honetaz gain, formalki betetzen
ari gara ahal bezainbeste eskakizun, eta
ondorioz, zenbait datu-basetan sartzen
ari gara. Horrek sailkapenean gora eramaten gaitu. Horrek esan nahi du hemen
argitaratzea baliogarria suertatzen zaiela egileei haien curriculumak osatzeko.
Gaiak ere zabaldu ditugu: Fontes-en ohiko gai izan dira dialektologia, filologia
edo euskararen historia, baina horiez
gain, gaur egun euskalari gazteek zer
ikertzen duten kontuan hartu behar da
eta Fontes-ek horiek lagundu behar ditu.
Honekin batera berrikuspen sistema
egokitu dugu. Artikulu guztiek behar
dituzte bi adituren aldeko txostenak,
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aldizkari zientifikoetan ohi bezala. Gu
doi-doi ibiltzen gara aldizkaria betetzeko eta sistema horren ondorioz artikulu
bat atzera botatzea arazoa izan daiteke.
Prozesu gogorra da eta gainera ez da goxoa ezagun bati ezetz esan behar izatea.
Jende gaztea ohitua dago, baina eskola
zaharrekoek ez dute ohiturarik.
Erredakzio kontseilu akademikoak
ere berritu dira. Emakume gehiago sartu dira eta beste unibertsitate batzueta-

ko kideak ere batu dira, NUP eta EHUz
gain Baiona eta Illinoiseko unibertsitateetako irakasleak ditugu.
Jauzi digitala ere eman duzue.
Bai. Paperezko formatua aldatu dugu,
webguneak ere berritu dira eta orain
artikulu guztiak interneten daude. Bianako Printzea erakundeak mugarik gabeko on line sarbidea jartzen du eskura
bere aldizkarien eduki guztietara, argi-

taratzen diren puntutik, Creative Commons lizentzia baten azpian. Diru publikoz egiten direnez aldizkariak doan
kontsultatu ahal izatea ezinbestekoa
iruditzen zaigu.
Digitala indartzearen aldekoa naiz,
baina papera mantenduz, besteak beste ukigarritasuna garrantzitsua delako,
baita kontserbazio aldetik ere. Rankinetan gainera desberdina da soilik aldizkari digitala izatea edo ez.

giro euskatzalea

dani blanco

"Frankismoan euskara sustatzeko eta ikertzeko abiatu ziren ekimen publikoak oso
ezezagunak dira eta zuzenean euskara debekatu zela esatea sinplistegia da. Abertzaletasunetik zetorren edozer arbuiatzen zen, baita giro horretan zegoen euskarari
buruzko ikuspegia edo proiektua ere, baina ez zuzenean euskara. Beraz, abertzale
giroaz kanpo ere izan zen ekimenik. 50eko hamarkadan Salamancako Unibertsitateak euskara katedra sortu zuen eta Julio Urkixo mintegia abiatu zuen Gipuzkoako
Diputazioak; 60koan beste katedra bat zabaldu zen Nafarroako Unibertsitatean. Giro
horretan abiatu zen Euskararen Aldeko Saila 1957an eta esan behar da sariak ematera joaten zirenean, askotan herrietako euskaldunak berak zirela ekimena ulertzen ez
zutenak. Ordurako guraso askok nahiago zuten umeek gazteleraz ongi ikas zezaten,
eta euskara ahaztu".

zer den eta
zer ez den "fontes"

eremu kultuetako euskara bideoklipean
Berpizkundean, goi-mailako jendeak ere
euskara erabiltzen zuela erakusteko bideoa grabatuko dute.
Aziti Bihia elkarteko hizkuntzalarien
proiektua da, Kideka musika elkartearekin batera. XVI. mendeko Joan Amendux
iruindarraren euskarazko epitafioari berpizkunde garaiko musika egokitu diote
Martxoak 2, 2019

eta bideoklipa grabatu dute Iratxeko monasterioan. Interneten hedatuko dute.
Aldarrikatu nahi dute euskara testuinguru kultuetan ere erabiltzen zela, normalean ahoz soilik bazen ere. Euskara ezinbestean herri musikarekin edo baserri
giroarekin lotu beharrik ez dagoela azpimarratu dute.

Ekaitz Santazilia, Fontes-eko zuzendaria: "Fontes ez da aldizkari dibulgatzailea, zientifikoa baizik. Ikerketa
unibertsitarioan izan behar du oinarria, baina 50 urte hauetan beste formakuntza zuen jendeak egin duen
ekarpenari meriturik kendu gabe.
Bere garaian lan garrantzitsua egin
zuten Satrustegik berak, Ondarrak,
Aingeru Irigaraik… besterik ez zegoenean ekarpen itzela egin zuten
Fontes elikatzeko eta gorazarrea egin
behar zaie. Gaur egun ere, ikerlari
mota hori, formazioz hizkuntzalari ez
dena, ez dugu inondik ere kanpoan
utzi nahi. Oreka bilatu behar da.
Gainera, aldizkariaren gaitegia zabaldu nahi izan dugu. Uste dut hizkuntzalaritzaren esparru guztietara
zabaltzea ezinbestekoa dela: soziolinguistika, didaktika, literatura, tipologia, neurolinguistika… Beti ere
euskararekin lotutako ikerketak
izanez gero, jakina.
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Metodo eta joera berriak
(euskal) hizkuntzalaritzan
Nazioarteko biltzarra, martxoaren 6an eta 7an

“Fontes Linguae Vasconum,
paperezko altxorrak”
erakusketa

Biltzarra Euskarabideak antolatu du eta bi helburu ditu: euskararen inguruko hainbat ikerketa-alorretan erdietsi diren azken
emaitzen berri izatea eta euskararen ikerketari aplikagarriak
zaizkion metodo eta lanabes berriak ezagutzea.
Hiru osoko hitzaldiz gain, bederatzi mintegi tematiko antolatu
dira. Lyle Campbell, Hawaiiko Unibertsitateko irakaslea izango
da. Hizkuntzen tipologian aditua da eta euskararen ikerketarako interesgarriak izan daitezkeen beste metodologiak azaltzeko
gonbidatu dute. Lola Pons Sevillako Unibertsitateko irakaslea da,
gaztelaniaren historian aditua, eta antolatzaileen esanetan oso
ona dibulgazioan. Joaquin Gorrochategui ere izango da, hala definitu du Ekaitz Santazilia Fontes aldizkari zientifikoko zuzendariak: "Urte luzetan egin zuen lan [Koldo] Mitxelenarekin. Oso ongi
ezagutzen du Fontes eta indoeuropeista bikaina da".
Ondoko adituek mintegi bana gidatuko dute: EHUko Blanca
Urgell, Mari Jose Olaziregi, Ibon Manterola, Iván Igartua, Iñaki
Camino eta Joseba A. Lakarra. Deustuko Unibertsitateko Esti
Amorrortu, Université de Pau et des Pays de l’Adour-eko Aritz
Irurtzun eta Céline Mounole eta NUPeko Patxi Salaberri Zaratiegi. 70 hizkuntzalaritik gora bilduko dira mintegi horietara.

Nafarroako Artxibategian eta beste hainbat tokitan gordetzen diren dokumentu garrantzitsu eta testu zaharrak erakutsi dituzte, denak originalak. Antolatzaileen ustez, sekula
ez dira hainbeste batera egon. Filologoaren ikuspegitik,
euskararen historiarako zergatik diren baliotsuak azaldu
nahi dute antolatzaileek.
Fontes linguae vasconum aldizkariaren sorrerako garaitik
dituzte gordeta Euskararen Aldeko Sailak antolatzen zituen
haurrei egiten zitzaizkien euskara azterketetako agiriak,
argazkiak, diplomak… eta bertso txapelketetakoak. Erakusketan ikusgai dira.
Testu zahar garrantzitsuenak ondokoak dira: Leireko
kartularioa, Martin de San Martinen eta Matxin de Zalbaren gutunak, Joanes Leizarragaren Testamentu berria-ren
itzulpena, Joan Amenduxen epitafioa, Lazarragaren eskuizkribua, Pedro Agerre 'Axularren' Gero, Bonaparteren
mapa, erronkarieraz idatzitako dotrina bat eta Nafarroako
Forua.

Nafarroako Artxibategian, otsailaren 15etik
martxoaren bukaerara arte
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Aberatsak
beti aberats

Nagore
Irazustabarrena
Uranga

F

francesco rosselli

lorentzia, 1427. XIV. mendeko krisi ekonomiko eta demografikoaren
ondoren, hiria berpizten ari zen.
Burgesiak gora egitearekin bat eta haien
mezenasgoari esker, Florentzia Errenazimentuaren habia izan zen. Eta arteaz gain,
ekonomia ere loratu zen, nagusiki artilearen merkataritzari esker. Horretan jarduten zuen une horretan agintean zegoen
Albizzi familiak. Baina ordurako Medicitarrek beren garroak zabalduak zituzten,
Cosimo Zaharraren eskutik (1389-1464);
handik urte gutxira, Medici familiak hiriko agintea lortuko zuen eta ez zuen hiru
mende luzez askatuko.
Zehazki urte horretan, 1427an, hirian
errolda bat osatu zuten zerga-bilketarako
eta bertan xehe jaso zituzten hiritarren
ondasun eta diru-sarrerak. Duela urte batzuk, zergadunen datu horiek digitalizatu
eta online jarri zituzten. Aukera hori baliatuz, Guglielmo Barone eta Sauro Mocetti italiar ekonomistek XV. mendeko datuok 2011koekin alderatu dituzte.
800 abizenekin lotutako diru-sarrerak aztertu eta egungo Florentzian
gehien irabazten duten bost izenen zerrenda osatu zuten, besteak beste. Gero,
1427ko erroldan bost abizen horien sarrerei, ondasunei eta lanbideei buruzko
informazioa bilatu zuten. Eta emaitza
argigarria da: zerrendako bost abizenetatik lau (lehenengo lauak) batez bestekotik gora zeuden 1427an diru-sarre-

Florentzia XV. mendean. Hiriaren planoa asko aldatu da 600 urtetan; hiriko familia
aberatsanen zerrenda, aldiz, ez

rei dagokienez, eta horietatik hiru %10
aberatsenen artean. Eta zein dira abizen
horiek? Ikerlanean A, B, C, D eta E letraz
izendatu dituzte, pribatutasuna medio.
Alegia, 600 urtetan, hainbat setio, Napoleonen kanpaina, Mussoliniren diktadura eta bi mundu gerra igarota, ezer
gutxi aldatu dela ondasunen banaketan.
Baina Barone eta Mocettik diote beren
ikerketaren emaitza ezin dela orokortu.
1986an Gary Becker eta Nigel Tomes
ekonomistek zera zioten Human Capital
and the Rise and Fall of Families liburuan:
“Arbasoek bildutako ondasun gehienak,
onerako eta txarrerako, hiru belaunaldi-

tan deuseztatzen dira”. Horren arabera,
Florentzian gertatutakoa salbuespena
litzateke.
Baina duela urte batzuk Gregory Clark
eta Neil Cumminsek antzeko ikerketa egin
zuten Ingalaterran (Surnames and Social
Mobility in England, 1170–2012) , eta zortzi mendetan (28 belaunalditan) eliteko
familia gehienek beren estatusari eutsi
ziotela erakutsi. Clarkek zortzi herrialde
erantsiko zituen beste lan batean (The Son
Also Rises, 2014): Suedia, AEBak, India,
Taiwan, Japonia, Korea, Txile eta Txina.
Guztietan ondorio bera atera zuen: iraganeko aberatsak gaur ere aberats direla.

Lehertu gabeko
munizioa albiste
Italiako defentsa ministeritza

Duela bizpahiru aste, Erromako Ciampino aireportua hainbat orduz itxi zuten Bigarren Mundu Gerrako lehergailuak topatu zituztelako (argazkian).
Handik egun batzuetara, haur batzuek,
ibaian imanez arrantzan ari zirela, garai
bereko granada bat “harrapatu” zuten
Hanburgon, herdoilduta eta segurtasun-krokagailua galduta. Bi kasuetan
Martxoak 2, 2019

ez zen zauriturik izan eta anekdota gisa
tratatu zituzten albistegietan.
Aldiz, 2017an pertsonen kontrako
minek 2.000 hildako eta 4.000 zauritu
inguru eragin zituzten eta lehertu gabeko errazimo-bonbek ia 300 pertsona hil
zituzten.. Baina horiek guztiak Erromatik eta Hanburgotik urrun daude eta ez
dira albiste.

KULTURA І 39

Martxoak 2, 2019

40

motatik
lore

Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

Z

uretik ezpala baino gehiago sortzen da; besteak beste,
esaerak... Baina esaerak hala dio: zuretik ezpala. Errotarriaren bira: hazitik landarea, landaretik hazia. Era askotara jaso dute atsotitz horren esanahia; horietako asko Gotzon
Garatek. Prest gozamenerako?
Nolako zura, halako ezpala. Nolako enborra, halako ezpala.
Hazitik bihia. Halako tupati, halako arnorik. Haltzaren zainetik, haltza. Nolako arbola, halako fruta. Ametzaren zuztarretik
lizarrik ez. Hazitik hozie. Kalboa kastatik eta haltza zepatik.
Sagarrondotik gerezirik ezin bil. Egur bateko ezpalak. Haritzak
zozpala beretarikoa. Motatik flor. Arantzaren sustraitik pagorik
ez. Ziritik zotza, zotzetik ziria. Haritzaren sustraitik pagorik ez.
Hazitik landarea. Zur beretik ziria. Hazitik bihia, xotzetik ziria,
berrotik martxuka. Hazitik bihia eta zuretik ezpala, badugu nori
iduri. Laharraren umea, martzuka. Haltzaren ondoan haltza ernetzen da. Mairan okerretik ez da iguin zuzenik. Mahatsondo
onak, mahats ona. Mahasti onak, mahats ona. Zozpolak dirudi
bere egurra, eta egurrak bere ezkurra. Azak berea kirtena, haritzak bere erikoa ozpala.
Animaliak eta bere kumeak erruz erabili dira antzekotasun
ia beti genetikoa azaltzeko. Ahuntzetik antxumea. Ahuntz ugerdunek, aker ugerdune. Nolako aita-amak, halako seme-alabak.
Nolako aintzinekoak, halako gibelekoak. Aita astoa, semea
mandokoa. Aita katua, semea mixina. Ama pika, semea ergela.
Martxoak 2, 2019

esaerak hala dio: zuretik ezpala. Era
askotara jaso dute atsotitz horren
esanahia; horietako asko gotzon garatek.

Ardiaren umea beti arkumea. Zelako astoa, halako astakumea.
Azeriak kastatik buztana gorria. Gizon kirtenaren semea, astakirtena. Partzatik zorria. Nolako belea halako umea. Aurrekoak
nolako, ondorengoak halako. Aurrekoaren antzekoa, aurrekoaren atzekoa. Azeriaren umeak azerikumeak. Luki kume azeri.
Bele beltz, umea beltz. Belearen arrautzetarik, usakumerik ez.
Belearen umea, belakumea. Eperraren umea mendizalea. Kastaz du erbiak izikor izatea. Erroiaren arrautzak usakumerik
ez. Zelako katua, halako mitxina. Katuaren umea, aztaparkari.
Kastatik kondea. Aintzinekoren bat lapur, ondorengoren bat
ebasle. Lebatzaren kumea, lebazkumea. Mika nolako, umea
halako. Oraren umea, txakur. Otsoaren umea otsokumea. Pikaren umea ñabar. Pikak gorra gorra, umeak hala-hola. Pikaren
umea, ohoin. Pikaren umea, pika. Saguaren umea, sagukumea.
Sugearen umea, sugekumea. Trikuaren umea arantzekin jaiotzen. Gizaki onak fruitu onak. Behin ere ez da hazten txepetxa
antzarretik. Zakurrak ez du katukumerik egiten. Zozoa beltz,
umea ere bai.
Etxeko beste gaiek ere eman dute. Haria halako, arilla halako.
Iturri gazitik ur gezarik ez. Badauka nori iduri atalak lapikoari.
Larrutik hedea. Nolako gaia, halako emaitza. Nolako ehuna, halako oihala. Narea onagatik ez da gauza gaixorik. Nekea da beleaz aztore egitea. Odoletik leinua, izerditik dirua. Nolako oihala,
halako soinekoa. Zelan baita oihala, halako mendela.
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arabako campuseko baratze ekologikoa

unibertsitatean ere
baratzetik ikasten

EUSKAL HERRIKO
AGENDA

martxoak 8

astigarraga
Sagarrondo moreak Sagardoetxean.
Harituz taldeak, emakume
sagardogileen laguntzarekin,
Sagardoetxeko sagarrondoak morez
jantziko ditu, eskuz ehundutako
estalkiekin. “Sagardoa eta emakumea”
erakusketa ikusgai egongo da
Sagardoetxean.

martxoak 9

Garazi
Zabaleta

A

rabako Campuseko Baratze Ekologikoaren proiektua duela zortzi
urte inguru jarri zuten martxan,
hainbat irakasle horrelako espazio baten
beharraz ohartu zirenean. Proiektuak
lehen pausoak orduan eman bazituen
ere, duela bost urte eman zuen jauzi garrantzitsua: unibertsitate ondoan dagoen komentuari lur zati bat alokatu eta
bertan hasi ziren baratzea lantzen.

baratzea ikasgai eta ikergai
“Ikasleentzako natura gela behar genuen, eta aldi berean, honelako gune batek bestelako erlazio ereduak sortzeko
eta ikerketarako aukera berriak ere eskaintzen dizkigu”, dio Dani Zuazagoitia
irakasle eta baratzeko partaideak. Euskal Herriko Unibertsitateak jasangarritasuna sustatzeko duen Campus Bizia
Lab proiektuaren baitan dago Arabako
baratzea.
Proiektua hiru lerrotan jorratzen dute:
lehena ikasgai praktikoena da: fakultate guztietako ikasleek praktiketarako erabiltzen dute baratzea. “Esaterako,
lurra aztertzen duten ikasleak ari dira
praktikak bertan egiten”. Bigarren lerroa
ikastaroena da: baratzegintza ekologikoarekin lotutako ikastaroak antolatzen

baratzea praktikak, ikastaroak
eta ikerketak egiteko erabiltzen
dute unibertsitateko ikasleek.

dituzte urtero. Eta azkenik, ikerketaren
lerroa dago: “Psikologiaren mundutik,
didaktikarenetik, soziologiarenetik…
ikertzeko beste eremu bat da hau. Esaterako, nolakoak dira ikasleen arteko,
eta oro har, gizakion arteko harremanak
horrelako inguruneetan?”.

hiri baratzegintza bultzatzen
Aurten ere “Hiri baratzegintza ekologikorako hastapen ikastaroa” antolatu dute
Campuseko baratzean. Unibertsitateko
ikasle, irakasle eta langileek lehentasuna
duten arren, edonorentzat irekia egonen
da. Martxotik aurrera, zortzi saio egingo
dituzte, eta alde teoriko eta praktikoa
izanen ditu: nola diseinatu eta landu ortu
ekologiko bat, zeintzuk diren mantenu
lanak, nola aprobetxatu hondakin organikoak konpostaren bidez, zeintzuk diren sasoiko produktuak, landareen eta
gure osasuna nola uztartu… hamaika irakaspen jasoko dituzte partaideek.
Eta ortutik jasotzen dituzten produktuekin zer? Honela dio Zuazagoitiak:
“Neguko bankala jartzen dugu normalean: ilarrak, babak, tipulak, berakatzak
eta abar jasotzen ditugu. Eta, gehienetan,
ikasleak eurak dira baratzeko fruituak
etxera eramaten dituztenak”.

oñati
Zuhaitz azoka herriko plazan
eta herriko ekoizleen azoka
Berdura plazan.

martxoak 11

gasteiz
Gutxiago gehiago da: deshazkunde
ekofeminista. 17:00etan Etxanobe
Jauregian (Santa Maria 11).

martxoak 13

hendaia
Euskal itsas bazterreko natura
ondarea ikusgai. 9:00etan Merkatuan,
Errepublika plazan.

martxoak 13

lizarra
Aralar: Mundua leku den lurra
filma. 19:30ean
Udal Aretoan (Golem zaharra).

martxoak 14-15-16

zornotza
Agroekologia sinposioa
barnetegian. Martxoaren 4 baino
lehen eman behar da izena.
Izena emateko:

94 623 27 30 edo
www.ehnebizkaia.eus webguneko
formularioa beteta.
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www.BiziBaratzea.EUS
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ASTEKO PORTADA HAUTATUA

1976ko abenduaren 5a

argiak 100 urte

zeruko argia eta argiako bertso jarriak

Xanti Zabala "Lexo"ren emaria

Zeruko Argia eta Argian 40 bertso
sorta jarri zituen Xanti Zabala Lexok
hogei urtez (1967-1987 urte artean).

koldo izagirre

A

rria II.ak, Mindegiak eta Arria III.
ak ordezkatu gintuzten Australia,
Amerikako Estatu Batuak eta Kanadaren aurka aizkoran. Eta alde handiz
utzi genuen atzean anglofonoen triunbiratua. Estatubatuarrek, gainera, bertan
behera utzi zuten lana, amaitu ezinik.
Euskaldunok txapeldun aizkoran ere,
garaile izatea baitzen gure patua.
Aurreko igandean jokatu zen aizkora
txapelketa honetan oinarritu bide zen Antton Olariaga portada egiteko: enborra,
aizkora. Laster “ospatzekoa” zen Espainiako Erresumaren Konstituzioari agurra, adioa edo ezikusia egiteko Erreferendumak jarritako puntua zen botokutxa.
Horrela esanda, erraza dirudi ideiatik
irudirakoak.
Enborra zutik dago ordea, Lluis Llachen
L’Estaca baino zatiaz irmoago. Eta haren
gainean botokutxa. Aizkoradunak, bestalde, ez dirudi aizkolaria, izan liteke gau
eskolako irakaslea, metalgintzako sindikalista edo aldian behingo kolaboratzailea Zeruko Argian, euskaldun korriente
-kontziente bat. Osagarriak bere gisara
antolatu ditu artistak, horrek ematen dio
kategoria. Botokutxa hutsa dago, geuk
bete behar genuke, ados, demokrazia
frankista onetsiz edo ukatuz.
Enbor irmo bat. Aizkora. Gure patua
garaile izatea baitzen… edo ez izatea.
Martxoak 2, 2019

Miren Osa Galdona

Z

eruko Argia-n 60ko hamarkadatik aurrera eta Argia “berriaren”
lehen hamarkadetan idatzizko
bertsoak argitaratzen ziren astero. Xanti
Zabala Lexok, aldizka baina hogei urtez jardun zuen kolaboratzen, 1967tik
1987ra eta 40 bertso sorta jarri zituen.
Gai zorrotz eta zehatzak aukeratzen zituen eta bertso umoretsu nahiz hunkigarriak idazteko joera zuen. Azken hauen
adibide dira zendu berritan Uztapide
lagun zaharrari eta bere amari eskainitako bertsoak. Euskararen defendatzaile
sutsua zen Lexo, eta hitz gogorrak erabili
izan zituen, esaterako, erdara hutsean
ziharduten herritarren aurka; Euskaltzaindiaren hainbat erabakirekin ere ez
zen batere ados egon, eta hala adierazi
zuen Argian argitaratutako bertsotan
1983. urtean.
2012an hil zen Irunen, eta omenaldia
egingo diote Hondarribian martxoaren 16an (ikus ondoko orrian Itsaso
Zubiriaren artikulua). Besteak beste,
Zeruko Argiari agur esanez argitaratu
zuen sortatik bost bertso hauek kantatuko dituzte egindako lanaren aitortza
gisa. 1980. urtekoak badira ere, gaur
egun ere berdin kantatu daitezke (sorta
osorik argia.eus webgunean Argiaren
Barrenak blogean dago irakurgai).

Zeruko Argiaren hiletara nator,
ama bat hil denean bezalaxe jator.
Zu zer izana zaren gaur nahi nuke aitor:
nire espresioen oihartzun emankor.
Eskertu nahi nizuke, badizut hainbat zor.
Orain hogei bat urte lehenengo bertsoak
agertu zenizkidan zabalduz besoak.
Batzuek gazi eta besteak gozoak,
astindutzen baikaitu bizi-erasoak.
Ez zenidan ez gutxi lagundu gaixoak.
Euskaraz eman duzu betitik notizi,
hainbat euskalduneri eginaz gutizi.
Euskal prentsa, halere, ezin ongi bizi,
izan ere nork egin dizugu girizi.
Kulpa botzen erraz da Madril ta Parisi.
Kontzientzi atean jo nahi dut aldaba,
gure egoera hau bidezko al da ba?
Euskara zain dezagun inondik ahal bada,
Zuberoko ertzetik jo arte Araba.
Ea berpizten dugun seigarren alaba.
Ama, hil zara baina alaba hor dago,
ausarditsu jokatuz jo digu hordago.
Argiak izan beza laguntza gehiago,
gure etorkizuna bestela akabo.
Beti beharko dugu erdaran esklabo.
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ARGIA JENDEA

AZOKA
AZOKA.ARGIA.EUS

xanti zabalari omenaldia martxoaren 16an

Bertso idatziei ahotsa
emateko garaia

berdea da more berria
liburu AURKEZPENAK
Martxoaren 7an / Baiona / 20:00
Manu Robles-Arangiz Fundazioaren
egoitzan (Cordeliers karrika 20,
Baiona ttipian).
Martxoaren 11n / Iruñea / 19:00
Katakrak (Kale nagusia 54).

Itsaso Zubiria Etxeberria

I

kusi al dituzu ondoko orriko bertsoak, irakurle? Ezagun al duzu Xanti
Zabala? Nik, aitortu beharra daukat,
orain arte ez nuen aditzerik. Ez naiz
bertsozale sutsua, ez dut gehiegi maite
txapelketetara joatea –eta mesedez, ez
nazatela gurutziltzatu BEC-era joateko
sarrerak hiru hilabete lehenago erosten
dituzten bertso-fans-ek–. Baina piztu
dit interesa 2012an zendutako bertsolari honen omenez Hondarribian antolatu den kantaldiak.
Ezaguna da Txingudi bueltako bertso munduan Zabala sendia. Xanti bera
lauzpabost urtez Txingudiko bertso-eskolan irakasle ibilitakoa zen, eta seme
gazteena ere, Abel Zabala, eskolak ematen aritzen da, kantatzeaz aparte. Bertso idatzietan ondare handia utzi zuen
Xanti Zabalak, eta berak ezagutu ez bazuen ere, 2013an bere bertsoekin osatuta Auspoa argitaletxeak argitaratutako
Udaberriz liburuan oinarritu dute kantaldia. Eskualdeko bertso-eskoletako kideek eta inguruko lagun eta ezagunek
bertso-bilduma horretatik berreskuratutako 14 bertso-sorta abestuko dituzte.

Bertan izango dira Argiako kazetariak
ere, Zeruko Argian eta Argian idatzita
utzitako sorta bat kantatzeko intentzioz.
“Omenaldia prestatzeko liburu osoa
zukutu dugu, eta kantaldiari begira
Xantiren bizitza islatzeko bertso-sortak hautatu ditugu”, adierazi digu Aitor
Errazkin antolatzaileetako kideak. “Bere
bizitzako ibilbidearen bilduma da Udaberriz, eta guk horretan oinarrituta ibilbide horren laburpen bat egin nahi dugu
kantuz”, jarraitu du. “Landutako gai desberdinak aukeratu ditugu, eta teknikoki
aztertuta guri egokienak iruditu zaizkigun bertsoak”, dio. “Zorrotza zen bertsokeran, eta errimaren zorroztasunera
makurtzea gustatzen zitzaion”, azaldu
du Errazkinek, “garaiko gai sozialak landu zituen bere bertsoetan, eta erritmo,
errima eta doinuen azpian gordeta utzi
zuen bere pentsaera”.
Eskualdeko bertso eskolek antolatu
dute martxoaren 16ko emanaldia. Lezoarra sortzez, Irunen bizi izan zen Xanti Zabala; eta omenaldia Hondarribiako
Itsas-Etxea auditoriumean egingo zaio,
arratsaldeko 18:30etik aurrera.

arabako bertso txapelketa
finalaurrekorako
sarrerak musutruk
Martxoaren 16an

Dulantzin jokatuko da finalerdia.
Harako lau sarrera jarriko ditugu musutruk
otsailaren 7an, osteguna, 10:00etan.

nola da “musutruk”?
Ostegunetan 10:00etan jartzen ditugu
Argia Jendearentzat musutruk dauden
gaiak eta zozketarik gabe, bizkorren
eramaten dituenarentzat dira.
Ondasunak banatu ditzagun, urtean
musutruk gai bat hartzea eskatzen da.
Denon esku dago Argia Komunitatea
elikatzea, bakoitzak ahal duena
besteen esku musutruk jarrita.
Martxoak 2, 2019
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Libertimendua Iruñean

Badator
kokoa!
Zomorroa da kokoa, bakterioa, intsektua.
Izaki inozo, zoro, ganoragabea. Arrotza den
hori, desberdin den hori, zu ez zaren hori.
Edo, nork begiratzen dizun, zu zeu ere izan
zaitezkeena, akaso. Koko deitzen omen zieten
Nafarroa iparraldeko ibarretako herritarrek
hegoalderago zeudenei: Baztangoek
Lantzekoei, Lantzekoek Odietakoei... Batzuek
besteei, Kokoerrira heldu arte: Iruñera.
testua eta argazkia I irati majuelo itoiz

I

zen horrek inspiratu du martxoaren
3an Iruñean eginen den libertimendua:
Iruinkokoa. Baina zergatik libertimendu bat, non eta Iruñeko Alde Zaharrean?
Baxenabarretik datorren inauteria izanik
ere, mugak iragateko gaitasuna izan du
maiz, baina oraingoan Iruñeko elkarte
euskaltzaleei egotzi behar diegu errua.
Zaldiko Maldiko, Euskaldunon Biltoki,
Karrikiri eta Dugunaren arteko elkarlanak piztu zuen inauteriei beste elementu
bat eransteko ideia. Ez da Iruñetik Iparraldera begira jartzen diren lehen aldia,
hor baitago Bidador, Iruñeko euskaldunak pastorala aurrekari gisa, baita urteetan elikatutako harremanak ere. Iruinkokoa, baina, lau elkarte horiez harago doan
ekimena da, izan ere, komunitate txiki bat
antolatu da libertimenduaren prestaketaren baitan. Komunitate euskalduna eta,
bereziki, gaztea.
Gazte horietariko bat da Ihitz Iriart
Casenave, logistika taldean buru-belarri aritu dena azken hilabeteetan. Haren hitzetan, ekimenak Alde Zaharreko
Martxoak 2, 2019

Iruinkokoa libertimenduan parte hartuko
duten arizaleak, entsegu batean.

inauteriei beste dinamika bat eman nahi
die, tokikoa eta tokikoek sortua, bertako
identitatearekin lotura indartu nahi duena eta egunean bertan dibertsioa helburu izanen duena. Libertimenduen gisako
esperientzia asko daude Euskal Herrian,
antzerkia eta dantza oso presente egon
baitira beti herri ugaritako tradizioetan, Nafarroa hegoaldeko paloteadoetan,
esaterako. Tradizio hori Iruñera hurbildu nahi izan da ekimen honekin, orain
arte herri antzerki horrek ez baitu pisu
handirik izan. Iriarten ustetan, aukera
polita izan daiteke aurtengo proposamena, euskara plazara ekarri eta inauteriei beste buelta bat emateko. Izan ere,
urteari errepaso satirikoa egiteaz gain,
libertimenduak inauterien jatorriari egiten dio keinu: boterea kolokan jarri, mugak zeharkatu, gizartearen ordena irauli.
Eta hori, gazteek euskaraz sortua, euskaratik eta euskararendako. Iraultza txiki
bat, azken finean.
Iruinkokoaren muntaketan libertimenduak zein paloteadoak izan dituz-

te inspirazio-iturri, eta naturala denez,
erabaki askotan horien arabera gidatu
dira. Ekimenaren bidez, harremana ere
estutu egin dute Baxenabarreko libertimendu sarean dabiltzanekin: iaz hango
emanaldiak ikustera joan ziren, aholkua
eskatu zaie, eta haiek ere etorriko dira
Iruñera, Iruinkokoa ikusi eta elkarrekin
bazkaltzera. Hala ere, asmoa ez da izan
bertakoa hartu eta Iruñera ekartzea, ez
du libertimenduen edo paloteadoen kopia huts bat izan nahi. Iruñeko kulturaren bidez eta Iruñean inspiraturik sortu
da: bertako pertsonaiak gorpuztu dituzte eta jaikialdiak tokiko gai, erreferentzia eta moldeekin osatu; jarri dituzte,
beraz, Iruinkokoa errotzeko zimenduak.
Inprobisatua den guztiak atzetik bere
lana baduenez, hilabeteak pasa dituzte talde-lanean prestatzen. Libertimenduak berezko egitura du, lau-bost jaikialdi egiten dira eta bakoitzean patroi
bera errepikatzen da: dantza-antzerkia
-bertsoak. Hori dela eta, sortzaile talde
bakoitzak bere kabuz landu du liberti-
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menduan eskaini beharrekoa, nahiz eta
ezin dugun ukatu sorkuntza-prozesuak
komunitate txiki bat sortu duela ezinbestean: bakoitzak du bere funtzioa
Iruinkokoan, bakoitzak bere interes eta
bere mugak, baina denek behar dute
elkar libertimenduak funtziona dezan.
Ekosistema bateko harreman-sarea dirudi. Alde batean daude koko-xuriak,
dantzariak, plaza lehenbizi hartuko
dutenak. Dantza berriak sortu dituzte
propio inauterirako, Iruindarrak jauzia
kasu. Eta dantza berria osatzeko, musikak ere berria behar du izan. Berria eta
berritzailea, dantza-tradiziotik urrun
mugitzen diren Iruñeko zenbait musikarirengana jo baita laguntza eske. Jazzaren eta jauzien arteko negoziazio-prozesuak luze jo badu ere, emaitzak ez omen
du inor epel utziko.
Bestalde, koko-xuriek koko-beltzak
behar dituzte ezinbestean, plaza azkar
ostuko dieten izaki baldarrak, kontraesanak azaleratuko dizkieten zirtzilak.
Indarra dute koko-beltzek, bizkortasu-

na, grina eta, bereziki, lotsa gutxi. Ideiak
ere, faltan izaten dituzte batzuetan, eta
horiek eskaintzen saiatu da idazle-taldea. Urtean zehar pasatakoari begirada
kritikoa eman eta nork bere buruaz barre egiteko heldulekuak oparitu dizkiete idazleek, koko-beltzek horiekin nahi
dutena egin dezaten gero. Elkarrekin
egon dira azken asteetan testua ekintzara ekartzen eta ekintzak hitz bihurtzen.
Baina, horrez gain, lagunak ere behar
dituzte kokoek, edozein zirtzilkeritan
laguntzeko prest izanen duten kokofauna, eta goizeko kalejirako pertsonaiei
bizia emanen dien taldea. Baina nondik
atera dantzari, zirtzil, eta pertsonaia denentzako jantziak? Inauterian gaude eta,
nola ez, zomorrotu beharra dago. Denen
meneko ibili da horretan jostun-taldea,
izan dotore zein zarpail, denek joan nahi
baitute apain igandeko zitara. Badira
ere, azken momentura arte ekosistema
horretatik kanpo egonen direnak: bertsolariak. Haiek izanen dira publikoaren
ahotsa, jaikialdi bakoitzaren ostean iku-

sitakoa komentatu, kritikatu edo goratuko dutenak. Baina ez dira Iruinkokora
informazio gehiegirik gabe joanen diren
bakarrak, koko-xuri zein koko-beltzek
ere sorpresa asko izanen dituzte, ez baitakite zehatz-mehatz zer eginen duten
besteek.
Komunitate bat jarri du martxan
Iruinkokoak, baina taldea bere horretan
ez da aski, eta publikoa behar du. Libertimenduak ez du balio emanaldia ikusi, kritikak jaso, zirtzilen txantxak jasan
eta erreakzionatuko duen publikorik ez
badu. Hala, Iruinkokoaren bidez, inauterietan parte hartzeak eta parte izateak
duen garrantziari ere balioa eman nahi
zaio. Ez da publikoa ikusle arruntzat
hartu nahi, butaka batean eserita edo
desfile batean begira egon daitezkeenen gisa. Iruinkoko osoaren parte izanen dira ikustera doazenak, interakzioa
etengabea izanen baita kalejiran, puska-biltzean, emanaldian eta bazkarian,
noski. Badira, beraz, Iruinkokoa ikustera
joateko aski arrazoi.
Martxoak 2, 2019
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Gorka Bereziartua Mitxelena

A

ntzezpena apartekoa zen, uste
dut mundu guztia egon zela ados:
2004an Der Untergang (Hondoratzea) filmean Adolf Hitlerren larruan
sartu zenean, Bruno Ganzek goia jo
zuen. Baita polemika eragin ere, pelikulak lider naziaren azken egunak erakusten baitzituen Berlingo bunker batetik
ia atera gabe, zaharkitua, bere onetik
aterea, amildua, lider sendo gisa agertu
nahi eta ezin, sortu gura izan zuen inperioa pikutara joaten ari zelako bere
azken maniobra militar inpotenteak gorabehera. Hitler domestiko bat bihurtua Ganz. Hitler humano bat.
Barkabera izan gabe –pelikulak ez
baitu nazismoaren gramo bakar bat
ere zuritzen–, gizatasuna azpimarratzen duen erretratu horrek pitzatu egiten du hedabideek eta zinemak azken
mende erdian diktadore alemaniarrari
buruz eraiki duten kontakizuna, gutxi
gorabehera gaizkiaren pertsonifikazio
Martxoak 2, 2019

goren eta kasik bakarra bihurtu duena
eta nazismoa fenomeno isolatu gisa
aurkeztu, II. Mundu Gerraren ondoren
iraun duten tendentzietatik bereizita.
Hitler fikzionatu daiteke noski
–lehenago ere beste askok egina zuten–, baina errepresentazio-erregimen zorrotz baten arauak bete behar
dira kontuak debaterik eragin ez dezan: Ganzek ñabardurarik gabeko
deabru bat antzeztu izan balu, ez zen
eztabaidarik izango; ezta parodia chaplindar bat egin izan balu ere, lasaigarria egiten baitzaigu XX. mendeko Europak ekoiztu duen produktu humano
ankerrenetariko bat kaiolatuta ikustea
aurreikusteko moduko ezaugarri batzuen barruan. Segurtasun-distantzia
bat ematen digu, kontrol sentsazioa.
Baina, era berean, gauzak asko konplikatzen ditu, asuntoa bada ulertzea
nola iritsi zen Hitler izan zena izatera.
Estereotipoak gauza praktikoak

izan daitezke batzuetan, baina arteak
harago joan daitezke, arteek urrunago
joan behar lukete, eraikitako errealitateak marko bat daukala erakutsi
eta, ahal bada, haren ertzak bilatu.
Errepresentagarria denaren mugak
esploratu. Neurri batean behintzat,
Der Untergang-ek lortzen zuen hori,
Hitlerren aurarik gabeko mediokritatean eta arrunkerian azpimarra jarriz
eta zure buruari egin nahi ez diozun
galdera bat planteatzeko posibilitatea
eskainiz: zertan naiz antzekoa pantailan agertzen den gizon horrekin?
Otsailaren 16an hil zen Bruno Ganz
eta notizia askotan gogoratu da Oliver Hirschbiegelek zuzendutako pelikula horretan egin zuen lana. Ez dira
gutxiago izan, ordea, filmeko eszena
konkretu batetik abiatuta azken urteetan sare sozialetan egin diren memeak gogora ekarri dituztenak, Der
Untergang inoiz ikusiko ez duten mi-
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topikotik harago gogoratu
beharko litzatekeen aktorea
XXI. mendeko lehen hamarkadan Adolf Hitler
hezur-haragiztatu zuenean itzuli ziren begi asko
Bruno Ganzengana. Ordurako ordea, bere karrera profesionaleko antzezpen onenak eginak
zituen. Ale bat nabarmentzeagatik, 1987koa da
Der Himmel über Berlin (Berlin gaineko zerua) pelikulan Win Wendersek zuzenduta egin zuen papera. 1970eko hamarkadatik Alemaniako zinema berritu zuten zuzendariekin orpoz orpo aritu
zen –Wendersez gain, gogoratzekoa da Werner
Herzogek zuzendutako Nosferatu-n Klaus Kinskirekin partekatu zuen protagonismoa–. Lan
egin zuen nazioarteko beste zuzendariekin ere,
Éric Rohmer edo Francis Ford-Coppola adibidez.
Zeresan handia eman duen Lars Von Trier-en The
House That Jack Built (2018) eta oraindik estreinatu ez den Terrence Malick-en Radegund izan
dira egin dituen azken pelikuletako bi.

laka lagunek Youtubeko kapsulengatik
ezagutzen baitute aktorea. Alemanezko jatorrizko bertsioan entzun dute
oihuka, aktualitateko gairen batekin
lotutako azpitituluz lagunduta, kontsumo azkarreko umore digitalaren
topiko bihurtuta.
Meme horien mekanismoa situazionistek hain gustukoak zituzten détournement-en berdintsua da: testuinguru
diferenteetako osagaiak elkarrizketan
jarri, kasu honetan irudiak eta azpitituluetako hitzak, osagai bakoitzak
bere kabuz sortuko ez lukeen efektu
bat lortzeko, konbentzionalismoarekin puskatzen duen zerbait, adierazleen mutazio kreatiboa.
Baina Guy Debordek eta konpainiak
mota horretako esperimentuak proposatzen zituzten, hain zuzen, ohiko
formen bidez errepresentagarria zena
baino harago joateko asmoz. Helburua sistemak ekoiztutako imajinarioa

gainditzea zen, haren diskurtsoa hackeatuz nolabait esateko. Eta antzeko
mekanismoak erabili arren, Hitlerren
eszenaren remix digitalek justu kontrakoa egiten dutela iruditzen zait,
konbentzionalismo berri bat sortzen
dutela, ikusleari ukatuz agerikoa denetik harago joateko aukera –pentsatzeko aukera bera–. Ez dute gaitasun
subertsiborik, eragin dezaketen sorpresa bigarren ikustalditik aurrera
agortuta dago eta Naomi Kleinek No
Logo liburuan zioena baieztatzen da:
marra oso fina da détournement-aren
iraultzatik ezarritako ordenak egin dezakeen errekuperazio sinbolikora.
Ganzek protagonizatutako eszena
horrekin egin diren moldaketek sistemaren logikara makurtzen dute zerbait gehiago esatera iritsi zen antzezpena, historiako gaizto totala loser bat
bihurtuta erakustea baita oinarrizko
premisa. Galtzailearen figuraz egiten

da barre, ez hainbeste hark ordezkatzen duen proiektu politiko totalitarioaz. Eta beraz, Hitlerren paperean
nor jartzen den guztiz aleatorioa da:
VOXen inguruko norbaitek –Voxista?
Voxer? Vox-bunny? Nola deitzen zaie?–
jar dezake independentista bat edo
komunista bat Hitlerren paperean eta
muntaiak berdin funtzionatzen du.
Sareko eztabaidetan argudioak
pentsatu eta bestearenak entzuteko
lana hartu ordez “zapla” bat bestearen
atzetik botatzea bezala da: kultura biralean berehalakotasun-sentsazioak
gehiago balio du beste ezerk baino.
Zineko eszena batek balio du harekin
egin daitezkeen bertsio parodikoak
adina. Mundu digitalak birringailu
erraldoi bat dirudi, aurretik existitu
den guztia irensten eta txiki-txiki eginda uzten. Aktore bikain bat jan berri
du: txiste txar baten hondakina geratuko da.
Martxoak 2, 2019
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LIBURUA

Trama filosofikoak

Aldi baterako

Manu Lopez Gaseni
Pamiela, 2018
Poesia

Igor Estankona

M

anu Lopez Gasenik lehen poema
liburua du Aldi baterako hauxe,
azaletik bertatik hasita klasizismoari emana, idazkeraz ere neurritsua,
kultua eta erreferentziaz betea. Michelangeloren esklabuen antzera, poetak
ere bizitza guztian idatzia baina atera
gabea zeukana atera du kenduz-kenduz:
“Munduaren ifrentzua/ ikusi dut/ mirailaren beste aldean/ untxi zuriaren
xerka./ Une horiek guztiak/ denboran
galduko dira/ malkoak euripean bezala.// Amaiera baino lehen/ esateko ordua zen”.
Liburu honek badu kritika sozialik.
Badu, halaber, lirismoaren puruz eta
poesia deskriptiboa eginez edertasun
formala bilatzeko helburu bat ere noizbehinka. Igartzen zaio metafisikarako
joera, baita. Baina poesia filosofikoa beMartxoak 2, 2019

gitandu zait batez ere, zentzu hertsian.
Aspaldi irakurri gabea nengoen pentsamenduan hain sakon ari den lanik, hain
harrituta geratzen denik eskulturekin,
poetekin, denborarekin.
Errepasoa egiten zaio hemen bukatu
gabe utziko dugunari. Heriotzaz eta haren gaindikoaz badaude erreferentzia
bat baino gehiago. Gu zer garen barruntatu gura luke idazleak, zergatik bizi garen hausnarrean, zergatik den enigma
bat azken puntuaren ostean datorrena.
Apenas dagoen pertsonaiarik, ezpadira
soslaiak: gaixo dagoena, alter ego bat
edo beste, norbere eskuak, umeak…
“Aienatu da kantua/ joan dira koloreak/ zuritasuna da nagusi.// Eguzki-argiaren isla ote/ ontziko oihaletan?/
Ez hilik/ ez bizirik/ eldarnioan baizik”.
Horrela iragaiten dira poemak. Ez dute

denborarik, ez espaziorik. Gehien-gehienak zerebroaren linboan dute emozioa
bilatzen, gehien-gehienak diskurtsoaren
materia dira. Figura literariorik gabeko
asmakizun hauetan, beraz, kontraesana
eta esana bilatu behar dira, ez hainbeste
lorea eta suhartasuna.
Poemak ez dira informazioz eta tautologiaz hanpatu horietakoak. Ez dira,
ezta, Florentzian idatziak cinquecentoan. Nahiz eta zapore eta eite bat badaukaten pizkundekoa eta, esan dugun moduan, asmo bat filosofikoa, aski
arruntak eta aski samurrak dira. Material erabiliekin gai betierekoen gainean
idazten diren era honetako liburuak,
ostera, hutsalegi gertatzen dira maiz.
Niri behintzat iruditu zait sarritan poetak ez daukala berririk zer erantsi, eta
originalik zer opatu.
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diskoa

Emozioen soinu
banda itzela

Galder Izagirre

Eta edertasunaren
lorratzetan
biluztu ginen

Lisabö

Bidehuts, 2018
Lisabö taldeko kideak: Eneko Aranzasti, Jabi Manterola, Xabi Zabala, Borja Toval,
Sergio Gonzalez eta Karlos Osinaga.
Joxi Ubeda Goikoetxea

S

oinu laino trinkoa eta sendoa eraiki du Lisabök. Emozioen soinu
banda eder bat, itzela. Tentsioa da
nagusi, eustea. Intentsitatea, energia.
Amorrua, ernegazioa, amildegiaren ertzean egotearen sentsazioa. Une batzuk bortitzak eta basatiak dira, zarata,
ekaitza eta iluntasuna nabaritzen dira,
eta beste batzuk leunagoak eta samurragoak, eta barealdia eta argitasuna
ageri dira.
Post-hardcore kutsuko doinu gordinak dira, askotariko osagaiekin. Arretaz entzutea merezi du, behin baino
gehiagotan, entzunaldi bakoitzean
beste zerbait deskubritzeko, hamaika
xehetasun eta ñabardura baitaude, eta
Lisabören soinu lainoan ongi murgiltzeko eta emozioak azaleratzeko.
Bere diskorik onenetarikoa da, one-

na ez bada. Lan dotorea, oso ongi osatua. Azala eta mamia. Dena bat da. Kantetan gitarrek, baxuek, bateriek, celloak
eta ahotsek osatzen duten multzoa bezala, edukia eta aurkezpena osagarriak
dira erabat: kantak, doinuak, hitzak,
soinuaren kalitatea, azala, eta hitzak,
argazkiak eta diskoa egiteko prozesuaren gainerako nondik norakoak biltzen
dituen liburuxka.
Zazpi urte iragan dira aurreko lana
kaleratu zutenetik, eta taldeko partaideen artean aldaketa batzuk izan
dira. Ivan Zabalegik eta Joseba Poncek
taldea utzi dute, eta grabazio saioetan
Aida Torres eta Maite Arroitajauregi
aritu dira Karlos Osinaga, Jabi Manterola, Eneko Aranzasti eta Xabi Zabalarekin, eta Santi Noainek eta Okene
Abregok ere parte hartu dute kolabora-

tzaile modura.
Halaber, Martxel Mariskalek idatzi dituen hitzak bikainak dira, eta lan
osoa ederki biribiltzeko, Ramon M. Zabalegik egin ditu liburuxkan ageri diren argazkiak.
Diskoa aurkezteko emanaldietan,
Karlos, Jabi, Xabi eta Enekorekin batera, Borja Toval (Sacco) eta Sergio Gonzalez (Izaera, Sorkun) ariko dira. Zalantzarik gabe, ikusteko, sentitzeko eta
bizitzeko moduko saioak izango dira.
Besteak beste, martxoan, apirilean,
maiatzean eta ekainean ariko dira Donostiako Intxaurrondo kultur etxean,
Gasteizko Jimmy Jazz aretoan, Iruñeko
Indara aretoan, Bilboko Kafe Antzokian, Sarako UsoPop Festibalean, Bartzelonako Primavera Sound jaialdian
eta Portoko Nos jaialdian.
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Barearekin
batera dator
ekaitza

Ainara LeGardon eta banda
Noiz: Otsailak 11
Non: Gasteizko Baratza Aretoa
Hurrengo kontzertuak:
Martxoaren 29an: Oñatiko Beratu jaialdia
Martxoaren 30ean: Markina-Xemein

testua I Marta Sendiu Zulaica
ARGAZKIAk I Dos por dos

B

ateria jolearen hats hartzeek tempoa markatzen zuten
heinean, dunbalaren oihartzunak entzulearen bihotz taupadak bizkortzen zituen. Oihu eta soinu distortsionatuek
belztutako areto ilunaren jarraibide ziren Ainararen ezpain
gorriak. Eta hirukotearen elkar ulertzea zen begi kliskei eusteko oinarria.
Ezpaingorridunaren adats beltz luzeak mugimendua eskatzen zuen kontzertuaren lehen momentutik. Bizitzan joko
lukeen azken bateria izango balitz bezala eskatzen zion dunbalak Hectorri, esaterako “La Isla (hasta quebrar)” abestian .
Hala ere, baxuaren oharkabeko presentziak barnebiltzen zuen
bandaren dotorezia.
Gitarraren zaratak bilatzen zuen zikintasunaren edertasuna. Gure esku dauden tresna guztiekin hots berriak esperimentatu zituzten belarriek; “Témpano” abestian soinu ezberdinen
nahasketa agerian utziz. Modu progresiboan abestia zarata
bilakatu, eta bat-batean amaituta.
Isiltasuna apurtzen zuten hots lizun eta ostikoen artean
“Agota” agertu zen. Gitarraren eta bateriaren arteko koordinazioa agerian uzten duen abesti mantso bezain zail horietako
bat. Ainararen ahotik xuxurlaka ateratzen ziren hitz gordin eta
Martxoak 2, 2019

leunek higatzen zituzten azalak, memelotasunaren mundura
eramanez, hipnotasunera.
Batzuetan nahikoak dira ahotsak, gitarrak eta intentsitate
aldaketak, abestietan harrapatuta gelditzeko, baina bateria eta
baxua gehituz gero, berezitasun liluragarri batera bidaltzen
zaituzte.
Zarata bitxien mundu paralelo batean barneratuta, non, eszenatoki gainetik begirada kentzea ezinezko misioa bilakatzen
den. Giro lainotsu horretan dago LeGardonen gitarra jotzeko
dotorezia. Haren eskuinean zinta-oihartzun baten presentziak,
oharkabean harrapatzen zaitu. Sekula entzun gabeko soinu
arraro bezain txundigarriak eragiten ditu Ainarak. Lehenengo begiratuan tramankulu zahar eta arrunta iruditzen duen
horrek, intentsitatea eta kementasuna ematen dizkio oholtza
gaineko ikuskizunari.
Rock independentea, amerikar, folk eta blues kutsuak dituen lan honek, xehetasun txikienetan begirada jartzen du eta
kalitatea lehenestea du helburu. Artista honen intimismo subjektiboaren kolektibotasunean datza hasiera batean arrotza
iruditzen zaizun kontzertuak, baina amaieran miresmenera
itsasoratzen zaituena.
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EGILEA i Ana Zambrano

Hitz gezidunak
Zaparrada,
erauntsia
----------Hondartza
txikia

Zelai,
belardi
----------Azala

Osatu
aditzaren
erroa
----------E.Herrian
Euskaraz

Zakur
----------Bakoitzaren
jokamolde

Abeltegia,
itoia

Pil-pilean
prestatzen
da
----------Upelak,
upak

... Aristi,
eguraldi
gizon
----------Iruzur

Gordespena
----------Dauka
Harri fin
mota
----------Barruko
alde

Zangoak
----------500
erromatar
zenbakiz
Goiko
tokira
----------Dago

Hemen
dagoena

Renioa
----------Pertsonaiaren
abizena

Nori
atzizkia
----------Jarraigo,
ahuku

Dani Blanco

Esku itxia

Mutu
----------Pertsonaiaren
izena

-----------

Bi gehi bi
----------105
erromatar
zenbakiz

-----------

Kiloa
----------Txanpon

-----------

Haur
hizkeran,
musu
----------Trebeki

Maiz,
sarritan
----------Konparazioatzizkia

Izan ezik,
salbu
----------Nire

Bizkaiko
udalerria
----------Apaiz nagusi
judu

Anperea
----------Desagertutako
ugaztun

Ikusi (laburdura)
----------Erdi hitzelkartetan

Jatorriz
Euskal
Herrikoa
den karta
joko
Mega
----------Kontsonante bikoitza

Ezinezko
----------Sakona ez
dena

Desiratu
----------Potasioa
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1. Hutsa
2. Uziak
3. Tiuta
4. Sator
5. Akara.
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1. Akatsa.
2. Gogo biziak.
3. Txioa.
4. Ugaztun itsu.
5. Nardo.
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Zeharretara eta goitik behera,
hitz bera.
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Sudokua
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Pierre Blanc
lur banaketei so

“Lurraren kontzentrazioa
dakar liberalizazioak”
Munduan izandako gatazkek usu puntu komuna
dute oinarrian: lurren banaketa txarra. Bakar batzuen
eskuetan kontzentraturik kausitzen delako laborarien
lan tresna. Ohartarazte honek balio du Afrikako, Ekialde
Hurbileko, Hego Ameriketako zein Euskal Herriko
gatazka sozio-ekonomikoak ulertzeko. Historiari
begiratu eta gaur egungo errealitatea analizatzen dabil
Pierre Blanc unibertsitarioa, beti egoera hobetu eta
gatazka politikoak saihestu nahian.
jenofa berhokoirigoin

Lurra, gatazken oinarri
“Bakeak nau interesatzen, horregatik
naiz geopolitikari begira. Geopolitikaz
interesatzen garenean biolentzia dinamikez interesatzen gara. Ekialde Hurbila eta Mediterraneoan zentratzen naiz.
Lurraren eta uraren gaiak zein heinetaraino determinanteak diren ohartzen
gara lurralde hauei begiratzean. Baina
funtsean, munduko beste eskualdeetan ere dinamika berak ageri dira; nire
sustraietan oihartzuna duten dinamikak, laborari semea izaki”
Martxoak 2, 2019

Lurren jabetzea eta gosetea
eskutik doaz.
2008az geroztik areagotuz doan
Land grabbing-az gehien hunkia den
kontinentea dugu Afrika eta justu,
goseteaz gehien hunkia dena ere
dugu. Ez da baitezpada lotura zuzenik, gosetea urrunagotik datorrelako.
Baina, korrelazio hau ezin dugu gorderik utzi, batez ere gosearen arazoa
konpontzeko Afrikan inbertitzen dabiltzala diotenen parean. Ezin ditugu
hori erraten utzi, ez delako horrela.
Lekuko laborantza garatuz dezakegu
arazoa konpondu, laborariak lagunduko dituzten laborantza politika nazionalen bidez.
Ohidura zuzenbidea bost axola
zaie inbertitzaile hauei.
Kolonizaziorik egon ez den Afrikako
herrietan du ohidura zuzenbideak
presente segitzen. Estatu modernoek usu haien esku hartu dituzte
lurrak, laborariek ohidura zuzenbidearen bidez segitzen dituzte erabiltzen. Kontua da estatu horiek ez
direla beti akasgabekoak eta inber-

titzaileei saldu edota ematen dizkietela eremuak. Larria da, presio
handia dutelako kanpoko inbertitzaileek.
Kolonizatuak izandako beste
eremu guztiak ere ditu Afrikak.
Magrebera iritsi ziren frantses kolonoak, hegoko Afrikara nederlandarrak eta britainiarrak, sartu eta
lur guztiak bereganatu zituzten.
Oraindik gaur egun sendi dira ondorioak. Begira Hego Afrikara, lurraren gaia sekulan baino gehiago Cyril
Ramaphosa presidentearen agenda
politikoan da. 1994ko bozketak irabazirik, Nelson Mandelak ez zuen
lur erreforma erradikalik pasa nahi
ukan, kohesio nazionala zaintzeko. Denbora pasa da eta ondorengo
presidenteek ez dute Mandelak zeukan onespena. Lurren banaketa justu bat bideratzeko hautua egin du
Ramaphosak, justizia bera delako
jokoan. Kontua da ez dela nolanahika egin behar. Begira Zimbabwen,
bortxaz bideratu dute eta gosetean
hondoratu da herria.
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Baionan burutu Alternatiba egunetan egon zen Pierre Blanc, iazko urrian.

Zein da bide egokia?
Afrikarren lur eskubidea segurtatu
behar dela erratea oso ongi da, jabetza
tituluak banatza oso ongi da, sosegua
ekartzen dietelako laborariei. Baina
historiari so egin behar zaio, iraganeko
irakaspenei! Laborarien alde doan laborantza politika handinahirik ez bada
marrazten, goiz ala berant salduko dituzte haien lurrak, laguntzarik gabe zailegia zaielako irautea.
Autoritarismoaren ala iraultzen
oinarrian usu dugu lurra.
Momentu agropolitikoak deitzen ditut
gertakizun horiek. Oraindik oso landa
eremuko eta nekazaritzako jendarteetan hori horrela da. Afrikan, Erdialdeko
Amerikan zein Asian, lurraren banaketa
txarra daukagun lurraldeetan. Alde batetik, lur-oligarkiak haien interes ekonomikoak babestu nahian dabiltza eta
bestetik, lurra eskuratu ezinean dabiltzan laborarien protestak ditugu. Adibide asko dugu, baita Europan ere, Espainian ala Italian demagun, gehiegikeria
autoritario anitz uler dezakegu lurraren
prismari begiratuz.

Politikaren zein erlijioaren haritik
begiratu ohi diogu Ekialde Hurbilari.
Alta hor ere lurra dago usu oinarrian.
Oso gaizki banatua izan da lurra Ekialde
Hurbilean, bereziki otomanoek XIX. eta
XX. mende hastapenean lurra pribatizatzeaz gain, bakar batzuen esku metatu
zuten. Egipton ere, otomanoez bereizi arren, lur bipolarizazio ikaragarria
gertatu zen 1952eko iraultza denboran.
Iranen berdin. Hots, hainbat gertakizun
politiko ezagunek egoera hau dute oinarrian. Haatik, badira herri batzuk, Libia
edo Palestina demagun, non ez den horrelako erreformarik egon. Lur banaketarik egon ez izanak oraindik ondorio
politikoak dauzka.
Demokraziarik ez da lur banaketa
justurik ez bada.
Lurren banaketaren eta egonkortasun
politikoaren artean lotura zuzena dagoela erakusten digu historiak. Begira
AEBei eta Kanadari, demokrazia garatu ahal izan dute paisaia sozio-agrario
nahiko berdinzale batean. AEBetan izan
zen lehen aldian baldintzen berdintasunaz harriturik agertu zen Alexis de

Tocqueville teorialaria. Berdintasuna
lurren banaketari ere lotua zen. Hori
diot argi utziz bazterturikoak kontutan
hartu gabe egin dutela; gogoan ditut beltzak, izena zikinduak edota sarraskituak
izan diren populu autoktono guztiak.
AEBetako egorkortasun demokratikoaz ari garenean, demokrazia zuriaren
egonkortasunaz ari gara.
Gure errealitateari ere so egin
diezaiogun.
Mundu guztian sendi den lurren kontzentrazioa pairatzen dugu. Batetik, geroz eta laborari gutiago dugu, lanbiderako bokazio txikia delako eta bestetik,
inbertitzea merezi duen aktibo errentagarri bihurtu delako lurra. Egonkortasunik eza ez da hain inportantea politikoki, Frantzian adibidez biztanleria
aktiboaren %2-3a delako laborari. Baina arazoa hor da.
Lurren kontzentrazioa nola saihestu?
Oso zaila da, baina bai ala bai lurraren
merkatua erregulatu behar da, lurraren
kontzentrazioa dakarrelako liberalizazioak.
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Soilik apaiz batek gainditu du
pederasten aurkako potrokoloa
idazteko hauta-proba

SAREAN ARrANTZATUA

Euskarazezdagoespazioariketakitto

Juan Kruz Lizundi ‘Arkakux’
du izena eta azterketan zakila
atera ez duen bakarra da
Hauta-probara apaizak, gotzainak eta
jolas-parkean gozokiak banatzen dituzten agureak aurkeztu direla jakinarazi du Eliza Katolikoak. “Pertsona
bakarrak gainditu du azterketa, eta
berak egin beharko du lan guztia”,
kontatu digu Jexux Maria Haurgaztegieta jainkoaren eledunak. “Orotara
20 eliz-gizon azaldu dira, baina lehen
19ak sotana igota eta eskuan zakila
zutela sartu ziren bulegora eta, noski,
horrela, kondoirik eta konfesatu gabe
ba… ezezkoa eman behar izan diegu.
Hogeigarren hautagaia deseroso sumatu dugu, eskuak poltsikoan, hatzak
urduri mugituz. ‘Satanas, geldi!’ egiten zuen mar-mar etengabe. Kristoren
lana egin beharko du”.

Irudia: Argibel Euba – Galdakao

Hau da euskara
birziklatzea

Arkakux, aginte zakila jaso berritan

Hondarribiko sugea gezurrezkoa zela
baieztatuta, Ertzaintza plastiko beltzen atzeko
animalien bila hasiko da
Hondarribiko bizilagunak aztoratuta
ibili dira herrian Gabongo sugegorri
pozoitsua zebilen notizia zabaldu zelako. Ertzaintzak albistea faltsua dela
baieztatu ostean, animalia pozoitsuen
aurkako protokoloa bertan behera
geratuko zela espero zuten, baina ez
da hala izango. "Behin hasita, urtero emakumeak alardean ateratzearen
kontra plastiko beltzen atzetik pozoia
botatzen aritzen direnak harrapatzen
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saiatuko gara", adierazi du sortu berri den Ertzain Feminista Transmarikabolloen Sindikatuak. Kalez kale
patruilatuko dute eta alarde diskriminatzailearen aldekoak detektatzean,
sarea botako diete.
Ertzaintzaren buruzagiek ekimen
horrekin bat egiten duten jakin nahi
izan du Beranduegik, baina hori jakin
nahian euskaraz galdetu diegunean
isun bat jarri digute.
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