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Martxoaren 14an urtea bete da Marielle Franco Rio de Janei-
ron tiroz hil zutela. Hiltzaileek argi utzi nahi zuten feminista, 
beltza, lesbiana eta antikapitalista izatea eta LGBT herrita-
rren eta emakume beltzen eskubide zibilen alde borrokatzea 
garesti ordaintzen dela. Baina are argiago erakutsi dute os-
tiralean Euskal Herriko eta mundu osoko 'Marielle' guztiek, 
'Bolsonaro' ororen aurkako txertorik onena ez isiltzea eta 
kalera harro ateratzea dela. Irudian: Rioko inauterietako 
txapelketa irabazi duen eskolak ekintzailea oroitu du milioi-
ka lagunen begiradapean.

ARGAZKIA I BRAZIL photo pRESS
testuA I AXIER LopEZ

Lute como Marielle
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ARGIA

UPNk otsailaren amaieran iragarri zuen Nafarroan PPrekin joango dela da-
tozen apirilaren 28ko Espainiako hauteskunde orokorretan eta maiatzaren 
26ko udal eta foru hauteskundeetan. Orain UPNk proposatu dio Ciudadanosi 

elkarrekin joatea bi hauteskundeetan eta Ciudadanosek onartu egin du. UPNren 
izenpean joango dira bietan. Ciudadanos foruen aurkakoa da eta behin baino gehia-
gotan iragarri du boterera iritsiz gero hauek ezabatuko lituzkeela, baina UPNk dio, 
itunak independentistei egin nahi diela aurre eta Ciudadanosek bazterrean utziko 
lukeela foruak ezabatzearena. Edozein modutan, adibidez, Albert Riverak Valen-
tzian asteburuan esan duenez, gobernura iristen bada eskoletako testu-liburuak 
Madrilen egingo dira eta ez autonomia erkidegoetan.

Ezkerrean ere badira mugimenduak, lehenbiziko aldiz ERC eta EH Bildu elka-
rrekin aurkeztuko direlako Espainiako Legebiltzarrera. Ez dute argi oraindik zein 
formularekin, baina bai talde bateratua izango dutela Espainiako Kongresuan. Egia 
esan, oraindik aurreakordioa da, baina ez dirudi oinarriek ezetza emango diotenik 
erabakiari. BNG eta beste indar batzuk ere akordiora hurbildu nahi dituzte. Maia-
tzeko Europako hauteskundeetarako, esaterako, hiru indarrak elkarrekin doaz.

Legealdian zehar Nafarroako Gobernua sostengatu duten Geroa Bai, EH Bildu, 
Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerrak, halaber, Senaturako elkarrekin aurkeztuko dire-
la iragarri dute iragan asteburuan.

EAJk Europako hauteskundeetan zer egingo duen airean da. Ohikoan CiUrekin 
joan da, baina hau desagertu ondoren, PDeCATek erabaki du bere hautagaia Carles 
Puigdemont izango dela eta astekari hau itxi dugunean, oraindik ez dago garbi ho-
nen aurrean jeltzaleek zer egingo duten. 

Mugimenduak, 
hauteskundeetako 
hautagaitzetan

BErrIz ErrOTuLAzIO 
ErrALDOIA INgELEs 
HuTsEAN. TurIsmOArEN 
IzENEAN, NAzIOArTEkO 
EkImENEN IzENEAN, 
puBLIzITATEArEN IzENEAN, 
ArTEArEN IzENEAN... 
DONOsTIAr EuskALDuNAk 
ETxEAN ArrOTz

@AsierBA85

gAINErA, ANTOLATzAILEEk 
km guTxIrA ALDAkETA 
kLImATIkOA ArEAgOTukO 
DuEN ErrAusTEgIA 
BuLTzATzEN ArI DIrA. 
C02A gEHITu CO2ArI AurrE 
EgITEkO. FOrmuLA BITxIA

@JulenBegi

BIDE BATEz: LurrA HONDATu 
ETA pErTsONEN BIzITzAk 
IzOrrATzEN ArI DEN 
ALDAkETA kLImATIkOArEN 
INgurukO kONFErENTzIArI 
kOLOrINETAkO LOgOTIpO 
INFANTIL HOrI jArTzEA 
IrAINgArrIA DA. BErTAN 
pArTE HArTzEN ArI DIrENEN 
zErrENDA ErE BAI

@AsierBA85

NOrmALA gErO ErAkuNDE 
BATEkO kOmuNIkAzIO 
ArDurADuNErAkO LAN 
DEIALDIAN INgELEsA 
ETA gAzTELANIA sOILIk 
mENpErATzEA EskATzEA... 
@rugbykogauzak

Martxoak 17, 2019
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GAIZKI ERRANKA EZ hANKA EZ BuRu

SANtI LEoNé

AduR LARREA
www.adurlarrea.com

ErrigOrA, EuskArA EtA ElikAdurA BurujABEtZA ArdAtZ dituEn EkiMEnA
Elikagaiak Euskal Herrian ekoitzi eta kontsumitzearen aldeko kanpaina abiatu du Nafarroa 
hegoaldeko ekimenak. “Elikadura-sistemaren gaineko erabakiak gure esku egon daitezen 

pauso txikiak ematen ditugu, borondatezko lanean oinarritutako sarean ehuntzen. 
Karbono-aztarna murrizteko, paisaia mantentzeko eta ekonomia bertokiratzeko asmoz gure 

aletxoa jartzen dugu; auzolana elikatuz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko distantzia 
laburtuz eta alde bientzat prezio zuzenak adostuz”. hIRuKA (2019/03/04)

txiki park 
navarra

Txiki Parketan, erraz ezagutzekoak diren koloreek osatzen 
dute mundua: horia hori da eta berdea berde, tarteko ña-
bardurarik gabe. Formak ere aise atzematen dira: leunak 

dira izaten, haurrei min ematen ahalko liekeen ertz edo puntarik 
gabeak. Azalera suabe eta beratz horien artean, umeek abenturak 
bizitzearen zirrara sentitzeko aukera dute, baina sekulan arris-
kuan egon gabe; gero gurasoei harro kontatzen ahal diete zeinen 
ausartak izan diren.

Aspaldi honetan, Nafarroari –oro har– eta Altsasuri –zehaz-
kiago– Txiki Park baten antza hartu diete nerabe harroputz zital 
zenbaitek: ilunantz moralik gabeko formek osaturiko eremu gisa 
hartu –demokraziaren argi itsugarria hemen, terrorismoaren 
eta haren lagunen sektarismo beldurgarria han– eta heroiare-
na egiten jostatzen dira, gero beren hedabideetan kontatzeko 
zeinen ausartak izan diren, xarmanki jakin arren inoiz ez dutela 
den arriskurik ttikiena ere izan. 

Neolitotik lauretan hogei amatxik bereizten gaituzten beza-
la, aspaldian, ETA artean aktibo zegoelarik, bizpahiru lagunek 
bereizten gintuzten ETAkide izatetik. Gaur, armak betiko isildu 
diren honetan, politikari demagogo, epaile konplize eta kazeta-
ri bufoi batzuen apetak bertzerik ez gaitu urruntzen terrorista 
imajinarioa izatetik.

Nolanahi ere den, Casadok eta Indak joan den astean Altsasun 
eman zuten espektakulua Espainiari begira egina izan zen, ez nafar 
hautesleei begira. Botoak lortze aldera, Nafarroa inolako lotsarik 
gabe kakazten ahal den lurraldea da, eta irri egiten ahal zaio Al-
tsasuko herritarren sufrimenduari, baldin eta horrek istant batez 
arreta mediatikoa ekartzen badu Espainia aldean.

Egunero gogoratu eta gogorarazi beharko genuke nafarretan 
nafarrenak omen diren horiek, UPNkoek alegia, jendilaje horrekin 
hautatu dutela gobernatzen saiatzea. 

“ZERTARAKO EKARRI ANTIPODETATIK ZAINZURIAK, 
HEMEN PRIMERAKOAK BADITUGU?”
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juAN MARI ARREGI

EKoNoMIAREN tALAIAN ANALISIA

Marrazki bizidun 
matxisten 
dekonstrukzioa

Adolescents.cat webgunean topatu dugu “Sekula ikusi dituzun bost marrazki 
bizidun matxistenak” zerrenda. Eta, hara non, lehenbiziko biak euskaraz ere 
eman/ematen ditu ETBk. Besteak ere, aski ezagunak dira gurean: Shin Chan, 

Doraemon, The Simpsons, SpongeBob eta Phineas & Ferb
Amaren figura maiz aipatzen da artikuluan. Ez da gutxiagorako. Zenbat eta zen-

bat marrazki bizidun edota telesailetan, ama da andere (etxekoandre) ipurterre 
zorrotz bat, eta aita eguna lanean (-edo) pasa ostean etxean kolpe zorrik jotzen ez 
duen tipo (pailazo) enrollatu hori?

Aipatu behar dira, era berean, Doraemon saileko Shizuka moduko emakumez-
ko pertsonaia hiper-sexualizatuak. Marrazki bizidunok ezagutzen badituzue, ziur 
badakizuela zeri buruz ari garen. Zentzu horretan, merezi du Pakito Ganbelaik 
Zuzeu agerkarian plazaratutako artikulua irakurtzeak: Doraemon, sexua, drogak 
eta matxismoa. Kontatzen du, besteren artean, Shizuka, hamar urteko neskatoa, 
hamaika ataletan biluzik agertzen dela; eta telesailak aurrera egin ahala, bere gor-
putza ez dela 10 urteko gazte batena (mutikoena ez da aldatzen).

ikuspEgi EZ nAturAlAk
Gisa honetako artikuluak irakurtzean, beti oroitzen naiz garai batean Iban Zal-
dua idazleak elkarrizketa batean esandakoez, komikietan emakumeek duten 
presentziaren eta rolaren inguruan. Seme-alabekin dekonstrukzio lana egiteak 
duen balioaz mintzo zen: “Ez da ezer bereziki konplikatua: kontua da ohartaraz-
tea emakumeen urritasuna, alde batetik, ez dela naturala, eta, bestetik, emaku-
meen rola, komiki askotan, estereotipatuta dagoela (…) Azkenean iristen da une 
bat non umeek berek barneratzen duten ikuspegi hori, gauzak ez direla ‘natu-
ralki’ horrela, beste era batean izan zitezkeela alegia. Zorionez, emakumeen rol 
ezberdinak areago azpimarratzen dituzten gero eta komiki gehiago dago eskura 
–gehienak, esan behar da, emakumeek idatzi edo marraztuak–, oraindik, maila 
absolutuan, gutxi izaten jarraitzen duten arren”. 

joN toRNER ZABALA

Bankuetako presidenteek, hala nola 
patronal handietakoek, euren en-
plegatuen aldarrikapen-mugimen-

du orori indarkeria erabiltzea egotzi 
izan diote (grebak, pankartak, “obrero 
kaleratua, nagusi urkatua” eta antzeko 
simulazioak…), baita gizarteko beste 
sektore anitzi ere, askotan “estortsio te-
rroristaren” pare jarriaz, ETAren zer-
ga iraultzailearen antzera. Bada, gaur 
bankarien biolentziaz hitz egingo dugu, 
zehazki BBVAko presidenteak erabilita-
koaz. Francisco Gonzalezek (FG) ez zuen 
eskrupulurik izan Estatuaren estolda
-zuloetako agenteak erabiltzeko –Villa-
rejo komisarioa zen haietako bat– eta 
akziodunei lapurtutako milioika euro 
bideratzeko, ustez bankuaren kontrola 
bereganatu nahian zebiltzanen kontra 
egiteko.

Eskura ditugun datuek diotenez, 
Sacyr taldea saiatu zenean FG presiden-
tetzatik kentzen 2004-2005 artean, ho-
nek erabaki zuen enpresariak, minis-
troak eta kazetariak espiatzeko sarea 
sortzea. Villarejo komisarioari eman zio 
lan hori, eta zenbait pertsonari xantaia 
egiteaz gain, gezurrak eta kalumniak 
jaurti zituen –hau da, biolentzia–. Dirua 
erruz erabili zuen: komunikazio siste-
maren ITC edo maletak 500.000 euro 
balio zuen. Hainbat kalkuluren arabera 
bost milioi euro ordaindu zizkion Villa-
rejori gerra zikina egiteko.

FG iritsi zen BBVAren presidente 
izatera garbitasun eta gardentasuna 
aldarri hartuta: Neguriko buruzagiak 
bankutik kanporatu zituen paradisu 
fiskalekin zuten erlazioagatik. Orain, 
haren kontrako salaketak baieztatzen 
badira, bera izango da estortsioa era-
bili eta lapurtutako diruz gerra zikina 
sustatu duena. Bankariaren biolentzia. 
Aste honetan Bilbon egingo den BBVA-
ko akziodunen batzar nagusiak zerbait 
egin beharko luke. 

Bankari 
baten 
biolentzia
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OpOsIzIOEN EskANDALuA. Jon Darpón Jaur-
laritzako Osasun sailburuak dimititzen ez 
badu, Urkulluk kargugabetu dezala nahi du 
EH Bilduk. Hala, koska bat harago eraman 
du Elkarrekin Podemosen dimisio eskaera. 
Martxoaren 21ean bozkatuko du EAEko Le-
gebiltzarrak Darpónen gaitzespena.

ALTsAsu. Espainiako Auzitegi Nazionaleko 
Apelazio-Salak berretsi egin ditu Altsasuko 
gazteen kontrako 2 eta 13 urte arteko espe-
txe zigorrak, salbu eta Iñaki Abadena (hiru 
urte murriztu dizkiote). Terrorismo deliturik 
ez dagoela berretsi arren, “larrigarria” erantsi 
diote, “diskriminazio ideologikoagatik”.

LIBuru sALTzAILEEN sArIA. Harkaitz Cano-
ren Fakirraren Ahotsa eleberriak irabazi du 
Nafarroako liburu saltzaileen 2019ko saria, 
euskarazko lanen atalean. Liburu saltzai-
leen gomendio moduan aurkezten dira sari 
hauek eta 17 dendaren artean eztabaida-
tzen eta adosten dituzte.

JM
I

AXIER LopEZ

Filipinak izena Felipe II.a Espainiako 
Enperadorearen omenez jarri zio-
ten uhartediari. Magallanes eta Juan 
Sebastian Elkanoren espedizio mi-
litarrak hasiera eman zion lau men-
dez luzatu zen Espainiako koroaren 
menpeko morrontzari. Orain, Rodri-
go Duterte presidente ultraeskuinda-
rrak Filipinak izenaren ordez uhar-
teentzat Maharlika proposatu du, 
espainiarren etorreraren aurretik 
erabilitako malaysierazko izen bat.

“Espainiar 
morrontzaren 
zantzuak” ezabatu 
nahi dituzte 
Filipinetan

1543

1543an jarri zieten espainiarrek 
uharteei “Filipinak” izena, Elkanoren 
osteko espedizioaren buru Ruy López 
de Villalobos konkistatzaileak. Aurre-
rago, Zumarragako konkistatzaile ba-
tek kolonializazio prozesua amaitu 
zuen: 1571ean Filipinetako uharte 
gehienetara espainiarren kontrola 
ezartzea eta egungo hiriburu Manila 
sortzea Miguel López de Legazpik gi-
datu zuen. 

OinOrdEtZA kristAuA
Dutertek adierazi duenez, oinorde-
tza espainiar eta kristauari lotutako 
izena da Filipinak, eta horregatik he-
rrialdean bizi den (nagusiki Minda-
nao irlan) komunitate musulmana 
baztertzen du.

ERRAUSTEGIAK BADAUZKA TxIMINIAK
DONOSTIA. Zubietako erraustegia tximiniarik gabekoa izango ote zen? Hala iradokitzen 
zuten GHKk eta Gipuzkoako Aldundiak obrak hasi aurretik zabaltzen zituzten ordena-
dore bidezko irudiek. Egunotan, ordea, labeak sudurren aurrean dauzkaten Usurbilgo 
herritarrek begi hutsez ikusi ahal izan dituzte bi tutu erraustegiaren sabaian: horra txi-
miniak. Argazkian, Usurbilgo herri gunea ikus daiteke labeetatik bi kilometro eskasera 
eta tartean Oria ibaia eta erriberak. Oso metro gutxira dago Landaberri ikastola.

pinuen gaitza

1.050
hektareatan oxido kuprosoarekin tratamendu 
esperimentala egiteko asmoa dute Eusko Jaurlaritzak eta 
EAEko foru aldundiek. Naturkonek salatu du horretan 
tematuta daudela euskal instituzioak, nahiz eta Madrilek 
ez duen baimenik eman aire bidez pinudiak oxiko 
kuprosoz tratatzeko. Hori egiteak “ingurumen kalte larriak” 
eragin ditzakeela ohartarazi du Naturkonek.
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pELLo ZuBIRIA KAMINo 

Fukushimako haurrek ere badute 
‘ingurumen gunea’, kutsadura 
zein polita den ikasteko

Ingurumenaren sormen Gunea deitzen da eta bertan Fukushima 
probintziako haurrek ikasten dute nola bizi den gizakia irradiazioen artean 
betidanik. Antzeko erakusketa gehiago badira, eskualdeko bezala Japoniako 
gobernuek antolatuak. Diote agintariek fukushimatarrek desdramatizatu 
beharra daukatela duela zortzi urte piztu eta oraindik itzali ez zaien 
amesgaiztoa, munduak ikusi duen hondamendi atomiko handienetakoa. 

Maxime Polleri energia atomikoan 
berezitako antropologo iparra-
merikarrak The Atomic Scientist 

Bulletin-en plazaratu berri duen arti-
kuluaren amaieran dio: “Japonian egin 
dudan denborak ahaztu ezinezko esze-
na bat utzi dit memorian: haur baten 
irribarre gardena irradiazioa nola blo-
keatu lehiaketa irabazi ostean. Muti-
koak asko ikasia zuen arren erradioak-
tibitateaz, oso gutxi zekien irradiazioen 
arriskuen konplexutasunaz. Niri burura 
etorri zitzaidan Dr. Strangelove filmeko 
azken eszena, Kong jenerala zaldi gai-
nean bezala eserita hegazkinetik jaur-
titako bonba atomikoaren bizkarrean, 
‘Yee Haw!’ oihuka”. 
 Pollerik aipatzen duen filma Dr. Stran-
gelove or: How I Learned to Stop Worr-
ying and Love the Bomb da [Strangelove 
doktorea: Nola ikasi nuen beldurra galdu 
eta bonba  atomikoa maitatzen], gazte-
laniaz eta frantsesez ere eskaini zuten 
Peter Sellersen 1964ko satira beltz go-
goangarria, mundutarrok bizi ditugun 
arrisku larrienez industriak eta aginta-
riek desinformatzeko daukaten trebe-
ziaren irakasgai.
 Urte eta erdi eman du Japonian Ma-
xime Pollerik, funtsean Fukushiman, 
herritarrek ingurumen gaixotu batean 
nola bizirauten duten aztertzen. Eta  The 
Atomic Scientist Bulletin-en laburbildu 
du hango agintariek, kutsadura atomi-
koarekiko beldurra ezabatzeko aitzakian 
umeak nola doktrinatzen dituzten erra-
dioaktibitatearen onaz.

 Haur eta gaztetxoentzako Fukushima-
ko agintariek eraiki dute Ingurumenaren 
Sormen Zetroa. Dena ei da gozoa bertan, 
sarreran hipopotamo itxurako masko-
ta batek ongi etorri gisa denei ematen 
dizkien besarkadetatik hasita. Guraso 
gazteak dira bertaratutako gehienak, be-
ren seme-alabekin, Fukushimako hon-
damendi nuklearraren biktima izatera 
kondenatuak betirako.
 Irradizioen arriskuak nola gutxitu 
ikasteko, bisitariek parte hartzen dute 
jolas batean, zeinetan kutsadura jaurti-
tzen duen iturri batetik babes daitezkeen 
ezkutu birtual bat osatuz: “Pantaila in-
teraktibo baten aurrean haurrek beren 
mugimenduz blokea ditzakete alfa, beta 
edo gamma izpiak. Hori eginez puntuak 
irabazten dituzte eta, jolasaren amaieran, 
tanto gehien bildu dituena txapeldun. 
 Aurrerago, haurrei irakasten zaizkie 
2011ko hondamendiak zer nolako iso-
topoak isuri zituen zentralak, “baina ba-
tere beldurrik ez emateko moduan iru-
dikatuta. Afixak eta komikiak erabiliz, 
239 plutonioa eta 137 zesioa bezalako 
partikula erradioaktiboak giza irudi xar-
mangarriz beztituta ageri dira. Partikula 
bakoitza bere ezaugarriekin, batek be-
giak marroi, besteak orrazkera berezia. 
Baina inon ez dute aipatzen isotopo ho-
riek osasuna kaltetu dezaketenik, minbi-
zi arriskuak handituz, esate baterako”.
 Bestalde, jolasa kanpoko irradiazioez 
baizik ari ez denez, haurrek ez dute inon 
ikusiko 137 zesio partikulak irentsita 
horiek beren soinetan, gihar edo orga-

noetan bezala geneetan, eragin diezaie-
keten kalterik. 
 Fukushimako zentral nuklearreko ez-
tandaren eta hondamendiaren ostean, 
Tokyoko gobernuak erabaki zuen herri-
tar batek urtean jasan zezakeen erra-
dioaktibitatearen gehienezko maila 
1-etik 20 millisiervertetara igotzea, eta 
hala jarraitzen du geroztik. Ingurumena-
ren Sormen Zentroak ez du aipatzen ho-
rrelakorik, alegia, zertan oinarritu diren 
agintariak erabakitzeko mundu osoan 
onargarria den irradiazioaren halako 
hogei jasan dezaketela japoniarrek. 

HEZIKETAZ MOZORROTUTA, 
PROPAGANDA
Gisa bereko beste zentro bat da Deskon-
taminazioaren Informazio Plaza, hau ere 
Fukushiman, hondamendiak  barreia-
tutako kutsadura garbitzeko sistemak 
azaltzen dituena, beti ere jolas bidez: 
miniaturazko etxe txiki bat kutsatuta 
dago, zuk pala batez bildu behar dituzu 
kutsagaiak diren pelotatxo gorriak eta 
zakutxo polit batean sartu. “Deskontami-
natzeak itxura arrisku gabea dirudi, inon 
ez da ageri kutsagaiok ukitu, arnastu edo 
irenstearen arrisku zantzurik, ez lan ho-
rretarako jantzi bereziz babestuta joan 
beharra dagoenik ere“.
 Japoniako Erradiologia Zientzien Ins-
titutuak hirugarren estrategia bat da-
rabil hondamendi nuklearra desdra-
matizatzeko: erradiazioak zientziaren 
eta teknologiaren aurrerapen harriga-
rriekin lotzea. Chiba hirian antolatuta-

pELLo ZuBIRIA KAMINo  @pellozubiria
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ko erakusketaren titulua zen “Gehia-
go jakin nahi dut. Zer egin dezakezu 
erradiazioekin?”. Hemen protagonistak 
dira kantzerraren kontrako borrokan 
erradiazioek ekarri dituzten onura han-
diak eta asmatu berri dituzten azken 
puntako eskaner eta besteek ekarriko 
dituztenak. 
 Aldiz, atomoaren arriskuez erakuske-
tan zerbait bilatzen dutenek “Fukushi-
maren eragina” gunera jo behar dute. 
Baina atal honek askoz erakargarritasun 
gutxiago du besteek baino. Lau afixa txi-
kik azaltzen dute deskontaminatze pro-
zesua, aipatu gabe kutsagai nuklearrok 
osasunean eragindako kalteak. Haurrek, 
noski, nahiago dute partikulen azelera-
gailu erraldoiak eta abar ikusi. Horietan 
erradiazioa ageri da gorputzean sartu 
eta barruan dagoen tumore gaizto bat 
hiltzeko gai den laguna.

 Zergatik horrelako komunikazio opera-
zioak? “Elkarrizketatu ditudan funtziona-
rio eta aholkulari teknikoek –dio Maxime 
Pollerik– esan didate Fukushiman ‘zurru-
murru gaizto asko omen dagoela erra-
dioaktibitatearen inguruan eta hori ger-
tatzen dela jendearen ezjakintasunagatik. 
Horregatik saiatzen omen da gobernua 
‘informazio egokia’ zabaltzen,  jendearen 
beldurrak bideratu eta Fukushimara be-
rriro lasai itzultzen laguntzeko”.
 Desinformazio operazio horiek ez dira 
Japonian asmatuak. Urte asko dira, Ge-
rra Hotzaren beroenean AEBetan zen-
tral nuklear eta arma atomiko berriak 
eraikitzen zituztenean, Walt Disneyk 
aurkeztu zuela Gure lagun Atomoa pro-
pagandazko filma. Askoz geroago, Txer-
nobyleko istripuak Ukraina eta batik bat 
Bielorrusiako eremu zabalak betirako 
kutsatu zituenean, atomoaren indus-

triak Ethos operazioa antolatu zuen hon-
damendiaren erdian bizi diren herrita-
rren normaltasun berria arautzeko. Plan 
bera ari dira aplikatzen Japonian gaur 
egun, Munduko Osasun Erakundearen 
konplizitatez, hainbat mediku konpro-
metituk salatua dutenez.
 Normaltasun irudia behar du Japo-
niak, bai hurrengo Olinpiar Jokoak arra-
kastaz antolatzeko eta, batez ere, japo-
niarrak ez sobera haserretzeko. Zortzi 
urte Fukushimako erreaktore nuklea-
rrak lehertu edo matxuratuta pitzatu 
zirela. 1.120.000 tona ur kutsatu meta-
tuta itsasora noiz jaurtiko zain. 22 milioi 
zaku bete lur kutsatu. Tiroide, leuzemia, 
birika eta abarretako kantzer kopuruak 
biderkatzen. Erreaktoreak berak orain-
dik kontrolatu ezinean. Kutsadura zabal-
du eta metatzen. Eta herritarrei etxeeta-
ra lasai itzultzeko deia. l

AtOMO lilurAgArriA
bI HAuR FuKusHIMAKO 
INGuRuMeNAReN sORMeN 
GuNeAN, IRRADIAZIOeN 
LAbORAteGIAReN AuRReAN.
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Dokumentalak izan duen harrerare-
kin hunkituta dago egilea. Donos-
tian eta Bilbon ematea ere iguri-

katzen du. Frantzian barrena zabaltzea, 
berriz, nekezago ikusten du, zabalkun-
dean diru asko behar baita: “Euskal He-
rriko lagunen lana baitezpadakoa izan 
da filma plazaratzeko: Mikel Epalza, Ge-
xan Lantziri, Pantxika Erramusperi es-
ker, besteak beste...”. Euskal Kultur Era-
kundearekiko (EKE) eskerreko hitzak 
ere adierazi dizkigu.

nor da pierre prouvèze?
Lyonen sortutako marseillarra naiz, lau 
urte nituela familia aldatu baikinen Mar-
seillara bizitzera. Irakaslea izan naiz bizi-
tza osoan eta hezkuntza aldarrikatu dut 
oroz gainetik. Marseillako iparraldeko 
auzoetan jardun nuen irakasle: banlieue 

delako aldirietan, auzo zailak eta gataz-
katsuak. Frantsesa erakutsi nien migra-
tzaileei. 54 metro koadroko gelan, 50 
atzerritar hizkuntza entzuten nituen. Lan 
dorpea zen. Zorionez, musika baliabide 
baitezpadakoa bihurtu nuen hizkuntza 
irakasteko. Kantak sortzen nituen –bes-
te lankideekin batera–, baita hitzak ere.  
Laupabost urterekin jada amak kantarazi 
gintuen eskolara bidean, musika erraie-
tan daramat txikitatik. Gero, helduaroan, 
1985ean, trenbideetako langilea eta per-
tsona xumea izan zen Alain Laurance-re-
kin Les Amis de Chansons de l’Evenement 
(Gertakarien Kantuen Lagunak) elkartea 
sortu genuen. 

Zein da elkarte horren izaera?
Jendartean baztertuta dauden sektoreen 
alde lan egitea izan da elkartearen ideia 

sorreratik. Egun ere, “dena ongi dago” 
entzuten dugu ingurune aberatsetan, 
baina guk oraindik ere, jende askorekiko 
arrazismoa eta kriminalizazioa senti-
tzen ditugu, bai etorkinekiko bai herri 
gutxituekiko. 1968 urte aldean, Euskal 
Herrian bizi zen zapalkuntza zela eta 
–Francoren diktadura garaian–, hainbat 
kanta idatzi genituen. Kantak bereziki 
karrikan abesteko eginak ziren. Horixe 
zen gure berezitasuna, kalean aritzea, 
“kalea hartzea”. Aste barruan lana go-
gotik egiten genuen, eta larunbat eta 
igandeetan, portu eta alde zaharrean 
jarduten genuen kantu kantari. 

irakasle laikoa izan al zara? Erlijioa 
nola bizi zenuen?
Erlijioa nire nerabezaroko heziketaren 
partea da. Seminarista izan nintzen sei 

pierre prouvèze
KANtuAK LILuRAtutAKO IRAKAsLeA

Oraindik ere sentitzen 
dugu kriminalizaziOa,  

bai etOrkinekikO  
bai herri gutxituekikO

Camarade curé filma euskal preso politikoei eskainia da, Kanboko 
Lorentxa Beyrie presoari bereziki. Urtarrilean estreinatu zen Donibane 
Lohizuneko Le Sélect zinematokian. Martxoan, Donapaleu, Donibane 

Garazi, Donibane Lohizune, Kanbo eta Maulen emanen dute berriz 
ere. Pierre Prouvèze egilea elkarrizketatu dugu kari horretara. 

TESTUA I MIKEL ASuRMENdI
ARGAZKIAK I dANI BLANCo
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urtez. Eliza utzi nuen eta hogei urte be-
tetzerako irakasle nintzen. Ezkerrekoa 
nintzen eta naiz, baina berezitasun ba-
tez: 1968ko maiatz ospetsuaren aurretik 
nintzen ezkertiarra. Alegia, ni eta nire 
ingurukoak ez ginen Alderdi Komunista-
ren aldekoak. Maoistak ginen batez ere. 
Gure borroka lurrari atxikia zen, auzo 
eta lantegietako borrokari lotua.  Auzoz 
auzo, lantegiz lantegi, atez ate ibiltzen 
ginen, baita laborarien inguruan aritu 
ere. Hala ere, aitortu behar dut, mili-
tantea izan arren, borroka hura zeregin 
“zaila” zen niretzat. Ohartu nintzen ez 
nintzela “borrokarako” jaioa, ez nintzela 
ohiko militantea. Kantua, musika eta hi-
tza hautatu nituen borrokatzeko.

Euskal Herriaren lehenbiziko berria 
noiz izan zenuen?
Hamabost urte nituela, 1963an, semi-
narioan nintzela. Henry Tomei apaiza 
ezagutu genuen, berak ordurako neu-
kan kantuarekiko grina areagotu zi-
dan. San Franciskotik [Kalifornia] eto-
rri berria zen, eta euskaldunei buruz 
hitz egin zigun. Eskatu genion euska-
raz abestea, baina berak ez zituen 
euskarazko kantak ezagutzen, 
alabaina, neska musikari 
baten partitura erakutsi 
zigun, baita hura abes-
tu ere.  5/8 delakoa 
euskal zortzikoa zela 
ikasi genuen, hau da, 
euskal dantzaren eta 
musikaren erritmo os-
petsua. Horixe izan zen 
euskaldunei buruz  izan 
nuen lehen ezagutza.
 Berantago, 1978-1979an 
euskal preso eta deportatuen al-
deko komiteetan parte hartu nuen. Mi-
kel Goikoetxea eta Martin Apaolaza 
errefuxiatuak Valensolesen konfinatuta 
zeuden, Espainiako Gobernuak haien es-
tradizioa eskatu zuen. Epaiketatik libre 
atera zirenean ni kanpoan nengoen eu-
ren zain, autoa zeukan bakarrenetakoa 
neroni nintzelako. Aix en Provencera 
eramatea eskatu zidaten. Mikel, Izaskun 
Ugarte bikotekidea eta Apaolazarekin 
egin nuen bidaia. Iritsi eta “zein da zuen 
lehen nahikaria?”, galdetu nien. “Izoz-
kiak jan nahi ditugu”, erran zidaten.

Camarade curé dokumentalean zen-
tratuko gara. noiz ezagutu zenituen 
filmearen oinarri diren Ez, ez dut nahi 
eta Camarade curé kantak?
Marseillako Toursky antzokian entzun 

nituen bi kantak lehen aldikoz, 1975ean. 
Colette Magnyk Camarade curé kantan 
Le pêtre interdit... (Debekatutako apaiza) 
abesten zuen gartsuki. Niretzat izugarria 
izan zen kantak zioena entzutea: “Ez, ez 
dut nahi halako zibilizaziorik”. Magny-ren 
kantaren baitan Gogor diskoaren Ez, ez 
dut nahi... entzuten zen, abesbatzaren 
ahotsean, ozenki. Lehen aldikoz euska-
razko hitzak entzutea zirraragarria izan 
zen niretzat, euskal errealitatea areago 
ezagutzea liluragarria izan zen guretzat. 
Orduan, gure gustuko kantariak François 
Béranger, Léo Ferré edo Jean Ferrat zi-
ren, eta horien artean Colette Magny.  
Gertakarien Kantuen Lagunak elkarteko 
kideek Camarade curé gure erreperto-
rioan sartzea erabaki genuen. Alabaina, 
azpimarratu nahi dut erabaki hori har-
tzea ez zela erraza izan. Camarade curé 
kanta ez zen sektore guztietan onartua 
izan. Colette Magny-ri kanta abestea de-
bekatu zioten zenbait aretotan. 

nola abiatu zenuen dokumentala 
gauzatzeko egitasmoa?
Martine bikotekidea eta biok interes be-

rezia genuen Magnyren kantaren ja-
torria (Julen Lekuonaren Ez, ez 

dut nahi kanta) ezagutzeko. 
2016an, [Lapurdiko] Bo-

kalen, omenaldia egin 
zioten Collete Magny-
r i .  B e ñ a t  Ac h i a r yk 
gonbidatu gintuen, 
eta euskal kantarien 
mundura hurbildu gi-

nen. Achiary lehena-
go ezagutzen genuen, 

Collete Magnyk abesten 
zuen Black Panthers-en ere-

serkia Marseillan abestu zuelako 
2014an, Magnyren omenez. 
 Halaber, Baionan Kantuz karrikako 
taldeak Ez, ez dut nahi kantatzen zue-
la jakin genuen. Guillaume Irigoien ku-
deatzaileari idatzi nion “karriketan edo 
leku publikoetan abesten zuten bitar-
tean filmatzeko baimena”, eskatuz. Aldi 
berean, Euskal Kultur Erakundearekin 
(EKE) bildu nintzen, eta proiektua aur-
keztu nion. Kanta tradizionala zela esan 
zidaten, harriturik so egin zidaten. Ago-
rila diskoetxera joateko gomendatu zi-
daten. Diskoetxearen arduradun Manex 
Meyzencek “kanta kolektibo bati atxi-
kia da, herrikoia da, egile berezkorik 
gabea”, erran zidan. Gogor diskoan ho-
rrela ageri zela zioen Meyzencek. Baz-
terrak arakatzen segitu nuen, eta kanta 
“Julian Lekuona”-rena zela jakin nuen. 

pierre 
prouvèze
LyON, 1948

‘Camarade Curé’ eta 
‘Ez, ez dut nahi ‘ kantak 

bizirik daude, euren 
garaiko eta egungo 

problematikak ez 
dira aldatu 

Marseillarra da. Irakasle aritu da 
37 urtez. Irakastea izan da bere 
leitmotiva. Musikak eman dizkio 
irakaskuntzaren zentzua eta bizi-
tasuna. ez du bizitza ulertzen mu-
sikarik gabe. Kantuak berriz, Cama-
rade Curé dokumentalaren egilea 
izatera ekarri du.
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“Hara, egiletasuna lapurtu diote, eta kan-
ta herrikoi gisa izendatu”, pentsatu nuen. 
Xabier Amurizak kantaren egilea Julen 
Lekuona zela baieztatu zidan geroago. 
Kantaren inguruko guztia argitzea eta 
ikastea ez da erraza izan niretzat.  

Zergatik diozu hori?
Konparazionera: Xabier Amuriza ezagu-
tu nahi nuela erran nien EKEko lagunei. 
Haren e-posta eman zidaten eta bereha-
la idatzi nion. Egun batzuk joan ziren 
arraposturik ukan gabe. EKEko idazka-
riarekin gurutzatu nintzen berriz, eta: 
“Amurizaren erantzunik jaso al duzu?”. 
Nik: “Ez”. “Zein hizkuntzan idatzi diozu?”, 
hark. Nik: “Frantsesez”. Dudazko keinua 
egin zidan. Ulertu nuen ahalegin berezia 
egin behar nuela. Interneten hiztegi bat 
bilatu nuen: Frantsesa/Euskara. Testua 
berriz ere igorri nion itzulita. Pentsa zer
-nolako euskaran idatzita zegoen. Baina 
biharamunean, Xabierren erantzuna jaso 
nuen, euskaraz. Eta nik berriz, euskara-
tik frantsesera. Uste dut, “zoro” baten 
kontutzat hartu zuela hasieran. Alabaina, 
zorionez, Mikel Epalza apaiza bitartekari 
bilakatu zen. Epalzak lagundu zigun. Ala-
baina, nire ustez, ez batak ez besteak ez 
zuten espero Camarade curé egitasmoa 
filma izatera iritsiko zenik. 

Nolakoa da filma?
Teknikoki film xumea da, ez da arte lana 
inola ere. Nire lagunek diotenez, “gure 
nahia herri kulturaren balioa transmi-
titzea da, hori egiten dugu batez ere”. 
Zinegile amateurra naiz, herri kulturan 
hezia. Guretzat –filma ez dut nik baka-
rrik egin–, historiaren parte hau konta-
tzea gure nahi eta xedeen bidean zegoen. 
Magny eta Lekuonaren bizitzak aztertu 
ditugu, landu eta –neurri txiki batean– 
jendeari ezagutzera eman diogu film ho-
nen bitartez. 

Zaila egin al zaizu gauzatzea?
Zailtasunak izan ditugu, hasteko ez da-
goelako garai hartako artxiborik. Juan 
Mari Arregiri esker argazki batzuk es-
kuratu ahal izan ditugu, Amurizak ere 
bateren bat pasa digu, baina Derioko 
Seminarioko garaitik ez dago ia deus. 
Arregik dioenez, garai hartan kaleko ma-
nifestazioen argazkiak egitea oso zaila 
zen, batetik kamera gutxi zegoelako, eta 
bestetik, polizia beti gainean zegoelako. 
Poliziaren helburuetako bat argazkiak 
galaraztea zen. “Argazki kamera ez zen 
agerian eraman behar instante bat bera 
ere”, erran dit Juan Marik. 

 Bestalde, filma egiteko ekoiztetxe bat 
bilatu nuen Marseillan: “Historia po-
lita da, oso adierazgarria, baina, zu ez 
zaude gure lerro editorialean”, erantzun 
zidaten. Alegia, euskal gaia ez da euren 
agendan, ez dute gustukoa. Nik propo-
samen asko egin arren, eragozpenak 
baino ez ditut aurkitu. Orduan, egiari 
zor, ez dut baliabiderik izan, eta molde 
xumean egitea erabaki nuen, baliabide 
gutxirekin. Nik egiten dakidana egin dut 
eta lagunen laguntzaz.

Collete Magny eta julen lekuona kan-
ta baten bidez uztartu dituzue.
Hori ez da zaila izan, ezta ulergaitza ere. 
Biak kantagintzaren logika berean aritu 
baitziren. Lekuonak eta Magnyk biek bizi 
zituzten egoera soziopolitikoari buruzko 
kantak idatzi zituzten, antzeko egoerak 
biek, beren kantak “galdetzaileak” ziren, 
“protesta” kantak egiten zituzten, kantari 
engaiatuak ziren, langileria itauntzen zu-
ten… Areago, Julenek herria “ea nahi ote 
zuten bizi egoera hilgarri hartan”, itaun-
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tzen zuen. Bere herria hiltzear zegoen eta 
“zer egin?”, galdetzen zuen. Filmean bi 
historiak batu ditugu, berez historiaren 
ildo berean zeuden. Ekoiztetxe handiek 
baliabide handiekin egin lezakete film ho-
beago bat, autore edo kultuzko film bat. 
Gurea ez da holakoa, baina egin beharra 
zegoen. Bi kultura ezberdinetako kanta-
riak eta militanteak batu nahi izan ditugu. 
Camarade Curé eta Ez, ez dut nahi kan-
tak bizirik daude, euren garaiko eta gaur 
egungo problematikak ez direla aldatu 
erakutsi dugu. 

Ondo bidez, Marseillan emanen duzue 
filma. Nola ikusten dute marseillarrek 
Euskal Herria?   
Marseillan badago Euskal Etxea. Mar-
seillan 30.000 abizen euskaldun omen 
daude. Euskal Etxean bazkide gutxi dira 
hala ere, 30 lagun inguru, arras gutxi. 
Behinola, guri [Les Amis de Chansons 
de l’Evenement] abesteko deitu ziguten. 
Orain ere, filma aurkeztea eta hari bu-
ruz hitz egitea nahi dute. Baina ez da 
kontu kolektibo bat, Euskal Etxeko kide 
bakarren batek eskatuta baizik. Denek 
ez gaituzte begi onez begiratzen. Esate-
rako, bazkide baten partetik nire asmoa 
“propaganda politikoa egitea dela”, en-
tzun behar izan dut. “Ezetz”, esan diot. 
Ni ez naizela euskalduna, ez diedala ez 
hemengo ez hango euskaldunei inola-
ko leziorik eman nahi. Eta erran diot, 
“harrigarria da kanpoan bizi zareten 
euskaldunak horren gutxi interesatzea 

Euskal Herrian gertatzen denaz”. 

“Euskal arazoa” deitua ulertzea zaila 
da Frantzian...
Bai. Gu Frantziako hainbat eskualdetan 
ibiltzen gara eta herri eta kultura gutxi-
tuekiko omertà ezagutzen dugu, omertá 
oso ebidentea da, euskal arazoaz mintza-
tzea ez da erraza. Marseillan, ezagutzen 
dudanarengatik, euskaldunak zatituta 
daude, baina hori ez da bakarrik zuen 
artean gertatzen. Ezagutzen di-
tudan komunitate gehiene-
tan, ia denetan, beti daude 
zatiketak. Mundu guz-
tiak ez du berdin pen-
tsatzen, baina gutxie-
nez ikasi behar dugu 
elkar entzuten. Euskal 
Etxeko euskaldun ho-
rri, edo jatorrizko eus-
kalduna den horri, adei-
tasunez erran nion: “Ez 
dugu berdin pentsatzen, 
akort, alta, zuri oihartzun ‘inte-
resatu’ batzuk baino ez zaizkizu iritsi fil-
maren inguruan. Nik baina, kanta baten 
bitartez bat egin zuten bi kantari horiei 
gorazarrea egin nahi diet. Izan zirena 
ezagutzera ematea, besterik ez”.  

Baliteke batzuei iruditzea, gatazkaren 
alde batekoen mesederako 
dokumentala egin izana.
Bi gauza azpimarratu nahi ditut, eta fil-
mean ere halaxe agertu nahi izan dut. 

Batetik, euskal presoak, preso politikoak 
bezala hartu behar direla, eta horregatik 
berarengatik, ezin ditugu ahaztu gataz-
kan izan diren biktimak. Biktimek mere-
zi dute errespetu guztia, eta haiekiko en-
patia. Guk bake prozesuari lekua eman 
diogu filmean, gaurko presoen egoera 
latza aditzera emanez. 
 Egia da, presoen aldeko ekitaldi bat 
jaso dugu filmean, preso horiekiko eta 
familiekiko gure atxikimendua agerra-

razi nahi izan dugu. Presoen 
aldeko ekitaldi horrek 90 

minutu iraun zuen. Guk 
Lorentxa Beyrie pre-

soaren historia aintzat 
hartu dugu, bereziki. 
Ekitaldi horretan Lo-
rentxak margotutako 
koadroak erakutsi zi-
tuzten. Bere ama han 

zegoen, eta “zentzuz-
ko hitzak” erran zituen. 

Hala ere, beste arrazoi bat 
ere bazegoen. Mikel Epalzak 

Ez, ez dut nahi kanta abestuko zute-
la erran zidan. Egungo presoen alde-
ko ekitaldi batean kantak sorrarazten 
zuen egoera bildu nahi genuen filmean, 
besterik ez. Ziur aski, gatazkak sorra-
razi dituen biktimen aldeko elkarteek 
haiekiko gisa bereko begirunea nahi 
dute. Mikel Epalzari erran diodanez, 
“dokumentala irekita dago. Gatazkak 
kolpatutako jende guztien testigantzek 
leku izatea nahi nuke”. 

16 І pIERRE pRouvèZE

Herri eta kultura 
gutxituekiko omertà egoera 

ezagutzen dugu,  euskal 
arazoaz mintzatzea 

ez da erraza

Julen Lekuonaren Ez, ez dut nahi, Gogor 
diskoan argitaratu zen. LPa hamabost kantak 

osatuta dago. Kantek ez dituzte egileen 
izenak, frankismoko errepresio giroa zela-eta.
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EStItXu GARAI ARtEtXE
eHu-KO IRAKAsLeAMedusak 8

Greziar mito zaharrak dio Medusa 
emakume ezinago eder eta era-
kargarria zela. Poseidonek Medu-

sa bortxatu ostean, Atenea Jainkosak, 
amorruaren amorruz, Medusa zigortu 
eta munstro bilakatu zuen. Ilearen par-
tez hamaika sugedun mataza ezarri zion 
buruan eta begietara begiratzera ausar-
tzen zen edonor harri bihurtzen zuen. 
Justizia patriarkala ez da gure garaieta-
ko asmakizuna.

Kontakizuna erabat misoginoa den 
arren, gu, emakumeok*, bagara, nola edo 
hala, gure mendeko Medusak. Eder eta 
isilik nahi gaituzte, eta, aldiz, mutur-ma-
kur eta garrasika gaude. Mindu nahi gai-
tuena harri bihurtzen ikasi behar izan 
dugu guk ere. Nazkatuta, gure babes sis-
tema propioa garatu dugu, eraikitako gi-
zatasun faltsua harri bihurtzekoa, dese-
raikitzekoa. Kalte egiten diguna harritu 
eta ostiko batez gugandik aldentzekoa. 

Kapitalismoaren eta patriarkatuaren 
ezkontzak aspaldi finkatu zituen rolak. 
Zuek Wall Street-eko otsoak, gu etxe-txo-
koko atsoak. Gizonenak izan dira plaza 
eta kapitala. Gure lanak balio ekonomi-
ko eta sozial gutxiago ei dauka etxean 
zein etxetik kanpo. Urrea balio, urria 
jaso. Baina musu-truk (eta askotan kol-
pe-truk) egindako lan guztia ere harri 
bihurtu eta sistemaren kontra jaurtiko 
dugu, pitzatu arte. Aspaldi erabaki ge-
nuen neskame izateari uztea.

Nola portatu, zer jantzi, noiz biluzi, 

nori negar, norentzat barre, nor maitatu, 
zer pentsatu, nola maitatu, zer sentitu, 
nola egin, zer isildu, nola esan, zer bai, 
nola ez. Zer izan. Nor izan. Nola izan. 
Gure partez erabaki dute orain arte. Au-
rrez ezarrita zetorkigun bizitza osoan 
soinean eraman beharreko soinekoa. 
Baina zetazko soinekoari ere eman dio-
gu harri forma, eta igarri dugu haren 
pisu jasanezina, lepoa eta gogoa txikitu 
dizkigu, erantzi eta biluzik saltoka ibil-
tzea erabaki dugun arte.

Arzalpena, arzalpena eta arzalpena. 
Zerk duen lehentasuna, greba nola an-
tolatu eta mugimendu feministak izan 

beharreko diskurtsoari buruzko iritziak. 
Arzalpena, arzalpena eta arzalpena. 
Oraindik ezin dut ulertu, guri arzaltzeko 
hainbesteko jakituria eta ezagutza edu-
kita, nola daitekeen gizonek gidatuta-
ko borroka urte luzeen ostean oraindik 
desberdintasun egoera honetan egotea. 
Nola litekeen guretzat, askotan, herria 
bera harri izatea.

Ulertzen dugu tokiz kanpo sentitzea, 
hamar argazkitatik hamaikatan ateratze-
ra ohituta baitzaudete. Lasai, desintoxi-
kazioa ez da hain zaila, kontzientzia dosi 
txiki bat eta bigarren mailara lerratzea 
baino ez du behar. Hori bai, hausnardo-
lak eta erabakimin pilulek efektua egiten 
dizuenean, gizonek aulkiak utzi beharko 
dituzue, zuen ipurdiak populazioaren 
erdiari berea lapurtzen baitio. Bestela, 
zuek ere harri bihurtu eta erditik kendu 
beste erremediorik ez zaigu geratuko.

Senegalgo ahizparen, lehengusina 
transaren eta amona pentsiodunaren bi-
zitzek merezi dutelako. Bada garaia gure 
bizitzak erdigunean jartzeko. Martxoa-
ren 8an planto egin dugu, egunerokoan 
planto egiten segituko dugula aldarrika-
tzeko. Guztiok izan gara Medusa, mar-
txoaren 8an, eta izango gara apirilaren 
9an eta abenduaren 10ean. Zapalkun-
tza guztien gainetik, emakume* askez 
osatutako Euskal Herri askean bizi nahi 
dugulako. Horregatik eta horretarako, 
gure begiradarekin, gure begirada femi-
nistarekin, harritzen jarraituko dugu. 

Ulertzen dugu tokiz 
kanpo sentitzea, hamar 
argazkitatik hamaikatan 

ateratzera ohituta 
baitzaudete. Lasai, 

desintoxikazioa ez da 
hain zaila, kontzientzia 

dosi txiki bat eta bigarren 
mailara lerratzea baino 

ez du behar
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Yellow days

loreak eta aholkuak

Bi greba feminista bizi izan ditut. Bi 
baino ez dira izan, baina dagoeneko 
urrun geratzen zaizkit bestelako 

martxoaren 8ak, “zorionak” ematen ziz-
kigutenak, lore edo bonboi forma zute-
nak, etxeko zaintzailerik onena izaten 
jarraitzera gonbidatzen zintuztenak. Ez 
dago urrun denboran, baina bai espa-
zioan –fisikoan eta mentalean–, nirean 
behintzat. Hori lorpen ideologiko bat 
iruditzen zait, pauso bat. Greba batek 
inplikazioak eskatzen ditu, grebak de-
serosoak dira, eta deserosotasunak –eta 
ekonomia ukitzeak– gauzak mugitzen 
ditu, alde batera edo bestera. 

Kontua horixe da, zein aldetara mu-
gitzen duen fitxa botereak. Argi dago 
emakume* langileak zapaltzen dituz-
ten enpresentzat, zaintzaz arduratzen 
ez diren gizonentzat edo biolentzia, 
estereotipoak… legitimatzen dituzten 
hainbat eragileentzat askoz errazagoa 
zela loreen garaia. Baina kaleko mugi-
menduak geldiarazi ezin direnean, ohi-
ko estrategia da “bat egitea”, baina zati 
ideologikoa neutralizatuz eta estetikoa 
berenganatuz. Ikusiko zenituzten Euskal 
Herriko Mugimendu Feministak “zuri-
keta morea” kontzeptuari buruz eginiko 
bideo zoragarriak, Beatriz Egizabal umo-
regilearen eskutik. Zuriketa morea da, 
besteak beste, Iberdrolak “emakumeei 

buruzko” ipuin lehiaketak antolatzea 
egunotan, edo Gasteizko Udaleko gizo-
nek talde-argazki bat atera nahi izatea 
martxoaren 8aren harira –Talka espazio 
feminista hustu ondoren–… Gero dator 
Espainiako erreginaren atxikimendua 
eta halako ehunka lasto biral arazoaren 
muinari ez heltzeko. Eta hau, lagunak, ez 
da mugimendu feministaren “errua”. Hau 
sistemaren biziraupen teknika bat da. 
Baina badirudi mugimenduaren edozein 
ahulgune posible seinalatzeak poztxoa 
ematen diela askori. “Txarto zabiltzate”.

Heteropatriarkatu kapitalistari planto, 
badakigu etsaiak nortzuk diren, ez dugu 
inoiz ahaztu, bistaratu egiten ditugu. Eta 
Ana Botinek esaten badu aurtengo mar-
txoaren 8an txapa more bat jarri due-
la sudur puntan, ez, ez da feminismoak 
diskurtsoan kale egin duelako, ez da kla-
se-zapalkuntzaren faktorea ez duelako az-
pimarratzen, ez da Botinen ondoan borro-
katu nahi dugulako. Ez dugu “feminismo 
liberalaren” gezurrean sinesten, badakizue 
hainbeste. Azalpenak ematen ere aspertu 
egiten da pertsona halako batean. 

Azken urteetako mobilizaziorik in-
dartsuenetako bat gutxiesteko asmoz 
datorren hurrengoa, mesedez, doala bi-
degorritik buelta bat ematera. Lore-sor-
tak lekuz kanpo zeuden, baina aholku
-sortez kokoteraino gaude.                

Otsailaren 2an, larunbat arratsal-
dean, berrehun bat jende, horiz 
jantziak, ikusi  nituen Pannecau zu-

bian bilduak, heldu den agorrileko iraga-
rria den G7 gailurra aipatzen zuen euskal 
iraultzaile profesional baten hitzak kar-
tsuki entzuten. Txirrita-k maiteko zuen: 
frantses euskaldun banderekiko hagak ai-
rean zebiltzan, nahiko giro lasaian hemen, 
gainerako eskualdeei konparatuz. 

Badu lau hilabete orain mugaz ho-
naindiko aktualitateak hori kolorea 
duela eta jazarraldi nahikundeak plaza-
ratzen direla, medio ezberdinetan. Ala-
baina, oldar horretan interesatuak dira 

Estatuaren kontra direnak oro: abertza-
leak noski, baita ezker zein eskuin mutu-
rretako ideologoak ere. Txaleko horien 
buruzagi batek, italiar kazetari baten 
mikroan jakinarazi zuen paramilitarrak 
gertu zeudela, dei bat egin eta Frantzian 
boterea hartzeko. Iduriz Macronek gillo-
tinatua bukatuko du, laster!

Mugimendua klasikoa da: negar egina-
razten gaituen pobrezia errealaren alde-
tik bezain ageriko insurrekzio xedeen ga-
tik, batzuek 76 birjinekiko paradisua eta 
besteek Euskal Herria sozialista hitz ema-
ten duten artean, beti bada norbait lema 
horietan sinesteko (eta hiltzeko prest). 
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juNE FERNáNdEZ 
KAZetARIA 

segurtasun eza

Ispilu bat jarri digute etxeko atarian, 
eskailerako hormaren goialdean. Bo-
robil erdi formaduna, kotxeetako 

atzerako ispiluen antzekoa. Ustekabez 
harrapatu gaitu presentzia berri eta 
arrotz horrek. Nahiz eta ez den kame-
ra bat, gainean “Anaia Nagusiak zain-
du egiten zaitu” idazteko gogoa sentitu 
dugu. Gure lehenengo hipotesia izan da 
norbaitek ezusteko bat bizi eta gero tra-
mankulu hori instalatzeko eskatu duela. 
Agian ezezagun baten bortxaketa saia-
kera. Agian bikote ohi jazarlea atariko 
bazter ilunetan ezkutatuta agertu zaio. 
Imajinatutako eszenetan biktima ema-
kumea da eta erasotzailea gizona. 

Laster gure bizilagunak –bera ere 
emakume gazte eta feminista– watxa-
peatu dit: “Aizu, hau eguerdian ez ze-
goela esango nuke… ”, eta ispiluaren 
argazki bat. Esan diot ni ere ohartu 
naizela eta gogaitu nauela. Orain arte 
sumatu ez dugun arriskuaz abisatzen 
digu. Hauxe erantzun dit: “Nik ere inoiz 
ez nuen pentsatu atarian zer edo zer 
txarra gertatu ahal zitzaidanik. Ispilu 
madarikatua agertu arte!”.

Etxeko nagusiari idatzi diogu. Bere 
erantzuna: “Ez da ezer gertatu. Helburua 
da zonalde itsu guztiak ikustea, segurta-
sun gehiago sortzeko”. Ederra. Alokai-

ruan bizi gara auzoko gehienok eta gure 
ugazabek erabaki dute gure onerako 
dela. Erabaki paternalista horrekin, or-
dea, kezka berri bat sortu digute. Hobe 
esanda, mamu bat. Emakumeok ondo 
baino hobeto ezagutzen dugun mamua, 
alegia: sexu ikara. Argia-ko 2014. zenba-
kian, Kontuz ibili artikuluan idatzi nue-
nez, gizarte patriarkala bortxaketaren 
mamuaz baliatzen da emakumeok kon-
trolpean mantentzeko, dependentzia 
eta beldurra etengabe sustatuz. “Erne! 
Kontuz ibili!”, esaten dit egunero ispilu 
nazkanteak.

Baina testuingurua ulertzeko datu bat 
falta zaizue: Bilboko San Frantzisko ka-
lean bizi naiz. Turismo bulegoak orain 
dela gutxi arte hona ez etortzea ahol-
katzen zien atzerritarrei, arriskutsua 
omen da eta. Hiriko gizatxarrak bizi gara 
hemen, turismo saileko irudi ederretan 
inoiz agertzen ez garenak: etorkinak, 
ijitoak, jonkiak, prostitutak eta maritxu 
edota soropil mordoa. Bronx bilbotarra. 
Ghettoan ordena mantentzeko ertzainez 
eta udaltzainez josita dago auzoa, bai-
ta segurtasun kamerez ere. Poliziek lan 
asko dutela pentsa genezake, baina nik 
beti berriketan umoretsu ikusten ditut. 
Noizbehinka gaztetxo magrebtarren bat 
zirikatzen dute, baita portalera sartu ere 

kamerak han barruan gertatzen dena 
grabatu ez dezan.

Sanfraneko auzo elkarte batek “se-
gurtasun gehiago” eskatzen du, lapu-
rretei eta trapitxeoei aurre egiteko. Bo-
zeramaile batek zera esan zidan SOS 
Arrazakeriako militante nintzela: “Uler 
ezazu atso batek plaza gizon beltzez be-
teta ikusi eta segurtasun eza sentitzen 
duela”. Bestetik gizarte mugimenduen 
koordinakundeak auzoaren estigma-
tizazioa, gizarte bazterkeria egoerak, 
poliziaren gehiegikeriak eta kaleko he-
zitzaile falta salatzen ditu, eta Munduko 
arrozak bezalako ekimen ederrak anto-
latzen ditu auzoaren aniztasuna eta el-
karbizitza ospatzeko. Bien kartelak ikus 
daitezke gure kaleetan, bakoitza bere 
aldarriekin. Azken boladan beste mezu 
bat ere agertu da hormetan pintatua: 
Etorkin gehiegi, euskaraz. Katixa Agi-
rrek esan bezala, basquewashing. 

Sexu ikara + segurtasun ezaren mi-
toa = kontrol soziala, xenofobia eta 
sentsazionalismoa. Bi nobedade: 1. 
Atarian ispilua jarri diguten egun be-
rean, Ana Rosaren programako kamera 
bat ibili da auzotik bizilagun txuriei 
narkoei eta etorkinei buruz galdez-
ka. 2. Bilbon VOXen egoitza Sanfranen 
omen dago. 
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Hiru dira, eta ez bi, prostituzioa-
ren inguruko jarrera nagusiak: 
erregulazionismoak lanbide bat 

gehiagotzat dauka prostituzioa eta le-
geztatu egin nahi du “sexu-langileen” 
eskubideak bermatzeko xedez; prohi-
bizionismoak prostituzioaren eta pros-
tituzioan ari diren emakumeen aurka 
jarduten du; abolizionismoak, azkenik, 
prostituzio-eskaria desagerrarazi nahi 
du. Nola? Proxeneta eta putazaleak zi-
gortuz eta prostituzioan diharduten 
emakumeei alternatibak eskainiz eta 
lagunduz. Horretarako ezinbestekoa da 
Atzerri Legea indargabetzea, lan erre-
forma atzera botatzea eta poliziaren 
jazarpena geldiaraztea. 

Prostituzioa sexu-lantzat hartzeak se-
xuari buruzko ikuskera hau normaltzen 
du: gizonek beren zakila emakumeen 
alu, aho eta ipurtzuloetan sartzeko es-
kaera asetzea dela sexua, emakumeon 
desirak gorabehera. Horratx kapitalis-
moaren magia: noiz eta baimen bera-
riazko eta ez baldintzatuaz hainbeste 
hitz egiten den garaiotan, transakzio 
ekonomikorik ezean bortxaketa litzate-
keena utzi egiten diola bortxaketa iza-
teari tartean dirutrukea badago.

Askotan argudiatzen da ipurdiak gar-
bitzea ere ez zaiola gustatzen inori. Bi-
zitza eta pertsonen zaintza erdigunean 
jartzen irakatsi digu feminismoak eta, 
prostituzioa ez bezala, besteren lagun-
tza behar duen norbaiten ipurdia garbi-
tzea behar sozial bat da, eta egiten due-
narentzat baldintzarik onenak lortzeko 

borrokatu beharko sugu, ez jendea zain-
tzeari uzteko.

Bestalde, prostituzioan dihardutenei 
entzun behar zaiela esaten da maiz, bai-
na gehien entzuten diren ahotsak ha-
ren aldekoak dira eta, aukera librearen 
mantra neoliberala errepikatuz, esa-
ten dizute jardun boteretzaile bat dela, 
“aukera” horretara bultzatzen duten 
baldintza materialen abstrakzio era-
batekoa eginez. Kontuan hartzekoa da 
prostituzioa erregularizatu den herrial-
deetan, estatu proxenetak etekina ate-
ratzen diola jardun hori zergapetuz eta, 
beraz, ez da pentsatzekoa ahalegin han-
dirik egingo duenik pobreziaren femi-
nizazioari aurre egiteko, horixe denean 
diru iturri bihurtu duen prostituzio in-
dustriaren lehengai nagusia.

Azkenik, galdera bat egin behar dio-
gu geure buruari: benetan uste dugu 
gizonek emakumeen gorputza esku-
ratzeko duten eskubidea naturalizatu, 
legitimatu eta betikotzeak gizarte ber-
dinzale bat lortzen lagunduko digula, 
putazaleek –gero eta gehiago eta gero 
eta gazteagoak– emakumeok objektu 
sexualtzat gauzkaten gizarte bat indar-
tu beharrean? 

Hitz egin dezagun prostituzioaz

Bizitza eta pertsonen 
zaintza erdigunean jartzen 
irakatsi digu feminismoak, 
eta prostituzioa ez bezala, 
besteren laguntza behar 
duen norbaiten ipurdia 

garbitzea behar sozial bat 
da, eta egiten duenarentzat 
baldintzarik onenak lortzeko 

borrokatu beharko dugu, 
ez jendea zaintzeari uzteko
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Eskoletako jangelak, elikadura buru-
jabetza sustatzeko espazio gisa har-
tzen ditugu. Bertan bat egiten dute 

justiziak, hezkuntza baliabideek, ekono-
mia zirkularrak, zaborren kudeaketak eta 
praktika egokien defentsak; eredu sozia-
laren aldaketa iruteko tresna bikaina dira.

Jangela ereduaren gaineko gure ardu-
ra ez da gaur goizekoa. Egungo eredua 
agortuta zegoela ikusita, duela bi urte Jan-
tokitik Jangelara lantaldea martxan jarri 
genuen sindikatuan. Garai berean cate-
ring enpresen iruzurraren kasua irten zen 
argitara; ez gintuen harritu, bagenekien 
negozioa egiten ari zirela eskoletako hau-
rren kontura eta administrazio publikoa-
ren konplizitatearekin. 

Jangelen ereduan aldaketa beharra 
agerikoa zen eta da. Aliantzen bidetik 
gauzatuko den aldaketa, hain zuzen ere. 
Ikasleen, irakasleen, familien, jangele-
tako langileen, arrantzale eta baserri-
tarren, administrazioaren... Komunita-
te oso baten apustua izan behar du. Eta 
asmo horrekin, gure ikuspegia zabaltze-
ko eta diagnostikoa osatzeko barne jar-
dunaldi batzuk ere egin ditugu. Ikasle, 
irakasle, guraso, arrantzale, baserritar 
eta jantokietako langileekin batera aritu 
gara eta ekarpen ezberdinak uztartze-

tik proposamen integral bat landu dugu. 
Hiru oinarri ditu:

  Eredu berriak elikadura burujabe-
tza ardatz izan behar du, zein elikagai 
eta nola produzitu erabaki behar dugu. 
Gure aukera, bertoko eta sasoiko elika-
gai agroekologikoak dira. Baserritar eta 
arrantzaleen lan eta bizi baldintzen alde 
egin behar dugu, eta lehen sektoreak ka-
litatezko enplegu sortzaile izan behar du.

  Eredu hezitzailea izan behar da, 
ikasleentzat jangelak gune atsegina izan 
behar du, nutrizioaz, elkarbizitzaz, abel-
tzaintzaz, itsas espezieez, eskualdeko 
ekonomiaz... Ikasteko gune, eta zentroko 
curriculumean jasota egon behar du.

  Eskola jangeletako langileen lan bal-
dintzek kalitatezkoak izan behar dute, 

gaur egun dauzkatenekin alderatuta.
Bat ala beste: edo jangelen eredua-

ren gaineko burujabetza dugu, edo ere-
du neoliberalak jarraituko du elikadura 
sistema baliatzen, eskola jangeletakoa 
barne, negozioa egiteko. Multinaziona-
lek gobernuen konplizitatea alde dute, 
ez dezagun ahaztu.

Eusko Jaurlaritzak arlo honetan ere 
bizkarra ematen digu. Aldebakarreko 
erabaki arduragabea hartu du; aukera 
berdintasuna desagerrarazi eta desa-
rautzeari ateak parez pare zabaltzen 
dizkion erabakia. Posizio hori inpo-
satzen badute, ez da inongo kontrolik 
izango, eta segurtasun falta erabatekoa 
izango da. Bere langileenganako ardu-
rei uko egiten ari da Eusko Jaurlaritza.

Kalitatezko eredu publikoa da LABe-
tik aldarrikatzen duguna, eta bide ho-
rretan neurri zehatzak proposatzen 
ditugu: eskola guztietan sukaldeak jar-
tzea, langile guztiak izatea Hezkuntza 
Sailaren baitako langile, hezitzaileentzat 
ere horretara iritsi bitarteko plangintza 
bat garatzea; berme guztiak jasoko di-
tuen subrogazio prozesu bat sustatzea.

Eztabaida ez da amaitu, beraz. Eskola 
jangelak aldaketarako gune eta tresna 
izan daitezen borrokan jarraitzen dugu. 

jantokitik jangelara

Catering enpresen 
iruzurraren kasua irten zen 
argitara; ez gintuen harritu, 

bagenekien negozioa egiten 
ari zirela haurren kontura 
administrazio publikoaren 

konplizitatearekin
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2018ko Martxoak 8ak aurreikuspe-
nak hautsi zituen. Aurtengo gre-
ba feministan ere, txiki geratu dira 

egindako kalkuluak. Begi-bistakoa izan 
da. Hiriburuetan zer gertatuko geun-
den, eta horietako indar erakustaldiek 
iazkoa gainditu badute, aurtengo sor-
presa auzoetakoa eta herrietakoa izan 
da. Txokorik txoko antolatu dira eta iaz 
mugimendurik egon ez zen herrietara 
ere heldu da olatua. Ez da kasualita-
tea izan, mugimendu feministak mobi-
lizazio deszentralizatua akuilatu du eta 
emaitza ikusi da. 

Kalera atera diren emakume kolekti-
boak eta indibidualak oso anitzak izan 
dira, kontuan hartzen baditugu jatorria, 
adina, arraza, klasea eta abar. Kalean 
ez ezik nabarmena izan da aniztasuna 

hiriburuetan mugimendu feministaren 
izenean hitza hartu dutenen artean. Mu-
gimendu feministak emakume ororen 
aldarrikapenak eta zapalketak lehen le-
rrora ekartzeko ahalegina egin du eta 
ahotsa hartu dute aniztasun funtzionala 
duten emakumeek, migratzaileek, arra-
zializatuek, pentsionistek, ikasleek, sek-
tore feminizatu eta prekarizatuetan lan 
egin eta astetan greban diren emaku-
meek. Aurten, inoiz ez bezala, zaintza 
lanen auziaren alde latzenetakoa bizi 
duten etxeko langileek ahotsa izan dute. 

Eskakizun oso zehatzak egin dira, 
neurri politiko feminista ausartak egi-
teko eskatu zaie agintariei. Emakumeak 
anitzak, eskakizunak ere bai, eta mezua 
bat eta argia: feminismo antikapitalista 
eta intersekzionala jarri da oinarrian, 

gizarte eredu honi uko egin eta bizitza 
erdigunean jarriko duen gizarte antola-
keta eskatu da. 

Indar erakustaldia beste behin. Kale-
ra atera den emakume kopurua kalkula-
tzea zaila da, mobilizazioak oso deszen-
tralizatuak izan dira, baina azpimarra 
daiteke, herratzeko arrisku handirik 
gabe, gaur-gaurkoz Hego Euskal He-
rrian mugimendu sozial sendoena eta 
trinkotuena dela. 

Hego Euskal Herria diogu, Ipar Euskal 
Herria beste abiada batean baitoa, motel 
dabilela esan genezake. Lapurdin, Zu-
beroan eta Nafarroa Beherean ere mar-
txoaren 8an emazteak kalera atera dira, 
baina urrun dira urte luzez mugimendu 
feministak landu eta antolatu duen Hego 
Euskal Herriko eztanda kolektibotik. 

oNINtZA IRuREtA AZKuNE
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2019ko M8 hasiera bikaina izan da 
Gipuzkoako etxeko langileen esku-
bideen borrokan. Zalantzarik gabe, 

aurreikusitakoa gainditu dugu, kontuan 
izanda zein etxeko langile gutxik parte 
har zezakeen greban, lanak ezartzen diz-
kien mugengatik. 

Aurten, iaz ez bezala, antolaketa talde-

tik bertatik izan dugu parte-hartzea. Do-
nostiako manifestazioaren buruan izan 
gara eta agerikoak diren arrazoiengatik 
mobilizazioan parte hartu ezin izan duten 
emakumeen siluetak eraman ditugu. Gure 
gaiaz hedabideek interesa agertu izana es-
timatzen dugu, eta horrela agerian geratu 
dira gure aldarrikapenak. Eztabaida gu-

neetara eraman da gure gaia, hau da, sek-
torearen prekarietatea, eta zapaldutako 
eta ahaztutako sektore honen bazterketa.

Isiltasunak apurtu ditugu eta borroka 
zail bat hasi izanaren ondorioez jabetu 
gara. Genero eta eskubide berdintasuna-
ren alde urte luzez tinko ari diren emaku-
meen babesa bilatu dugu. 

manifestazioaren buruan izan gara
oNEydA SAENZ, etXeKO LANGILeA

DANI bLANCO
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Niretzat, migratu eta arrazis-
moaren kontrako feminista 
gisa, aurtengo M8 oso berezia 

eta garrantzitsua izan da. Gasteizko 
Mugimendu Feministan ekintza an-
tiarrazista gauzatu dugu: emakume 
migratu eta arrazializatuek hitza har-
tu dute, sistema heteropatriarkal, ka-
pitalista eta arrazistak egunerokoan 
haiengan eragiten dituen zapalkun-
tzez mintzatu dira, haien esperien-
tzietatik eta tradizioetatik abiatuta 
jantzi eta solastatu dira, bloke antia-
rrazistan joan gara manifestaziora 
gure bertoko lagun feminista eta an-
tiarrazistekin batera, eta elkarrekin 
ahots batez esan dugu: “Feminismoa 
antiarrazista izango da edo ez da 
izango!", “Gora borroka feminista eta 
gora borroka antiarrazista!”, “Migra-
tuak eta aliatuak, barrikadetara!".

Emakume migratu eta arraziali-
zatu ugarik lehendabiziko aldiz par-
te hartu dute M8an eta oso ondo sen-

titu direla adierazi digute, borroka 
feminista antiarrazista honetan ja-
rraitu nahi dute! Zoragarria da, izan 
ere, ostiralekoa landutako aliantzen 
ondorioa da. Feminismo bakarra-
ren hegemoniatik eta pribilegiotik 
kanpo sortutako aliantza da; zapal-
kuntzak modu aktiboan entzutetik 
eta ulertzetik abiatu gara, gainerako 
emakumeen borroka ereduak begi-
rada dekolonial batetik aztertuta.

Mundu osoko feministok ulertu 
behar dugu, Angela Davisek dioen 
moduan, ez dagoela feminismo ba-
karra baizik eta asko; baina feminis-
mo eraginkorra arraza, klase eta ge-
nero zapalkuntzen kontra borrokatu 
behar da, eta horrez gain, antikapi-
talista eta antikoloniala izan behar 
du. Hemendik aurrera ez dira bi M8 
berdin egongo, gero eta emakume 
gehiago baikaude bazterretan eta 
iraultza horren parte garela senti-
tzen ari gara. 

gora borroka feminista 
eta antiarrazista!
tANIA SIRIANy, amar FeMINIstA ANtIARRAZIstAK tALDeA
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Aurtengo martxoaren 8a egun his-
torikoa izan da feminismoarentzat 
eta Euskal Herriarentzat. Iaz ema-

kumeek urrats handia eman genuen kale-
ra irtetean, eta ez zen egun bateko kolpea 
izan. Argi geratu da kolpe horrek iraun 
duela eta sendotu egin dela. Urte oso ba-
teko lanaren emaitza agerian geratu da.

Egunean zehar ikusitakoen artean, 
asko dira nabarmendu beharrekoak: 
adin guztietako pertsonak, tartean pen-
tsiodunak; aldarrikapen inteligenteak, 
ideologikoak edota umoretsuak; men-
deetan idatzi den historiatik ezabatua 

izan den kolektiboa kaleak hartzen eta 
ikusgarri bilakatzen.

Urteetako lanak ekarri du lorpen handi 
bat: feminismoaren aldarrikapenak, ema-
kume kuadrilla batenak izatetik, jendarte 
zabal baten aldarrikapenak izatera pasa-
tu dira. Ikuspegi feministak zapalkuntza 
guztiak batzen dituelako: langile, arraza 
edota genero zapalkuntzak. Beraz, femi-
nismoa planeta honetako populazioaren 
erdiak baino askoz jende gehiagok behar 
du, sistema kapitalista-hetereopatriar-
kalak eraiki duen estereotipotik kanpo 
geratzen garen guztiok behar dugu, uka-

tutako eskubideak exijitzeko eta lortzeko.
Kexa bakarra daukat: euskararen 

presentzia nik nahi bestekoa ez da 
izan. Lastima! Indartu beharko genuke 
“Emakumea* eta euskalduna, bi aldiz 
errebeldea!” leloa.

Urte osoa dago hurrengo M8rako. Guk 
denok, eragile guztiok, benetako politika 
feministak egiten jarraitu behar dugu. 
Urratsak egiten, besteak beste, zaintza 
lanak sortzen dituen desberdintasunak 
ekiditeko eta eskubideak lortzeko. Femi-
nismoak sistema honen iraulketan ekar-
pen handia egin dezakeelako. 

2019ko martxoak 8, 
egun historikoa
ANA MEZo BASARAS, ONEKa PLAtAFORMAKO PeNtsIONIstA
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Iazko Greba Feministak "Hemen gaude!" 
ozen esateko balio izan bazuen, esan 
dezaket aurtengoaren oihua "Eta asko 

dugu esateko!" izan dela. Ez da erraza 
Greba Feminista baten balorazioa egitea, 
eta are gutxiago bizipen pertsonaletatik 
hausnarketa orokorrak egitea. Hala ere, 
antolakuntzaren periferian ibili denaren 
begietatik botako ditut lau ideia. Labur-
pen gisa, iazko Greba Feministak "Hemen 
gaude!" ozen esateko balio izan bazuen, 
esan dezaket aurtengoaren oihua "Eta 
asko dugu esateko!" izan dela. Diskurtsoan 
heteropatriarkatuaren, kapitalismoaren 
eta arrazismoaren kontrako oinarriak 
jarri dira eta alternatiba feminista erai-
ki, ez dago Euskal Herriko Mugimendu 
Feministak prestatu zuen txostena iku-
si besterik. Iruñean gorputzean bizi izan 
genuen diskurtsoak barnebiltzen duen 
erradikaltasuna eta aniztasuna, manifako 
blokeetako (dibertsitate funtzionaldunak, 
landa eremukoak, migranteak, gazteak, 
pentsionistak, presoak) ordezkariek hitza 
hartu zutenean.

Baina, Nafarroa feminista izanen bada, 
herri eta auzoei esker izanen da. Aurtengo 
apustu handiena deszentralizazioa izan da, 
eta esan beharra dago Nafarroako herrien 
antolakuntza maila izugarria izan dela. Ipa-
rretik hegora, ekialdetik mendebaldera, ez 
da egon mobilizazio gabeko ibarrik. Sare 
sozialak mugitzea egokitu zitzaidan, eta 
izugarria izan zen herri bakoitzak igotzen 
zituen argazkiak ikustea. Zuek zarete Na-
farroa feministaren indarra! Azpimarratu 
beharra dago, iazko arrakastaren ostean, 
alderdi politiko, hedabide eta enpresetan 
zuriketa feminista areagotu dela, eta aur-
tengo grebak horri ere aurre egin behar 
izan diola. Iruñeko manifestazioan esan zen 
bezala, argi izan dezatela: feminismoa ezin 
da domestikatu, aurrean izanen gaituzue!

Ezin dut amaitu antolakuntza aipatu 
gabe. Nire miresmenik handiena hilabe-
teetan zehar ohiko bizitza bazter batean 
utzi duzuenoi, guztion bizitzak erdigunean 
jartzen saiatzeko. Mobilizazioetatik hara-
go, josi dituzuen sareak ez ditu neolibera-
lismoak hautsiko. Mila esker. Ahizpatasu-
na eta antolakuntza! 

ertzak 
gainezka, 
erdigunea 
hartzeko
IRAtI MAjuELo ItoIZ, bILGuNe FeMINIstA
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“Greba eginen duzu bihar?” “Ez 
dakit, guttik egiten dute nire 
enpresan...”. Baiona. Martxoak 

8. 12:30. Merkatuko plaza emeki-eme-
ki betetzen ari da. Emazteok* gelditzen 
gara. Anitz ez ginen bildu afarirako; 
‘anitz’ ez beste Euskal Herriko hiri eta 
herriei parekatuz. Denak bildu ginen bata 
bestearen ondoan, metan, plaza handi 
honetan –erdia saltzailez betea, erdia 
grebalariz*–. Molde horretan indartsua-
go sentitzen bagina bezala. Bazkari lasai 
bat, gehienbat lagun edo lankideen ar-
tean. Gure artean bortxaketaz, inpunita-
teaz, hiltzeetaz, sexismoaz, matxismoaz, 

patriarkatuaz edo kapitalismoaz ez zen 
asko mintzatu, gure arrazoiak ebiden-
teak balira bezala. Egun polita aurreiku-
sia zen: bazkaria, pankarten tailerra eta 
manifa, arratsaldeko 18:30ean.

Eta bat-batean, aldaketa. Lasaitasune-
tik ekintzara. Indarra.

Grebalari batzuen arteko solasetik ate-
ra zen ideia. Angeluko supermerkatuak 
egindako publizitate sexista kentzera joan, 
gure kexa adieraziz. Taldea martxan zen. 
Komisioak sortu ziren: esloganak asma-
tzeko taldea, komunikazio taldea eta abar. 
Ordu batez plana egina zen: hara joanen 
ziren. Ekintza egin zen. Ilusioa piztu zen.

Bazkaria. Koordinaketa. Ekintza. Ma-
nifa. Hara nola iragan zen eguna.

Mugimendu feministak ekintza sortu 
zuen. Mugimendu feminista emaztez* osa-
tutako mugimendua baita, etiketarik ga-
beko eguna baita, menpekotasun orokor 
baten salatzeko eguna baita. Aurreiku-
siarena irauli, batu eta egin. Pauso ttipiz 
grebak hartzen du baina oraindik mani-
fak du jende gehien gehiena batzen. Eus-
kal Herriko xinaurriak gara beti. Lapurdi, 
Zuberoa eta Baxe-Nafarroan emazte* tal-
de ezberdinak badira, baina noiz deituko 
dugu gure burua “Mugimendu Feminista”?

Bagaitun. 

beharrak sortutako berezkotasuna
pAuLINE GuELLE
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sugegorriarekin Hondarribian jazo 
den antzeko zerbait gerta al daiteke?
Bai, eta azken urteetan egon da antzeko 
kasurik. Duela pare bat urte Madrilen, 
ustez, kaskabel suge bat agertu zen par-
ke batean. Gizon bat ospitalera joan zen 
esanez kaskabel suge batek hozkatu zue-
la. Larrialdietara joan zenean zein suge 
mota izan zen azaldu zuen. Ondoren ja-
kin zen gizonak bere etxean zuela sugea 
eta, ilegalki zuenez, parkean gertatu zela 
esan behar izan zuela.

Terrariofiliaren kultura arduratsua 
al da, animaliak edukitzeko beha-

rrezko baimen eta araudiekin?
Ez. Dena den, denetarik dago, leku guz-
tietan bezala. Badaude terrariofilo ba-
tzuk oso arduratsuak direnak eta ani-
malia exotikoen zale izanik errespetuz 
jokatzen dutenak. Baina jende asko dago 
hala egiten ez duena. Gainera, animalia 
exotikoei dagokienez, beti egon da oso 
usain txarreko merkatu beltz bat, eta az-
ken urteetan gora egiten ari da.

Eta zein dira espezie exotikoak nahi-
ta askatzearen edo oharkabean ihes 
egitearen arriskuak?
Orokorrean, animalia exotiko bat aske uz-
teak beti dakartza ondorio ekologikoak. 
Izan ere, ez derrigorrez baina animalia 
horiek inbaditzaileak izan daitezke. Ho-
rrek aldaketak sortzen ditu naturan eta 
bertako espezieak kaltetzen ditu. 

Hondarribiko sugegorriaren kasuan, 
asko hitz egin zen jendearengan sor 
zitzakeen kalteez, baina espezie exo-
tiko batek zein eragin eduki ditzake 
bestelako alorretan?
Hondarribiko kasuan ez zegoen arrisku 
handirik, espezie exotiko tropikala de-
lako sugegorria eta espezie tropikalak 
oso gutxitan egokitzen dira gure klima-
ra. Ziurrenik ez zukeen eragin ekologiko 

handirik izango, baina beste espezie ba-
tzuen kasuan bai. Zientzialari askok alda-
rrikatzen du espezieen zerrenda zuriak 
egitea, eta ni ere horren aldekoa naiz. 
Izan ere, orain arte zerrenda beltzak soi-
lik existitzen dira. Zerrenda beltzean in-
baditzaileak diren espezieak ageri dira 
eta horiek ezin dira komertzializatu. In-
baditzaile izendatzeko, aurrez zerbait 
inbaditu behar dute eta gaur egun po-
tentzialki inbaditzaileak diren animaliak 
salerosten dira, oraindik ezer inbaditu ez 
dutenez ez daudelako debekatuta. Ho-
rregatik diot, onurak ekarriko lituzkeela 
alderantziz egiteak: zerrenda zuri bat 
egin, soilik komertzializatu daitezkeen 
espezieekin.

Terrariofiloak ba al daki zein arrisku 
dituen espezie hauek askatzeak edo 
ihes egiteak?
Zaila da jakiten. Gaur egungo arazoa da 
edozer bihurtzen dela moda. Terrariofi-
lia garai batean gutxi batzuen zaletasu-
na zen; etxean maskotatzat narrasti eta 
anfibioak zituzten friki batzuena. Infor-
mazio ugari izaten zuten zaletasun eta 
animalia horien inguruan. Orain, aldiz, 
bogan dago eta edozein hiriburutan sal-
tzen dituzte, mundu guztiak ditu eskura-
garri. Hori dela-eta, askok ez daki etxean 

TESTUA ETA ARGAZKIA I MALEN ALdALuR AZpILLAGA

Sugegorri bat Hondarribian barrena zebilela-eta, zalaparta sortu da 
berriki. Ondoren jakinarazi zuten gezurra zela. Ezerezean geratu da 
kontua, baina zer pentsatua ere eman du. Posible al da horrelako 

zerbait gertatzea? Eta zein ondorio izan ditzake? Animalien trafikoaren 
inguruan hainbat gako eman dizkigu Carlos Cabidok, Aranzadi Zientzia 

Elkarteko Herpetologia saileko zuzendariak. 

Carlos Cabido
aranzadi ziEntzia ElkartEa

“Animalia exotiko bat 
aske uzteak beti dakartza 

ondorio ekologikoak”
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animalia hauek edukitzeak dakartzan 
arriskuak zeintzuk diren, ezta hauen 
zainketak zein lan eskatzen duen ere. 
Espezie exotikoak ez dira txakur bat edo 
katu bat edukitzea bezala, ez dituzte gu-
rekin harremanak garatzen. Jende askok 
politak direlako bakarrik erosten ditu, 
eta gero berehala aspertzen dira. 

Askatutako animaliei dagokienez, 
zeintzuk izan dira orain arteko 
kasurik esanguratsuenak eta non 
gertatu dira?
Aipatu dudan Madrilgo kasua nabarmen-
tzekoa da, suge pozoiduna zelako, baina 
asko izan dira animalien askatzeak, nahiz 
eta gehienak hil egin diren, klimara ongi 
ez egokitzeagatik. Kasurik aipagarrienen 
artean, adibidez, dortokena dago. Asko-
tan askatu diren animaliak dira eta orain-
dik ere asko askatzen dira. Kalte handiak 
eragin dituzte. Berdin gertatzen da arrain 
espezie ugarirekin ere. Kanariar Uhar-
teetan, esaterako, ohikoa da ur putzue-
tan arrain exotikoak haztea gero saltzeko. 
Horri lotuta, asko kezkatzen nauen beste 
kontu bat bildumazaleena da.

Zein neurri hartu daitezke terrariofi-
loek eta bildumazaleek sortu ditza-
keten kalteak gutxitzeko?
Lehen neurria arautzea izango litzate-
ke eta horretarako zerrenda zuriarena 
urrats bat da, ezinbestekoa delako po-
tentzial inbaditzailea duten animaliak 
zeintzuk diren aurrez jakitea eta horien 
salerosketa debekatzea.

Terrariofiloak nola hartuko luke 
neurria?
Puntu bateraino positibotzat 
joko lukeela iruditzen zait. 
Bildumazaleei dagokie-
nez, uste dut sarri ez 
dela zaletasun osa-
suntsua, nolabait 
uti l itarista dela. 
Izan ere, terrario-
filo bildumazaleari 
ez zaio gustatzen 
animalia bere habi-
tatean ikustea, gus-
tatzen zaiona berak 
edukitzea da. Eta ho-
rrek izan ditzakeen onu-
ren inguruan zalantzak ditut. 
Onura bakarren bat agian edukiko du, 
esaterako jendeari fobiak gainditzeko 
balio dio animalia hauek aurrez aurre 
ikusteak. Hala ere, ez dakit onurek kal-
teek adina pisua duten. 

prOpOrtZiO HilgArriAk. AFRIKAN sALeROsKetARAKO HARRAPAtZeN DItuZteN 100 ANIMALIAtIK 
HAMAR bAINO eZ DIRA bIZIRIK IRIsteN.

terrariofilia garai batean 
gutxi batzuen zaletasuna 

zen eta informazio ugari zuten 
animalia exotikoen inguruan. 

orain, aldiz, bogan dago 
eta mundu guztiak ditu 

eskuragarri

Terrariofiliak gora egin duela 
adierazi duzu.
Bai, interneten aroa iritsi zenetik asko 

hazi da. Egun, askoz errazagoa da 
salerosketa, baita informazioa 

lortzea ere. Interneten, ani-
maliarik exotikoenaren 

zaintza prozesua zein 
den aurkitu dezakezu 
klik bakarrean.

Munduko zein he-
rrialdeetatik ekar-
tzen dira espezie 

exotiko gehien?
Gehienak tropikalak 

dira. Australia izango li-
tzateke salbuespena, han 

bereziki zorrotzak baitira arau-
diarekin, bai animaliak herrialdetik ate-
ratzeko, baita sartzeko ere. Gainerako 
herrialde gehienetan bi aukera egoten 
dira, naturan harrapatzea edo gatibu-
tasunean haztea. Azken hori litzateke 

jasangarriena. Naturan harrapatzea 
debekatuta dago Europan, baina Hego 
Amerikan, Asiako herrialde batzuetan 
edo Afrikan baimenduta dago. Eta he-
rrialde horietan animalia asko hiltzen 
dituzte gero hemen jendeak animalia ho-
rietakoren bat erosteko. Proportzioa izu-
garria da: Afrikan salerosketarako harra-
patzen dituzten 100 animaliatik hamar 
baino ez dira bizirik iristen.

Eta Euskal Herrian handia al da ani-
malien trafikoa?
Espainiako Estatuan ez nuke esango zale-
tasun handiena dagoen lekua Hego Euskal 
Herria denik. Hala ere, Irunen, esaterako, 
afizio nahikotxo dago. Pare bat animalia 
denda daude espezie exotikoak saltzen 
dituztenak eta elkarte bat ere badago. Ho-
rregatik, besteak beste, Hondarribiko su-
gegorriarena sinesgarria egin zitzaigun. 
Dena den, normalean herrialde beroetan 
afizioa handiagoa izaten da, espezie tropi-
kalek hobeto bizirauten dutelako. 
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Ondoko lerroetan Eneko Gorriren 
hitzaldiaren bigarren zatia duzue, 
alegia, erabilerari eta militantziari 

buruz aritu zen zatia. Jardunaldiko hi-
tzaldi guztien bideoak ondoko helbidean 
dituzue: topagunea.eus/topaldia.

Eneko gorri: Ezagutzatik erabilerara 
egiteko izan dugu ariketa sozial bat, Eus-
karaldia. Horren aitzin izan dira hainbat 
iniziatiba Ipar Euskal Herrian eta Baio-
na-Angelu-Miarritze (BAM) hiri eremuan. 
Euskaraldiari egiten ahal zaizkio nahi di-
tugun kritika guztiak, baina gurean izan 
du funtsezko ekarpen bat, eta hau da: 
euskaraz bizitzeko ditugun korapiloak, 
zailtasunak edo mugak azaleratu dizkigu. 

Mende erdiz tresnak garatu ditugu, 
transmisio kanalak sortu ditugu, alfabe-
tatu gara, nirea bezalako familia erdal-
dunetan seme-alabak euskaldundu dira, 
mirakulu batzuk sortu ditugu, eta hau 
kristorena da, baina oraindik korapiloak 
baditugu, euskaldunak gara baina orain-
dik ogia euskaraz erosten ez dakigu. Tek-
nikoki badakigu galdetzen, baina korapi-
loz beteak gara erdaldun baten aitzinean 
gure lehen hitzak euskaraz emateko. Eze-
zagun baten aitzinean, baita etxe barnean 
ere. Gure bikotean ere, euskara ez delarik 
hasierako hizkuntza, sekulako zailtasu-
nak ditugu pasatzeko beste hizkuntzara. 

Euskaraldiak kontzientzia-hartzea bide-
ratu du, bai kostalde urbanizatuan, fran-
tsesean, baita ere barnealdean, euskal-
dunagoa eta landatarragoa. Mintzatzen 
ginelarik barnealdeko lagunekin erraten 
ziguten Euskaraldia ez zela haientzako 
ariketa, hirietakoa zela, bazekitela he-
rri txikian norekin euskaraz ari ziren eta 
norekin ez. Ados, eta zergatik frantses 
hiztun batekin ez ginateke euskaraz ari 
izango? Eta Baigorritik ateratzean, gure 
herri txikitik ateratzean, zer hizkuntza 
portaera dugu?

Ber denboran entzuten genuen hirie-
tako jendea erraten: “Hirietan euskara 
ezin da praktikatu, ez da aukerarik, de-
baldetakoa litzateke lehen hitzak eus-
karaz egitea edo euskarari eustea, edo 
elkarrizketa elebidunak plantan ematea. 
Horrek balio du Hegoaldearentzat edo 
herri euskaldunentzat, baina gurean ez 
du balio”. Azkenean, fede txar horren gi-
belean, euskaraz bizitzeko ditugun zail-
tasun indibidual eta kolektiboen kon-
tzientzia gordetzen da. Biziki erregai 
interesgarria da etorkizunerako. 

EUSKALTZALETASUNAREN KUTSU 
ERREBELDEA BERRESKURATU
Badakit orain erranen dudana zalantza-
garria dela eta pixka bat hausten duela 

eraiki nahi dugun adostasun sozial prin-
tzipioarekin, baina uste dut euskararen 
erabileraren apustua egiten dugun mo-
mentutik, Ipar Euskal Herrian behintzat, 
norma berri bat eraikitzen hasten garela, 
eta norma berria eraikitzea inportantea 
da euskararen ezagutzaren unibertsaliza-
zioa lortu aitzin ere. Erabileraren apustua 
egiten dugularik, lehen hitzak eta ondo-
koak euskaraz ematen ditugularik, era-
bakitzen dugu euskaldun gisa ez garela 
gehiago bigarren mailako hiztunak. Hor 
gibelean, bada desobedientzia puntu txiki 
bat, niretzat biziki erakargarria. 

15-25 urte genituelarik euskaltzale 
izatea abertzale deskafeinatua izatea zen. 
Guk bagenituen beste borroka askoz no-
bleagoak: internazionalismoa, iraultza, 
eraikuntza nazionala, feminismoa... Eus-
kara kontuetan oldarkortasuna berres-
kuratzea biziki interesgarria iruditzen 
zait, bereziki belaunaldi gazteek euskara-
rekiko ez baitute guk dugun lotura. Oroi-
tzen naiz 5 urte nituelarik ikastolaren 
aldeko manifestazioak matrakaz eta gas 
negar eragilez bukatzen zirela. Gaur egun 
gazteek ez dute ber harremana, ber kon-
fliktibitatea euskararekin, baina euskal-
tzaletasunari berriz ere kutsu hori ema-
ten badiogu, iruditzen zait beste logika 
bat elikatzen ari garela. Beharbada Jonen 

TESTUA I oNINtZA IRuREtA AZKuNE 
ARGAZKIA I jAGoBA MANtERoLA / FoKu

Eneko Gorrik (Angelu, 1983) Erabileraren aroa: begirada bat Ipar Euskal Herritik 
hitzaldia eskaini zuen Topaguneak urtarrilaren 31n antolatutako Euskaltzaleen 

mugimendu berritura bidean jardunaldietan. Gorrik uste du gazte sektore 
ameslarienean euskararekin sekula baino konektatuagoak direla. Kudeaketa 

lanak zaharrei utzi eta haien militantzia eredua sortzea proposatzen die. 

eneko gorri
mintzalasai EUskara ElkartEko kidEa Eta 

miarritzEko EUskara tEknikaria

“Euskaldunak gara, 
baina oraindik ez dakigu 

ogia euskaraz erosten”
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[Jon Sarasuak goiz hartan emandako hi-
tzaldiaz ari da] alderantzizkoa errango 
nuke, Ipar Euskal Herrian gazte sekto-
re ameslarienean euskararekin sekula 
baino konektatuagoak direla iruditzen 
zait eta hori ikusten dudalarik sekulako 
esperantza iturria da. Euskal Herria Zu-
zenean musika jaialdian, 18 urte geni-
tuelarik, gure norma frantsesa zen, herri 
mugimenduetan norma frantsesa zen. 
Iraultzaileak ginen, frantsesez mintza-
tzen ginen, kito. 

BELAUNALDI BERRIA GIDARI
Adin piramidearekin oroitzen bagara, 
gazte belaunaldia izanen da euskararen 
zama bizkar gainean izanen duena eta 
bera izan behar da gidari prozesu horre-
tan. Ez da erraza izanen haientzat, bai-
na haien aitatxi-amatxientzat ikastola 
sortzea ez zen erraza izan. Beraz, lortu-
ko dute gure aitatxi-amatxiek lortu du-
ten bezala. Ez nuke belaunaldien arteko 
lehian sartu nahi. Gaur egungo gazteek 
ez dute eginen aitzinekoek baino hobeto 
edo okerrago. Haiena eginen dute. Mezu 
bat umilki helarazten ahal badiegu: ez 
mugatu aitzinekoek sortu dituzten tres-
nak kudeatzera, zuen tresnak asmatu. 
18 urtetan ez dira kudeatzaileak izan 
behar, lan horiek gu bezalako zaharrei 

utzi behar dizkiegu. 
Euskararen berreskuratzearen bataila 

zaila izanen da irabaztea, ez baldin ba-
dugu ekintzailetzaren edo militantziaren 
bataila berriz irabazten. Saiatuko naiz 
ideia hau garatzen. Beti ari gara erraten 
militantzia Ipar Euskal Herrian ere kri-
sian dela, gaurko gazteak indibidualistak 
direla, gaurko jendarteak likidoagoak di-
rela... Ados naiz, baina euskalgintza beti 
analizatzen dugu pesimismoaren betau-
rrekoetatik sektore batzuetan. Militantzia 
ez da hainbeste desagertu, militantzia 
aldatzen ari da, eta guk ezagutu dugu-
na edo gure aitzinekoek ezagutu dutena 
desberdina da. Adibide batzuk hartu eta 
beti horiei begira egoten gara eta hori da 
sintomatikoena. 

Uztaritzen 50 urtez Lapurtarren Bil-
tzarra egin da, eta pasa den urtean kri-
si baten ondorioz desagertu da. Baina 
desagertu den urte berean, Uztaritzeko 
dantza taldeak 30 urteak ospatu ditu eta 
horretarako 130 herritar mobilizatu di-
tuzte zortzi hilabetez kabalkada bat oso-
ki muntatzeko euskaraz. Bi aldiz eman 
dute eta 2.500 pertsona hurbildu dira. 
Sekulako proiektua sortu dute. Kabal-
kada horren sortzeko behar izan duten 
energiaren ehuneko bat eman bazuten 
biltzarraren alde, biltzarra berriz joaten 

ahal zen. Baina jende guztiak atxiki du 
biltzarra desagertu dela. 

Herri mugimendua eta militantzia ez 
da desagertzen ari, desplazatzen ari da, 
eta nire ustez, sobera kudeaketara mu-
gitzen ari da. 

Bigarren adibidea hartuko dut. 5 
urte nituelarik bost ikastola zeuden 
Ipar Euskal Herrian, 36 urte ditudalarik 
36 ikastola. 36 ikastola kudeatu behar 
dira: bada festa batzordea, euskaraz bizi 
batzordea, obra batzordea, apainketa 
batzordea, bulegoa, administrazio kon-
tseilua… Hori ez da militantzia? Badira 
ehunka guraso egunero lanean 36 ikas-
tolatan. Beraz, militantzia desplazatzen 
ari da kudeaketara. 

Gazte belaunaldira itzulita, gure be-
launaldian ez genuen planteatzen jarre-
ra desobedientea Frantziar Estatuko az-
terketa ofizial batean. Pasa den urtean, 
kasik ikasgela oso batek breveta (ziurta-
giria) euskaraz pasatzeko erabakia har-
tu du, desobedientziaz. 16 urte dituzte. 
Haiei ari gara aurpegiratzen militantzia-
ren krisia. Aitzinekoek sekula egin ez 
zutena egin dute; baxoarekin egin zen, 
baina zortzi ikasle ziren. Ken ditzagun 
betaurreko horiek, euskaltzaletasuna 
eraldatzen ari da, nostalgiak ez du ezer-
tarako balio. 

HErri MugiMEnduA EtA MilitAntZiA. “eZ DIRA DesAGeRtZeN ARI, DesPLAZAtZeN ARI DIRA, etA NIRe usteZ, sObeRA KuDeAKetARA”.
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nafarroan zatiketa latza izan duzue 
Ahal dugun. Zu nola sentitzen zara?
Triste nago gertatutakoarekin, minduta. 
Talde parlamentarioan borroka latza 
izan dugu eta horrek pertsonen artean 
izugarri urrundu gaitu. Nire taldekide 
ohiak ez dira garai historiko honek es-
katzen zuen mailan egon; Nafarroan 
bizi dugun aldaketaren zerbitzura egon 
behar dugu eta ez balizko “etika pertso-
nalen” zerbitzura. Ahal Dugu eta aldake-
tari sekulako kaltea egin diete.

Ez ote zatekeen inteligenteagoa du-
zuen banaketa onartu eta bakoitza 
bere kaxara aritzea?
Bai, jakina, eta nik hori defendatu dut az-
ken urte eta erdian. Baina muga batzuk 
genituen, batez ere diruarekin zerikusia 
zutenak, Auzitegien Ganberak Ahal Duguk 
jasotzen duen diruaren fiskalizazioa egiten 
baitu. Guk eskaini diegu talde gisa jardute-
ko baliabide batzuk izatea, baina diruaren 
kontrola guk izan behar genuen, Ahal Dugu 
fiskalizatzen dute eta. Haiek euren taldeko 
kontu korronte batera bideratu nahi zuten, 
baina hori ez da posible.

Baina gaur egun legebiltzarrak 
taldeari eman beharreko dirua 
blokeatua du.
Ez, Legebiltzarra ez da fio dirua bi kontue-
tara sartzearekin eta talde osoaren ados-
tasuna eskatzen du, diru hori toki batera 
sartzeko, horrela diru horrek erantzule 
bat izango duelako. Baina taldean ez gara 
ados jarri izan, Ahal Duguk ezin duelako 
onartu berari dagokion diruarekin edo-
zer egitea, diru publikoa delako.

Haiek esan dute prest daudela diru 
hori talde sozialetara bideratzeko, 
gkEetara, zerga iruzurraren ikerketa-
ra… Zuen taldeko tere saez ere ados 
agertu da horrekin. Zuk zer diozu?
Hori oso polita geratzen da, baina hau-
teskundeei begira egina dago. Kon-
tu-hartzaileak argi esan du, boronda-
te onekoa dela, baina ezin dela funtzio 
zehatz batera bideratutako diru publi-
koa beste edozertara bideratu, hori di-
rua bidegabe erabiltzea dela.

Ofizialistez –zuek– eta kritikoez –haiek– 
hitz egiten da. Zuek etengabe deitzen 

dituzue transfugak beste laurak. 
Ez al da izan Ahal dugu barruko 
zatiketa bat?
Ez, Ahal Dugun ez dago zatiketarik. He-
men hauteskunde batzuk izan ziren 
Ahal Duguren idazkaritza nagusirako, 
idazkari nagusi ohiak galdu egin zituen 
eta ez zuen onartu. Hauteskunde pro-
zesuari buruz auditoria bat ere eskatu 
behar zuen baina inoiz ez du egin. Ez dut 
uste horrek erantzuten dionik zatike-
ta sozial bati. Hori baino gehiago arazo 
pertsonalista bat da. Alderdiko lehen 
Herritarren Kontseiluan Laura Perez 
idazkari nagusia zen eta ni antolaketa 
idazkaria, oso gertutik jarraitu dut dena. 
Ni ez naiz ez kritiko ez ofizialista, Ahal 
Dugukoa naiz. Primaria gatazkatsu haie-
tan ikusten nuen zer etor zitekeen eta 
bi zerrendei proposatu nien zerrenda 
bateratu bakarra osatzea, baina ez zu-
ten nahi izan, ez batak ez besteak. Hau-
teskundeetarako hautagaitza bateratua 
dugu, Laurarekin [Perez] eta [Eduardo] 
Santosekin aurkeztu zen jendea dago, 
Joan Bosch ere hor dago… barru mailan 
gainditua dugu arazo hau.

Iruñea, 1979. Aktibismotik instituzioetara jauzi eginez, Ahal Duguko 
parlamentaria da Nafarroako Legebiltzarrean. Talde parlamentarioa bitan 
zatitu da: zazpitik lau parlamentariok Orain Bai sortu dute eta beste hiruk 
Ahal Dugun jarraitzen dute, tartean berak. Banaketa latza izan da, mindua 
eta akitua dago, baina hautes-gudu berri batean murgiltzeko prest: bera da 
Ahal Duguren lehendakarigaia Nafarroako foru hauteskundeetan. 

TESTUA I XABIER LEtoNA 
ARGAZKIAK I joSu SANtEStEBAN

mikel buil 
ahal dugu-ko parlamentaria
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Hauteskunde horiez aritu gara, Orain 
Baikoek hor kokatzen dute arazoaren 
iturrietakoa, primaria haietan iruzur 
egin zela diote, Madrilek kontrolatu-
tako sistema telematikoak pertsona 
askoren botoa blokeatu zuela, san-
tosek perezi atera zizkion 28 botoak 
baino askoz gehiago. Zu zinen hautes-
kunde prozesuko idazkaria.
Laura Perez idazkari nagusi izendatu zuen 
sistema berak kendu zuen kargutik. Siste-
ma hau ez da Nafarroatik kontrolatzen, 
auditatua dago eta edonork eska ditzake 
hauteskundeetako datuak. Kanpo audi-
toretza ere eskatu daiteke, baina ez dute 
horrelakorik egin. Salaketak datuekin fro-
gatzen ez badira jai dute. Laura hautatua 
izan zenean 1.300  boto lortu zituen eta 
bi urte geroago, idazkaritza nagusia eta 
Legebiltzarreko bozeramaile izanda, 500. 
Bi urtetan 800 boto galdu zituen eta Ma-
drildik zetorren Eduardo Santosek irabazi 
egin zion. Haiek 28 bototan jartzen dute 
auzia, baina niretzat garrantzitsuena zera 
da, Laurak gora-behera garrantzitsuak 
izandako bi urteko kudeaketa egin ondo-
ren alderdikideek ez zutela hautatu.

Ba al dago Orain Bai eta Ahal duguren 
arteko desberdintasun politikorik?
Ez dut uste, baina hemendik aurrera 
gero eta desberdintasun handiagoak 
bilatuko dituzte hauteskundeetarako 
hautagaitza bat bul-
tzatzeko. Akordio 
programatikoa el-
karrekin sinatu ge-
nuen, han zegoen 
gure hauteskunde 
programaren %80 
eta harekin abiarazi 
genuen gobernu bat. 
Ez zen gure gober-
nu programa, baina 
errealismotik egin 
dugu aurrera. Orain 
Baikoak blokeora daramaten politika 
maximalistak bultzatzen ari dira. Gober-
nuak lan ona egin du eta gaur egun ia 
ezinezkoa da harago joatea.

Ahal duguren programaren %80 bete 
dela esan duzu. Zertan egin zitekeen 
gehiago?
Garapenerako lankidetzaren esparruan 

ez dira hainbat gai bete eta hori mingarria 
izan da. %0,5eko konpromisoa genuen eta 
ia %3ra iritsi gara. Gobernu osoaren kon-
promisoa falta izan da. Etxebizitzarako Es-
kubide Subjektiboaren Legea egin dugu, 

500 etxebizitza lizitatu dira… 
baina legealdi honetan alokai-
ruan zirenen etxegabetzeak 
bikoiztu egin dira eta baliabi-
de publikoek ez diote inondik 
inora erantzun egoera horri. In-
gurumen Legea ere mahairatu 
dugu, baina jadanik ez da atera-
ko. Lehen mailako harrera ho-
betu egin da osasunean, baina 
ez dugu sendotzea lortu; itxaron 
zerrendak hobetu dira osasu-
nean, baina nola ere badakigu, 

besteak beste San Juan de Dios edo gisako 
zentro pribatuekin hitzarmenak eginez. In-
dustria eredua aldatzea bultzatu dugu, eko-
nomia soziala indartuz. Ongi da hori, baina 
oraindik jarraitzen dugu Wolkswagen eta 
Iruñerriaren menpekotasun handia izaten. 
Lurralde deszentralizazioa eta produkzioa-
ren dibertsifikazio askoz handiagoa behar 
da. Zerga batzuekin ere motz geratu gara.

“Laura perezek 
bi urtetan 800 

boto galdu zituen 
primarietan eta 

Madrildik zetorren 
Eduardo Santosek 

irabazi egin zion”
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Aldaketaren joko esparruan 26 dipu-
tatuetatik 17 ezkerreko indarretakoak 
dira. Horrek ez zuen ekarri behar 
kudeaketa ezkertiarragoa? Aipatu di-
tuzun hutsune horietan guztietan ezin 
zitekeen gehiago presionatu?
Asko presionatu dugu, asko, eta aste-
ro-astero. Geroa Baik, eta zehazki EAJk, 
asko begiratu diote Nafarroako eskuinari 
eta gure ikuspegitik askeago jokatu behar 
zen, oposizioari hainbeste begiratu gabe. 
Asko bultzatu dugu, hainbatetan altxatu 
gara negoziazio mahaitik, baina leialta-
sunez jardun dugu, bestela une historiko 
bat hankaz gora jar genezakeelako. Ahal 
zen tokira iritsi gara.

Hainbatetan ez ote da gertatzen dina-
mika instituzionalak dinamika sozia-

la jaten duela? Agian M15eko zurrun-
biloan sortutako podemos bera izan 
daiteke horren erakusle. 
Ez nago ados analisi horrekin. M15eko 
garai historiko haren ispiluan geroago 
Martxoak 8 ikusten dugu edo pentsio-
nisten mugimendua. Podemosek gizar-
teko aldarrikapenak instituzioetara era-
maten ditu, baina zoritxarrez, gizarte 
honetan merkatuak instituzioek baino 
gehiago agintzen du. Legegintzara gatoz 
Legebiltzarrera eta hor diren aukerak 
baliatu behar ditugu.

Euskararen gaian aldaketa handiak 
izan dira legealdi honetan, baina 
euskalgintzan bada ere etsipen 
maila esanguratsu bat Euskararen 
Legeak finkatutako zonifikazioare-

36 І poLItIKA

“Nafarroako 
Gobernuak lan ona 
egin du eta gaur 
egun ia ezinezkoa 
da harago joatea”

kin amaitu ez delako.
Ulertzen dut etsipen hori. Europan eta 
beste hainbat tokitan salatutako euskara-
ren errepresiotik gentozen eta, gutxienez, 
legeak eskatzen zuen mailan jarri gara. 

Zuek zonifikazioarekin amaitzearen 
alde zaudete?
Eztabaida hori egin dugu legealdi hone-
tan. Zonifikazioa perbertsoa da, ez du is-
latzen egungo hizkuntza-mapa eta ego-
kitu behar da, eta ikusi beharko da zein 
neurritan desegin behar den erabat. Guk 
zonifikazioaren amaiera eraman genuen 
gure programan.

Bai, baina legealdiko une zehatzetan 
ikusi da Ahal dugun eta izquierda-Ez-
kerran barne ikuspegi desberdinak 
zirela gai horrekiko.
Ponentzia bat izan zen eta hor argi ikusi 
zen zonifikazioa bertan behera uztea ez 
dela nahikoa, erein egin behar dela eta 

Nafarroako herrita-
rren hizkuntza esku-
bideak aintzat hartu 
behar direla. Lehengai 
horiekin egin behar da 
etorkizuneko Euska-
raren Legea. Eskuinak 
arma gisa erabili du 
euskara, sekulako in-

darrez gainera, eta bi esparrutan bereziki, 
enpleguarenean eta lurraldearenean. Ikus 
dezagun nola egin diezaiokegun aurre ho-
rri, zeren eta Nafarroako gizartea guztiz 
engainatua dago euskararen gaiarekin.

lege horrek euskaldunak baztertu 
egiten ditu nafarroan, horregatik eus-
kalgintzak eskatzen du bertan behera 
uztea zonifikazioa.
Bai, baina gero zer? Une honetan irudi-
tu izan zaigu ona zela gaia eztabaidara 
plazaratzea, baina gainerakoa hurrengo 
legealdirako geratzen da.

Maiatzean nola aterako dira kontuak 
aldaketaren alde, bereziki zuek 
zatituta bazaudete?
Guk gure proiektuarekin ilusioz izan di-
ren horiek guztiak batu eta ilusionatu 
behar ditugu. Bestetik, urte luzez UPN 
bakarrik aritu da eskuinean, baina gaur 
egun eskuina banatua dago eta horrek 
gure alde egiten du. Eskuin muturra iza-
ten ari den arrakasta ikusita, uste dut ho-
rrek ezkerreko jendea bozkatzera atera-
ko duela, bai Espainian baita  Nafarroan 
ere. Eta partehartze handia dagoenean 
ezkerrak irabazten du. 
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Posey konderria (Indiana, AEB), 
1888. Edward Johnston Goodwin 
medikuak zirkuluaren koadratura 

aurkitu zuen. Bere ereduan, diametroa-
ren eta zirkunferentziaren arteko ko-
zientea bost laurden zati lau zen; alegia, 
beretzat pi zenbakia 3,2 zela. Eta kito.

Antzinarotik hainbat matematikari 
saiatu zen zirkuluaren azalera soilik kon-
pasa eta erregela erabilita kalkulatzen; 
tresna horiekin zirkuluaren azalera ber-
dina zuen karratua egin nahi zuten, zir-
kuluaren koadratura. 1882an Ferdinand 
von Lindemann matematikariak behin 
betiko frogatu zuen ezinezkoa zela, ho-
rrek ez zeukala inolako zentzurik.

Entzungor,  bere metodoa AEBe-
tan eta Europako zazpi herrialdetan 
patentatu ondoren, Goodwinek “egia 
matematiko berriaren” lege proiektua 
aurkeztu zion Indianako Batzar Oro-
korretako ordezkari bati, “hezkuntzari 
egindako ekarpen bat, Indianako esta-
tuan doan erabili ahalko dena, 1897ko 
legegintzaldian ofizialki onartzen bada”. 
Indianako Ordezkarien Ganberak urte 
hartako otsailaren 5ean aho batez onar-
tu zuen proiektua, aldeko 67 botorekin 
eta kontrako iritzirik gabe. Horrenbes-
tez, Arkimedes oker zegoen eta piren 
balioa ez zen 3,14.

Proiektuak Senatuaren baiezkoa soilik 
behar zuen aurrera egiteko. Baina  egun 
hartan, kasualitatez, Purdue Unibertsita-

teko matematika saileko buru Clarence 
Abiathar Waldo hantxe zegoen, fakulta-
teko aurrekontua handitzeko eskaera 
bat egitera bertaratu baitzen. Senata-
riei labur eta garbi azaldu zien proiektu 
hura zentzugabekeria zela. Senatuaren 
hurrengo saioko kontakizuna egin zuen 
Indianapolis News egunkariak otsaila-
ren 13an: “Zirkulua koadratzeko for-
mula legeztatzeko proposamena jarri 
zen mahai gainean, txantxa giroan. Se-
natariek barregarri utzi zuten proiek-
tua. Dibertimenduak ordu erdi iraun 

zuen”. Eta proiektua bertan behera ge-
ratu zen betiko.

2009. urtean AEBetako Kongresuak 
martxoaren 14a Pi Zenbakiaren Egu-
na izendatu zuen, datak zenbakiarekin 
bat egin zezan. Baina Goodwinengatik 
balitz –eta Waldorengatik ez balitz–, 
ziurrenik martxoaren 20a aukeratuko 
zukeen horretarako. Izan ere, egun kon-
gresu horretako kide diren askok, esa-
terako, Klima aldaketa ukatzen baitute 
kategorikoki, zirkuluaren koadratura 
topatu izan balute bezala. 

pi zenbakia, 
nahierara
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Vietnamgo gerra 
ez da bukatu
1961etik 1971ra AEBek 67 milioi litro 
agente laranja bota zituzten Vietnamen 
20.000 kilometro koadro baso eta 2.000 
kilometro koadro labore lur suntsituz. 
Agentearen substantzietako batek, dio-
xinak, gizakiengan ere ondorio kaltega-
rriak izan zituen berehala: gibeleko eta 
azaleko arazoak, hormona desorekak… 
Baina dioxina erloju-bonba bat da, fe-

tuetan kalteak areagotzen baitira. Hala, 
garai hartan 4,8 milioi vietnamdarrek 
arnastu zuten dioxina, hainbat eremu 
oraindik kutsatuta daude eta hiru belau-
naldi geroago ez dirudi agente laranja-
ren eraginak atzera egingo duenik. Ngu-
yen Van Phuc beteranoaren hitzetan: 
“AEBek, belaunaldiz belaunaldi, viet-
namdarrak hiltzen jarraituko dute”. 

XIX. MeNDeAReN AMAIeRAN, eDwARD JOHNstON GOODwIN MeDIKuAK etA INDIANAKO ORDeZKARIeN 
GANbeRAK eRAbAKI ZuteN PI ZeNbAKIAReN bALIOA eZ ZeLA ARKIMeDeseK 2.000 uRte LeHeNAGO 
KALKuLAtutAKOA, 3,2KOA IZANGO ZeLA HANDIK AuRReRA.
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jAKoBA ERREKoNdo
JAKObA@bIZIbARAtZeA.eus

Bero-beroa joan da otsaila. Lehen 
hiru egunetan hotzak ebaki beha-
rrean ibili baginen ere, handik 

atzera nire goraintzian otsailik beroe-
na izan da. Aurreko hotzek zenbait lo-
raldi atzeratu egin zituzten: mimosa 
(Acacia dealbata), hurritza (Corylus 
avellana), neguko jasmina (Jasminum 
nudiflorum), ote loretxikia (Ulex parvi-
florus), txilar zuria edo zurikatxa (Eri-
ca arborea) eta abar. Gero latz bero-
tzeak ondorengo loraldiak hauspotu 
ditu, besteak beste: aranondoa (Pru-
nus domestica), aranondo japoniarra 
(Prunus cerasifera “Pissardii”), elorri 
beltza (Prunus spinosa), magnoliak 
(Magnolia soulangeana, M. Stellata...), 
sahatsak (Salix spp), irasagarrondo ja-
poniarra (Chaenomeles japonica), bio-
leta usainduna (Viola odorata), marru-
bi basatia (Fragaria vesca) eta pinuak 
(Pinus spp.). 

Nire goraintziko otsail beroena, baina 
baita ere usaintsuena eta koloretsue-
na joan da. Beste urteetan baino kolo-
re biziagotan jantzi dira loraldiak, edo 
egun horietako argitasun distiratsuak 
piztu ditu, aurten bereziki. Begiak jo-
tzeaz gain sudurra ere usainolde trin-
koago batek hartu dit aurtengoan. Batez 
ere magnolien lurrinak harrapatu nau, 
txoratzeraino. Etxearen atzeko zein au-
rreko atarietan bi desberdin ditut, eta 
zein baino zein den gehiago borrokan 
ari dira, lurrin dema. 

Gure atarietan ohiko bisitariak ditu-
gu bi haize: hegoa eta mendebala. Eta, 
lurrinen apologia horietan aliatu bada 
ere, haizeek bere burua dute, arina bai-
na burua. Eta mendebalak ikaragarrizko 
ikuskizuna eratzeko ganora du. Hegoa-
ren txakalaldiak baliatuz, zakar punttua 
hartzen du. Eta dakarren kresala mag-
noliek adarrak zabalik hartzen dute. 

Haizearen astinduak loreak dantzatzen 
ditu, eta petaloek haizearen zirimolari 
eusten diote, loreak soilduz, erantziz, 
petalotuz. Petaloen euria da. Oso une 
jakinetan, bakanetan izaten den natura-
ren ikuskizuna. 

Otsailari zezeila esaten diote Diman, 
eta han izan naiz otsailaren amaierare-
kin batera. Bertako eskolako haurren 
baratzea eta baratzeko haurrak zaintze-
ko asmotan. Ikaragarri ikasi dut. Irakas-
le rola eman diet, eta hor ikasi dut zer 
den lupetza, mihimena, satsa... Eta han 
ere bizitu dugu petalo euria. Han bara-
tze inguruan ez zen magnoliorik, baina 
sahats euriak busti gaitu. Jakintzaz blai 
ibili gara. 

Han freskura zen nagusi; etxera buel-
tatutakoan, itsasaldeko epelera, haritza 
(Quercus robur) hosto berriz janzten eta 
zumarra (Ulmus sp.) loratzen ari zirela 
jabetu naiz, eta martian sartu gabe! 

MAGNoLIA SouLANGEANAREN LoREA.

zezeileko 
lurrin 
dema
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GARAZI 
ZABALEtA

MARTxOAK 22
KANbO
Harizkazuia baserri pedagogikora 
irteera. 14:00etan Cpie-tik.

  IZeNA eMAteKO:  
cpielittoralbasque.nature@hendaye.com 
0559741618

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

  IZeNA eMAteKO:  
haziensarea@gmail.com / 688 855 226

MARTxOAK 23
eRReNteRIA
xI. Lore Azoka. 9:00etan hasita, Alame-
da de Gamon. Haurrentzako tailerrak, 
lore eta landare naturalak, kosmetikako 
eta medikuntza-naturaleko artisau pro-
duktuak, sendabelarrak eta artisautza.

MARTxOAK 23
usuRbIL
Sagastien neguko kimaketa, 
gaixotasunak eta tratamenduak 
ikastaroa, Aitor Etxeandiak emana. 
9:00etan Potxoenea kultur etxean.

MARTxOAK 23
eLGOIbAR
Radiestesia eta Geometria hastapen 
ikastaroa. 
10:00etan Aubixan (San Pedro auzoa).

  IZeNA eMAteKO:  
info@geobiotek.com /
martxoaren 17a baino lehenago.

MARTxOAK 24
OKONDO
XXII. Baserri Azoka herriko plazan.

WWW.BIZIBARATZEA.EUS

euSKaL HeRRiKO 
AGENDA

Errezilgo hainbat ekoizle batuta, Ibarbi 
Sagarra Elkartearen lehen pausoak 
eman zituzten 2013an. “Sagar mota 

hori ikertzea, garatzea eta zabaltzea da 
elkartearen lan nagusia”, esan du Joxerra 
Agirre taldeko kideak. Euskal Herrian sa-
garraren inguruan ikerketa lan gutxi zeu-
dela ikusita, hutsune hori betetzeko go-
goz ekin zioten proiektuari. Elkartearen 
urteotako lanari eta bereziki duela gutxi 
martxan jarri duten Ibarbi Sagarraren Ibil-
bideari aitortza egin dio Gipuzkoako Lan-
da Garapen Elkarteen federazioak, Lan-
daola Saria emanaz urtarrilean. “Ikertzen 
eta bertako sagarra bultzatzen jarraitzeko 
indarra eman digu”, aitortu du Agirrek.

SAGARRA GIDARI
Kanpotik datorrenak Errezilen eta saga-
rraren arteko lotura egitea bilatzen zuten 
Ibarbi Sagarraren Ibilbidearen bultzatzai-
leek. Lotura hori nola egin pentsatzen ja-
rrita, jada jendeak egin ohi zuen ibilbidea-
rekin topo egin zuten: “Bertakoek nahiz 
bisitariek askotan egiten zuten ibilbide 
hori markatzea eta bidean zehar infor-
mazio panelak jartzea izan da gure lana”. 
Errezil sagarraren eta sagastiaren kultu-
ra oinarri hartuta, informazio paneletan 

herriko historia eta hainbat pertsonaia  
aurkeztu dituzte. 
 Herri erdiguneko idi-dema plazatik ate-
ratzen da ibilbidea, 3,5 kilometroko lu-
zera dauka, eta ez du zailtasun handiegi-
rik, familia giroan egiteko aproposa dela 
diote elkarteko kideek. “Ibilbidean zehar 
dago Errezilgo errezil sagar gehiena, baita 
orain ikerketarako darabiltzagun bi sa-
gasti landaketa berezi ere”, diote. 

LANEAN JARRAITZEKO BULTZADA
Formazioa eta ikerketaz gain, bestelako 
ekimenak ere antolatzen dituzte. Esate-
rako, Errezilgo Azokako emakumeek an-
tolatu ohi zuten Sagarraren Eguna orain 
bi taldeek elkarlanean ateratzen dute au-
rrera. Horrez gain, kanpoko sagastietara 
bisitak antolatzen dituzte. “Aurten Astu-
riasera joango gara ziurrenik, bertan nola 
ekoizten eta saltzen duten ikustera, kate 
osoa ezagutzera”. Han gurean baino au-
rreratuago daudela dio Agirrek, sagarra-
ren ikerketa eta merkaturatze alorretan. 
 Aipatzekoa da baita ere 2015ean base-
rriz baserri egin zuten datu bilketa: he-
rrian 130 sagasti eta 11.445 sagarrondo 
zenbatu zituzten, eta horietatik %56 ibar-
bi sagar motakoak direla egiaztatu. 

sagarraren 
ibilbidea 
martxan

ERREZILGo IdI-dEMA pLAZAtIK IRtEtEN dA 
SAGARRAREN IBILBIdEA EtA 3,5 KILoMEtRoKo 

LuZERA dAuKA. BERtAN IKuSIKo duGu 
hERRIKo ERREZIL SAGAR GEhIENA.

IBARBI SAGARRA ELKARTEA
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MIREN oSA GALdoNA

Zirkulazioa desbideratutako asfalto 
garbian barrena etorri ohi da des-
filea alokatutako jantzi apainetan, 

danbor trumonadan dantzari, konfetiak 
jaurtika dena kolore eta samba eta sili-
kona, baina halako antzezpen distiraga-
rriak ezin jasanez eskualde galdura abia-
tzeko erabakia hartu dugu, ahal delarik 
galduenera, bestelako ihauteriak gozatu 
ahal izanen ditugulakoan.
 Zarpa eta lokatz, oihu, bultza, erronka, 
amaren lotsa.  
 Hauxe bai! Errekara zuhurtasuna!
 Burla, irain eta zafraldi batzuk aplika-
tu dizkigute, lasai eta harro etxeratzeko 
moduan gaude. Ez gara izan etnokeria 
dastatzera azaldutako turistak edo za-
barkeria gose heldutako autentikza-
leak. Figuranteak besterik izan ez garen 
arren, zoraldi basatiaren erdian inpre-
sentableak ginela sinetsi dugu, liberazio 
saio bati lotu gatzaizkiola, lipar batez eta 
geurea ez den lekuan badere. Atxikimen-
duzko ekintza izan da gurea.
 Utikan herri folkloretuak! 
 Kafearen ederra kroasant bioaren 
ondotik! 
 Onik itzuli gara beraz kaos erotiko eti-
liko politikoaren zurrunbilotik, egunero-
ko mozorroa kenduta ni neu, zu zeu eta 
hura bera derrigor izan behar astunetik. 
Eta, zeharbidez, indarberritu egin dugu 
gizaki arauzalea: kazetariak kexu dira 
kolega batzuei tratu dorpea eman die-
telako, hori ihauteria ote den, kamerak 
lurrera botatzea eta horrelakoak. 
 Heldu den urtean, gogorrago. 

Urteko lehen egunetan email berezia 
jaso genuen erredakzioan. Pare bat 
astez Euskal Herrira etortzekoa zela 

eta egingo zigula bisita. Sorpresa atsegi-
na inondik ere. Eta Argiako berrienok 
Pablo Sastre aurrez aurre lehen aldiz 
izan genuen goiz eguzkitsu hura apro-
betxatu genuen mahai bueltan bildu eta 
Argian aritu zen urteez galdetzeko. Ar-
giaren lagun zaharra baita Sastre, maiz 
aipatu izan dugun 80ko hamarkadako 
Argia eraberrituaren belaunaldikoa; ez 
zehazki Kaputxinoen eskuetatik koope-
ratibaranzko prozesuan aritua, beran-
duago baizik. 
 Hainbat faktoreren ondorioz ate-
rrizatu ei zuen Egiako erredakzioan: 
“Bide ezberdinetatik ezagutzen nuen 
Argia, eta ziurrenik guztiek izan zuten 
eragina ni bertan lanean hasteko”. Bi-
delagun izan zituen lehen une haietan, 
besteak beste, Iñaki Uria, Josu Landa 
eta Mikel Antza. Ikasle garaietatik eza-
gutzen zuten elkar laurek. Uria eta Lan-
da Susa literatur aldizkarian buru-be-
larri zenbiltzan Sastre sartu aurretik, 
eta zaletasun bera elkarbanatzen zute-
nez, lagunen ondoan jardutea ideia ona 
izan zitekeela pentsatuta hasi omen 
zen lehen lanak idazten. Lurdes Auz-
mendiren pisukide izandako garaiek 
ere zerikusia izan zutelakoan da. 
 Bederatzi urtez munduko albisteak 
gureganatzeaz arduratu zen Sastre. Na-
zioarteko hedabideak miatu, nabarmen-
dutako albisteak hautatu eta euskaratu 
egiten zituela dio. Ohiko metodologiak, 

esfortzu eta lan ordu dezente zekartzan, 
egun ditugun baliabiderik gabe bide al-
ternatiboak miatu behar baitziren al-
dizkaria osatzeko. “Han-hemengo al-
dizkarietan harpidetu nintzen. Africa sí 
egunkaria, adibidez, oso baliagarria zi-
tzaigun Afrikaren nondik norakoak kon-
tatzeko. Gatazka bat baino gehiagoren 
berri eman genuen horri esker”. Larrun 
aldizkarira ere eraman zituen Euskal 
Herriaz besteko errealitateak: 1985ean 
Kurdistango egoerari buruzko errepor-
tajea du gogoan. “Aitzindariak izan ginen 
halako gaiei ahotsa ematen”. 
 Egunkariaren sorreran Argian ge-
ratu zen kazetarien multzokoa da Sas-
tre.  Bera, ordea, “beste kasta batekoa” 
omen da, jardunaldi erdiz aritzen bai-
tzen lanean, ez gainontzeko lankideak 
bezala “gau eta egun”. Beste zaletasunei 
heltzeko aprobetxatu zituen egunari 
geratzen zitzaizkion orduak, idazteari 
eta irakurtzeari gehien bat. Hala kale-
ratu zituen, esaterako, Mugarria nobela 
eta Kontuak narrazio liburuak Argian 
hasi berri zen lehen urteetan.
 Argia utzi zuenetik makina urte pasa 
badira ere, aldizkariaren portadekiko 
lilura ez duela galdu aitortu du Sastrek 
mahaitik altxa aurretik. “Etxe honetan 
hasi aurretik atentzio handia ematen 
zidan zelako azal puskak egiten zituz-
ten. Hala jarraitzen duzuela ikusten dut 
(2019ko hirugarren zenbakia esku ar-
tean duelarik), ez duzue meritu maka-
la!”. Itzuliko dela agindu du, kolabora-
tuz eta bisitan. 

KoLdo IZAGIRRE

PABLO SASTRE

"Beste kasta batekoa"

Pablo sastre 
argiako erredakzioan.



"kazetaritza 
ez da delitua" 

ElkarrEtaratzEa
ARGIAko kazetari Lander Arbelaitzi, hizkuntz 
eskubide baten urraketaz informatzeagatik bi 

ertzainek salaketa jarri diote. Ondorioz, kazetari 
bat bere lana egiteagatik epaitua izateko 

arriskuan da. Martxoaren 20an donostian 
egingo da epaiketa aurreko saioa, eta ARGIAk 
dei egiten du epaitegi aurrean (Egia auzoan) 

11:30ean elkartasuna adierazteko biltzera.

argia Jendea

Hurrengo ekitaldiak, 
eragileekin elkarlanean

ItSASo ZuBIRIA EtXEBERRIA

Urte berezi hau aprobetxatu 
nahi du Argiak, komunikazio 
lanez harago, bere egiten di-

tuen baloreetan oinarritutako ekital-
diak antolatzeko, Euskal Herriko gi-
zarte eragileekin elkarlanean. “Argia 
beti bere baloreak gora eta behera”, 
esan dit lagun batek, datozen bi hi-
labeteetarako ekintzen berri ematen 
hasi orduko. “Bai, egia da, lata pixka 
bat ematen dugu gai honekin, baina 
ez al zaizu iruditzen beste medioek 
ere, usu zuzenean aipatzen ez badi-
tuzte ere, eguneroko jarduna beren 
baloreetan oinarritzen dutela? Ba-
besletza hari, beste jardunaldi ho-
rietan publizitatea jarri...”. Eta hortik 
ekin diogu elkarrizketari.
Nik neurean segi dut, gehiegi aztora-
tu gabe, sinetsita interesgarria dela 
egiten ari garena eta konbentzituko 
dudala seguru. Erakutsi diot lehengo 
astean argitaratutako artikulu txikia, 
iragarriz martxoaren 27rako Bilboko 
Kafe Antzokian Manu-Robles Aran-
giz Institutuarekin batera antolatu-
tako Zaintzako langileen borrokak 
mahai-ingurua. Ez da ekitaldi ba-
karra, ordea, eta astebete lehenago 
Azpeitiko Sanagustin Kulturgunean 
ere badago beste hitzaldi bat antola-
tuta: Faxismoa gaur eta hemen, He-
doi Etxarteren eskutik, arratsaldeko 
19:00etan. Etxarteren hitzaldi hau 
entzuteko bigarren aukera izango 
da Azpeitikoa, eta hauteskunde anitz 
datozela ikusita eta Europako ten-
dentziari erreparatuta, garai onean 
dator. Elkar-Ekin taldearekin elkar-

lanean antolatu du Argiak. Herri 
eragile honek ederki asko asmatu du 
Euskal Herria eta mundua astintzen 
duten gai sozialak herrira ekartzen, 
sakonean landu eta Azpeitia hobe 
bat eraiki asmoz. Globalean pentsatu 
eta lokalean eragin. Eta lelo horre-
tatik ere badu Argiak. Zer da, bada, 
txikitik eragitea?
 Hizkuntz eskubideak, norenak?! 
da Argiaren Mendeurrenaren ba-
rruan antolatutako hurrengo hi-
tzaldia. Arrasate Euskaldun Deza-
gun elkartearekin batera landuko 
da hizkuntz eskubideen afera, Kul-
turate gunean, apirilaren 4an arra-
tsaldeko 19:00etan. Eneka Alvarez 
eta Arkaitz Zarraga izango dira hiz-
lariak. Eta segidan, apirilaren 5ean 
Gasteizko Hala Bedi irratiaren lo-
kalean Directako kazetari Jesús 
Rodriguezek Kataluniako prozesua 
eta garaipenaren ikasbideak hitzal-
dia eskainiko du 18:30ean. Hiru 
hedabide hauen elkarlana izango 
da hitzaldi hau.
 Ondoko herrian tokatzen zaion hi-
tzaldira joango dela esan dit bukae-
ran lagunak, eta polita litzatekeela 
herrian horrelako zerbait antola-
tzea; kontatzeko berarekin. 
Edozein herritako eragilek du auke-
ra Argiaren alde horrelako ekitaldi 
bat antolatzeko elkarlanean. Herrie-
tako proposamenak jasotzeko gogoz 
dago lantaldea, eta antzeko zerbait 
bururatuz gero, idatzi argiak100ur-
te@argia.eus helbidera. Ekitaldiaren 
sustapena Argiaren kontu! 
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Administrazioan eta salmenta sailean bat 
ezik gainerako guztiak emakumeak dira. 
Kazetari eta diseinatzaile taldean berriz, bost 
dira emakumezkoak. Denek egin dute greba. 
Kazetariek, iaz bezala, greba aktiboa egin 
dute eta kalera atera dira M8an gertatzen 
dena kontatzera.
 Emakumeek aurrez egin zuten batzarrean,  
Argiara lanera ez zirela etorriko erabakitzeak 
ez zuen inolako mister ior ik  izan,  baina 
gehiagorako eman zuen zaintza lanetan zer 
egingo zuten komentatzeak. Gutxiago edo 
gehiago, emakume denek zuten buruan M8a. 
Batzuek zaintza lanak ez egiteko estrategiak 
landuta eta ingurukoekin hitz eginda zituzten 
eta beste batzuek adierazi zuten zaintza lanak 
egin beharko zituztela. Administrazio eta 
salmenta arloko emakumeek, bat egin dute 
greba aktiboa egingo duten kazetariekin eta 
kaleko mobilizazioetan bizitakoa sare sozialen 
bidez zabaltzen lagunduko dute.
 Aurten, lehen aldiz, Argiako gizonezko 
langileek bilera egin dute Martxoaren 8ari 
nola heldu hitz egiteko. Hamar langile dira, 
bederatzi kazetari eta salmenta saileko bat. 
Horietatik hiruk zaintza lanak egin dituzte 
egun osoz, haien inguruko emakumeek greba 
egin dezaten. Laugarren bat erdizka aritu da 
Argiako lanetan eta zaintza lanetan. Beste seiak 
Argiako lanetan aritu dira. Hala ere, ez dute 
ohiko lana egin. Kazetariek M8ari jarraipena 
egin diote. Salmenta saileko gizonezkoaren 
ostiraleko lan berezia telefonoa hartzea izan 
da, Argian harrera egiten duten langile guztiak 
emakumezkoak baitira.
 Gizonek Argian haurrak zaintzeko modua 
egiteaz eztabaidatu dute. Horrela egitea 
baino egokiagoa iritzi diote umearen inguru 
naturalean egitea.

ArgiA M8an
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Zer feriatzen dute 
Farmazia beltzean?
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Bat-batean agertu ziren liburu dendetan, inolako 
abisurik eman gabe: gurutze bat atzealdean 

inprimaturik zeukaten aleak, Farmazia Beltza 
idatzirik albo batean. Argazki-azpititulu esperimentu 

bat izan zen aurrenekoa, eta segidan etorri ziren 
beste lau artefaktu, guztiak ere ohiko argitaletxeetan 

nekez kabitzekoak. Farmaziako bi botikariorekin 
bildu gara Donostiako Komikigunean, guztia nola 

hasi zen eta aurrerantzean ze asmo dituzten jakiteko. 

TESTUA I KEpA MAtXAIN 
ARGAZKIA I dANI BLANCo

“Dei gaitzazu botikario, axola 
ez badizu” diote bata zuri-ur-
dinak soineratu berritan. Ez 

misteriozko auraz inguratzeagatik, per-
tsonalismoetatik ihes egin nahi dutelako 
baizik. Farmazia Beltza kolaboratzaile 
sare zabal batek osatzen duenez, proiek-
tuari fidel izateko modua da aurpegirik 
ez erakustea. “Gutaz gain, tartean dago 
Katakrakeko jendea, Talaiosekoa, Txin-
txuakoa, Ereitenekoa… jende pila kati-
gatu dugu”. Botikario asko dituen orga-
nismoa da proiektua, eta aurrerantzean 
hala segi dezan nahi dute. 

“Farmazia Beltzak argitaletxeen 
munduan izan nahi du liburu denden 
munduan direna Garoa, Tobacco Days, 
Kaxilda, Hontza, Katakrak, Anti, Zuloa 
edota Hitz”. Banan bana aipatu nahi izan 
dituzte, bakoitzari dagokion garrantzia 
emanez. “Horiek dira gure parafarma-
ziak. Bezero izan ginen lehenik, lagun 
gerora”. Liburu dendok ez dituzte denda 
soiltzat. “Elkarguneak dira, gauzak ger-
tatzen diren espazioak, proiektu txikiak 
bezain beharrezkoak. Topikoa dirudi, 
baina balio du mikro munduaren defen-
tsa egiteko”. Beraiek ere txiki jarraitu 
nahi dute, ohiko argitaletxeen dinami-

ketan sartu gabe. Ahalik eta proiektu 
jasangarrienak eginez, bai, baina diru
-laguntzen eta abarren morrontzan ero-
ri gabe. Azaldu dutenez, gisa horretara 
soilik berma daitekeelako egun dauka-
ten askatasuna.  

Iazko uda partean agertu ziren guru-
tze zigiludun lehen botikak aipatu libu-
ru dendetan. “Beso zabalik hartu gin-
tuzten, inolako baldintzarik jarri gabe”. 
Koldo Almandozen Argazkiazpitituluak 
izan zen aurrenekoa. The Balde aldiz-
karian hasitako esperimentu baten ja-
rraipena da: hiri bati buruz dokumen-
tatzerakoan azpititulu batzuk idatzi, 
pegatina modura inprimatu, eta behin 
hirira iristean, pegatinetako esaldiei 
egoera bat topatu eta argazki bat ate-
ra. “Beste begirada batekin bidaiatzeko 
proposamena” da liburua. Horren ondo-
ren argitaratu zuten Zu2 saileko lehen 
liburua, Garbiñe Ubedaren eta David 
Zapirainen testu bana biltzen duena. 
“Gustatzen zaigu bi egileren ikuspegiak 
batzea liburu berean. Izan daiteke bien 
artean kontraste handia dagoelako, edo 
gai berera hurreratzeko modu desber-
dinak dituztelako… Aurrerantzean ere 
errepikatu nahi genuke formatu hori”. 
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Benetako 
antzinako ogia

Segidan iritsi zen Almandozen beste li-
buru bat, Oreina filma grabatu bitartean 
idatzitako bitakora-kaiera. “Txintxua 
Filmsek atera zezakeen afixa handi bat 
pelikularen promozioa egiteko, edo ar-
gitara zezakeen liburu hori. Bigarrena 
hautatu zuen”. Hurrena, berriz, Zerocal-
care komikigile italiarraren lan berria 
argitaratu zuten –Hondamuinean, Koldo 
Izagirrek euskaratua–. Istorio berezia 
du atzean, botikarioetako batek konta-
tu duenez: “David Zapirainek aspaldian 
eman zidan komikigile horren berri, eta 
pasa zidan La profezia dell’armadillo 
obra. Gerora, egun batez, bota zidan: Ze-
rocalcarerekin hizketan aritu naiz, eta 
bere lan berriaren eskubideak erosi diz-
kiot, euskaraz argitaratzeko. Halaxe. Ba 
tira, argitaratu beharko dugu ba”. Orain, 
hurrengo lanaren eskubideak ere erosi 
dizkiote, eta aurten argitaratzea espe-
ro dute. Azkenik, urtearen hondarrean 
argitaratu zuten Uzta, inguruko zortzi 
lagunen pieza desberdinekin osatutako 
bilduma. Ez dira enkarguz eskatutako 
lanak, ezpada kontrakoa: haiek bestela 
ere egiten ari zirenak bildu zituzten.  

“Esaterako, entzuten duzu hitzaldi 
izugarri interesgarri bat, eta pentsatzen 
duzu, hemen gertatu dena galtzera doa. 
Hori gertatu zitzaigun, adibidez, Xabier 
Gantzarainek Garoan eman zuen hitzal-
diarekin. Halakoak gordetzea ere bada 
gure asmoetako bat”. Zerocalcareren be-
rriaz gain, aurten besterik argitaratzeko 
asmorik ote duten galdetuta, zera diote: 
“Ataka batean jarri gaituzu. Botepron-
toan okurritzen zaigu: zergatik ez argi-
taratu rol joko bat, adibidez?”. 

zarataren kontrako botika
Bi botikariak elkarri hitza jan beha-
rrean ari dira, erreleboka, Farmazia 
Beltza nondik nora sortu zen hitzeta-
ra ekarri nahian. Gogoratu dute nola 

Napartheid aldizkariaren jiran ezagu-
tu zuten elkar. “Gure arazoa zera da: 
zerbait otutzen zaigunean, gero egin 
behar izaten dugula. Bururatu eta bu-
rutu. Izango da gure heziketagatik, beti 
fanzine munduan ibili izan garelako… 
eta izango da belaunaldi kontu bat ere, 
ziur asko. Ekintza jendea gara, ez inte-
lektualak. Eta askotan, gauzak hobeto 
pentsatuko bagenitu, ez genituzke egin-
go”. Burugogorrak izan, ordea.   

Betidanik gustatu zaie liburua objek-
tu gisara, eta gustuko gauzak argitara 
zitzaketela ikusitakoan, bitan pentsa-
tu gabe eman zuten jauzia. Hori bai, ez 
dute ohiko argitaletxe bat sortu nahi: 
“Liburu asko argitaratzen dira Euskal 
Herrian, askotan gehiegi, baina ildo ba-
tekoak izaten dira. Garai batean Edo 
argitaletxekoak saiatu ziren bestelako 
gauzak kaleratzen… Guk ez dakigu zer 
egingo dugun, baina bai zer ez dugun 
egingo”. Nahi ez dutena da, besteak bes-
te,  proiektua 
e g u n  e r d i k o 
lana bihurtzea. 
Egungo egitu-
rari  eta  fun-
t z i o n a t z e k o 
m o d u a r i  e u -
tsi nahi diote, 
gehiago hazi 
gabe. Aurkez-
pen publiko-
rik ere ez dute 
egin .  “Nazka 
pixka bat ema-
ten du hemen 
ekitaldigintza-
rako dagoen ohiturak”, diote. “Askotan 
ematen du gauzak egiten ditugula gero 
aurkezpen bat egiteko, eta egunkarie-
tan ateratzeko. Literaturan, zineman… 
sarri ematen du egile batzuen asmoa 
ez dela idaztea edo filmak egitea, baizik 
eta idazle edo zinemagile izatea. Eta, 
Xabier Gantzarainek dioen bezala, dena 
korronteak eramaten du, ezerk ez du 
sedimentatzen. Edozein esku-orri aur-
keztu eta orrialde oso bat ematen dizu-
te. Edo argitaratzen du liburu bat idazle 
batek, eta elkarrizketa berbera irakur-
tzen diozu bi hilabetean zehar. Zentzu-
gabea da. Jende gehiagok irakurtzen 
du elkarrizketa liburua baino, eta hori 
sustatzen dugu guztion artean”.  

Joera horretatik ihesi, Farmazia Bel-
tzakoak zarata handirik atera gabe ari 
dira ekinean. Ez dakite proiektuak zen-
bat iraungo duen, baliteke kontu efimero 
bat izatea ere. Ez die axola. Oraingoz, ja-

rraitu nahi dute zer diren gehiegi zehaz-
tu gabe, kaos ordenatu batean, onena 
horixe delakoan. “Egitasmo mota ba-
tzuek, enpresek kasurako, behar dute 
izen bat, plangintza bat, eta abar. Baina 
badira beste proiektu klase batzuk de-
santolamenduan soilik funtzionatzen 
dutenak. Hasten zarenean etiketa bat 
jartzen, hierarkizatzen… pikutara joaten 
dira. Jendeak klase guztietako asmoak 
izaten ditu: batzuek curriculuma egin 
nahi izaten dute, besteek beren burua 
gainontzekoen gainetik azaldu… Guk 
gauza ederrak egin nahi ditugu, ezohi-
koak, geu ere harritzen gaituztenak”. 

maParik gabe nabigatu
Artelekun inoiz bizi izandako gertakari 
bat jarri du adibidetzat bi botikarioe-
tako batek. “Filmak ikusteko elkartzen 
hasi ginen tartean behin. Batek zerbe-
zak eramaten zituen, besteak hummusa 
egiten zuen… izugarri ekimen ederra 

zen hura. Halako batean, 
ordea, norbaiti burura-
tu zitzaion egiten genuen 
hari izen bat jarri behar 
zitzaiola, gero diru-lagun-
tzak bazeudela halakoeta-
rako… Akabo. Hortxe izo-
rratu zen dena”.

Ez dute halako egitu-
ratzerik nahi Farmazia 
Beltzan. Horrek ez du 
esan nahi, ordea, egiten 
dutena ez denik profesio-
nala, edo lanak mimatzen 
ez dituztenik. Zerocalca-
rerekin gertatutakoa jar-

tzen dute adibidetzat. “Milanera joan 
ginen bere argitaletxekoekin hitz egite-
ra, alea eraman genuen… oso harreman 
profesionala izan zen. Are, gure filoso-
fiarekin bat etorri zirelako sinetsi zuten 
gugan”. Era berean, oso argi zeukaten 
komikia ze paper motarekin argitaratu 
nahi zuten, edota orrialdeek ze kolore-
takoak behar zuten. “Edizio zainduak 
dira, hala egitea gustatzen zaigulako. 
Ematen du gurea moduko antolaketa-
rekin egin daitezkeela lau txapuza fo-
tokopiagailuan, baina ez da horrela. 
Norabide eza ezinbesteko osagaia da 
guretzat. Itsasora nabigatzera atera-
tzea, oraindik mapetan erregistratu ez 
diren tokietara. Ez dakigu hau ala beste 
egingo dugun, baina gure mapa osatzen 
ari gara pixkanaka. Noski, horrek ez du 
esan nahi nabigatzen txarrak garenik. 
Besterik gabe, ez dugu aurrez jakin nahi 
bidaia nora doan”.  

FARMAZIA beLtZeKO bOtIKARIAK: 

Egitasmo batzuek behar 
dute plangintza bat, 
baina beste batzuek 

desantolamenduan soilik 
funtzionatzen dute: 

pikutara joaten dira etiketa 
bat jartzen hasiz gero
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mayi pelot
Gure zientzia 
fikzioaren
aitzindari

Mayi Pelot idazlea omentzeko ekitaldia antolatu dute 
elkarlanean Sareinak taldeak, Maiatz elkarteak eta Baionako 
Zizpa gaztetxeak. Zizpan bertan egingo dute ekitaldia, hilaren 
16an, arratsaldeko 5etatik aurrera. Lau lagun hauengana jo 
dugu xehetasun bila: Amaia Alvarez Uria (Sareinak taldeko kidea 
eta ikertzailea), Itxaro Borda (idazlea), Arrate Hidalgo (editorea, 
itzultzailea eta ikertzailea) eta Josune Muñoz (ikertzailea). 

TESTUA I dANELE SARRIuGARtE MoChALES
ARGAZKIAK I ARGIAREN ARtXIBoA
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2016ko urriaren 6ak ekarri zuen al-
bistea: hila zen Mayi Pelot idazlea, 
“euskaraz ipuin futuristak idazten 

aitzindarietako bat”. Peloten ekarpe-
nari buruzko xehetasun gehiago azpi-
marratzen zituen albiste hark: hasta-
penetik agertu zela Maiatz elkartean, 
aldizkariaren sorreran parte hartu zue-
la, eta Maiatzen bertan argitaratu zitue-
la ipuin futuristen bi bilduma: Biharko 
oroitzapenak (1985) eta Teleamarauna 
(1987). Besterik ere idatzi zuen: pen-
tsamendu hinduistari buruzko lan bat 
eta hainbat olerki. 

2019ko martxoaren 16ak ekarriko 
du omenaldia. Lehenik, mahai-inguruan, 
Peloten inguruan mintzatuko dira Josu-
ne Muñoz –munduko emakumeen lite-
ratura aztertzen duen Skolastika guneko 
zuzendaria da–, Itxaro Borda –bertatik 
bertara ezagutu zuen Pelot, Maiatzen 
bilkuretan batez ere– eta Arrate Hidal-
go –zientzia fikziozko obrak editatu eta 
itzuli ditu, eta horri buruzko jaialdi bat 
antolatzen ibilia da–. Hurrenez hurren, 
hauexek izango dituzte hizpide: auto-
rearen ibilbidea, lanak publikatu zituen 
garaiko oroitzapenak eta zientzia fikzio 
feministaren panorama. Ondoren, "Xe-
rezaderen Artxiboa" literatur podcas-
teko kideek Peloten testuen irakurketa 
dramatikoa egingo dute. Bestalde, Pelo-
ten obra osoa berrargitaratu du Maiatz 
argitaletxeak, tomo bakarrean –Borda 
aritu da, besteak beste, hori txukuntzeko 
lanetan–, eta aukera aprobetxatuko dute 
liburua aurkezteko. Amaieran, Amaia 
Alvarez Uria Sareinak taldeko kide eta 
antolatzaileak zehaztu digunez, luntxa 
eskainiko dute, “ordura arte esan eta en-
tzundakoak elkarrekin komentatzeko”. 

“emakume idazleak aHanztu-
ratik berreskuratzeko”
Pelot omendu ez ezik, urteurrena ospa-
tuko du Sareinak taldeak. Halaxe azaldu 
digu Alvarez Uriak: “Taldea 2007an jaio 
zen, euskal literaturari ikuspegi femi-
nistaz begiratzeko helburuarekin, eta 
xede horren barruan dago, besteak bes-
te, emakume idazleak ahanzturatik be-
rreskuratzea”. Adibidez, orain bi urte, 
Marijane Minaberriri egin zioten aitor-
tza, Baigorriko euskara elkartearekin 
batera; eta aurten, antzeko zerbait egin 
nahi izan dute. Alvarez Uriak dioenez, 
“omenaldi xumeak dira antolatu ditugu-
nak, sortzaile hauek ezagutarazteko eta 
egindako ekarpena aitortzeko ahalegin-
txoak”. Edonola ere, horiek prestatzeko 

prozesua “ederra” izan dela aipatu du, 
egileen inguruko jendeak jarrera beroa 
eta esker onekoa agertu baitu. Azkenik, 
halako ekitaldiak aberasgarriak direla 
nabarmendu du Alvarez Uriak, aurten-
goa antolatzeko prozesuan “duela ia 40 
urteko euskal literaturaren argazki 
panoramikoan ñabardurak 
egiteko aukera” izan bai-
tute. 

euskarazko 
zientzia  
fikzioaren 
aitzindaria
Euskal literatu-
ran zientzia fik-
zioa lantzen ai-
tzindarietako bat 
izan zela,  horixe 
azpimarratu zaio, ba-
tez ere, Peloti. Alvarez 
Uria: “Black Mirror tele-
sailak gure garaiko beldur edo 
kezka nagusienetako batzuei begira-
tzen dion bezala begiratzen zioten bere 
ipuin futuristek eta zientzia-fikziozko is-
torioek orduko gatazkei. Edo The Hand-
maid’s tale distopia emakumeen zapal-
kuntzaz eta genero arauez aritzen den 
moduan, bere narrazioek gizon eta ema-
kumeen arteko harremanak eta boterea 
hartzen duten emakumeak erakusten 
dizkigute”. 

Edonola ere, artikulu honetara ekarri 
ditugun ahotsek bestelako ezaugarriak 
ere azpimarratu dizkiote. Muñozek esan 
digunez, adibidez, Pelotek “euskara be-
rria, batua, edozein gaitan erabiltzeko 
erreparoa” gainditu zuen, “Ekialdeko 
espiritualitatea hurbiltzeko ahalegina” 
egin zuen, eta “mundu klasikoa eta mito-
logia” berrirakurri zituen. Itxaro Bordak 
berriz, haren “umiltasuna eta bere bi-
dean tematzeko jaidura” aipatu dizkigu. 
Eta hauxe gehitu du: “Deigarria egiten 
zait eta zitzaidan orduan ere, bere fan-
tasiak sortzean, nola euskara asmatzen 
zuen, eliptikoa, espazioan aditza desa-
gertuko balitz bezala. Hasieran zaila da 
leitzeko, baina gero, ohitzen joanez, giro 
berezia hazten da irakurlearen gogoan”. 

Hidalgok, Bordak bezalaxe, hizkun-
tzaren lanketa aipatu du: “Niretzat oso 
nabarmengarria da, euskarari dagokio-
nez, neologismoekin egin zuena. Elka-
rrizketetan argi utzi zuen euskara gai 
zela zientziaren eta, ondorioz, zientzia 
fikzioaren hizkuntza izateko, ingelesa 
eta grekera nagusi izan arren. Beraz, 

bere ipuinetan hamaika neologismo 
daude, etorkizuneko munduak deskri-
batzeko erabili zituenak, bere irudime-
naren eta irakurlearen arteko gune uler-
garri eta interesgarriak sortuz. Pelotek 
Ray Bradbury izendatzen zuen bere itu-

rrien artean, eta nabaria da, nire us-
tez, bere ipuinetako une poe-

tikoenetan. Eta nik biziki 
eskertzen dut zientzia

-fikzioaren alde poe-
tikoa esploratzen 
dutenen ekarpen 
bakoitza”.  

O n d o  b a i n o 
h o b e to  e z a g u -
tzen du Hidalgok 
zientzia fikzioa-
ren mundua, bai-

na 2010ean ezagu-
tu zuen estreinakoz 

Peloten obra, “emaku-
meek eta feministek inge-

lesez idatzitako zientzia fik-
zioa” deskubritzen ari zela. Izan ere, 

garai hartan Erresuma Batuan bizi zen 
Hidalgo, eta ez zuen bilaketarekin ja-
rraitu. 2017an, baina, Bilbora “eta eus-
karara” itzuli, eta bilatzeari ekin zion 
berriro: “Biharko oroitzapenak inter-
neten zegoela ikusi nuen eta irakurtzen 
hasi nintzen, Zarauzko zientzia fikzio 
taldearekin batera. Oso esperientzia 
berezia izan zen niretzat, baita talde-
koentzat ere, zeren haren fikzioan ispi-
lua gugandik oso gertu kokatuta dago: 
esperientzia diferentea izan zen, AEBe-
tako idazleen AEBetako arazoentzako 
ispiluetan hainbeste begiratu ondoren”.

Peloten amarauna
Emakume autoreak beren garaitik eta 
testuingurutik kanpo irakurtzen dira sa-
rri, eta isolamendu horrek kalte egiten 
dio beren obraren interpretazioari eta 
aitortzari. Ez da nik esana, ezpada Joan-
na Russek, zeinak emakumeek idatzita-
ko literatura suntsitzeko mekanismoak 
aztertu baitzituen orain ia 40 urte –eta, 
bide batez esateko, zientzia fikziozko 
lanak ere idatzi baitzituen–. Isolamendu 
horri iskin egin nahi eta Peloten ingu-
ruan amaraun bat josteko eskatu diegu 
gure hizlariei.  

Muñozek hainbat saretan kokatu du: 
“Kronologikoki, 70eko eta 80ko hamar-
kadetan hizkuntza zein literatura bide 
eta molde berriak zabaldu nahi zituz-
ten idazleen artean dago. Landu zituen 
literatur genero eta gaiei dagokienez, 

“Black Mirror 
telesailak gure garaiko 
beldur nagusienetako 

batzuei begiratzen dion bezala 
begiratzen zioten bere ipuin 

futuristek eta zientzia-fikziozko 
istorioek orduko gatazkei"

AMAIA ALvAREZ uRIA 
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berriz, irudimen handiko idazle ausar-
ten artean kokatuko nuke. Azkenengoz, 
berreskuratu eta aldarrikatu behar di-
tugun emakume idazleen adibide argia 
dela esango nuke”. 

Hidalgok azaldu digunez, Peloten 
zientzia fikziozko erreferente gehienak 
gizonak izan ziren, hala kontatu omen 
zuen autoreak berak elkarrizketetan. 
Horrez gainera, mendebaldeko 80ko ha-
markadako giro politikoa ere oso na-
barmena ei da bere fikzioan, “berezi-
ki, Gerra Hotzaren ondoriozko gatazka 
atomiko baten izua eta kutsadurarekiko 
kontzientziaren garapena”.   

Edonola ere, bestelako sare bat ere 
irudikatu digu Hidalgok: Pelotek berak 
aipatzen du “80ko hamarkadan modan 
jarritako Heroic Fantasy-aren estetika 
eta nola islatzen duen hori Plist-plast 
ipuinean. Nik Ursula K. Le Guin-en es-
kua ikusten dut ipuin horretan, baita 
emakumeen lan eta emakumeen arte-
ko gatazka ikusezinak lantzen dituen 
beste gaurko idazle batena ere: Laura 
Ponce argentinarraren eskua. Sare hau 
nik susmatua edo asmatua izanagatik, 
ez da derrigorrez irreala. Azken finean, 
Peloten fikzioa beti eta betirako arituko 
da elkarrizketetan gaurko eta etorkizu-
neko fikzioekin. Hori da nire itxarope-
na, behintzat”.

bidea urratu,  
bideari Jarraitu
“Euskarazko zientzia fikzioa garatzen 
eta konplexutasuna lortzen hasten den 
neurrian, Mayi Pelot ‘euskal zientzia fik-
zioaren emakume aitzindari’ gisa ikusia 
izateaz gain, bere fikzioak merezi duen 
arreta jaso dezan espero dut: bai zien-
tzia fikzioan bai literatura orokorraren 
arloan”, horra hor Hidalgoren hitzak. 

Bordak ere aipatu du historiografia-
ren premia hori, eta Peloten lan osoaren 
bilduma nabarmendu: “Interesa-
tuak diren irakurleek bildu-
ma hori eskuratzen eta 
literaturaren interes 
sareetan berriz ko-
katzen ahalko dute, 
mugarri izan zelako, 
noizbait euskaraz-
ko zientzia-fikzioa-
ren historia egin 
behar balitz”. 

Atzera ez ezik , 
aurrera begira jarri-
ta ,  Muñozek azaldu 
digu “nolabaiteko oasi 
batera heldu garela”. Aurten, 

bi emakumek argita-
ratu dituzte  zien-

tzia fikziozko lanak 
e u s ka ra z :  M a i te 
Darcelesek Biho-
tzean daramagun 
m u n d u a  ( A l b e r -
dania)  eta  Gara-

zi Albizuak Izadia 
(Denonartean). Zer-

baiten hasiera  ote? 
Halaxe uste du Muñozek, 

eta susmoa berretsi digu Hi-

dalgok, aurten beste bi argitalpen oso 
berezi iritsiko direla aurreratuz. “Eus-
karazko zientzia fikzioaren oso garai 
ernagarri baten atarian gaudela uste 
dut, eta Mayi Peloten fikzioaren be-
rragertze hau seinale ezin hobea da”, 
laburbildu du.

Beraz, irakurle hori, badakizu, Pelo-
ten obraz gehiago jakin eta etorkizun 
posibleak irudikatzeko gogoz bazabil-
tza, Baionako Zizpa gaztetxean dauka-
zu hitzordua, larunbat honetan, arra-
tsaldeko 5etatik aurrera. 

“80ko hamarkadako 
giro politikoa nabarmena 

da peloten fikzioan, bereziki 
Gerra hotzaren ondoriozko 

gatazka atomiko baten izua"
ARRAtE hIdALGo
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Txekhov kanadiarra deitu izan diote 
Alice Munrori, hizpide dugun ipuin 
bilduma idatzi duen egileari. Sari 

asko jaso ditu egin duen ibilbide literario 
luzean, besteak beste 2013an Literatu-
rako Nobel Saria. Epaimahaikideek esan 
zuten ipuin garaikideko maisua (mais-
tra?) zela. Hamalau ipuin liburu argita-
ratu ditu gaur arte, lau urtean behin bat 
gutxi gorabehera, eta euskaraz bi liburu 
ditugu: 2012an Zorion handiegia itzuli 
zuten eta 2018an Etsaiak, lagunak, ez-
kongaiak, maitaleak, senar-emazteak.

Literatura Unibertsala sailean iaz ka-
leratu zen lan honetan bederatzi ipuin 
ditugu eta lehenak ematen dio izena bil-
duma osoari. Haur jolas eta kanta bana 
dira lehen eta azken ipuinei izenburua 
ematen dietenak. Bizitzako eta harre-
manetako norabide aldaketak topatuko 

ditugu narrazio hauetan, denboran au-
rrera eta atzera eginez idazleak eraku-
tsiko digu ezer ez dela aurreikusten den 
modukoa, gauzak aldatzen direla.

Egunerokotasuna paratuko digu be-
gien aurrean eta honek erabiltzen dituen 
maskarak eta maskaren atzekoak. Ema-
kume protagonistek kontatuko dizkigu-
te haien bizitzetan jazotakoak: bikoteen 
arteko harremanak, gaixotasuna eta he-
riotza, senideen bisitak, haur-gaztaroko 
oroitzapenak zahartzaroan, erlijioaren 
presentzia, ezkontzaz kanpoko sexua, 
herria eta hiriaren arteko joan-etorriak, 
adiskidetasuna eta maitasuna.  

Ipuinotan soiltasuna topatuko dugu 
prosan, baina konplexutasuna pertso-
naiengan. Poliki berotzen doa ura lapi-
koan, bor-bor hasi arte. Argi eta zehatz 
deskribatzen ditu pertsonaiak eta egoe-

rak gero gertaerak aurkeztu eta sorpre-
sa agertzeko. Zahar-etxera bisitan, kasu: 
“Emakumeak izaten ziren hizketari bizi-
rik eusten ziotenak. Gizonak kikildurik 
bezala agertzen ziren egoera hartan; ne-
rabeak, iraindurik. Bisita izan zutenak, 
berriz, (...) prozesio-buruan, etorri zen 
jendearekin harro, baina begirada gal-
durik bezala (...) bisitaren estresaz”. 

87 urte dituen emakume idazle honi 
tribuko jakintsuaren traza hartzen diot 
narraziotan atzera begira jartzen ditue-
nean protagonistak, hurrengo belau-
naldiei bere esperientziak transmititu 
nahian. Azken ipuinean narratzaileak 
esaten duen bezala, “inoiz ez da jaki-
ten”, “dena da posible”. Gainera, angelu 
desberdinetatik ikusten dituzte gauzak 
bere pertsonaiek. Hori egitera gonbida-
tzen zaituztet liburu honekin. 

Zer gertatuko ote?
  LIBuRuA

ETsAIAk, LAguNAk, 
EzkONgAIAk, 
mAITALEAk, 
sENAr-EmAzTEAk
ALICE muNrO
 

EREIN ETA IGELA, 2018
ITZULTZAILEA:  
ISABEL ETxEBERRIA RAMIREZ

AMAIA ALvAREZ uRIA
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Ematen du Donostian opera-den-
boraldia Musika Hamabostaldiare-
kin lotuta dagoela, jaialdi honetan 

bai betetzen delako Kursaal Auditorioa 
opera bat programatzen denean. Hortik 
aparte, urtean zehar Opus Liricak egin-
dako saiakeretan jende gutxi ikusten 
dugu. Pena ikaragarria da, eta ulertezi-
na. Benetan txalogarria da Opus Lirica 
elkarteak egiten duen esfortzua. Titu-
lu ederrak eskaintzen ditu, bakarlari 
eraginkorrak ere bai, eta eszenaratze 
erakargarriak taula gainean jartzen di-
tuzte. Orduan, zer gertatzen da? Agian 
marketing eza? Edo administrazioen 
babes eskasa? Auskalo. Baina, hori bai, 
eskainitako azken saioa disfrutagarria 
suertatu zen.

Mozarten Txirula magikoa opera di-
bertigarri eta zinez “magikoa” da. Kon-

positore austriarrak 35 urte zituenean 
estreinatu zuen maisulan hau. Obra 
berezia da, imajinazio musikal izuga-
rria duena, eta masoneriatik hartutako 
erreferentzia ugari dituena. Opus Li-
ricaren ekoizpen honetan, Nafarroako 
Ganbera Operarekin lankidetzan egin-
dakoa, twist bat aurkitzen dugu, akzioa 
amets batean  gertatzen baita. Hortik 
aparte, doitasunez jarraitzen da jato-
rrizko ideia.

Interpretazio onak aurkitu geni-
tuen. Rol konplikatuena, dudarik gabe, 
gauaren erreginarena da, eta Almudena 
Jal-Ladi sopranoak txukuntasunez bete 
zuen bere lana. Egia da agudoren batek 
behar den garbitasuna ez zuela izan, 
baina, tira, taxuz interpretatu zuen bere 
papera, eta deabruzko koloraturak ongi 
atera zituen. Nika Guliashvili baxua Sa-

rastro eraginkorra izan zen, ondo sartu-
ta bere rolean. Halere, guztien gainetik, 
abeslari distiratsuenak Marc Sala te-
norea eta Ainhoa Garmendia sopranoa 
izan ziren. Marc Salaren ahotsa prime-
ran egokitzen zen Taminoren tesitura-
ra. Oso tinbre gozo eta ederra du abes-
lari katalanak, eta ondo menderatzen 
du ahotsaren emisioa. Bestalde, Ainhoa 
Garmendia oso soprano segurua da, eta 
adierazkortasunez marraztu zuen Pa-
mina xarmangarria. 

Azpimarratu behar dut César San 
Martín baritonoaren lana, Papageno di-
bertigarri eta ondo antzeztua egin bai-
tzuen. Bestalde, Irene Fraile sopranoak 
Papagena freskoa interpretatu zuen. 
Gainontzeko abeslariak, Donostia Ope-
ra Abesbatza eta Opus Lirica Orkestra 
doitasunez aritu ziren. Bikain, bada. 

MoNtSERRAt AuZMENdI dEL SoLAR

Aurrekontu txikia, 
talentu handia

mOzArTEN “TxIruLA 
mAgIkOA” OpErA
Opus LIrICA OrkEsTrA  
KURSAAL AUDITORIOA, OTSAILAK 23

KuLtuR-KRItIKAK І 49

  KoNtZERtuA

Orkestraren zuzendaria: iker sánchez (opus lirica orkestra). 
Abesbatzaren zuzendaria: Jagoba Fadrique (donostia opera abesbatza).
Bakarlariak: m. sala, a. Garmendia, C. san martín, n. Guliashvili, a. Jal-ladi, i. Fraile, J. Cabrero.
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Bertsolarri lelopean, izuaren gaua 
antolatu zuten 7Katu gaztetxekoek 
Bertso Erronda txapelketako fi-

nalari ongietorri beldurgarria egiteko. 
Heriotzarekin lotutako mozorroak, ar-
miarma-sareak hormetan behera, soi-
nu misteriotsuak... bederatzi finalista 
gazteek panorama hori aurkitu zuten 
agertokira igo eta berehala. Gaitzerdi, 
beraiek ere mozorrotuta etorri ziren.

Publikoa ez zen ikaratu, nonbait, gaz-
tetxea lepo bete baitzen bertsolariak en-
tzuteko. Entzule gehien-gehienak gaz-
teak ziren, eta hainbat euskalki zebiltzan 
airean (ai, ikasleen ostegunak!). Bilbon 
ez dela euskararik entzuten? Hori dioe-
na ez zen Bertso Errondako publikoaren 
artean egon.

Eta zer esan saioaren inguruan, txa-
pelketa serioagoen zurruntasunetik ihesi 
irudimenaren eta freskotasunaren go-
razarrea izan zen. Bederatzi bertsolari 
gazte (hamar sailkatu ziren, baina Ane 
Peñagarikanok huts egin zuen), albokoei 

ziria sartzeko prest beti, bertsoaren mu-
gak apurtu eta ondo pasatzeko asmoz. Ia 
hiru orduko saioa ziztu bizian pasatu zen.

Hasteko, agurrak binaka abestu zi-
tuzten, kanta ezagunetako doinuak era-
bilita, bertsotik baino performance-tik 
gehiago zuen estiloan. Ondoren, binaka 
berriz, kanporaketak hasi ziren. Ariketa 
arraroak agindu zizkioten bikote bakoi-
tzari, eta huts egiten zuena, hilobira. Hitz 
debekatuak, errima amaiezinak, beste 
norbait belarrira hizketan zutela kanta-
tu beharra... denetariko trabak gainditu 
behar izan zituzten.

Ofizioka ere aritu ziren gero, adar-jo-
tze giroari eta umoreari uko egin gabe. 
Nor da nor jokoan, aldiz, entzuleak 
protagonista bihurtu ziren, baten bai-
no gehiagoren lotsagarri. Izuaren gau 
hartan ezin ziren berpiztutako hilda-
koak falta, eta epaileek Iraitz Mateori 
eta Ander Anakaberi beste aukera bat 
eman zieten. Azken hori, gainera, buruz 
burukora heldu zen. Publikoaren idolo 

bihurtu zen Anakabe, batez ere kopletan 
Chanquete-ren doinua atera ezinik aritu 
zenean. 

Buruz burukoan, komunean eseri-
ta kantatu zuten Unai Mendiburuk eta 
Ander Anakabek. Algara eta irrietarako 
zegoen giroa, bertsotarako baino gehia-
go. Baina Mendiburuk ondo eutsi zion 
presioari. Merezita irabazi zuen Bertso 
Errondako finala. Ariketa guztietan ero-
so, zorrotz egon zen, eta besteek baino 
bertso biribilagoak bota zituen. Hala ere, 
gainerako finalisten lana ere gogoratu 
behar dugu: Paule Loizaga, Urko Arregi, 
Aissa Intxausti, Kerman Diaz, Asier Alce-
do, Iraitz Mateo, Ander Ucelay eta Ander 
Anakabe.

7Katu gaztetxeko izuaren gauak 
ezusteko atsegina ekarri zigun: bertso-
lari gazteak euskaraz sortzen eta publi-
ko gaztea euskaraz ondo pasatzen. Mo-
zorroak eta dekorazioa beldurgarriak 
izan ziren, bai; baina gazteen lana bai 
ikaragarria! 

Gazte ikaragarriak
TESTUA I dABI pIEdRA RoBLEdo
ARGAZKIA I ENEA pAGoLA

BErTsO ErrONDAkO FINALA 
NOIz: otsailak 28 
NON: Bilboko 7Katu gaztetxean
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Gurutzegrama

Esaera zaharra Anagramak

EzkEr-EskuIN:

1. Aldia. Oro, guztia. 2. Agortu aditzaren infinitiboa. Herri germaniar bateko kidea. 3. Multzo 
nahasia. 4. Argazkiko udalerria. 5. Ortografi zeinua. Monogamoaren egoera. 6. Nahaste 
moldaerraza. Gogoeta eginarazi, pentsatzera behartu. 7. Zerbaitek izatasuna hartzen; jaiotzen. 
Zenbait intsekturen beldarrei darien gaia, zata. 8. Zerbait osatua dagoen era. Larruak ontzeko 
erabiltzen diren gaiak. 

gOITIk BEHErA

1. Ospea, sona. Erabat, txit. 2. Atzizkia. Landan zehar egiten den oinezko lasterketa. 3. Lesothon 
mintzatzen den hizkuntza. 4. Pilota-jokoan, jokoan dagoen tantoa erabakitzeko, pilota aurkariak 
nekez itzultzeko moduan botatzea. 5. Zakurra. Zirkonioaren ikurra. 6. Ginebra. Azpia. 7. Auhen, 
adia. 8. Nonahi. 9. Ño, tori! Emakumezko izena. 10. Suitzako ibaia. Leize, amildegi. 11. Labore 
mota. 12. Azkar, korrika. 13. Gako. 14. Beldur bizia. 15. Portua (alderantziz). 

HItZ bAKOItZAK AuRReKOAK DItueN 
HIZKI beRAK DItu, bAt IZAN eZIK, 

bAINA besteLAKO HuRReNKeRAN.

lArrE

sOltE

ZA
ILA

eRRA
ZA

Sudokua
9 3        

 2 7 1 8 5    

 5 1  3     

  8 6  3 9 5  

5  9    8  3

 1 3 9  8 6   

    7  3 9  

   3 4 2 1 8  

       4 2

   5    8  

     2 6 7  

9    7 6  3  

6    8   5 2

  7    9   

1 4   2    7

 6  1 5    4

 5 1 4      

 3    8    

EBAZpENAK

eRRAZA

ZAILA
376549281
485312679
912876435
693784152
527631948
148925367
869153724
251467893
734298516

934267518
627185439
851439267
478623951
569714823
213958674
142876395
795342186
386591742

ESKER-ESKuIN: 1. FAseA, DeNA, 2. AGOR, 
GODOA, 3. MOtROILO, 4. HeRNANI, 5. KOMA, 
MONOGAMIA, 6. OReA, PeNtsARAZI, 7. sORtZeN, 
ZIRIKuA, 8. OsAeRA, tANINOAK. 

GoItIK BEhERA: 1. FAMA, OsO, 2. AGO, KROs, 
3. sOtHOeRA, 4. eRReMAte, 5. ORA, ZR, 6. GIN, PeA, 7. 
DOLAMeN, 8. eDONON, 9. NO, INtZA, 10. AAR, OsIN, 
11. GARI, 12. ARIN, 13. MAKO, 14. IZuA, 15. AIAK.

ANAGRAMAK
LARRe
LuRRA
KLARu
IRLAK
LAIKO
sOKIL
sOILA
LAsAI
eLAIA
ePAIL

LePOA
OsPeL
sOLte

ESAERA ZAhARRA
“eZtuLA HOtZeZ 

HARRAPAtu etA beROZ 
KeNDu”

JO
Su gO

ñ
i etxabe 
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KOKA eZAZu PuZZLeAReN PIeZA 
bAKOItZA beRe tOKIAN etA 

esAeRA ZAHAR bAt AGeRtuKO ZAIZu.

Zelai, belardi

Bizi garen planeta

Argi

Uharteak

Lego

Mokor, lur-zati trinko

Burusoila, karsoila

Trankil, bare

Enara

Martxo

Sama, iduna

Azkordin

Lotu gabe
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Hilekoaren pedagogiaren ingu-
ruan diharduzu lanean eta termi-
noa ere zuk sortu zenuen. 
Zer esan nahi du? 
Hilekoaren pedagogia ez da existi-
tzen termino akademiko gisa, eta 
niri interesgarria iruditzen zitzaidan 
gainerako zientzietan hilekoa nola 
azaltzen zen behatzeko prozesu he-
zitzaile bat abiaraztea. Hilekoa mul-
tidimentsionala dela ulertu behar da. 
Ohartu behar gara, fisiologikoa iza-
teaz gain, hilekoa esperientzia sozial, 
politiko eta kultural bat dela. 

Honako esaldia esan ohi duzu: 
“Hilekoa ederra da, baina gizarte 
honetan mina ematen du”. 
Zer esan nahi duzu? 
Hilekoa ederra da izeneko artikulu bat 
idatzi nuen eta jendearengana iritsi 
zen. Batzuei asko gustatu zitzaien, 
baina beste asko haserretu ere egin 
ziren. Beraiek min handia edukitzen 
zutela eta ea halakorik nola esan ne-
zakeen esan zidaten. Orduan argita-
ratu nuen artikuluaren bigarren zatia: 
Hilekoa ederra da, baina gizarte hone-

tan mina ematen du. Gloria Steinemek 
1978an idatzi zuen zer gertatuko li-
tzatekeen gizonezkoek hilekoa izango 
balute. Hilekoa ez baita arazoa, hileko 
hori duen gorputza baizik. Testuin-
gurua kontuan hartzea ezinbestekoa 
da esperientzia sexualaren inguruan 
ari garenean. Horrela ohartzen zara 
arazoa edo gaizki dagoena ez direla 
zure hormonak edo zure gorputza, 
oinordetzan jasotako begirada miso-
gino hori baizik. Horregatik da zaila 
hilekoa edukitzea gizarte honetan.

gloria steinemenen testua aipatu 
duzu. Bertan dio gizonek hilekoa 
izango balute errealitate desiraga-
rria izango litzatekeela. 
Burua lehertu zitzaidan testu hau aur-
kitu nuenean. Hilekoaren inguruan 
ikertzen ari nintzenean ez nekien oso 
ondo zeren bila nenbilen eta testu ho-
nek begiak ireki zizkidan. Gakoa da 
hilekoa zeinek duen, hau da, zein den 
subjektu politikoa. Horregatik jaso 
dut testua liburuan. Gainera, kasu ho-
netan genealogia feminista bat jaso-
tzeko aukera ere eskaintzen zidan. 

NOLA IrITsI NAIz NI HONAINO?

Ibilbide profesionalak eta pertsona-
lak eraman zuten Erika Irusta hilekoaz 
ikertzera. Pedagogia ikasketak bukatu 
ostean Bartzelonan erditu ondorengo 
emakumeekin lanean aritu zen. Harriga-
rria iruditu zitzaion gure gorputzekiko 
dugun ezagutza falta. Horrela ekin zion 
pedagogia feministatik ikertzeari eta 
ikastaroak emateari. Garai berean haur-
dun geratu zen eta haurra galdu zuen. 
Esperientzia lazgarri horrekin ohartu 
zen haur bat agian ez, baina hilekoa bai, 
hilero edukiko zuela eta berorrekin bi-
zitzen ikasi beharko zuela. Horrela hasi 
zen hilekoari garrantzia ematen. 

Pedagogoa, idazlea eta aktibista feminista da Erika Irusta 
(Barakaldo,1983). Hilekoaren inguruan ikertzen eta 
ikertutakoa hedatzen dihardu. 2010ean El Camino Rubi 
izeneko webgunea abiatu zuen eta 2015ean, Soy1soy4 
plataforma hezitzailea jarri zuen martxan sarean. Bi liburu 
ere argitaratu ditu: Diario de un Cuerpo (Catedral, 2016) 
eta Yo menstrúo. Un manifiesto (Catedral, 2018).

TESTUA I MALEN ALdALuR AZpILLAGA
ARGAZKIAK I ISMAEL LLopIS

HILEKOA IRAKASTEN

“Odola isurtzen uzten 
digute, baina beti ere, 
inor zipriztindu gabe”

Erika Irusta
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Mito asko dago hilekoaren inguruan. 
Lehenengo mitoa da hilekoa jaistea-
rekin batera egiten zarela emakume. 
Hori ikaragarria da. Izan ere, genero 
bat ezartzen zaie gure hormonei. Bes-
te mito bat feminitatearen genearena 
da: honen ustez, feminitatea gure ute-
roan dago. Orain argi geratu da ez dela 
horrela, izan ere, uteroa kendu dieten 
emakume askok jarraitzen du emaku-
me izaten, baina oraindik badago erre-
zelo hori. Hala ere, mito handienetako 
bat da hilekoak mina emate duela. Hile-
koak ez du minik ematen, eta min ema-
ten badu, horri, dismenorrea deitzen 
zaio. Gizonezkoek hilekoa izango balute 
gehiago ikertuko litzateke eta ez litza-
teke onartuko minez egotea. Ez liekete 
esango guri bezala, normala dela eta 
pasatuko zaiela. Azkenik, hor daukagu 
odol urdinarena edo hilekoarekin gau-
dela inolaz ere ez igartzearena. Odola 
isurtzen uzten digute, baina bai beti ere, 
zipriztindu gabe. 

pilula antisorgailuen aurrean ere 
eztabaida handia dago. 
Pilula horiek gure obulazioa eteten 

dute eta obulatzea beharrezkoa da. 
Nik uste eztabaida harago eraman eta 
ikusi behar dugula nondik datorren 
pilula. Eliza katolikoari eta genozidio 
naziari lotuta iristen da, baina ikusi 
behar da nola bihurtzen den sistema 
misogino baten erreminta eta nola 
barneratu dugun.

puri-purian dagoen beste eztabaida 
bat da higiene produktuekin 
lotutakoa. 
Gai honetaz hitz egitean argi eduki 
behar da zein pribilegio posiziotatik 
hitz egiten dugun. Beti jartzen dut adi-
bidetzat Silicon Valleyn gertatutakoa: 
kalean bizi diren emakumeen artean 
koparen erabilera bultzatzeko asmotan 
kanpaina bat abiatu zuten, kalean bizi 
ziren emakumeei kopak erosteko. Gero, 
ohartu ziren emakume hauekin ez zue-
la ondo funtzionatzen, kopa erabiltzeko 
beharrezkoa baitira higiene minimo bat 
eta ondo garbitzeko baliabideak. Beraz, 
kontuan eduki behar da guretzako au-
kerarik onena beti ez dela denentzat 
aukerarik onena. Esaterako, nire lagun 
bat errefuxiatuen kanpamendu batean 

dago eta esan zidan hango emakume 
batzuek ez dutela nahi alutik ezer sartu, 
beraz, kopak eta tanpoiak ez diete ba-
lio. Garrantzitsua da aukerak edukitzea 
eta horretarako beharrezkoa da aukera 
horiek guk, hilekodun pertsonok, disei-
natzea.

gorputz ziklikoak garela diozu, eta 
aldaketa hormonal zein kimikoek 
nahitaez eragiten dutela gure alda-
keta fisiko, mental eta aldartekoe-
tan. nola bateratu gure ziklikotasu-
na eta gure egunerokoa, sistematik 
irten gabe? 
Hori da asmatu nahian nabilena. Ba-
karrik egitea oso zaila da, edo ezinez-
koa. Horregatik sortu nuen soy1soy4 
komunitate hezitzailea sarean. Batzue-
tan zure ziklikotasunaren kontzientzia 
hartzen duzunean frustrazioa ere sen-
titu dezakezu. Izan ere, aurretik ez zara 
ohartzen gertatzen ari denaz, baina on-
doren bai, eta hala ere, aurrera egite-
ko arazoak dituzu. Gure ziklikotasuna 
modu osasungarrian bizitzeko ezinbes-
tekoak dira zaintza sareak, konfiantzaz-
ko ingurunea, eta nola ez, aliatuak. 

“GeRtAtZeN ZAIDANA uLeRtZeAK LAGuNDu DIt MuNDuAN ARINAGO eGOteN etA ARAZOA eZ NAIZeLA NI uLeRtZeN”.
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KRONIKA seRIOsA eGIteKO

SAREAN ARRANtZAtuA

bIDALI ZuRe HARRIKADAK:  BERANduEGI@ARGIA.EuS

Espainiako presidenteak joan den as-
tean Euskaltzaindiaren ohorezko bisi-
ta-liburuan idatzi zuen eta haren kali-
grafia dezifratu ondoren, Euskararen 
Akademiak ondorioztatu du Joanes 
Etxeberri Ziburukoaren estiloko lapur-
tera klasikoan egin zuela dedikatoria. 
Maila horretan izkiriatzeko gai dela iku-
sirik, eta Espainiako presidente batek 
bisitatu dituelako oraindik eszitatuta, 

Sánchezi EGA titulua ematea erabaki du 
akademiaren osoko bilkurak aho batez. 
“Fenomeno bat da Sánchez, nik ez da-
kit nola ez dioten euskaltzale gehiagok 
botoa ematen”, adierazi dio Beranduegi-
ri euskaltzain batek. Adierazpenak be-
launiko egin ditu, izan ere, postura hori 
hartu zuen Espainiako presidentearen 
bisitarako eta “oso gustura” dagoela 
konfirmatu du. 

Kim Jong Trump

Higuina

Casado: “Madrilgo etxean Fairy 
erabili eta koxkan agertu naiz”

pedro sánchezi EgA titulua emango 
diote, Euskaltzaindian idatzi zuena 
euskaraz dagoela ondorioztatuta

Eduardo Inda kazetariak Altsasuko Koxka tabernan nolatan 
elkarrizketatu duen galdetuta, PPko buru Pablo Casadok eran-
tzun digu ez dakiela zer gertatu den. “Txaleteko komunean 
nintzen Rivera kolegarekin hauts-narrean, hortzak garbitu 
ditut, ohi bezala Fairy-rekin eta bat-batean lurrera erori naiz. 
Konortea galdu eta esnatzean Koxkan nengoen. Uste dut mar-
tzianoek-edo abduzitu nautela, eta hara eraman. Ikusi dut 15 
guardia zibil zeudela taberna kanpoan, gorputzean kolpe uga-
rirekin. Kontatu didate haiena okerragoa izan dela. Eurek ere 
Fairy erabili dute Majadahondako koartelean, eta ziplo erori 
dira, baina martzianoek ez dituzte Koxkara ekarri. Altsasuko 
haurreskolako patioan utzi dituzte, koordinatuta jardun du-
ten 0-3 urteko umeek jipoitu zitzaten inolako errukirik gabe. 
Uste dut parean jarri didaten kazetaria dela martzianoen bu-

rua. Benetan jatorra zen, baina gauza oso arraroak galdetu 
dizkit. Gu probokatzera etorri den Koxkako jabea ere susma-
garria iruditu zait”. 
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Faxismoa 
gaur eta hemen

hizlaria: hedoi etxarte

AZPEITIA 
sanagustin kultur Gunean

MARTxOAK 20, 19:00 
asteazkena



Hizkuntz eskubide baten urraketaz informatzeagatik epaituak?!

#UtziargiaBakean

ELkArTAsuN kONTzENTrAzIOA 

martxoak 20 11:30
Donostian Epaitegiaren Aurrean (Egia)


