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Azken urteetan Britainia Handian ikusi den desobedientzia zibil ekintza-
rik handiena bizi du asteotan Londresek. Arrazoia: pasa den urte bukae-
ran klima aldaketaren aurka neurriak aldarrikatzeko jaio zen Extinction 
Rebellion mugimendua. Mila lagun baino gehiago atxilotu ditu Erresu-
ma Batuko poliziak protestetan. Denbora agortzen ari da eta matxinatu 
egin dira herritarrak. Eskola-grebak abiatu zituen 15 urteko Greta Thun-
berg suediarraren hitzetan, “sistema aldatu beharra daukagu, krisian 
gaude eta. Eta berehala hasi behar dugu. Gerra baletorkigu bezala”.

Mundua, larrialdi egoeran

   AlAMy 
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Eskuin muturrak ez du gobernu neofrankistarik ekarri Espainiako Estatura. 
Euskal Herritik begiratuta ere, hori da hauteskunde hauetatik atera litekeen 
ondoriorik nabarmenena. Are gehiago, eskuma hori gero eta txikiagoa da 

Hego Euskal Herrian, eta Nafarroan bakarrik lortu du ordezkaritza, baina bo-
toetan atzera eginez. Parte-hartzearen hamar puntuko igoeraren klabe nagusia 
beldur horretan oinarritu da.

Hego Euskal Herriko emaitzetan nabarmenena EAJren, PSOEren eta EH 
Bilduren igoerak dira, eta batez ere lehenbiziko biena. EAJk marka hautsi du, 
Espainiako hauteskunde orokor batzuetan halako igoera erdietsita. Bere diputa-
tuak Madrilen erabakigarriak direla saldu du –hainbatetan hala gertatu da, bai 
PSOEren baita PPren gobernuak ahalbidetuz– eta herritarrek sinetsi egin diote, 
areago orain boto horiek eskuin muturrari aurre egiteko izan bazitezkeen. Baina 
EH Bilduren boto emaileek ere berdintsu sinetsi dute euren bozkak erabakiga-
rriak izan daitezkeela, are gehiago PPren aurkako zentsura mozioarekin gertatu 
dena ikusita. 

Gobernagarritasunari begira, Madrilen bere bidea egingo du Pedro Sánche-
zek, baina euskal lurretan argi geratu da EAJ-PSE bikotearen sendotasuna. Iden-
titate gaiek aliantza zirikatzen ez badute –erabaki eskubidea edo gisakoekin, 
adibidez– luzerako erromantzea izan dezakete. Oraingoz ez dirudi EH Bilduk eta 
galera itzela izan duen Podemosek asko ikaratzen dutenik jeltzale eta sozialisten 
jardun erosoa.

Emaitza hauek maiatzeko udal eta foru hauteskundeetako txanpa ere izan 
daitezke. Oso bestelakoak izango dira, baina orain ondo kokatuta egoteak lagun-
duko du hurrengoetan ere emaitza onak izatea, eta alderantziz. Alde horretatik, 
Nafarroak garrantzi berezia izango du, 2015eko aldaketa berrestea baitago jo-
koan. Horretarako abiapuntua ez da txarra. Lehia oso estua izango da, hori segu-
ru, baina Navarra Sumak ez du ezer gehitu, alderantziz, eta hori bera ez da datu 
txarra. Arriskurik handiena da UPNk eta PSNk gehiengo osoa lortzea, eta oraingo 
emaitzek ahalbidetuko lukete hori. Ez da hain samurra izango Espainian zarta-
koka ari direnek Nafarroan corralitoa berpiztea, baina ez da komeni espainiar 
batasuna-ren indarra gutxiestea.

  xABIEr lEtonA  

Madrilen ere 
erabaki nahi dugu

ea
J

Maroto Maitea, 15 egun 
dituzu langabezia eskatzeko. 
bestela gizarte prestaziorik 
gabe gera zaitezke eta 
Madrilen bizitzen daraMazun 
denbora kontuan 
hartuta, agian ezin duzu 
diru-sarrerak berMatzeko 
errenta eskatu

@Zuriro

norberaren eMaitzen 
ardura norberarena da. 
baina errazagoa da beti 
errua besteei botatzea

@ikertb

Voxek dio geratzeko etorri 
dela… izan dadila txoko 
batean geratzeko, ongi 
isolatuta, eta batez ere ez 
dezatela agenda Markatu 
le penek gai askotan lortu 
duen Moduan

@XMadariagai

[bozkatzera] datozenen 
%50ak ez daki senatukoak 
nola funtzionatzen duen. 
%25ak ez daki senatua 
zer den. lotsagarria 
da bozkatzen dutenen 
artean hala egotea. 
parlaMentarisMoan ez 
dute ezta bertan daudenek 
sinesten? ala propio dago 
halako analfabetisMoa?

@hedoi_etxarte

kukua beti kuku: bihar 
ere kapitalisMo krudelak 
jendearen bizitza 
xurgatzen jarraituko du. 
aldaketa handiagoak behar 
ditugu. errotikoak

@kapearantza
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GAIZKI ErrAnKA EZ HAnKA EZ Buru

SAntI lEoné

   ADur lArrEA
www.adurlarrea.com

gabriEl rufian, Erc-rEn diputatua Espainiako kongrEsuan
esquerra republicana lehenengo indarra izan da Katalunian. “Dena aldatu 
behar duen legegintzaldi ziklo berri baten lehen urratsa da. Mezu garbia bidali 
diegu europari eta munduari. liderrak preso dituzten errepublikarzaleek ez 
dute hutsik egin. Galdera ez da esquerrak zer egingo duen Psoerekin, baizik 
eta zer egingo duen Psoek Kataluniarekin. indar guztiak barne hartuko dituen 
elkarrizketa mahaia eskatuko dugu guk, erreferendumaz eta independentisten 
aurkako kausak ezabatuko dituzten legeez hitz egiteko”. 2019/04/29

“MeZu Garbia biDali DieGu 
euroPari eta MuNDuari”

Herensugeak 
eta ibiltari zuriak

Barka diezadatela Tronu jokoa oraindik ikusi ez edota se-
kulan ikusteko asmorik ez duten guziek, baina telesail ho-
rren inoiz baino antz handiagoa izan du Espainiako hau-

teskunde kanpainak. Ez bakarrik, Joseba Gabilondok erranen 
lukeen bezala, alderdien arteko lehiak serieko neomediebalis-
moa islatu duelako –eliteak beren tropelak mugiarazten, beren 
interesak defendatzeko asmoz–, baita kanpainako protagonis-
tak ekialdeko herensugeak eta iparraldeko ibiltari zuriak izan 
direlako ere. Erran nahi baita, fikziozko mamuak izan direlako 
eztabaidagai nagusiak, fikziozko mehatxuak, baina herritar 
anitzengan egiazko izua sortzen dutenak: heldu dira ETAren la-
gunak, heldu dira Espainia hautsi nahi dutenak, heldu dira dik-
tadura komunista baten azpian menderatu nahi gaituztenak.

Nafarroatik atera behar izan gabe ere, eskuin unionistako 
hautagaiak, Sergio Sayasek, ezin argiago erran du: nazionalis-
moa –euskalduna eta katalana, erran gabe doa– da Espainiak 
duen problema larriena. Ez ustelkeria, ez langabezia, ez askata-
sun falta, ez zorra. Nazionalismoa. Eta irabaziz gero nazionalis-
tek egin litzaketen balizko izugarrikeriek balio dute gertatzen 
ari diren egiazko izugarrikeriak estaltzeko.

Gorpuzkera sendoagoko fantasma baten kontra joan dira 
bozkatzera hautesle anitz, faxismoaren fantasmaren kontra hain 
zuzen. Ikusteko dago orain boto gehien erdietsi dituen alderdiak 
zer eginen duen. Ezker aldera –pixka bat– lerratuko da? Edo he-
rensugeen eta ibiltari zurien aitzinean Espainiako batasunaren 
mamua inarrosi eta, konstituzioa eskuan duela, bazkide mode-
ratu baten beharra aldarrikatuko du? Ferraz karrikako egoitzan, 
“Riverarekin ez” egiten zuten oihu PSOEko hautesleek; gaueko 
irabazlearen arrapostua berehala etorri zen: “Guk ez dugu marra 
gorririk jartzen”. Argiago ezin. 
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JuAn MArI ArrEGI

EKonoMIArEn tAlAIAn AnAlISIA

  GorKA BErEZIArtuA MItxElEnA

Azkenaldian, alderdiek eta gober-
nuak hauteskunde egoeran mur-
gildu dituzte herritarrak, eta 

haien botoaren bila, promesaz beteriko 
hauteskunde programak haizatu dituz-
te. Ikuspuntu ekonomiko eta sozialetik 
begiratuta, gauza asko eta oso anitzak 
hitzeman dituzte, zenbait alderdiren ka-
suan bat egiten dute gainera neurriak 
proposatzerakoan.

Labur esateko, besteak beste hauek 
aipa daitezke: 900 euro baina gehiago-
ko gutxieneko soldata; emakume eta gi-
zonezkoen artean soldata berdintasu-
na; 1.080 euroko gutxieneko pentsioa 
eta KPIaren araberako urteroko igoera; 
behin betiko lan-kontratu finkoak, orain 
arteko prekarietate eta behin-behineko-
tasuna albo batera utziaz; gehiengo so-
zialari mesede egingo dion zerga-erre-
forma, tasak igoz aberatsei, sozietateei, 
bankuei, multinazionalei eta finantza 
eragiketei; menpekotasunean, osasun-
gintzan eta hezkuntzan inbertitu; euskal 
enpresak babestea deslokalizazio eta 
deuseztatzea saihestuz (La Naval, Eus-
kaltel…); migratzaileei harrera egiteko 
politikak bultzatu…

Hauteskundeetako promesen fa-
sea igaro da eta hemendik aurrera hitz 
emandakoa bete behar da. Horretarako, 
ardura ez da soilik botoa eman diogun 
alderdi politikoarengan jarri behar: bo-
toa eman duen pertsona bakoitzak ere 
badu ardurarik. Batzuek, alderdi zein 
gobernuek, promesak bete beharko di-
tuzte, baina herritarron esku dago ho-
riek betearaztea. Modu asko daude, sa-
laketatik hasi eta mobilizazioek eragiten 
duten presioraino. Hitza jaten duten ala 
ez zaindu beharko genuke, eta hala ger-
tatuz gero, hurrengo hauteskundeetan 
ordainarazi.  Horrela behar luke, hitz 
emandakoa bete bai, baina betearazi ere 
bai, gaurtik hasita. 

Hitz 
emandakoa 
bete, eta 
betearazi

Espainiako politika ez da Borgen-ekoa: 2010ean Danimarkan estreinatu zuten 
telesail horren hasieran gobernua osatzeko paktu oso korapilatsua lortzen 
du protagonistaren alderdi moderatuak laboristekin eta ekologistekin, par-

lamentuko beste bi indarrek kanpotik babestuta. Kapituluz kapitulu istorioa ani-
matzen duten intriga ugari pizten ditu Birgitte Nyborg lehen ministroaren akordio 
premiak, bost partidu diferenterekin non-stop negoziatzen ari den legegintzaldi 
batean murgiltzea baitu gobernatzeko aukera bakarra. 

Espainian gauzak ez dira Borgen-en bezala egiten. Pablo Iglesiasek badaki. Ai-
tor Estebanek ere bai. Hauteskunde gaueko bien aurpegi goibelek esplikazio erra-
za dute kalkulagailua pixka bat mailukatuz gero: PSOEri zenbakiek ematen diote 
Ciudadanosekin gobernua osatzeko eta paktu danimarkarren zailtasunak alde 
batera uzteko. Unidas Podemos eta EAJ beste telesail batean murgilduko lituzke 
horrek: Compuesta y sin novio, starring Lina Morgan.

PSOErena esplikatzeak hain konbentzionala ez den zerbait eskatzen du: Les 
revenants, hildakoak berragertzen diren serie frantziar durduzagarria. Apirilaren 
28ko emaitzek hori frogatzen baitute, PSOE itzuli dela, uxatu dituela PASOKen 
tragedia greziarrak sozialdemokrazia europar guztiari ikusarazi zizkion mamuak. 

Baina Les revenants ikusten ari zarenean bezala, ez da komeni larregi fidatzea, 
izan ere, Sánchezen garaipenak badu testuingurua eta baditu babesle ofizialak. 
Testuingurua: faxismoaren itzuleraren beldurrez bozkatu da, Frantziako Estatuan 
Le Penen aurka Macron hautatu zutenean bezala. Horrek PSOEren erabiltzaile 
bihurtu ditu boto-emaile ezkertiar asko. Horrek M15aren lurrinen bat eraman 
du Ferrazeko ospakizunetara hauteskunde gauean bertan. Babesleak: Financial 
Times, The Economist, Europako Batzordea eta Europako Banku Zentrala, besteak 
beste, Sánchezen alde agertu ziren kanpainako azken astean. Boto-emaile ezker-
tiar batzuek bakarrik ez, kapital handiek ere PSOErekin bidaiatzen dute.

Testuinguruak ala babesleek aginduko dute gobernua norekin osatu? Erabakia 
telesailetako erritmorik gabe har daiteke, hilabete barruko bozak kapitalizatu on-
doren. Gero ipuinen ordua izango da: Limoi bat imintziorik egin gabe jaten baduzu 
izeneko liburu bat dago Txalaparta argitaletxearen katalogoan, Sergi Pàmies katalu-
niarrak idatzia. Zitrikoaren izena aldatuta, hemen ia dena kontatuta gera daiteke. 

Laranja bat jaten baduzu 
imintziorik egin gabe

pso
e
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DAtutAn

esPaiNiaKo HautesKuNDe oroKorreN eMaitZaK

esPaiNiaKo DiPutatueN KoNGresua

parte-hartzea

seNatUa

adimeN UrritasUNa

%75,02
Bizkaia

Gipuzkoa Nafarroa

Araba
%75,02 izan da parte-hartzea 
Hego euskal Herrian espainia-
ko Kongresurako, azken ur-
teetako handiena. Gipuzkoan 
10,8 puntu igo da 2016t ik , 
bizkaian +9,5, Nafarroan +8,6 
eta araban +4,6. Nafarroako 
parte-hartzeak (%76,2) estatu 
mailakoa gainditu du (%75,75). 
Parte-hartze eta igoera handie-
na, ordea, Katalunian gertatu 
da: %77,58 (+14,16).

eaJk 9 senatari lortu ditu Hego 
euskal Herrian, 2016an baina 5 
gehiago; Psoe-Psek 3 senatari 
mantendu ditu, Navarra sumak 
bezala; eH bilduk senatari bat 
lortu du; eta elkarrekin Pode-
mosek 7 ordezkaritik bakarrari 
eutsi dio. lurralde bakoitzeko 
lau senatari aukeratzen dira 
nominalki –boto gehien ditue-
naren arabera–, alderdi bakoi-
tzetik gehienez hiru. eaJ hiru 
probintziatan izan da garaile, 
hortik aldea.

lehen aldiz bozkatu ahal izan 
dute adimen urritasuna du-
ten pertsonek, 2018ko aben-
duko hauteskunde legearen 
erreformari esker. Hego euskal 
Herrian 8.000 lagun inguruk 
erabili ahal izan dute sufragio 
eskubidea gainerako herrita-
rrek bezala; espainiako esta-
tuan 100.000 izan dira.

EAJ 
PSE-EE
Elkarrekin-Podemos*
EH Bildu
PP
Ciudadanos
Vox 
PACMA

EAJ 
EH Bildu 
PSE-EE
Elkarrekin-Podemos*
PP
Ciudadanos
Vox 
PACMA

PSoE
PP
Ciudadanos
unidas Podemos
Vox
ErC
JxCAt***
EAJ
EH Bildu
navarra Suma
Coalición Canaria
Compromís
PrC

EAJ 
PSE-EE
Elkarrekin-Podemos*
EH Bildu
PP
Ciudadanos
Vox 
PACMA

navarra suma**
psoe
unidas podemos*
eh bildu
geroa bai
Vox
paCMa
recortes Cero

* podemos, iu, equo (nafarroan batzarre ere bai) 
** upn, pp, Ciudadanos (2016an upn eta pp soilik)

*** 2016an CdC izenarekin aurkeztu zen

175.296
86.425

179.347
67.653
78.965
20.680

641 
4.865

85.015
69.828 
51.449

104.566
35.312
11.683

(-)
2.788

85
137

32
71
(-)
9
8
5
2
2
1

(-)
(-)

26.703
26.381
51.827
15.858
34.276

8.372
306 

1.657

127.481
58.173
94.972
31.374
14.289 

(-)
2.797
1.089

3 (2)
2 (1)
2 (3)
1 (1)
0 (1)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

2 (2)
2 (1) 
1 (1)
1 (2)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (0)
0 (1)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

2 (2)
1 (2)
1 (2) 
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

235.322
136.037
121.228

91.612
49.601
21.201
15.792 

6.150

119.106
95.901 
77.128
70.671
20.613
11.723

6.683 
3.145

123 (+38)
66 (-71)

57 (+25)
43 (-28)

24 (+24)
15 (+6)

7 (-1)
6 (+1)
4 (+2)

2
2 (+1)
1 (+1)
1 (+1)

40.199
39.595
31.346
24.687
24.304

7.039
5.587 
1.863

107.124
94.094
68.168 
46.640
22.150
17.660

3.289
1.284

2016

2016

2016

2016

2016

2016

alDerDiaK

alDerDiaK

alDerDiaK

alDerDiaK

alDerDiaK

2019

2019

2019

2019

2019

2019

350
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   PEllo ZuBIrIA KAMIno

Gurasoen etxea saldu behar:
pEtrolio mErkEak oparitua,
harEn aGortzEak Eraman

Batetik klimaren aldaketa –kutsadura industrialaren ondorioz–, bestetik natur 
baliabideen eta erregai fosilen agortzearen hasiera, zibilizazio industriala krisi 
sistemikoan sartuta hondoratzen hasia dela? Hori argudiatzeko makro mailako 
datuetara jotzen dute aditu batzuek. Aldiz, Ugo Bardi irakasleak familiako 
aitorpen batekin azaldu du. italian bezala Euskal Herrian erregai fosilen zikloak 
ekarri zuen aberastasuna, zikloaren amaierak sartu gaitu estutasunetan.

Ugo Bardi ezaguna du Argiaren 
irakurleak, 2015ean Larrun ba-
tek bildu zuen haren “Zerk hon-

doratu gaitzake Erromatar inperioa 
bezala?”. Bardi italiarra da, kimikako 
irakaslea Florentziako unibertsita-
tean, aditua da sistemen dinamikan, 
petrolioaren gailurraz eta lehengaien 
ustiaketaz zenbait liburu idatzia. Guk 
euskaratutako ‘Peak Civilisation: The 
Fall of the Roman Empire’ hartan kon-
tatzen zuen nola V. mendean jo zuen 
hondoa Grezian eta Erromako Inpe-
rioan mamitutako zibilizazioak, XXI.
ean zibilizazio industriala jasaten ari 
den krisiarekin erkatuz.
 Analisi hartan zioen Bardik: “Erro-
matarrek berek ulertu ote zuten zer 
ari zitzaien gertatzen? (…) Historiala-
ri erromatarren testu ugari dauzkagu, 
baina inork ez zuen, antza, ulertu zer 
zihoan gertatzera”. Alegia, ipuin zaha-
rreko igelaren antzera goazela gu ere 
pertzako ur gero eta beroagora ohituz 
ohartu gabe handik ez irtetekotan ego-
sita hil behar dugula. Aldiz, sistemaren 
kolapsoaren sintomak egunero soma 
ditzakegu inguruan.
 Ugo Bardiri sintoma horietako batek 
familian egin dio eztanda eta bere The 
Cassandra’s legacy blogean aitortu du: 
“Italia pobretuz – Italian pobretuz. Pe-
trolioaren aroaren ilunabarraren eragi-
nak”. Gurasoek eraiki zuten eta Ugoren-
tzako 50 urte baino gehiagoz bizilekua 
izan den etxea saldu behar izan du, ha-
ren gastuak pagatu ezin dituelako.

Ez gaizki pentsatu: Bardi doktorea ez da 
miserian amildu, unibertsitate publiko 
bateko irakaslea da, emazteak ere lan 
egiten du, hitzaldiak ematera gonbida-
tzen dute mundu osotik, krisiari aurre 
ondo egin dion klase ertaineko kidetzat 
dauka bere burua eta hala ere “aberas-
tasuna eta pobrezia pertzepzio erlati-
boak dira eta nire irudipena da urtetik 
urtera pobreagoa naizela, italiar gehie-
nak bezala”. Barne Produktu Gordina eta 
beste indizeek esango dute nahi dutena 
aberastasunaz, baina irakaslea behar-
tuta aurkitu da saltzera gurasoek 60ko 
hamarkadan Florentzia inguruko mui-
no batean eraikitako etxea. Italiarraren 
kontakizunaren antzekoak hasiak gara 
entzuten Euskal Herrian ere.
 50eko eta 60ko hamarkadetan Italiak 
mirari ekonomikoa bizi izan zuen, mun-
du osoan petrolio merkeak eragindako 
beroaldiaren barruan. Gerra pasatu be-
rritan hasi ziren zabaltzen auto priba-
tuak, osasun zerbitzuak denentzako, 
oporraldiak itsas bazterrean, nork bere 
etxebizitza erosi ahal izatea, eta abar. 
 Ugoren aita eta ama biak ziren arki-
tektoak eta unibertsitateko irakasleak 
eta 60ko hamarkadan eraiki ahal izan 
zuten beren ametsetako etxea, denetara 
300 metro karratu, material onez egina, 
lorategi eder batekin, AEBek zabaldu-
tako modari jarraiki hiriburuko klase 
ertaina kokatuz zihoan herritxo polit 
batean, Florentzia ederra leiho parean.
 Gurasoak han zahartu eta hil ziren. 
Ugok 2012an heredatu zuen eta ba-

rruan zenbait konponketa egin beha-
rraz jabetu ziren, ez ziren alferrik pasa-
tu 50 urte. Emaztea eta biek ekin zioten: 
teilatu konpondu, negutegia zaharbe-
rritu, egon-gela egokitu… “baina bi ur-
teren buruan elkarri begira jarri eta 
esan genuen: ‘Alferrik ari gara’”.
 Atontze lanetan diru puska bat sartuta 
gero ohartu ziren etxe eder hura handie-
gia zitzaiela. Hasteko, beroketa eta aire 
egokitu garestiak behar zituen, Floren-
tzian ere klimaren berotzeak aire egokitu 
beharra derrigorrezkoa egiten du gaur, 
1960an ez bezala.  “Gero dago garraioa-
ren kostea, eta hilgarria da. Amerikar es-
tiloko aldirietan kotxe pribatuak behar 
dituzu; 1960an normala zirudien, baina 
gaur inola ere ez, autoak izugarri gares-
tiak dira, trafiko pilaketak edonon, desas-
tre. Eta ez ahaztu zergak: hauek ere zama 
jasan ezina bilakatu dira ziztu bizian”.

ERREGAI fOSILEN ZIKLOA  
ETA NIRE fAMILIA
Etxea salgai jarritakoan, beste ezuste-
koa: hiritik aparte dauden txaleten pre-
zioek ere behera egin dute nabarmen. 
Saltzea lortu dute, hala ere, eta Bardi-
tarrak etxeko puskak oro bildu eta era-
maten ari dira, mende erdiko bizitzan 
pilatutako oroigarrien artean zeini heldu 
eta zein bota erabakitzeko lan minga-
rrian. Ez errukitu, ordea, Barditarrez, 
aski diru baitute Florentziako auzo ba-
tean etxetxo polit bat erosteko, lorategi 
eta guzti. Orain autoari uko egiten ere 
saiatuko dira. Ziurrenik, aitortu du pe-
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trolioaren gailurrean adituak, beren la-
rruan ari dira bizitzen hein batean zer 
den deshazkundea.
 “Harrigarria da nola aldatu diren gau-
zak 50 urteotan. Teorian, unibertsita-
teko irakasle izanik gehiago irabazten 
dut irakasle ziren nire gurasoek baino. 
Emazteak ere soldata on bat dauka. Bai-
na inolaz ere ezingo genuke amestu gu-
rasoengandik heredatutakoa bezalako 
etxe bat eraiki edo erosterik. Aldaketa 
sakona gertatu da Italiako gizartearen 
muinean eta aldaketak izena dauka: 
petrolioaren aroaren ilunabarra. Abe-
rastasuna eta energia txanpon beraren 
bi aurpegiak dira: energia eskuragarri 
gutxiagorekin, italiarrek gaur ezin dute 
pagatu duela 50 urte paga zezaketena”.
 Baina energiaren murriztea egon 
arren gaurko gatazken sustraian, badi-
rudi ezin dela horretaz hitz egin ezta-

baida publikoetan. Ondorioz, herritar 
gehienek ez dute ulertzen gertatzen ari 
zaiena, baina ohartzen dira bizimodua 
zailtzen ari zaiela etengabe, telebiste-
tatik bestelakoak kontatzen dizkieten 
arren. Ondorioz, beste edozerri egozten 
diote errua, Europari, Angela Merkeli, 
politikariei, etorkinei, ijitoei, kanpota-
rrei oro har.  Horrela doaz puztuz arra-
zismoa, gorrotoa, faxismoa, txirotasu-
na, aberatsen aberastasuna… “Normala 
da, lehen ere gertatu izan da, egun ba-
tean gauzak hobetuko dira, pasako dira, 
baina beldur naiz ez dela laster izango”.
 Duela bi urte blogean Ugo Bardik 
kontatu zituen bere familiaren azken 
bi mendeak: “Erregai fosilen zikloa eta 
nire familiaren historia”. Hori irrakur-
tzen duen euskaldunak bere sendia eta 
herria aurkituko ditu islatuak: Toska-
nan ere gure arbasoak bezain xume bizi 

ziren, asko emigraziora kondenatuta, 
harik eta Europatik iritsi zitzaien arte 
industria, Britainia Handian abiatutako 
ikatzaren eta baporearen iraultzaren 
uberan, duela mende bateko desloka-
lizazio haietan. Hala hasi zitzaien eta 
zitzaigun oparotasun garai hau, neka-
zari maizterrak estraina bihurtuta in-
dustriako obrero, berrikitan zerbitzuen 
ekonomia deitzen duten hau bilakatu 
arte. Eta antzera harrapatu gaitu batzuk 
eta besteak azken krisitzarrak.
 “Gure aurreko barditarrak ez ziren 
aberatsak, gehienak obrero xumeak zi-
ren, batzuk benetan pobreak. Petrolioa-
ren urrezko aroak eta ez beste ezerk  
baimendu zien batzuei etxe eder bat 
eraikitzea muino batean. Nahiko nuke 
nire ondorengoek hemen jarraitzea”. 
Ahal izango duten ez da gauza segurua, 
ez Toskanan, ez Goierrin. l

kLAsE ErtAiNEko
EtxEBizitzA AtsEginA FLorEntziA 
ingUrUAn, ongizAtEArEn 
HAinBAt osAgAi BErEkin 
dAUzkAnA: zABALA, ingUrU 
EdErrEAn, LorAtEgi EtA gUzti...
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Disidente omen zaitugu.
Ez zait hitz hori gustatzen. Ni, izan, opo-
sitore politikoa naiz, giza eskubideen 
aldeko ekintzailea. Aktibista. Habanan 
sortua naiz, 1959an, zero orduan, iraul-
tzak garaitu zuenean, Fidel Castro bo-
terera iritsi eta iraultza amaitu zenean. 
Batzuek zioten iraultzarekin sortu nin-
tzela, eta, hazi, berriz, diktadurarekin 
hazi nintzela. 

Aurreko diktadura ezagutu gabe, 
hala ere.
Bai. Dena den, gurasoek Batistaren dik-
taduraren berri eman zidaten. Jakinaren 
gainean nengoen, zer izan zen aurreko 
hura. Batistaren erregimenak arbuioa 
sortzen zuen Kubako gehienen artean, 
eta gure familiakoen artean ere bai. Cas-
trok, aldiz, herriaren sostengua izan 

zuen, hasiera-hasieratik. Kontrakoa esa-
tea gezurra litzateke. Estatubatuarrek 
berek ere ez zuten Batista nahi. Inork 
ez zuen Batista nahi, haren txarkeria eta 
ustelkeriagatik. Konponbide demokrati-
koa zen helburua, eta Castrok, orduan, 
1940ko konstituzioa berrezarriko zuela 
agindu zuen, Batistak ezeztatu zuena, 
alegia. Castrok, baina, 1976 arte ez zuen 
konstituzioa berrezarri. Bitartean, de-
kretu bidez gobernatu zuen. Castroren 
egoak iraultza akabatu zuen.  

oraindik orain, konstituzioa berritu 
dute kuban.
1976ko gezurraren bigarren atala duzu. 
Fartsa hutsa. Kubatarren eskubideak 
manipulatzen dituzte. Konstituzio batek, 
zeinahi dela ere, ez du alderdi politiko 
jakin baten interesak defenditzerik.

Zergatik, orduan, kubarekiko mires-
mena, internazionalisten laguntza, 
elkartasuna eta gainerakoak?
AEBei aurre egiteak jarraitzaile sutsuak 
sortu ohi ditu. Are gehiago, garai har-
tan, 1960an. Ordukoak dira Vietnam-
go gerra, eskuineko hainbat diktadura 
erortzea –hein batean AEBek lagundu-
takoak–, AEBen nazioarteko politika ta-
malgarria… Tamaina horretako etsaiari 
kontra egiteak arrakasta zekarren. 

iraultzarekin jaioa zaitugu, zein oroi-
tzapen dituzu garai hartaz?
Zoriontsu bizi nintzen. Iraultzaileen ar-
tean, neska-mutikoak libertitu egiten 
ginen. Pilota hartu eta jolas egiten ge-
nuen. Etxe-atarietako txirrinak jo eta 
okerkerian jarduten genuen. Han-he-
mengo neska-mutikoek egin ohi dute-

Giza eskubideen aldeko 
ekintzaileak ez du 
kolore politikorik

Kubako xoriak ez zuen Kubara nahi. berlinen zela ihes egiten saiatu 
zenean, zepoan harrapatu eta kaiolara. lehenik, berlinen bertan. 

ondoren, Habanako Villa Maristasen. Gero, desterrua. Kubako xoria 
berlinen da orain, Kubara nahi, libre, baina gobernuak ez uzten. 

euskal Herrira egindako bidaian harrapatu dugu. 

Jorge Luis García Vázquez
kubatar atzerriratuaren egia

   MIEl A. EluStonDo

   ZAlDI Ero
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na egiten genuen. Bagenekien eskasia 
zegoela, arropa gutxi genuen, baina ez 
ginen erabat pobre bizi. Jateko gutxi ge-
nuen, baina ez amerikarren bahimen-
duagatik, herrialdean bertan gauzarik 
txikienak ekoizteko gai ez ginelako bai-
zik. Dena “nazionalizatu” zuten, dirua 
ematen zuten industria guztiak, enpre-
sak, negozioak… Krisi garai latza izan 
zen. Baina pobrezia eta miseria guztiak 
gorabehera, haurrak hazi egin ohi dira, 
eta gu ere hazi egin ginen, hezkuntza sis-
temako ideologia marxista-leninista eta 
kastrista hartan.

Noiz jabetu zinen egoeraz?
1980an Kubako sistema diktatoriala eta 
basatia zela jabetu nintzen. Urte hartan, 
kubatar asko Peruko enbaxadara sartu zi-
ren. Beste askok, berriz, Arieleko por-
tutik ihes egin zuten. Nik, berriz, 
nire auzoak, ezagunak, lagu-
nak, kideak… alde egiten 
ari zirenei tu egiten ikusi 
nituen; gobernuak bero-
tuta, jakina. “Escorias” 
(zaborra) izena eman zi-
tzaien… Orduantxe kon-
turatu nintzen. Arbuioa 
zen. Jendea ikusi nuen, 
etxean ezkutatuta, atarian 
jendea zain, patata ustelak bo-
taka. Desengainu galanta hartu nuen. 
Aurretik ere banekien sistemak ez zuela 
funtzionatzen, baina neure begiez ikusi 
nuenean, entzundakoak, ikasitakoak, ira-
kurritakoak etorri zitzaizkidan gogora, 
eta diktaduran ginela ohartu nintzen. 

Garai bateko Alemaniako Errepu-
blika Demokratikoan, “Ekialdeko 
Alemanian” izan zinen gero.
Alemana ikasi nuen Habanako hizkuntz 
eskola batean. Gero, itzultzaile jardun 
nuen Kuban bertan, baina ez luzaro, in-
teligentzia zerbitzuarentzako lan egite-
ra eraman baininduten Berlinera. Ku-
bako ofizialek ez zekiten alemanez, eta 
itzultzaile jardun nuen nik han. Agiriak 
itzultzea ere egokitu zitzaidan, baina 
ez nintzen espioi. Ekialdeko Alemanian 
nengoela, inguruko hainbat herrialde-
tan izan nintzen: Hungarian, Txekiar 
Errepublikan, Bulgarian, Sobietar Bata-
sunean, Polonian… Eta han ere Kubako 
gauza bera ikusi nuen, jendeak ez zue-
la sisteman sinesten, sistema totalita-
rioa zela, erreforma batzuk gorabehera. 
Inork ez zuen sistema hura nahi. Esate 
baterako, erabat desengainatu nintzen 
Moskun, 1986an, ekonomiaren egoe-
ra ikusi nuenean, zeharo suntsituta 
baitzegoen! Suziriak, hegazkinak eta 
armadarik indartsuena zituzten, bai-
na elikagaiak, kontsumoa, administra-
zioa… pekoz gora zeuzkaten. “Komunis-
moaren hiriburua Mosku, eta hauxe da 
egoera iraultzatik 70 urtera. Hau ote da, 
bada, gure geroa?”. Esaterako, Moskun 
bertan hasi nintzen ihes egiten pentsa-
tzen. 

Pentsatu bai, ez zizuten 
gauzatzen utzi.
1985ean, Kubako musikari bat heldu zen 
Ekialdeko Alemaniara. Laster adierazi 
zidan ez zuela Kubara itzuli nahi. Nirekin 
hitz egiteko beldurrez zegoen. Artean, 
ez zekien biok luma berekoak ginen edo 
ez. Ni Kubako inteligentzia zerbitzuaren-
tzako ari nintzen lanean, baina kontrain-

teligentzia zerbitzua ere han zen, 
ehunka ofizialekin. Jakin zu-

ten musikari hark ihes egin 
nahi zuela, eta jakina, ez 

zioten utzi nahi izan. Mu-
sikari haren pertsona-
rik hurrekoena, berriz, 
neu nintzen, eta bes-
te agente bat izendatu 
beharrean, neuri agindu 

zidaten egitekoa. Gogoan 
daukat kontrainteligentzia 

zerbitzuko arduradunak esan 
zidana: “Ekintza iraultzailea duzu 

lan hori!”. Ihesbiderik ez neukala jabetu 
nintzen. Musikariarekin elkartu nintzen 
orduko, esan nion: “Badakite zein ditu-
zun asmoak. Hobeko duzu arin ibili, biok 
harrapatuko gaituzte, bestela!”. Ordura-

Castrok 1976 arte 
ez zuen konstituzioa 
berrezarri. Bitartean, 

dekretu bidez gobernatu 
zuen. Bere egoak 
iraultza akabatu 

zuen

kuban jaio arren, aleman hiritarta-
suna du. Berlinen bizi da. itzultzai-
le eta ikertzaile da, Askapenerako 
kristau Mugimenduko kide, giza 
eskubideen aldeko ekintzaile, ku-
bako oraingo erregimenaren kon-
trako opositore. stasi-Minint bloga 
zuzentzen du, non garai bateko 
Alemaniako Errepublika demokra-
tikoko inteligentzia zerbitzu sta-
siren agiriak argitaratu ohi dituen. 

Jorge Luis  
García  
Vázquez 
Mantilla, kuba, 1959



ko, banituen zenbait kontaktu AEBetako 
enbaxadarekin, eta haraxe deitu nuen 
telefonoz, baina deia harrapatu zuten, eta 
operatiboa abiarazi zuten.

operatiboa?
Bai. Lehena, Kubatarra izeneko opera-
tiboa izan zen. Bospasei pertsona ibi-
li zitzaizkidan segika. Gero, bigarrena 
etorri zen, hogei bat lagun nire atzetik, 
hirian noranahi nindoala ere. Bigarren 
operatibo honen izena, Azukrea.

Hara! Azukrea.
Sormen handikoak dira, horratik! Celia 
Cruzen kantua gogorarazten dit, “Azú-
car...”. Barre egin behar, ez dago beste-
rik. Nire kide baten kontrako operati-
boak Txanogorritxo zuen kode sekretua. 
Metro eta laurogeita hamar zen, gaua 
baino beltzagoa ilea… Eta Txanogo-
rritxo! Ez ginen ez espioi, ez terroris-
ta. Libre bizi nahi genuen, besterik ez. 
Operatiboaren amaieran, kide batek 
kafea hartzera gonbidatu ninduen –go-
xoa kafe hura, hala ere–, baina segada 
zen, kidea Stasi-rentzat ari zen lanean, 
Alemaniako Errepublika Demokrati-
koaren Inteligentzia Zerbitzuarentzat. 
Kafetegian geundela, komunera ni, eta, 
han nengoela, hiru gizonezko sartu zi-
ren: “Etorri gurekin!”, agindu zidaten. 
Ez zakar ere, baina: “Etorri gurekin!”. 
“Nor zarete zuek?”. “Badakizu”, beraiek. 
Eta haiekin batera joan nintzen. Akabo, 
bada! Banekien ihes egiten saiatuz gero 
tiroka eraso egingo zidatela. 

1987an izan zen hori.
Martxoaren 11n. Karl Marxen hirian 
bizi nintzen [Treveris], Berlinetik 250 
kilometrora, eta hantxe harrapatu nin-

duten. Hartu, autoan sartu, begiak itxi 
eta preso eraman ninduten, Berlin alde-
ra, han baitzeuden aireportua eta Kuba-
ko Estatu Segurtasuna. Haatik, ez dakit 
non eduki ninduten. Ez zidaten tratu 
txarrik eman. Autoan eraman ninduten, 
esku-bilurrik gabe, adibidez. Badakit 
beste asko furgoietan eraman izan zi-
tuztela, kaiolan itxita… Ni ez. Kubako 
gobernuko langilea nintzen, eta, behar-
bada, horregatik ez ninduten hain estu 
hartu. Odola gatzatu bihurtu zitzaidan, 
beldurrak airean nengoen, zirkinik egi-
teko ezgai.

Ez zintuzten torturatu.
Ez. Bost bat egun eduki ninduten preso. 
Torturarik ez, baina presio psikologikoa 
jasangaitza zen: isolatuta, loa galaraz-
ten zidaten, eguna ziegan sartua… Sta-
sik “Psikologia operatiboa” deitzen zion 
horri, gerra psikologikoa, alegia. Presoa 
autoestimuaren behereneko mailara 
eramatea da helburua. Tortura zuria. 
Ez dizute lixibarik ematen. Aldiz, zuk 
zeure burua errudun sentitzen duzun 
punturaino eramaten zaituzte. Edo in-
fernu gorri horretatik irteteko, haiekin 
kolaboratzen hasten zaren punturaino. 
Nire kasuan, arinago izan zen gauza, 
Habanan zain bainituen. Berlinen bost 
egun egin eta, nire txostenean idatzita 
dagoenez, Estatu Segurtasunerako mi-
nistroak ni Kubara eramatea erabaki 
zuen. “Ihes egin nahi zuen, eta harra-
patu dugu. Jada, ez da gure afera”. Eta 
Kubara. 

kubara, nora?
Habanara, La Vibora barrutira, Villa 
Maristas presondegira. Garai batean, 
1960-61 arte, ikastetxe katolikoa zen, 
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“Azkena, tornado bat Kuban. Zori-
txarrez, zenbait auzo suntsitu zi-
tuen Habanan, eta hildakoak ere 
izan ziren. Díaz-Canel presidentea 
Mercedes-Benz batean azaldu zen 
hara! Auzoa txikituta, pobrea, jate-
korik ez… eta buila eta hoska hasi 
zitzaizkion. ‘Lotsagabe hori! Utik!’. 
Fidel Castro buruargiagoa zen. Jee-
pean joango zen, olibaz jantzia, bo-
tak zikin… txapela erantziko zuen, 
zaplada bat honi, beste bat hari… 
Oraingoek ez dute Fidelen karis-
marik. Belaunaldi hura desager-
tzen ari da, eta, ondoko urteetan, 
sistemaren arrakala eta irekidu-
ra sakonak ikusiko ditugu. Haatik, 
Kubako armadak zer egingo duen 
ikusi behar”.

MEtoDoAk
“Ezagutu nituen ziegako barrotee-
tara lotutako presoak, edo iletik 
eskegitako bat. Hori ez da, ordea, 
Kubako segurtasunaren ez Stasi-
ren helburua. Hezur hautsia, ubel-
dua… tortura fisikoaren ondorioak 
bistakoak dira. Haatik, tortura psi-
kologikoaren ondorioak okerra-
goak dira: ‘Hitz egiten ez baduzu, 
hortxe edukiko zaitugu hilabetee-
tan. Hitz egin nahi ez duzunez, gal-
dekatu ere ez zaitugu egingo’. Eta 
zer egin behar du presoak egune-
tan eta egunetan, bi bider bi den 
ziegan sartuta? Zenbat irauten du 
presoak egoera horretan?”.

Azken hitza: 
koNtZiENtZiA

“Diktadura guztietan berdin da. 
Haurrak ez du diktadura ikus-
ten. 15-16 urtetan, berriz, gaztea 
hizketan hasten da, edo galarazi-
ta dagoen liburu bat irakurtzen, 
edo arrazoi politikoengatik preso 
egondako jendea ezagutzen. Or-
duantxe hasten da gaztea jabetzen, 
denek ez dutela berdin pentsatzen 
ohartzen”. 
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baina diktadurak polizia politikoaren 
ikergune bihurtu zuen Villa Maristas, 
terrore psikologikoaren eta kontrain-
teligentziaren kuartela. Hortik igaro gi-
nenok aski gaizki atera ginen, eta ber-
din zen sei ordu, bi egun edo sei egun 
eman han. Villa Maristasetik igaro den 
kubatar opositore batek ere ezin izan 
du hango egonaldia ahaztu. Tristea da 
lekua. Sartzen zarenetik irteten zaren 
arte, haien mende zaude. Ziegak, iru-
dikaezinak dira: zulo bat erdian, nork 
bere beharrak egiteko; lanpara bat, beti 
piztuta; egun-argirik ez… Klaustrofobia 
dutenentzat ez gomendagarria, konpa-
razio batera. Kur, kur… 

Zenbat denbora eduki zintuzten 
Villa Maristasen?
Egun batzuk besterik ez. Agiri bat sina-
tu nuen, nire erruduntasunaren aitor-
tza eginez, traizio maila altua aitortuz. 
Mea culpa bat, finean. Bigarren aukera 
bat eman ziezadatela eskatu nien, eta 
libre utzi ninduten. Nitaz arduratzen 
zen ofizialak –sekula ez zait ahaztuko, 
Hernández zuen deitura–, esan zidan: 
“Zeure esku dago… iraultzaren gurdira 
igotzea!”. “Eskerrik asko!”, esan nion. 

Zer egin behar nuen, bada? Ez nuen au-
kerarik. 

Noiz irten zinen kubatik?
1992an. Alemaniarra nuen orduko 
emaztea. Kubatik behin-behinean irte-
teko baimena eskatu nuen. Haiek, be-
rriz, behin betiko txartela eman zida-
ten. Nik, Alemaniara joan, egoera ikusi, 
Kubara itzuli eta erabaki egin nahi 
nuen. Ez nuen aukerarik izan: “Behin 
betiko”. Libre bizi nahi nuen, baina ez 
horrela. Desterratu egin ninduten. La-
tza izan zen. 1996an, Kubara itzuli nin-
tzen, oporretan, baina hiru aste egote-
ko baimena besterik ez zidaten eman. 

Beti betiko galdera: zer iritzi diozu 
AEBen bahimenduari?
Erreprimitzen segitzeko aitzakia han-
dia da bahimendua. Bahimendu hori al-
txatu, eta beste bat asmatuko dute. Kan-
poko bahimendua? Nahi duen herrialde 
guztiekin negozia dezake Kubak, AEBe-
kin izan ezik. Japonia, Kanada, Mexiko, 
Brasil, Venezuela… Bahimendua oso 
gauza gogorra izan zen 1970ean, baina 
AEBeko presidente Jimmy Carterrek 
aukera eman zion Fideli. “Leihoa ireki 

behar duzu!”. Horixe eskatu zion. Fide-
lek, berriz, nahiago izan zuen bahimen-
dua, elkarrizketa baino. Duten aitzakia 
bakarra da bahimendua. 

kubako gobernuaren arbuioa jasan 
duzu. Europan ere, interpelatua zara…
Alde batetik eta bestetik erasotzen 
naute, eskuinetik eta ezkerretik. Ni, al-
diz, giza eskubideen aldeko ekintzailea 
naiz. AEBen atzerri politika kritikatzen 
dut, sobietarrena, edo Errusiarena, 
Txinarena, Ipar Korearena, Venezue-
larena… Giza eskubideen aldeko ekin-
tzaileak ez du kolore politikorik, ez da 
alderdi politiko jakin bateko kide. Ni 
Askapenerako Kristau Mugimenduko 
kide naiz. Oswaldo Payá genuen liderra, 
baina 2012an hil zen Kubako estatu 
segurtasunaren atentatuan. Elkarriz-
keta bidez egin zion aurre Kubako go-
bernuari, diktadurari. Elkarrizketaren 
aldeko zen, Varela Proiektuaren susta-
tzailea. Ez zuen lehergairik, ez garra-
sirik, ez gisakorik baliatzen… Haren 
jarraitzaileoi, berriz, pentsatzen du-
guna esaten segitu besterik ez zaigu 
gelditzen, egoera aldatuko delakoan, 
poliki-poliki. 
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EnDIKA AlABort 
AMunDArAIn 
EkonoMiALAriA

Enpleguaz irakurriko  
ez dituzun datuak

Hauteskunde garai honek hainbat 
gai mahairatu du. Enplegua ez 
dago lehenengoen artean. Azpi-

marragarria da, batez ere populazioa-
ren gehiengoa soldatapekoa denean eta 
Errezesio Handiaren ondorioak orain-
dik gainditu ez ditugulako. Bestalde, 
hurrengo krisiaren zantzuak gero eta 
agerikoak dira, enpleguan zuzenean era-
gingo duena.

Errezesioa gainditu ote dugun azter-
tzeko, sarritan Barne Produktu Gordina 
kontzeptua erabili ohi da. BPGk, ordea, 
ez du esaten sortutako aberastasuna nola 
banatu den. Azterketa hori enpleguaren 
aldetik egiteak zentzuzkoa dirudi, gizar-
tearen gehiengoak enplegua behar due-
lako bizirik irauteko. Nolanahi den ere, 
gobernuek estatistikak helarazten diz-
kigutenean, sinatutako kontratuen zen-
bakia azpimarratzen dute, ageriko triki-
mailua. Magnitude hori erabiltzea ez da 
praxi ona: gauzatutako lan erreformen 
ondorioz, langile batek epe zehatz batean 
duen batez besteko kontratu kopurua 
handitu da; horrenbestez, kontratu uga-
ri sinatzeak ez du esan nahi langabezian 
pertsona gutxiago dagoenik. Prekarieta-
tearen adierazgarria izan daiteke, saldu 
nahi den kontrako irudia. Beste aldetik, 
langabezia tasa lan merkatuaren termo-
metro gisa ere erabiltzen da, baina era-
bilera horrek bi kritika nagusi jasaten du. 
Batetik, ez duela enpleguaren kalitatea 
neurtzen eta, horren ondorioz langabezia 

tasa murritzago bat izan dezakegu, lan 
baldintza okerrago batzuekin. Bestetik, 
estatistika horietan zer sartzen den eta 
sartzen ez den langabezia tasa handiago 
edo txikiago bat definituko du: ikaske-
tak luzatzen dituzten gazteek, enplegu 
aukerarik ez dagoenez, ez dira langabetu 
moduan kontuan hartuko; edo langabetu 
bat “desanimatu” gisa definitzen badugu, 
horrek langabezia tasa murriztuko du. 
Nahiz eta estatistikek oso neutralak di-
ruditen, egiten diren definizioetan uste 
politikoak egon daitezke.

Orduan, enpleguaren egoera azter-
tzeko beste hurbilketa bat egingo dut, 
enplegatutako pertsona kopurua erabi-
liz, Euskal Herri penintsularreko datuak 
eta 2007-2018 epea aztertuz. Sektore 
pribatuan, 28.000 kontratu finkodun 
gizon gutxiago daude, eta 44.000 ema-
kume gehiago. Krisiaren une gogorre-
netik (2013) behin-behineko kontratua 
dutenek 68.000 gehiago dira, 2008ko 

antzeko mailan dago: 201.500 gizon eta 
emakume dira.

Sektore publikoari lotutako enple-
guen artean, Errezesio Handiko behe-
raldiaren ostean behin-behinekotasu-
na handitu da, egoera horretan 48.600 
emakume eta 21.400 gizon daude. Pre-
karietate egoera hori nabariagoa da 
EAEn, Nafarroan baino. Behin betiko 
enplegu kopuruak pixka bat gora egin 
du, baina gaur eta 2010eko datuak al-
deratuz, gizonen kopurua ia berdina 
da (57.700) eta emakumeen kopuruak 
apur bat gora egin du, enplegatuen ko-
purua 75.200ekoa izanik.

Sektoreka, langile gehiago duen sek-
torea zerbitzu sektorea da, 34.200 gizon 
eta 32.000 emakume gehiago. Eraikuntza 
sektorean 2008an zeuden langileen erdia 
dago eta nekazaritza sektorearen enplegu 
gainbehera agerikoa da. Industria da gale-
ra handia jasaten jarraitzen duen sektorea, 
2008-2018 epean EAEn 31.500 industria 
langile gutxiago baitago, Nafarroan antze-
ko mailan mantentzen den bitartean. 

Datu horiekin ez dut irakurlea estu-
tu nahi, soilik lan munduaren egoera 
zein den mahairatu nahi dut, datuak hor 
daude, elementu gutxi batzuk aztertu 
ditudan arren. Enpleguaren egoera ez 
da inondik ere berreskuratu, eta hamar 
urteko Errezesio luze honek ondorio la-
tzak ditu pertsonengan. Miseria luza-
tzen denean, kontuz eman daitezkeen 
ondorioekin, politikoak barne. 

errezesioa gainditu ote 
dugun aztertzeko, sarritan 

barne Produktu Gordina 
kontzeptua erabili ohi da. 
bPGk, ordea, ez du esaten 

sortutako aberastasuna 
nola banatu den
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JunE FErnánDEZ
kAzEtAriA

aNttoN olariaGa

Ahalduntzea

Publikoaren arteko askok pentsatu 
zuten mikromatxismoei buruzko 
performance bat izan behar zuela. 

Tantaka telebistaren aurkezpen ekital-
dian, hiru kazetarien arteko solasaldi 
elebidunean parte hartu nuen. Gizon 
bat eta bi emakume ginen. Hasi au-
rretik, bi neskok urduri ginela onartu 
genuen; bera jendaurrean gaztelaniaz 
okerrago moldatzen omen zelako eta ni 
euskaraz ez nintzelako nahikoa trebe 
sentitzen. Hara gizonaren erantzuna: 
“Nik, ordea, konturatu gabe egiten dut 
salto bi hizkuntzen artean”. Bere doi-
nuagatik igartzen zen jatorriz atzerri-
tarra zela, hau da, euskaldunberria. Eta 
hala ere, txikitatik elebidunak ginen bi 
neskak baino konfiantza gehiago zuen 
bere hizkuntza gaitasunean. 

Komentario hori bere harropuzkeria-
ren lehenengo seinalea izan zen. Erdian 
eseri zen, hankak oso irekita, ozenago 
eta luzeago hitz egin zuen… Nik min-
tzatzea baino nahiago dut eguneroko 
esperientziez aritzea, hortaz, Pikara-n 
ikasitakoak (hanka sartzeak barne) 
kontatu nituen. Tipoak jarraian sastada 
bota zidan: “Ni ez naiz ‘nire liburuari’ 
buruz hitz egitera etorri”. Ziztadaren 
pozoiak nire baitako ahots patriarkala 
elikatu zuen. Jendaurrean astero hitz 

egiten dudan arren, ahots horrek beti 
boikoteatzen nau. “Iruzurtiaren sindro-
mea” deitu omen zaio: Eneida Iturberen 
hitzetan , “[emakumeak] eurak berez ez 
direla hain onak konbentzituta, jendea 
noiz konturatuko ote den zain daude”. 

Espazio publikoa gizonena dela ikasi 
dugu bai eurek zein emakumeok. Eus-
kaltzaindiak aurten gehitu du “plazan-
dre” sarrera, feministok aspaldi erabi-
litako hitz esanguratsua. Misoginoek 
uste dute oholtzaren gainean edo ka-
meren aurrean erraz utz gaitzaketela 
jokoz kanpo. Hark ez zuen lortu, baina 
etxetik nekarren beldurrei beste bat 
gehitzea lortu zuen: “Guri begira dau-
den ehunka lagunek pentsatu ote dute 
nartzisista naizela?”. Oholtzatik jaitsi 
ginenean, beste emakumezko kazeta-
ria elkartasunez hurbildu zitzaidan eta 
ezin izan nien malkoei eutsi. 

Kazetari askok aitortu didate he-
dabideetan parte hartzeko prest dau-
den andreak topatzea oso zaila dela, 
eta hizkuntz gaitasunekiko konfiantza 
urriagoa dela arrazoietako bat. Euskal-
tzaletasunak feminismotik “ahaldun-
tze” kontzeptua hartu duela nabarmen-
du dute bi mugimendu horien arteko 
harremana aztertzen duten adituek 
(Lorea Agirre, Idurre Eskisabel, Mari 

Luz Esteban, Bilgune Feministako ki-
deak…). Jakin aldizkariak, UEUk eta 
Gabriel Aresti euskaltegiak gai honi 
buruzko ikastaroa antolatzen ari dira. 
Bigarren saioan, euskalduntze proze-
suetan generoak duen inpaktua aztertu 
zuten Aizpea Otaegi eta Jaime Altuna 
ikerlariek. Besteak beste, andreak dire-
la euskaltegietako ikasle gehienak, eta 
hala ere gizonek baino autopertzeptzio 
negatiboagoa adierazten dutela euska-
rarekin duten harremanaz galdetzen 
zaienean. 

Ikastaroan matrikulatuen partaide-
tza urria izan da: emakume gutxi ausar-
tu dira Bilboko Kafe Antzokia bezalako 
areto batean iritzia ematera. Hiruga-
rren saioan, bi gizonek hartu zuten hi-
tza, feminismoa kritikatzeko gainera. 
Ozen hitz egin zuen emakume baka-
rra kazetaria eta euskarazko literatura 
idazlea zen. Nik post-it batean idatzi 
nuen nire galdera. 

Interesgarria da ingelesezko em-
powerment euskaratzeko aukeren ar-
tean –jabekuntza, boteretzea, ahaldun-
tzea–azken hori gailendu izana. “Ahal 
dut, ahal dugu”, gogorarazi behar diogu 
plazandreok gure buruari uneoro, gure 
baitako ahots patriarkala baina ozena-
go, eta hizkuntza askotan. 
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Apirilak

Euskara sistema Eragilean

Aplikazio bat izatetik Sistema Era-
gilean txertatzera igaro behar du 
euskarak, Maialen Lujanbioren 

esanetan. Ados! Euskararen premia gi-
zartearen elementu periferikoetara mu-
gatzen bada, jai dugu epe ertain-luzean.

Zein da, bada, gure sistemaren zuta-
bea? Zalantzarik gabe, ekonomia. Ho-
rrek ezartzen ditu gure bizi baldintzak 
maila profesionalean eta horretara bide-
ratutako hezkuntza sisteman. Baita, arlo 
pribatuan ere, kontsumitzaile bezala. 
Heziketa-Ondasun-Kontsumo hirukoa-
ren arabera dugu ongizate maila abera-
tsa edo txiroa, eta horren gainean eslei-
tzen zaigu estatus sozial apala edo jasoa. 

Balio etikoak, filantropikoak eta an-
tzekoak ez daude bizi garen munduaren 
muinean. Kualitate horiek guztiak izan-
da ere, pobrea ez da nor gure gizartean; 
ez du bertan eraginik. 

Horregatik, euskara osasuntsu eta lu-
zaro biziko bada, bi aukera baino ez dau-
de. Bata, gure sistemaren aldarea den 
ekonomian euskara txertatzea. Bestea, 
utopia; alegia, egungo sistema globa-
la eraldatzea eta oso bestelako balioak 
izango lituzkeen mundu berri bat gara-
tzea, non, besteak beste, hizkuntza guz-
tiek maila bera izango luketen. 

Utopiari uko egin gabe eta horren 
atzetik pausoak eman bitartean, eskura 

dugun planteamenduari ekin behar zaio 
epe motzean: euskara Sistema Eragilean 
txertatzeari. Horrela, gainera, globaliza-
zioaren berdinkeriarako joera orojaleari 
nolabaiteko galga jarriko genioke; be-
rezko dinamika hori zertxobait oztopa-
tuko genuke, behinik behin. 

Horretarako aipatu ohi den giltzarria 
lan mundua da. Lanpostuetara eraman 
behar dela euskara eta, era horretan, 
langileek euskara jakin beharko lukete-
la. Ados, baina hizkuntza eskakizunak 
aspaldian ezarri ziren herri administra-
zioan, eta neurri horrek ez du erabilera 
orokorrik automatikoki ekarri. 

Ekonomiaren logikari jarraiki, soi-
lik negoziorako probetxugarria denean 
egingo zaio lekua euskarari. Zergatik eta 
zertarako nahasi euskara finantzetan, 
enpresetan, zerbitzutan eta abarretan, 
dirurik eman ezean? Merkatuaren es-
tutasunean alferrikako beste gastu bat 
gehitzeko? Lehiatzeko abantailaren bat 
izan beharko du, ezinbestean.

Puntu horretara iritsita, guk geuk, 
kontsumitzaile, langile, sindikalista edo 
bezero gisa, badugu zer esan. Botereek 
aldeko neurriak ezartzearekin batera, 
euskararen eskaera komunitateak egin 
behar du; horrela baino ez da euskara 
errentagarri izango; horrela baino ez da 
Sistema Eragilera iritsiko.  

Badu bulta bat, gure ingurune natu-
rala iratzartzen ari dela. Sapa igo-
tzen doa arbola, zuhaitz eta kak-

tusen zainetan gora. Goizetan, Eibarren 
suge-belarra deitzen duten hartz-bara-
txuri hostoak murtxikatu eta indar hoz-
bera horren eraginak nabaritzen ditugu 
gure baitan. Udaberriak ez dira isilak. 
Udaberriak ez dira ahulak. Alderantziz.

Maite dugun poeta handi batek api-
rila ankerra abestu zuen. Ismael Kadaré 
albaniarrak ere badu Apirila hautsia ize-
narekiko aspaldiko nobela bat. Lauga-
rren hilabetea urteko garrantzitsuena 
da, hunkiduraz eta kemenez betea heldu 

delako. Polenak sudur zuloak emoka-
tzen ditu, erregina nagiek akuilaturiko 
erle mehatxatuak kardabera horietan 
dabiltza lanean, karraskaz, eta jendea, 
nola jantzi ez dakiela errepikatzen dabil. 

Funtsean zer daki jendeak naturaz, 
glifosatoa sainduz eta eros-ahal handia-
go nahikundez mozkor, tematzen de-
nean. Segur aski, bestela bizi gaitezke, 
gutxiagorekin, hobeagorekin. Baina dis-
kurtso horiek ez dira entzungai oraino. 
Atalante zine-gela berriaren aldamene-
tik, apiril arrastietako kobre koloreko 
Baiona gaineko zerua mirestean, etor-
kizuna eskura dugula espero dukegu. 
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JAKES BortAIru   
ABErtzALE BAtAsUnEko kidEA

G7 bilduko da Miarritzen, beraz Eus-
kal Herrian, heldu den agorrileko 
24, 25 eta 26an. Oraindik politikoki 

ukatua, zatitua eta bere burujabetza al-
darrikatzen duen herri batean. Sistemari 
erresistentziak, elkartasunak bizirik irau-
ten duen eta alternatibak sortzeko espe-
rientziak ugari diren lurralde batean.

Miarritz herriarentzat G7 bertan bil-
tzea aukera ederra dela erraten dute Ipa-
rraldeko hautetsi eta jendarteko sektore 
batzuek, ekonomikoki eta publizitatearen 
aldetik. Nola pozten ahal da handi-man-
dien etorreraz? Nola txalotu Macronen 
komunikazio operazio itxura hartzen ari 
den gertakari hori? Edota Trump bezala-
ko buruzagi ero baten bisita, klima alda-
keta ukatzen duena, diskurtso arrazista 
garatzen duena, gerla komertziala susta-
tzen eta nazioarteko tentsioak akuilatzen 
dituena? Gailur horrek oroz gainetik eka-
rriko duena astez aste agertuz doa, anto-
laketari buruzko informazioak filtratzen 
diren araberan: militarizazio eta setio 
egoera, poliziaren bortizkeriaren arris-
kua, herritarren joan etorrien mugatzea, 
eskubideen behin behineko murrizketa, 
manifestatzeko eskubidea, besteak beste.

G7-k historikoki inperialismoaren 
bizkar hezurra osatzen duten herriak 
biltzen ditu. Talde hertsi eta esklusiboa 
da. Modu informalean, munduko agen-
dan eragiteko sortu zen, baina hasieratik 
bertatik klase dominanteen eta multina-
zionalen interesak zaindu eta babesteko 
egina izan da. Gailur horrek interpela-
tzen gaitu, nahitaez, tokiko agenda politi-
kotik harago, herritar gisa, ezkertiar gisa, 
abertzale gisa, ekologista gisa, antikapi-

talista gisa... Ez da duda izpirik munduko 
buruzagi nagusiei kontra altxatzea bi-
dezkoa bezain beharrezkoa izanen dela, 
injustizien emendatzea, nazioarteko ten-
tsioak eta ingurugiroaren erronka la-
rriak ikusirik. Jendarte zibilaren funtzio 
nagusietatik bat da herriaren boza en-
tzunaraztea, gobernuek, hauteskundeen 
bitartez hautaturik ere, gaizki egiten du-
tena edo egiten ez dutena salatzeko, egin 
beharko luketena aldarrikatzeko. 

Euskal Herri osoko 35 herri mugi-
mendu, sindikatu eta ezkertiar alderdiek 
G7 EZ! plataforma osatu dute eta G7-ren 
etorrera Euskal Herrian bestelako mun-
du baten urgentzia aldarrikatu eta era-
kusteko parada izan dadin lanean hasi 
dira, nazioarteko beste eragile batzue-
kin elkarlanean. Estatu nagusi horien 
politikak salatzeko eta berehalako neu-
rriak exijitzeko arlo desberdinetan: izan 
desberdintasun sozialak, klima aldake-
ta, arazo ekologikoak, paradisu fiskalak 
edota emigranteen kontrako politikak. 
Baita kapitalismotik harago, beste logi-
ka, lehentasun eta alternatibak aldarri-
katzeko eta herrien autodeterminazio 
eskubidea defenditzeko ere. 

euskal Herri osoko 35 herri 
mugimendu, sindikatu eta 
ezkertiar alderdiek G7 eZ! 

plataforma osatu dute 
eta G7-ren etorrera 

euskal Herrian bestelako 
mundu baten urgentzia 

aldarrikatu eta erakusteko 
parada izan dadin 

lanean hasi dira

G7 eta bere munduaren 
kontra kalera!
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BALoirik EZ
duela urte batzuetako argazkia da, zaldupe 
ondarroako eskola publikoan ateratakoa. 
Jolas-orduan daude haurrak eta ezin dute 
futbolean jolastu egun horretan. Mutilak 
jabetzen dira baloiaz eta patioaren erdigune 
osoa hartzen dute. Mota horretako esperientziak 
probatzen ari dira eskola askotan gaur egun. 

   dAni BLAnCo

Euskal Autonomia Erkidegoko II. Hezkidetza Plana 
aurkeztu du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak. 
2023. urtera arte “berdintasunaren eta tratu onen” 
bidean egin beharreko bide orria markatu dute. 
Planak ikastetxeko komunitate guztiari eragin nahi dio, 
langileei, ikasleei, irakasleei eta familiei. 

   MAlEn AlDAlur AZPIllAGA

ii. hEzkidEtza plana

101 ikastEtxE 
bEtaurrEko morEak 
janztEko prEst
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Ikastetxe guztia bustitzen duen eu-
ria izan behar da Hezkidetza Plana”, 
azaldu du Lucía Torrealday Hezkun-

tza Berriztatzeko zuzendariak. Hala 
irudikatzen du berak plan berria. Hiru 
fasetan banatutako prozesu luze baten 
ostean atera dute labetik, eta datozen 
lau urteetan eskoletako berdintasun 
oinarriak ezarriko ditu. Dena den, ez da 
ezerezetik jaio. 2013tik 2017ra bitarte 
I. Hezkidetza Plana egon da indarrean 
eta haren oinarrietatik abiatuta eraiki 
dute II. plana, “ahulguneetatik ikasiz 
eta indarguneak errotuz”. 

Izan ere, planak aldatu diren arren, 
helburuak berberak direla gogorarazi 
du Torrealdayk: “Hezkidetza eredua sus-
tatzeko egitura eta pertsonak jartzea; 
ikastetxeek genero ikuspegia beraien 
kulturan, politikan eta jardueretan txer-
tatzeko bultzada ematea; eta, azkenik, 
emakumeen aurkako indarkeriaren au-
rrean prebentzio, detekzio goiztiarra eta 
erantzun eraginkorra lortzeko mekanis-
moak martxan jartzea”. 

Aurreko planaren ahultasunen artean 
bi nabarmendu ditu Torrealdayk: “Has-
teko, gauzatu beharreko ehun jarduera 
zerrendatu genituen eta horiek egiteko 
epea urtebete luzatu bagenuen ere, ez 
genuen halakorik lortu; bigarren ozto-
poa jarduera horien asetze maila eba-
luatzeko topatu genuen”. Ahultasun ho-
riei aurre egiteko estrategiak diseinatu 
dituzte plan berrian: “Jarduera kopurua, 
esaterako, 100etik 41era pasa dugu eta 
nik uste dut planaren balio erantsi gisa 
aipatzekoa dela erreminta eta egiturak 
jarri ditugula jarduera horiek ikaste-
txeetara eta ikasgeletara heltzeko”. 

Bestalde, plana osatzeko prozesuak 
ere eduki du berezitasunik. “Ez da lan 
erraza izan planaren diseinua egitea”, 
eta zirriborro bat baino gehiago eduki 
dute esku artean, azken bertsioa lortu 
arte. Planean lanean aritu dira, besteak 
beste, Berritzeguneko ordezkariak, ikus-
karitza, ISEI Irakas Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea, berdintasun 
teknikariak eta zerbitzu zentraletako 
ordezkariak. Jende ugarik hartu du par-
te, baina Torrealdayren hitzetan nabar-
mentzekoa izan da, bereziki, Emakunde-
ren parte hartzea.

AldAketA ikAsgeletAn
Torrealdayk azpimarratu du aurreko pla-
na “oso indartsua” bazen ere, geletara 
heltzeko zailtasunak zituela eta plan be-
rrian horretan jarri dituztela indarrak. 
Bat dator horretan Marian Moreno hez-

kidetza gaietan aditua ere: “Planak prak-
tikara eramateko duen erraztasuna da 
berritasun nabarmenetako bat”. Ikaste-
txeei hezkidetza transbertsalki lantze-
ko ahalik eta material gehien eskaintzea 
izan da planaren helburua Morenoren 
ustez. Hain zuzen ere, horretan aritu da 
bera II. Hezkidetza Planean. Aurretik Na-
farroako Skolae programaren diseinuan 
aritu zen eta han asko ikasi zuela dio: 
“Ilusio handia egin zidan parte hartzeko 
deitu nindutenean. Nire lana, bereziki, 
ikasgeletan hezkidetza lantzeko irakas-
leentzako materiala prestatzea izan da”. 

Ikasgeletan lantzeko materialak zor-
tzi zutaberen baitan osatu dituzte. “Guk 
materialak prestatu ditugu zutabe ba-
koitzaren inguruan, eta gero ikastetxe 
bakoitzak bere hezkidetza plana egin 
beharko du zutabe horiek oinarritzat 
hartuta”. Honakoak dira zortzi zutabeak: 
pentsamendu kritikoa sexismoaren au-
rrean; hezkuntzaren eta irudien erabi-
lera ez-sexista; emakumeen jakituriaren 
integrazioa eta haien ekarpen sozial eta 

historikoa; gatazken konponketa ba-
ketsua, hezkidetzako elkarbizitzarako 
proiektuen bidez; autonomia pertsonala 
eta independentzia ekonomikoa; espa-
zioak ikastetxean eta eskolaz kanpoko 
jarduerak eta jarduera osagarriak; ber-
dintasunezko hezkuntza afektibo eta 
sexuala; eta emakumeen aurkako in-
darkeriaren prebentzioa eta indarkeria 
kasuetan esku-hartzea.

Baina zein motatako jarduerak au-
rreikusten ditu planak zutabe horieta-
rako? Ikastetxe mailan, esaterako, hona-
koak aipatu ditu Morenok: “Jolastokiak 
hezkidetza identitatearekin berrerai-
kitzea, eskolako liburutegian indarrak 
jartzea, ikastetxeko jardueretan genero 
ikuspegia txertatzea, familiekiko harre-
manak eta informazioak genero ikus-
pegiz egitea, material hezitzaile guztiak 
errebisatzea, eta ikastetxeko kartelak 
gainbegiratzea, besteak beste”.  Dena 
den, zentrotik harago irakasle bakoitzak 
bere ikasgelan ere badu zeregina: “Ema-
kumeek historian, kulturan, kirolean eta 
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tasun berdinzaleak bezalako gaiak esko-
lara eramatea.

Dena den, argi dute gakoa zein den 
Torrealdayk eta Morenok: “Gai guztiak 
genero ikuspegiarekin lantzea”. More-
nok azpimarratu du material guztietan 
daudela hainbat gai perspektiba fe-
minista transbertsalki lantzea ahalbi-
detzen dutenak. Horretarako, uste du 
garrantzitsua dela hezkidetzaren oina-
rri diren hainbat gako aintzat hartzea: 
“Adibidez, emakumeen ikusgaitasuna, 
maskulinitate berdinzaleak,  feminitate 
ahaldunduak, eta autonomia pertsonala 
eta enpatia lantzea”. 

FormAkuntzAren gArrAntziA
Hala ere, jakin egin behar da edukiak nola 
egokitu genero ikuspegia txertatzeko, eta 
horretarako giltza “formakuntza, forma-
kuntza eta formakuntza gehiago” dela 
uste dute Torrealdayk eta Morenok. Ho-
rretan jarriko dituzte indarrak, eta saioak 
eskainiko dizkiete bai hezkuntza eragileei 
baita familiei ere.

“Berdintasunean irakasteko, lehenen-
go berdintasun horrek norberaren ba-
rruan egon behar du; pertsona bat ber-
dinzalea denean, transmititu egiten du, 
eta berdintasunean eta berdintasunetik 
irakasten du”, dio Morenok. Horregatik 
uste du edonork ezin duela berdintasu-
nean hezi: “Badago irakasleen artean 
ideologia matxista duen jendea eta horiek 
ezberdintasuna eta diskriminazioa trans-
mititzen dute. Arrazista den inork ezingo 
du inklusioan eta justizian hezi, berdinta-
sunarekin berdin gertatzen da”.

Uste du irakasleen arreta lortzeko 
ezinbestekoa dela formakuntza, izan ere, 
nabarmendu du hezkidetzan prestakun-
tza eskaintzen denean irakasleen begira-
da aldatu egiten dela: “Kasu batzuetan ez 
da hainbeste matxistak direla baizik eta 
inork ez diela hezkidetza zer den azaldu, 
eta azaltzen dietenean ezberdintasunak 
ikusten hasten dira”. Beraz, uste du diskri-
minazioa lantzen hasteko lehen urratsa 
kontzientzia hartzea dela eta hori irakas-
leen trebakuntzarekin egin behar dela. 
“Onena litzateke formakuntza hori uni-
bertsitatetik hastea, baina ez denez hala, 
hezkuntzatik egin behar da ahalegina”. 
Bestalde, uste du horrek hainbat zailtasun 
ekartzen dituela, izan ere, irakasleei pres-
takuntza gehigarriak hartzea eskatzen 
zaie, “eta horretarako, beharrezkoa da 
zentroetatik erraztasunak ematea”.

Hezkuntza alorrean lanean dihardu-
ten eragileei formakuntza eskaintzeko 
egiturak sortuko dituztela dio, berriz, To-

rrealdayk, eta horretarako, Bizikasi egi-
tasmoa erabiliko dute adibidetzat. Egitas-
mo honek elkarbizitza positiboa sustatu 
eta eskola jazarpenaren aurka egiten du: 
“Bizikasi egitasmoan trebakuntza asko 
egin ditugu eta gainera irakasleei material 
ugari eskaini diegu gaia ikasleekin modu 
errazean landu ahal izateko”. Hori izango 
de Hezkuntza Sailaren hautua, irakasleen 
lana errazteko materiala eta formakuntza 
eskaintzea eta Berritzeguneen bitartez 
egingo dute hori, besteak beste. Torreal-
dayk dio Bizikasi egitasmoak balorazio 
oso ona jaso duela ikastetxeen aldetik eta 
horregatik erabiliko dutela formula bera. 
Bestalde, ikastetxeetan hezkidetza ardu-
radun bat egongo da eta aktiboki parte 
hartuko du ikastetxeko gainerako komisio 
eta jardueretan.

Dena den, hezkuntza sistemaren motor 
nagusia, edo bakarra behintzat, ez dira 
irakasleak. Hala azaldu du Morenok. “Hez-
kuntza arloan botere kargua duten horiek 
ardura handia dute. Beraien esku dago 
arautzea, ikuskatzea eta irakasleak hez-
tea”. Azpimarratu du dena dutela esku-
ra berdintasuna lehenesteko, eta ez dela 
nahiko tiritak jartzen ibiltzea: “Arazoa 
da botere karguetan dagoen jende askok 
ere formakuntza behar duela. Karguak 
dituztenak ere pertsonak dira, eta per-
tsonak diren heinean beraien motxilak 
dituzte, beraien bizi esperientziekin”. Uste 
du horregatik dela garrantzitsua hezkide-
tzan kontzientzia duten pertsonak botere 
karguetara iristea, horrela baliabideak 
bideratuz hezkidetza behar den bezala 
ikasgelaz ikasgela eramateko modu sis-
tematiko eta orokorrean.

Baina horrela ere ez da arazoa kon-
pontzen Torrealdayren ustez. Ikaste-
txeak ez dira irla, maiz hori pentsatzen 
badugu ere: “Batzuetan uste dugu ikas-
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beste hainbat arlotan egin dituzten la-
nak ikusaraztea; patriarkatuaren eta ez-
berdintasunen zergatia eta ondorioak 
aztertzea; hezkuntza eta lan orientazio 
okerrak ez bideratzea; curriculumean 
esplizituki ageri diren estereotipoak 
apurtzea; LGTBI fobiaren kontra borro-
katzea; sexu heziketa berdinzalea ema-
tea, eta beste hainbat kontu”. Bestalde, 
planak tratu onez hitz egitearen garran-
tzia ere azpimarratzen duela dio: “Asko-
tan nola jokatu behar ez dugun erakus-
ten diegu haurrei, nola jokatu ordez”.

Morenok uste du irakasleek gauza 
asko egin ditzaketela beraien egunero-
koan eta adibide gisa etxeko lanen ingu-
ruko jakintza hezkuntza arloan sartzea-
ren garrantzia azpimarratu du: “Etxeko 
lanak egiten jakiteak ezinbestekoa den 
autonomia ematen digu. Etxeko lanetan 
ez da erantzunkidetasunik egon. Gu lan 
munduan sartzen gara, baina gizonak 
ez etxeko lanen esparrura”. Horregatik, 
uste du garrantzitsua dela erantzunki-
detasuna, pertsonen zaintza eta guraso-

“Ez dut sinesten martxoaren 
8-ko ospakizunetan, atzetik 
behar bezalako lanketa ez 
bada egiten. Hezkidetza Plana 
ikastetxean nabaritu behar 
da atetik sartzen zarenetik 
irteten zaren arte: ikasgelan, 
jantokian, jolas-orduan eta 
beste leku guztietan”
luCíA torrEAlDAy
HeZKuNtZa berriZtatZeKo 
ZuZeNDariaFoKu / JuaNaN ruiZ
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tetxeak kontainerrak direla eta hor bo-
tatzen dira gizartearen kaka guztiak 
guk antolatzeko eta konpontzeko”. Uste 
du erantzunkidetasun pixka bat behar 
dela. Badaki ikastetxeek agente akti-
boak izan behar dutela arazo horien 
konponketan, baina bestelako erakun-
deek, elkarteek, eragileek eta familiek 
ere zeresana dutela uste du. Horregatik, 
II. Hezkidetza Plana behar bezala aurre-
ra eramateko familien eta ikastetxe in-
guruko gainerako agenteen inplikazioa 
ezinbestekoa dela dio. 

Bat dator horretan Moreno ere. Uste 
du familia sozializazio prozesuko arlorik 
garrantzitsuenetakoa dela, besteak bes-
te, lehenengoa delako: “Den den, familia 
ez dago legez behartua modu berdinza-
lean jokatzera, ikastetxeak, aldiz, bai”. 
Egokiena familien eta ikastetxeen artean 
kolaborazioa batera iristea litzatekeela 
uste du, eta horrela, eskolan lantzen den 
hori ondoren etxean landu, baina badaki 
ez dela lan erraza. Beste arlo garrantzi-
tsu bat aisialdia dela nabarmendu du: 
“Ikasle guztiak berdintasun irizpidee-
tan heztea litzateke egokiena, horrela 
egunerokoan sexismoa identifikatu ahal 
izateko. Gakoa errealitatea ikuspegi fe-
ministatik aztertzen erakustean dago”. 

AurrerA begirA
Hezkidetzaren garrantziaz jabetuta, 
berdintasuna ikasgeletara eramateko 
ahalegin handia egin dutela dio Torreal-
dayk: “Hezkidetza garrantzitsua da nahi 
dugun gizarte mota eraikitzeko; guz-
tion eskubideak errespetatuko dituen 
gizartea eraikitzeko. Horregatik, nire-
tzako ezinbestekoa da”. Hori dela eta, 
Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak 
nabarmendu du espero duela ahalik eta 
ikastetxe gehienek parte hartzea proiek-
tuan: “Datuek behintzat hala erakusten 

dute, iaz hogei ikastetxe inguruk eman 
zuten izena gure deialdian, eta aurten 
101 ikastetxek”. Izan ere, adierazi du 
berak ez duela sinesten martxoaren 8ko 
ospakizunetan baldin eta atzetik behar 
bezalako lanketa ez bada egiten: “Hezki-
detza Plana ikastetxean nabaritu behar 
da atetik sartzen zarenetik irteten zaren 
arte: ikasgelan, jantokian, jolas-orduan 
eta beste leku guztietan”.

Morenorentzat, berriz, egiteko ga-
rrantzitsuenetako bat legea betetzea 
da. “Berdintasun legea betetzea ezin-
bestekoa da. Gertatzen ari dena da 
oraindik hezkuntza agintariek ez dutela 
legea betearazteko adorerik”. Nafarroa-
ko Skolae proiektua jarri du legea bete 
daitekeenaren adibide gisa: “Skolaek 
erakutsi du posible dela formakuntza, 
baliabideak, materialak eta estrategiak 
martxan jartzea ikastetxeetan”. Baina 
argi du horretarako beharrezkoa dela 
gizartearen alderik atzerakoienari au-
rre egitea:  “Agintariek legea alde dute 
hezkidetza proiektu integralak abiatze-
ko. Ez da behartze kontua, legala izate 
kontua baizik”. 
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Udako Topaketak 2019 - Donostia
Uztailak 1 mahai-inguruak
Uztailak 2, 3 eta 4 ikastaroak

hh
hik hasi

Heziketa berdea, jolas-tokiak, pedagogia sistemikoa, heziketa emozionala, askatasunaren kudeaketa,  
Montessori pedagogia, mugak eta autoestimua, heriotzaren lanketa, dislexia, haurrak eta poesia, argiarekin 
jolasean, antzerki teknikak, sormena lantzeko estrategiak, jolas terapia, euskal mitologia, yoga eskolan, 
barnekotasuna, espazioa eta materiala Budapesteko Pikler-Lockzyko profesionalen eskutik... eta gehiago.

Informazioa eta matrikula www.hikhasi.eus helbidean

urbil.es

DOAKO  
JARDUERAK
Maiatzaren 3tik 5era 

AMAREN EGUNA.  
Eskulanak Kids Zone-en.

Maiatzaren 10etik 12ra, 17tik 
19ra eta 24etik 26era 

DORAEMON-en JOLASAK 
ETA JARDUERAK, larunbate-
tan pertsonaiaren bisitarekin.

Maiatzaren 11ean, 18:30

ORIOKO TRAINERUA URBILEN 
“Berriz ere… Hemengatoztink” 
Kanpainarekin. 

Maiatzaren 18an, 18:00

Inaxio Perurena eta  
Eneko Saralegi-rekin  
HERRIKIROLEN ERAKUSKETA

Maiatzaren 25ean

FIFA19 TXAPELKETA  
Hype Station®-en.

Maiatzaren 31etik ekainaren 
30ra

“BIDAIATZERA GOAZ”  
Kids Zone-en.

ETA GAINERA…
Ezagutu gure DESKONTU-
DUN AISI PLAN GUZTIAK 
www.urbil.es/urbilbox -en.

“Kasu batzuetan kontua 
ez da irakasleak matxistak 
direla baizik eta inork ez diela 
hezkidetza zer den azaldu, 
eta azaltzen dietenean 
ezberdintasunak ikusten 
hasten dira”
MArIAn MorEno
ii. HeZKiDetZa PlaNa eta sKolae 
DiseiNatZeN aritu DeN aDitua



Maiatzak 5, 2019

oSASunA І 27

Udako Topaketak 2019 - Donostia
Uztailak 1 mahai-inguruak
Uztailak 2, 3 eta 4 ikastaroak

hh
hik hasi

Heziketa berdea, jolas-tokiak, pedagogia sistemikoa, heziketa emozionala, askatasunaren kudeaketa,  
Montessori pedagogia, mugak eta autoestimua, heriotzaren lanketa, dislexia, haurrak eta poesia, argiarekin 
jolasean, antzerki teknikak, sormena lantzeko estrategiak, jolas terapia, euskal mitologia, yoga eskolan, 
barnekotasuna, espazioa eta materiala Budapesteko Pikler-Lockzyko profesionalen eskutik... eta gehiago.

Informazioa eta matrikula www.hikhasi.eus helbidean
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Aurreko erreportajetik gogoratuko 
duzunez, sei mintzakiderekin ari-
tu gara gaiaz: Sara, Mikel, Estitxu, 

Eguzki, Jesus (izenak aldatu dizkiegu) 
eta Elena Scaratti. Beraiek edota beraien 
kideek sentitu izan dituzten min nagu-
siak aletzea eskatu diegu. “Tripako mina 
sortzen du jelosiak, bakarrik geratzeko 
beldurrak, harremanean beste norbait 
sartuz gero besteak zu berezi gisa sen-
titze hori galtzeak”, dio Estitxuk. Sarak 
bereak eta bere bi kideenak jartzen ditu 
mahai gainean: “Nire kasuan min han-
diena errua da, zalantzarik gabe. Mina 
eragiten ari zarelako –bera da pertsona
-giltzarria Arkaitz eta Maiteren artean 
eta berak planteatu zuen hiruko harre-
man modu berria–. Arkaitzek beldurra 
aipatu digu: “Elementu berria sartzean, 
non geratzen naiz ni? Gustuko baduzu 
ni utziko nauzu”. Maiteren min nagusia 
berriz, honakoa: “Ni naiz sartu den azke-
na, gainera bollera, azken pieza naiz eta 
ezabatzen errazena”. Eguzkik ere erru-
duntasuna jarri du lehen lerroan. Mikel, 
Elena eta Jesusen esperientzian sufri-
menduak presentzia gutxi izan du, jelo-
siak aipatzen dituzte edonola ere. “Ha-
sieran izan nituen, duela hamasei urte. 
Ordutik, lehenengo aldiz orain bi hilabe-
te inguru”, dio Mikelek; Jesusek bereak 
ez, harremankide batenak ditu gogoan; 
Elenak propioak, tarteka oso biziak.

Sistema monogamotik haragoko ha-
rreman moduen alde egiteko arrazoie-
tako bat, erlazioen –pertsonen– arteko 
hierarkiak eta konpetentzia logikak de-

saktibatu nahia da: bikotea eta lagunak; 
familia nuklearra eta auzoak; “gu” eta 
“besteak”. Baina ez da zeregin erraza, 
logika monogamoa adierazpide kontae-
zinak hartu ditzakeen mundu ikuskera 
baita, naturalizatua duguna.

Zentzu horretan, Sarak nabarmendu 
du bikotekidea izan eta beste norbai-
tenganako erakargarritasuna sentitzean 
sortzen den sufrimendu klasikoa: “Berri 
hau maite badut, bestea ez? Bestearekin 
ez nago ondo?”. Bakoitzak sarean eta ha-
rremanean duen posizioak ere sor ditza-
ke hierarkiak edo botere harremanak, 

beti ere toki horiek kudeatzeko moduen 
arabera: batekin bizitokia konpartitzea 
eta beste batekin ez; harremanetako bat 
ikusgarriagoa izatea besteen aldean; hi-
ruren arteko pertsona-giltzarria izatea; 
generoa, klasea, arraza edota praktika 
sexualak... “Uste dut ikasi dudala, bai-
na egia da hainbat gauza erreproduzitu 
egin ditudala”, dio zintzo Eguzkik. Azken 
finean, jendartearen presio arautzailea 

handia da. Jesusek eta Sarak kontatu 
digute bi maitasun harreman izan eta 
etxebizitza horietako batekin baino ez 
partekatzeak jendartean lehentasunez-
ko tokia ematen diola.

Nola orekatu desoreka? Denborak 
edo harreman kopuruak berdintzea 
bide bat izan daiteke, baina sufrimen-
du asko ekarri dezake horrek, egiatan 
desio ez diren tokietara behartzeaga-
tik nork bere burua edo kidearena. So-
laskideak ados daude, ordea: helburua 
da une bakoitzean pertsona bakoitzak 
dituen behar eta desioei erantzutea, 
eta pertsona bakoitzarenak ezberdinak 
izango dira.

sendAbideAk
Lanketa pertsonala ezinbestekoa da 
minak iraultzeko. “Gako nagusia: utzi 
zure buruari sentitzen duzuna senti-
tzen. Onartu, eta hasi hortik lantzen” dio 
Eguzkik. “Eta sentimendu hori nondik 
datorren kokatzea ere garrantzitsua da 
–gehitu du Estitxuk–, niri behintzat ba-
tzuetan gertatzen baitzait mina dator-
kidala eta harritu egiten naizela, ‘non 
ostiatik atera zait hau?’”. Jelosien atzean 
beti egoa dagoela uste du Elenak, eta 
sentimenduak arrazionalizatuz lantzen 
dela hori.

Sufrimenduari kolektiboki heltzea 
ere ezinbestekoa da, eta hor gabezia 
handiagoa izan ohi dugu. Laguna jelos-
kor dagoenean, esaterako, ez utzi ba-
karrik, bion artean landu, dio Jesusek: 
“Zalantzak kentzen saiatu, konfiantza 

Maitasun askotarikoen 
alde egiten dute Estitxuk, 
Eguzkik, Elenak, Jesusek, 
Sarak eta Mikelek. 
Baina ez edonola, ez 
edozein baldintzatan. 
Elkar zaintzea oinarri beti

   Z. olEAGA

   SHuKArE otEro

Polimaitasunaz erreportajea kaleratu genuen 2640. zenbakian, 
harreman sexu-afektiboak ulertu eta praktikatzeko modu anitzak 
bistaratuz. Pozetan zentratu ginen arren, minez eta arriskuez hitz 

egin beharra ere azpimarratu genuen, eta horren emaitza da 
polimaitasunari eskaini diogun bigarren artikulu hau. “sistema bakarrik 

ez, barrenak ere jartzen dira kolokan”, ohartarazi digute solaskideek.

Polimaitasuna
Pozen atzeko minak 

eta arriskuak
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eman, maitasuna mahai gainean jarri”. 
Mikelek bikotekidearekin batera landu 
zituen harreman hasierako jelosiak. “Sa-
rri beste pertsona entzutea baino ez da, 
bere minarekin konektatzea”, dio Sarak. 
Hasiera bateko min larrienak igarota, 
Arkaitzi eta Maiteri balio izan diena kon-
tatu digu: “Arkaitzek denborarekin iku-
si du maitatua eta zaindua sentitu dela 
berdin-berdin. Minak edukita ere pozik 
dago harreman honetan. Maiterekin ai-
tortza bide bat ari gara lantzen, ingu-
ruan, lagunekin eta Arkaitzekin”.

Kolektiboki heltzea, baina, ez da soi-
lik harremanean inplikatuta daudenen 
artean egitea. Ulertuz edo gutxienik 
epaitu gabe entzungo zaituzten lagunak 
eta espazioak beharrezkotzat dituzte, 
baita bestelako erreferenteak ondoan 
izatea ere. Batzuek badituzte, beste ba-
tzuei ez zaie erraza suertatu horiek aur-
kitu edo eraikitzea.

Aukeran, minak heldu aurretik horiek 
aurreikustea eta lantzea litzateke apro-
posena, “baina egia da ondo nagoenean 
joera dela ez hitz egitea, ‘ongi gaude eta 
zertarako hasi kaka nahasten’ logikan”, 
dio Eguzkik. Ez hitz egiteko uneak ere 
defendatu ditu, dena den; mina bere gor-

dinean dagoelarik, denbora bat emateko 
aukera: “Minak eta segurtasun ezak lan-
tzeko une egokiena da horiek ez daude-
nean, ondo gaudenean. Mina duzunean 
dena puztu egiten baita eta burua argi 
izatea zailagoa da”. Praktika, ordea, bes-
telakoa izan dute nahi baino gehiagotan. 
“Sentsazioa dut uneoro inprobisatzen 
ari naizela. Hanka sartzen joan naizela 
ikasten”, dio Sarak. 

PolimAitAsunA? segun etA nolA, 
segun etA noiz
Bi pertzepzioren artean mugitzen dira 
gure solaskideak, eta biek sortzen die-
te ardura. Batetik, diskurtsoak diskur-
tso, ezer gutxi aldatu dela harremanak 
eraikitzeari dagokionez; bestetik, zen-
bait  esparru ezkertiarretan ez-mono-
gamia “arau” bihurtzen ari ez ote den. 
Ezer hausnartu edo politizatu gabe; “se-
xu-kontsumoa liberalizatuz eta ez mai-
tasuna”, dio Elenak.

Maitasun askotarikoen alde egiten 
dute Estitxuk, Eguzkik, Elenak, Jesusek, 
Sarak eta Mikelek. Baina ez edonola, ez 
edozein baldintzatan. Elkar zaintzea oi-
narri beti; norberaren eta kideen beha-
rren, desioen, ahalen eta ezinen kon-

tziente izanik, ahal dela; kanpoko eta 
barneko arauak urratzeak eskatu deza-
keenaz hausnartuta, aukeran; gozatzea 
ipar. “Bakoitzak dagoen puntutik abiatu 
behar du. Teoria oso ongi dago, baina 
egun batetik besterako talka-terapiarik 
ez dut nahi”, dio Estitxuk, pixkanakako 
trantsizioen alde. “Mundu guztiak egin 
behar du bat honekin? Berez da eralda-
tzailea praktika hau? Bai edo ez, gauza 
askoren arabera”, Sarak.

Aurreko erreportajea hala hasi ge-
nuen: kontua ez da gehiagotan eta 
pertsona gehiagorekin txortan egitea; 
kontua pertsonen arteko harreman osa-
suntsuagoak, askatzaileagoak, gozaga-
rriagoak, komunitarioagoak eraikitzea 
da. Zaintza sareetan, bizitoki kolektibo-
tan eta oro har bestelako bizitza-alter-
natibak saiatzerakoan agertu ohi diren 
mugak ere presente daude harreman se-
xu-afektiboetan. Sendotasun falta, haus-
kortasun handia, borrokatu nahi diren 
“kanpoko” miseriak “barruan” iraultze-
ko ezintasunak. Egitura komunitarioak 
eraikitzea da erronka eta gure solaski-
deen gozamen eta sufrimenduetatik, lor-
pen eta porrotetatik lor ditzakegu horre-
tarako tresna batzuk. 

HArrEMAnAK І 29

‘ArMAirutik At’. Hori dA BiLBoko siMiLiA ELkArtEAk HAUtAtUtAko LELoA. “gizArtEAk BEtAtUrik dU HoMEopAtiA”, dio JosEBA ArgintxonA ELkArtEko 
kidE EtA topAkEtEn koordinAtzAiLEAk: “nirEtzAt trAgEdiA dA Hori, gizA sUFriMEndUAri AUrrE EgitEko EspErAntzA UkAtzEn dUELAko” 
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Hainbat sailetan banatuta dago UEU 
Udako Euskal Unibertsitatea, egi-
tasmoaren bultzatzailea, eta sail 

bakoitzaren barnean aspaldidanik egi-
ten dituzte profesionalen eta ikertzai-
leen jardunaldiak, baina ez zegoen sail 
guztiak batuko zituen saiorik. Euskal-
dunak izanik ere asko ez ziren euskaraz 
aritzen, eta arazoa hor ikusi eta hortik 
hasi ziren lanean. Ikertzaile euskaldu-
nen sarea egitearen beharraz mintzatu 
zaigu Ainhoa Latatu IkerGazte proiek-
tuaren koordinatzailea: “Gabezia oroko-
rrean genuen, ez ikerkuntza alor zeha-
tzetan bakarrik”. 

Ideia duela hamar bat urte sortu 
arren, krisi ekonomikoa eta UEUren 
egoera ahula tarteko, asmoak praktikara 
pasatzeko unea 2015ean iritsi zen. Oro 
har, euskaraz jarduten zuten ikertzaileak 
biltzea zen xedea, elkar ezagutu eta gi-
zarteari erakustea euskara ere baliagarri 
dela ikerketak egiteko. “Hutsune bat be-
tetzera zetorren”, dio Miren Josu Omae-
txebarria proiektuaren zuzendariak. Eta 
betetzen doa hutsune hori: gorantz egin 
dute euskarazko ekoizpenek.

Nazioartekotzea izaten dute helbu-
ru ikerkuntza gehienek, eta euskarara 
baino, erdarara jo ohi dute ikertzaileek. 

Alabaina, badaude euskal ikerlariak; argi 
utzi digute Omaetxebarriak eta Ainhoa 
Latatuk. Duela hamar bat urte piztu zen 
kongresua egiteko ideia Udako Euskal 
Unibertsitatean, eta 2015etik hona hiru 
edizio antolatu dituzte; aurtengoa, La-
purdin izanik, IKER Baionako ikerlarien 
zentroaren laguntzarekin. Ikerkuntza 
lanak edonoiz jasotzeko prest dauden 
arren, bi urtean behineko maiztasuna-
rekin egiten dituzte kongresuak: lehena 
Durangon egin zuten 2015ean, 2017an 
Iruñean eta aurten Baionan. Hiru egune-
tan nazioarteko ikertzaileen hitzaldiak, 
tailerrak, aurkezpenak eta beste hainbat 
ekintza egingo dira Errobiko Campu-
sean, eta lo egiteko tokia ere eskatu ahal 
izango da. Maiatzaren 17ra arte egongo 
da zabalik izena emateko epea.

euskArAren PresentziA
Ikerkuntzaren egunerokoa ez da eus-
kalduna. Talde edo multzotan egin ohi 
dira lanak, eta bizitzako beste alorretan 
bezala, aski da batek euskaraz ez jaki-
tea atzerriko hizkuntza batera jotzeko. 
Oro har, lanak ingelesez edo espainolez 
egiten direla dio Omaetxebarriak. Behin 
argitaratu ondoren, lanak nazioartekotu 
eta gizarteratu nahi izate horrek eragin 

handia du lanaren hizkuntza hautatzeko 
orduan, hala uste du zuzendariak. Publi-
ko arrunt eta anitzarengana iristea da 
helburuetako bat, baina horrez gain, na-
zioarteko gainontzeko ikertzaileengana 
iristea ere oso garrantzitsua dela adie-
razi du: “Ikerketa lanak mundu maila-
ko komunitate zientifiko baten barruan 
egin ohi dira, ondoren aurkikuntzok na-
zioartean argitara emateko; argitalpen 
horien itu dira mundu mailako alor be-
reko beste ikertzaileak”. 

Dena den, IkerGazte proiektuarekin 
hasi zirenetik ikuspuntu baikorragoa 
dutela esan du: “Oso barneratuta genuen 
mundura begira egin beharreko lan oro 
ingelesez izan behar zela, baina ikusi 
dugu Euskal Herrira begira ere egin dai-
tekeela, eta beraz, euskaraz ere egin li-
teke; euskara beste hizkuntzen parekoa 
da, baita ikerkuntzan ere”.

erreFerentziAlAk izAteko       
bideAn
Hirugarren edizioa dute dagoeneko, eta 
geratzeko heldu dira. Ondo bidean doa-
zela uste dute bi elkarrizketatuek. “Bel-
dur ginen ea aurten ere mantenduko ote 
genituen ikerkuntzen aurkezpenak, eta 
hala izango da: beharra dagoela esan 

ikerkuntzan ari diren gazte euskaldunak biltzen ditu ikerGazte 
proiektuak. Hirugarren edizioan murgildurik daude eta aurtengo 
kongresua baionan izango da, maiatzaren 27, 28 eta 29an. orotara 111 
artikulu zientifiko aurkeztu dira, eta antolatzaileek ekitaldi arrakastatsua 
izango dela aurreikusi dute. Proiektuak aurrera jarraitzearen beharraz eta 
bidean topatutako oztopoez hitz egin dugu antolatzaileekin.

ikErGaztE EGitasmoa

“Euskara beste 
hizkuntzen parekoa da, 
baita ikerkuntzan ere”

   GorKA PEñAGArIKAno

   uEu
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nahi du horrek, eta geratzeko eta jarrai-
tzeko eskatzen digute ikertzaileek”, dio 
Latatuk. Balorazio positiboa egiten dute 
UEUn, kongresuak bi urtean behin an-
tolatu arren, tartean ere jasotzen dituz-
telako euskarazko artikuluak. Argita-
ratzeko beharra oraindik ere badagoen 
seinale, beraz.

Sortzera bultzatutako eta hasieran 
finkatutako helburuak ez direla aldatu 
diosku Omaetxebarriak: “Sei urteko ibil-
bidearekin eta hainbat ikerlariren ekar-
penekin oinarri bat finkatzea lortu dugu, 
baina ez gara aldendu hasierako helbu-
ruetatik: euskarazko ikerkuntza lanak 
sustatzen jarraitzen dugu eta jarraitu 
nahi dugu”. Belaunaldiz belaunaldiko 
transmisioa dagoela dio, egungo ikerlari 
gazteek euren lanak euskaraz idatzi eta 
pasatzen dizkietela gazteagoei, ondoren 
datozenei. Hartara, IkerGazteren berri 
izaten dute.

Edizioz edizio euskarazko ikerkuntza 
argitalpen kopuru esanguratsu bat ate-
ratzen da IkerGazte proiektuaren kon-
gresutik. Ikertzaileen partetik ez ezik, 
Euskal Herrian kokatzen diren uniber-
tsitate, ikerketa zentro eta aldizkarien 
esker ona jasotzen dute, eta babes horri 
esker aurrera jarraitzeko grina pizten 

zaiola dio Latatuk: “Denek egiten dute 
bat proiektu honetan, eta uste dut dau-
kagun herri ikuspegirako oso garrantzi-
tsua dela egiten duguna”.

durAngo, iruñeA etA bAionA
Prest dago dena Baionarako. Hirugarre-
nez egingo da IkerGazteren kongresua, 
eta Ainhoa Latatu hirugarrenez izango 
da bertan. Atzera begira jarrita, lehen 
ediziotik hirugarrenera kontuak asko 
aldatu direla dio: “Gauza batzuk aldatu 
egin dira formatua ere aldatu egin du-
gulako: tokiz hainbeste aldatzeak, adi-
bidez, eragina izan du”. Euskal Herri-

ko hainbat txokotatik mugiarazten dute 
jendea, baina batik bat, aurreko urteeta-
ko datuak aintzat hartuz, jende gehiena 
gipuzkoarra eta bizkaitarra da, eta gu-
txienak Iparraldekoak. 

Toki informaletako harremanak susta-
tzeko asmoz, garrantzi handiagoa eman 
diote lo egiteko lekua eskaintzeari. Kon-
gresu “serioaz” harago, harremanak egi-
teko leku aproposa dela uste dutelako, 
kideak ezagutu eta etorkizunari begira 
proiektuak martxan jar daitezkeelako. 
Beste ediziotan ere eskaini zuten lo egi-
teko lekua, baina Durangon adibidez ez 
zuen arrakastarik izan –joan-etorriak 
egin zituen jende gehienak–. Kontuan 
izanda partaide gehienak Gipuzkoatik, 
eta urrunagotik Bizkaitik, mugituko di-
rela, parte-hartzaileek errazago jo dute 
Baionan geratzera, eta nabarmen egin du 
gora zerbitzua eskatu dutenen kopuruak.

Egitaraua beste urteetakoen tanke-
rakoa dela dio Latatuk. Eguneko lehen 
ordutan hitzaldi nagusiak egongo dira, 
ikertzaileen aurkezpenak ondoren, eta 
bestelako saio osagarriak tartean: tai-
lerrak, Baionako gaztetxe mugimendua 
ezagutzera bisita eta Euskal Herria Zu-
zenean festibalaren antolakuntza barne-
tik ikustera joatea, besteak beste. 

AInHoA lAtAtu 
ikErgAztEko koordinAtzAiLEA

“Beldur ginen ea aurten 
ere mantenduko ote 
genituen ikerkuntzen 
aurkezpenak, eta hala 
izango da: beharra dagoela 
esan nahi du horrek, eta 
jarraitzeko eskatzen digute 
ikertzaileek”

ikErGAZtE 2017. dUELA Bi UrtE irUñEAn izAn zirEn ikErtzAiLE EUskALdUnAk. BigArrEn ArgAzkiAn JoxE rAMon EtxEBArriA, 
ziEntziA EtA tEknoLogiA EUskArAz EMAtEko UrtE LUzEtAko AHALEginA Egin dUEn irAkAsLEA.
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Ikerlanaren hasieran dioenez, guztiak 
ez dira gatazkaren alde berean kokatu 
eta honek aberastu egin du ikerketa. 

Errefuxiatu baten arreba, sasian dagoen 
iheslari baten ama, espetxeratu batena, 
kartzelatik atera berri den baten biko-
tekidea edo ETAk hildako baten laguna 
izateak esperientzia mota ezberdinak 
eman dizkio bakoitzari, baina hala ere, 
emakume izateak eta, ondorioz, gatazka 
“periferiatik” bizi izanak, hainbat aldagai 
komun ere eman die.

Galardiren arabera, emakumeen pre-
sentzia eskasa da bizikidetza foroetan 
eta gatazkaren ondorioei heltzeko jar-
dunaldietan. Gainera, euskal gatazkaren 
subjektu feministen inguruan hainbat 
ikerketa burutu diren arren, orain ar-
tean, emakumeak izan arren ere, soilik 
lehen lerroko protagonistei eman zaie 
ahotsa eta ez da egin euskal gatazka 
transbertsalki genero ikuspegitik lan-
tzen duen proposamenik. 

Ikerketaren helburu nagusia, beraz, 
gatazkaren konponbide prozesuan egi-
ten ari den bizikidetza ariketetan eta 
memoria kolektiboaren bilketan orain 
arte bigarren lerroan egon diren andreen 
kontaketak jaso eta beraiek izandako 
parte-hartze soziopolitikoa ezagutaraz-

tea da. Orain artekoaren berrikuspena 
proposatu nahi du ikerlariak, biktima 
izaeraz harago andre hauek subjektu po-
litiko gisa ikusaraziz, etorkizunean me-
moria kolektiboaren irakurketa osatua-
goa egiteko oinarri feministak zeharlerro 
gisa ezarri daitezen.

gAtAzkAren memoriA etA 
memoriAren gAtAzkA
Galardiren hitzetan, “gurean gatazka bat 
eta bakarra izan da aitortua eta honek 
ikusezin egin ditu beste hainbat”. Gerra 
logika nagusi izanik (garaile vs. garaitu; 
alde bat vs. bestea) kontaketa zuzen eta 
sinplifikatua egin da ardatz bakarraren 
baitan eta, ondorioz, hainbat ertz eta al-
dagai kanpoan utzi dira. Gatazkaren eta 
biolentziaren irakurketa androzentrikoa 
eginda, lehen lerro horretan parte hartu 
duten kideen kontaketa soilik jaso da eta 
ikusezin bilakatu dira gatazkaren parte 
izan diren beste hainbat subjektu; batik 
bat, emakumeak. Hauek gatazkaren par-
te baino, gatazkaren ondorio gisa identi-
fikatu dira. 

Horrela, emakumeak bi aldiz izan dira 
jazartuak. Lehenik, gatazka garaian ema-
kumeen aurka biolentzia forma bere-
zituak erabili direlako (sexu abusuak, 

bazterketa, bortxaketa…) eta bigarrenik, 
bake prozesuetan egitura heteropatriar-
kalak iraunarazi direlako. 

Aktore nagusi diren gizonen artean 
talka nabarmen bat dago egun, memoria-
ren edo errelatoaren hegemonia lortzeko 
nahiak sortutakoa. Aurrez esan bezala, 
ardatz bakarra kontuan hartuta, ardatz 
horren baitan kokatzen dira bateko eta 
bestekoak eta ardatz horren arabera ai-
tortzen dizkiote (edo ez) biktimak elka-
rri. Kontua da, ordea, beste ardatz bati 
erreparatu eta genero sistemaren ara-
berako rolen bereizketa kontuan hartuz 
gero, historia  guztiz aldatuko litzatekee-
la, alde bateko zein besteko emakumeen 
esperientzia antzekoa izan daitekeelako.

Galardiren aburuz, adibidez, “antze-
kotasunak egon daitezke senarra bisi-
tatzean funtzionario baten etengabeko 
ukipenak eta kontrola pairatzen dituen 
emakume baten eta senarra politikaria 
delako egunero bizkartzaina izan behar 
duen emakume baten bizipenen artean 
edo ETAk lagun mina hiltzean lagun sa-
reak huts egin ziolako lekualdatze bat 
bizi izan zuen emakumearen eta zain-
tzen jarraitu ahal izateko Iparraldera 
lekualdatu behar izan zuen emakume 
baten artean”.

   AnE lABAKA MAyoZ

Maider Galardi F. agirre kazetari eta ikerlariak orain 
arte ikusezin izandako emakumeei eman nahi 
izan die ahotsa bere ikerlanean eta horretarako 
bederatzi elkarrizketa sakon egin ditu. ikerlanaren 
izenburuak zehazten du zertaz hausnartu duen: 
80-90 hamarkadetan senide eta lagunak gatazkaren 
erdigunean izan zituzten andreen memoriaren eta 
praktika erresistenteen bilketa feminista.

Ertzetako biolentziak 
euskal gatazk(et)an



Maiatzak 5, 2019

nAZIoArtEA І 33

D
A

N
I BLA

N
cO



34 І FEMInISMoA

Maiatzak 5, 2019

lehen lerroA etA 
AtzeguArdiA
Genero sistemaren arabera egituratu-
tako espazio banaketaren ondorioa da 
emakumeak gatazkaren bigarren lerro 
ikusezinean kokatu izana. Atzeguardia 
hau, noski, eginbehar feminizatuekin 
lotzen da, intimitatearekin eta kolekti-
bizatu ez diren bizipen indibidualekin. 

Hainbat ikerlarik dioenez, gatazka 
garaian are muturrekoago bihurtzen 
dira generoen arteko ezberdintasu-
nak. Gizonezko militantearen papera-
ri emakumearena kontrajartzen zaio: 
lan erreproduktiboak, zaintza lanak… 
bere gain hartzen dituen ama edo bal-
dintzarik gabeko bikotekidearen pa-
pera, egun osoko militante gizonak 
eta egun osoko emakume zaintzaileak 
polarizatuz (Zuriñe Rodriguez, 2016). 

Elkarrizketatuetako zenbaiti eroso 
egiten zaie emakume zaintzailearen ro-
larekiko atxikipena, naturalizatu eta 
are esentzializatu ere egiten dute. Ama 
direnek kontatzen dute kartzelan da-
goenaren sostengu izan direla; beraien 
esku egon da bisitetako zerrenden ku-
deaketa, abokatuekiko eta herriko miti-
tanteekiko harremana, eta abar. Gaine-
ra, adierazgarria da elkarrizketatuetako 
batek kontatzen duena: herrikideek ez 
bezala berak izugarrizko lasaitua har-
tu zuen semea atxilotu zutenean, es-
petxean egonda bera zaintzeko aukera 
izango zuelako. Galardiren galdera ho-
nakoa da: “Lehen lerroko gizon horiek 
kartzelara sartzean zein bihurtu dira 
lehen lerro?”.

Beste zenbaitentzat, berriz, gataz-
ka iturri da emakume zaintzailearen 
rolarekiko atxikipen derrigortua. Es-
petxean dagoenaren bikotekidea izan-
da, haiek utzi edo “abandonatu” ezina 
sentitu dute maiz, eta elkarrizketa-
tuetako batek, esaterako, hasierako 
bisitetara militante gisa joan arren in-
gurukoek bikotekidetzat hartu izana 
salatu du. 

Adibide hauek argi uzten dute iru-
diteria oso bat dagoela atzean, emaku-
me hauei kontaketan elementu aktibo 
izateko gaitasuna kendu diena. Ho-
rrexegatik da ikerlariaren ustez ga-
rrantzitsua aitortzea baietz, gatazkak 
eragin egin diela eta zuzenean, nahiz 
eta “bigarren lerroan” egon. Gainera, 
biolentzia bi zentzutan pairatu dute-
la aitortu behar da: bai biolentziaren 
kontzeptu hegemonikoa kontuan har-
tuz, baita biolentziaren kontzeptua 
ikuspegi feministatik berrikusiz ere. 

PArte-hArtze sozioPolitikoAren 
etA biolentziAren kontzePtuAk 
berrikusten
Ezbairik gabe, agente aktibo izan dira, 
nahiz eta beraiek egokitutako rol bat 
betetzeko asmoz jokatu izana sentitzen 
duten. Galardiren hitzetan, “maitasu-
na jarri dute denaren gainetik, baina 
maitasun hori ere politizatu egin behar 
da”. Kontziente dira egin dutenaz, baina 
barneratuta daukagun parte-hartze po-
litikoaren kontzeptualizazioa tarteko, 
ez dute horrekin lotzen. Plazan dagoen 
jendea, pankartari heltzen diona, miti-
nak botatzen dituena, modu antolatuago 
batean parte hartzen duena dute par-
te-hartzailetzat, eta beraiek egindakoa 
ez dute hala ulertzen: medikuak lotzea, 
Iparraldera bisitan joan eta janari mor-
doa eramatea… 

Bistakoa da politikaren adiera zurru-
na, hegemonikoa eta ustez neutroa (hau 
da, maskulinizatua) erabili izan dela eus-
kal gatazkaren aktore politikoak zehazte-
ko: militanteak, politikariak, enpresariak, 
polizia… Emakume gehienek parte hartu 
dute eta saretu dira hainbat elkartetan, 
batez ere euren egoera berean dauden 
emakumeekin (Etxerat, ETAren biktimen 
elkarteak…) baina elkarte horiek ere ge-
nero sistemaren arabera egindako lan 
banaketarekin oso lotuta egon dira. Ala-
baina, ezin da ukatu andre hauen par-
te-hartzea bai maila publikoan baita 
egunerokoan aurrera eraman beharreko 
praktika erresistenteetan ere. 

Antzera gertatzen da biolentziaren 
kontzeptuarekin ere. Indarkeria egoera-

ren bat bizi izan duten galdetzean, ezetz 
diote. Sakontzen hastean kontatzen di-
tuzte, ordea, Guardia Zibilaren miake-
tak, jarraipenak, funtzionarioen ukituak, 
aurkarien lintxamenduak pairatu dituz-
tela.

Aitorpen ezak bi norabide ditu. Bate-
tik, beraiek dira euren buruari eginda-
koaren garrantzia aitortzen ez diotenak, 
eta bestetik, kanpotik ere ez dute inolako 
aitorpenik jaso, ez maila instituzionalean 
ezta talde bereko kideen aldetik ere. 

Galardirentzat, “gatazkaz baino ga-
tazkez hitz egin beharko litzateke”. An-
dre horiek ere gatazka bete-betean bizi 
izan dutela aitortuz eta areago, andre 
izateagatik gatazkak beraiengan aldagai 
berezituak izan dituela azpimarratuz. 

Soilik gizonek, espazio publikoko pro-
tagonistek, dute biolentzia jasan izanaren 
aitorpena. Baina biolentziaren hamaika 
ertzi erreparatzea komeni da, ezkutukoa-
ri leku eginez. Izan ere, alde bateko zein 
besteko emakumeek jasandako biolen-
tziak antzeko patroiak ditu sarri. Hasteko, 
bietan bizi izan dute emakume izateagatik 
propio jasandako indarkeria sexualizatua. 
Aurkakoen indarkeria nahiz talde barru-
koa (askotan mingarriago zaiena) jasan 
dute andre hauek: hiper-sexualizazioa, 
irain sexistak, mehatxu konkretuak, heda-
bideen trataera… 

Patroiak errepikatzeak hautsi egiten 
du gatazka armatuaren aldebiko logika. 
Biolentzia bikoitza eta gurutzatua da, 
beraz: batetik, kolektibo konkretu ba-
tean kokatu dituztelako (ez dira haiek 
berariaz kolektibo horren barruan ko-
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GiZoNAk LEHEN LErroAN
2018ko argazkia da. nazioarteko konferentzia 
kanbon, EtAren amaieraren hurrengo egunean. 
Argazkian dira, besteak beste, Brian Currin, Ando-
ni ortuzar, Jean rene Etchegaray, Arnaldo otegi 
eta Maddalen iriarte. Maider galardi ikerlariaren 
arabera, emakumeen presentzia eskasa da biziki-
detza foroetan eta gatazkaren ondorioei heltzeko 
jardunaldietan. 
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APENAs EMAkuMEAk LEHEN LErroAN DirEN
Ane Muguruza, Josu Muguruzaren alaba eta rosa 
Lluch, Ernest Lluchen alaba haien testigantzak 
eskaintzen Bilbon, 2018an, Foro sozialak antola-
tutako ekitaldian.

katu) sufritzen dutena eta bestetik, ema-
kume izanik genero sistemaren arabera 
rol gutxiesgarrietan kokatu dituztelako 
pairatzen dutena. 

Bi kokatze hauen ondorio dira bizi 
izan dituzten bortxazko egoerak: bio-
lentzia psikologikoa (beldurra, kontrola, 
ezegonkortasuna…), familia eta lagun gi-
roko ondorioak (espazio pribatuaren al-
daketa, biziraupen sareen hausturak…), 
enplegu arloko bazterketa, bizitza duina 
ez izatea eta identitate kulturala ukatu 
beharra (identitate propioa alboratzea, 
jatorrizko giroetatik aldentzea...). Ga-
lardik isiltasunaren diziplina eta kalte 
ekonomiko handiak ere gehitzen ditu 
zerrendara.

eguneroko PrAktikA 
erresistenteAk
Andre hauek ekintzarako gaitasuna du-
ten subjektu gisa irudikatu nahi izan 
ditu ikerlariak eta agentzia aitortzeaz 
gain, boterea ere badutela aitortzen du, 
“bizitzea egokitu zaien egoera eraldatze-
ko asmoa (kontzientea batzuetan, inkon-
tzientea besteetan) badutelako”. 

Galardik egunerokoan egindako 
praktika eta aldaketa txikiak ditu hiz-
pide, gutxienez egoera orekatzeko, eta 
kasu batzuetan, iraultzeko mekanis-
moak. Egunerokoan egoera biolentoei 
aurre egiteko estrategiak garatu dituz-
te: autoritateari aurre egiteko estra-
tegiak (poliziak etxea miatzerakoan, 
funtzionarioak bularretakoa kentzeko 
eskatzean, herritarrek bizkarra ema-
tean…) nahiz egoera gatazkatsuetatik 

irteteko moldeak asmatu dituzte. De-
nek aipatzen dute, esaterako, tarteka 
beraien egoera latzetik at kokatzeko au-
keren beharra. Bestalde, babes sareak 
ezinbestekotzat dituzte, norberaren 
bizipenak modu kolektiboan lantzeko 
espazioak: militantzia sarea nahiz hur-
bilekoen sostengua. 

Honekin lotuta, adierazgarria da elka-
rrizketatuetako lauk eskatu diotela iker-
lariari elkarrizketa beraien babes sareko 
partaide baten aurrean egitea. 

“hAu ez dA gure bAkeA”
Nazio Batuen Erakundeak 13/25 ebaz-
pena kaleratu zuen 2000.urtean an-
dreei bakea eraikitzeko eginbeharra es-
leituz, berezko osagaia balute bezala. 
Esleipen horrek, bistan denez, indartu 
baino ez du egiten aurrez aipatutako 
genero sistemaren araberako rolen ba-
naketa. Nazioarteari erreparatuz, ugari 
izan daitezke azken bi hamarkadetako 
erreferentziak: Kolonbia, Guatemala, 
Mendebaldeko Sahara… eta badira zen-
bait ikerlari nazioarteko gatazka ar-
matuen ondorioak genero ikuspegitik 
lantzen dihardutenak, adibidez, Irantzu 
Mendia.

Euskal Herrian, aldiz, Frantziako Es-
tatuak eta batez ere espainiarrak ez dute 
Euskal Herrian jazotakoa gatazka izan 
denik onartu, ezta alde bat baino gehia-
go egon direnik ere, eta horrek eragin 
zuzena dauka genero ikuspegitik azter-
tzeko zailtasunean. Galardik dioen mo-
duan, ikuspegi feminista txertatzea ez 
da bakarrik gatazkan parte hartu duten 

emakumeei ahotsa ematea, gatazka bere 
osotasunean kuestionatzea baizik.

“Balizko bake egoera baterantz tran-
tsizioa ematen ari dela uste da” dio Ga-
lardik, “baina gizonak bakarrik ari dira 
bakea eraikitzen, beraiek dira subjektu 
aktiboak, berriro ere emakumeak ikuse-
zin bihurtuz eta genero rol eta estereoti-
poak are gehiago indartuz”.

Gatazka politikoaren ulerkera andro-
zentrikoagatik gatazka armatuaren (eta 
bere ondorioen) irakurketa planoa egin 
da, oposizioan eta polarizatuta dauden 
bi lerroen kontaketa. Kontrara, Galardi-
ren esanei jarraiki, hamaika gatazka gu-
rutzatu dira gurean ere. Emakume hauek 
eztabaidaren periferian daude uneotan, 
baina gatazka beren egunerokotasuna-
ren zentroan egon da, eta dago. Hala ere, 
epika handiaren kontakizunetatik urrun 
geratu dira eta min pertsonala “politiko-
tzat” ulertzeko zailtasunak dauzkate. 

Sexu/genero sistemaren aldagaia 
kontuan hartu eta gurutze bat eginez, bi 
aldeetako andreek jasandakoak antzeko 
formak izan ditzakeela ohartuko gara, 
patroiak eta kontaketak oso antzekoak 
direlako. Ikerlariak honako galdera lu-
zatzen digu: “Zer gertatutako litzateke 
errelatoa Espainiako eta Frantziako Es-
tatuen aldeko eta ETAren aldeko kideen 
arteko bereizketa eginda beharrean gi-
zon-emakumeen arteko bereizketaren 
arabera osatuko bagenu?”

Ikuspegi honetatik behatuta, gakoa ez 
dago lerroen arteko bereizketa egitean, 
genero sistemaren araberako bereizketa 
egitean baizik. 
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JAKoBA ErrEKonDo
JAkoBA@BiziBArAtzEA.EUs

sendAgileen 
zuhAitz kontuAk

Zuhaitzak hirietan. Jendea pilatuta 
eta bizi baldintza txar edo oso txa-
rretan bizi diren tokietan zuhaitzak 

ere ez dira bikaintasun betean biziko, 
baina lagunen aldean ederki moldatuko 
dira. Lurrean denetik aurkituko dute: 
eraikuntza materialen hondakinak, pro-
duktu kimikoen salda deskribaezinak, 
birfosilizatzen ari den petrolioa, gure 
arnasketa eta elikadura kutsatuak labur-
biltzen dituzten ur zikinak eta abar. Eta 
airean, zer esanik ez: autoen eta etxeen 
eta lantegien ke beltz jasa, erraustegien 
kebideetako ke adar hiltzailea eta abar.
 Zuhaitzak izorratuko ditugu, baina 
geu hil egingo gara. Horixe da paronama. 
Beltzik gorriena. Gure hiri zatar horie-
tan biximodua eramaten duten lagunen 
iraunmodua hobetze aldera, zuhaitzak 
landatzea oso eraginkorra dela dio gero 
eta jende gehiagok. Gure osasunerako 

zuhaitzak onak direla esan beharra ere! 
Alkate, zinegotzi, urbanista eta horre-
lako ugarik behar dute. Errepikapena-
ren errepikapenaz, errepikapenaren 
errepikapenaz sartzen zaie. Eta hirietan 
kontuhartzaileek eta soilik zenbakiak 
ikusten dituzten era guztietako tekni-
kariek hagintzen dutenez... Zuhaitzek 
ez beste gauza guztiek dute munta. Zen-
batu daitezkeenak, zenbaki zurbiletara 
eraman daitezkeenak. Adi! Gainontzean 
kontuz ibili, izan ere kontuhartzaileak 
kontuhartzailetza bulegoko kontuhar-
tzailearen besaulki erosotik kontuak 
hartuko dizkigu. Bada orain zenbakita-
ra eramaten ari dira osasunaren kontu 
horiek. Diote hirietan urtero biztanleko 
5 euro inguruko inbertsioa eginez ika-
ragarri hobetuko litzatekeela zuhaitzen 
egoera. Eta noski hiritarrena. Hona erre-
pikapenaren pleonasmoa hauteskunde 

aurre honetan: zuhaitz sanoak boto-e-
mailearen osasuna hobetzen du. 
 Egunen batean zientzialariek neu-
rriak hartu eta neurtuko dituzte eta 
zenbakien diktaduraren aktetan jarriko 
dituzte noraino onak diren zuhaitzak 
boz emaileen osasun fisikorako, eta 
zenbateraino onak diren zuhaitzak hau-
teslearen osasun mentalerako. Orduan, 
diruaren eraginkortasunaz hitz egiten 
dugunean, baldin eta ganorako jendea 
bada hagintean, gizarte segurantzak, 
Osakidetzak, Osasunbideak edo dena 
delakoak izango du hirietako zuhaitzen 
gaineko eskuduntza. Eta arduratuko 
gara. Zenbat zuhaitz dituzue buruko 
zure hiriko ondare inbentarioan? Zen-
batsu diru gastatzen da zure herrian 
zuhaitzen osasunean? Bihar bertan 
gureko udaletxera noa kontu hartzera, 
kontuhartzaileari. 

Zenbat zuhaitz dituzue 
biztanleko zuen hiriko 
ondare inbentarioan? 
Zenbat diru gastatzen 
da zuen herrian 
zuhaitzen osasunean?
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GArAZI 
ZABAlEtA

MAIATZAK 10
toLosA
sendabelar ikastaroa. 
17:30ean Guki ekogunean. 
Harremanetarako: 
egoitzgarro@yahoo.es. 

MAIATZAK 10
tUtErA
Nafarroako ekologistak Martxanek 
sariak banatuko ditu eta ekitaldia 
hasteko, Joaquín araujok hitzaldia 
emango du (gazteleraz): Zaindu 
ditzagun lur emankorrak. 
19:00etan kontserbatorioan.

MAIATZAK 10
ABAdiño
Aralar, mundua leku den lurra 
dokumentalaren emanaldia. 
19:00etan Kultur etxean.

MAIATZAK 11
ArAMAio
Vii. lorabarri azoka. aramaioko 
produktuak eta euskal Herriko 
ekologikoak salgai.

MAIATZAK 11
LA pUEBLA dE LABArCA
azoka. bertako upategien 
mahaiak, janaria eta 
musika egun osoan zehar. 
batelen estropadak ibaian.

MAIATZAK 11
zEAnUri
behi, zaldi eta ardi azienden 
erakusketa. eskualdeko 
nekazarien elikagaien salmenta 
eta artisau produktuak.

MAIATZAK 11
irUn
sagardo eguna. 

WWW.BIZIBARATZEA.EUS

eUskal herriko 
AGENDA

I ngeniaritza agronomoan doktoratua 
eta Lleidako Unibertsitateko irakas-
lea da Jose Ramon Olarieta Alberdi, 

baita Som lo que Sembrem elkarte kata-
laneko kide ere.  Transgenikoen inguruan 
liburua argitaratu zuen iaz: Transgeni-
koak, benetan dira seguruak eta beharrez-
koak? Leitzan eta Elizondon (Nafarroa) 
hitzaldiak eman ditu apirilean, LeitzEKO 
Kontsumo taldeak eta Hazitik Hoziek 
gonbidatuta. Transgenikoek osasunean, 
ingurumenean, alor sozialean nahiz eko-
nomikoan eragiten dituzten kalteen ingu-
ruan solastatu zen Olarieta. Beharrezkoa 
da, haren ustez, genetikoki eraldatutako 
organismoen erabileraren kontrako ar-
gudioak zabaltzea, zientziaren mundutik 
gehienetan aldeko diskurtsoa soilik en-
tzuten baita. 

EZ SEGURUAK...
Elikagai edo produktuak merkaturatzera-
ko zentzuzkoa dirudi horiek hainbat froga 
pasatu behar izatea, ingurumenean edota 
osasunean izan ditzaketen kalteak azter-
tzeko. Olarietak salatu du transgenikoak 
merkaturatu baino lehen ez dela eraginen 
inguruko inolako ikerketarik egin. “Behin 
eta berriz diote ez dela frogatu transge-
nikoak osasunerako kaltegarriak direnik, 
baina benetan lotsagarria dena da pro-
duktuok merkaturatu aurretik osasunean 
duten eragina ez aztertu izana”. 

 Hiru motatako transgenikoak daude 
egun merkatuan: herbizidei toleranteak, 
intsektiziden ekoizleak eta aurreko bi 
ezaugarriak batzen dituztenak. “Inoiz ez 
dizute esanen artoak intsektizida bat da-
ramala, baina horrela da benetan: artoa ja-
ten baduzu intsektizida ere jaten ari zara”, 
azaldu zuen agronomoak NNPEK Nafa-
rroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren 
Kontseiluaren webguneko elkarrizketan. 
Nafarroan 7.200 hektarea inguru arto 
transgeniko daude landatuak.

... EZ BEHARREZKOAK
Transgenikoei ezetz esateko arrazoi oi-
narrizkoena, Olarietaren ustez, hauxe da: 
ezertarako ez ditugula behar. Munduko 
goseari aurre egiteko teknologia direla 
diotenei, zera erantzuten die: gosea ez 
dela arazo, arazo orokorrago baten sinto-
ma bat baizik. Alegia, gosea ez dela existi-
tzen munduko biztanleak asetzeko adina 
janaririk produzitzen ez delako, aberasta-
suna banatzen ez delako baizik. 
 Zein da, orduan, transgenikoen alde egi-
teko arrazoia? Argi du Olarietak: “Haziak 
patentatuz, horien merkatua kontrolatzea 
da helburua”. Milioiak mugitzen dituen ne-
gozioa dago transgenikoen atzean, eta hor 
nagusi dira multinazional gutxi batzuk. “Ka-
pitalismoak garamatzan nekazaritza, iker-
kuntza edo kontsumo eredu horretarako 
pauso bat gehiago dira transgenikoak”. 
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Jose raMoN olarieta alberDi

“hAzien merkAtuA 
kontrolAtzeA dA 
trAnsgenikoen 
Azken helburuA!"
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Harri bat zingirara botako balu 
bezala bidali zituen lehen lanak 
Antton Olariagak Zeruko Argiara. 

1972. urtea zen, frankismoa gainbehe-
ran zegoen, eta ordu arteko egoera 
soziala medio, “dena egiteko” zegoen 
garaia zen, bai euskal prentsa idatzian 
behintzat: aldizkarien eta egunkarien 
diseinua oso klasikoa zen, hitzetara 
mugatua. Komikigintzak eta sormen 
artistikoak egun euskarazko prentsan 
lekua izatea Olariagari ere zor zaio. 
 Euskal Herritik kanpo bizi zenean 
hasi zen Zeruko Argiarekin kolabora-
tzen, aldizkariak egunkari formatu kla-
sikoa zuen garaian. Bere lanek lekua 
izan zezaketenik ere duda egiten ba-
zuen ere, euskaraz txisteak kontatze-
ko ezinegonak bultzatuta bidali zuen 
lehen gutuna Donostiako erredakzio-
ra. Harridura handiz jaso zuen eran-
tzuna: gai sozialak jorratuz umorezko 
lan haiek argitaratu egingo zituzten. 
Lehen urratsa baino ez zen, ibilbide 
oparo baten hasiera: erreskadan etorri 
ziren orrialde oso bat betetzeko ze-
regina, Mozorrozko eta Hormaspray 
pertsonaiak, Argia eraberrituaren 
azalak diseinatzen hastea eta sagardo-
tegi sasoia iragarriz kartelak egitea... 
Gaiak lantzeko orduan inspirazioa, 
esaterako, Frantzian aurkitu izan duen 
arren, Hernanitik Donostiara garraio 
publikoan bidaia bat egitea baino ez 
dagoela dio edozerri buruz marraztu 
ahal izateko, zer esanik ez mugikorrek 
gizartea irentsi duten garaiotan.  
 “Honetatik” bizi nahi zuela-eta, 
ahalegina behintzat egingo zuela 
esan izan die monigotegile hutsa zela 
uste izan dutenei. Komikigile bat beti 
izango baita marrazkiak baino egiten 
ez dituen norbait publiko jakin ba-
tentzat; artearen bidez dirua irabaz-
tea zilegi ez balitz moduan. Euskal 
kulturgintzan jardun izan den edo-
zein sortzailek pairatu behar izan di-
tuen zailtasun berei egin behar izan 
diela aurre dio, baldintza ekonomiko 
kaxkarrei batez ere. Halaber, behin 

sorkuntza munduaren onarpena eta 
sari ugari jasota, lana egiteko moti-
bazioa “bikoiztu ala hirukoiztu” egin 
zaiola dio. Energia hori baliatuz, ia 40 
urte daramatza paperari bizia ema-
nez. Ordenagailua eta kolorea “be-
rrikuntza izugarria” izan dira, lana 
egiteko modua eta ohiturak aldarazi 
baitizkio. Gakoa, ordea, maiztasuna 
dela dio, entrega data izateak “adre-
nalina eta presio” puntua gehitzen 
baitio sormenari. 
 Bizi Baratzearako ere ilustrazioak 
egiten ditu azken urteetan. Joko-zelai 
berri bat izanda ere, “gogoz eta gus-
tura” dabilela dio, beti izan baitu gau-
za berriak ikasteko grina: “ Argiaren 
mendeak mila urte eman dizkit niri. 
Argiari esker euskaraz lan egiteko 
aukera izan dut eta une oro nahi nue-
na esaten utzi didate, sorkuntzara-
ko askatasuna utziz”. Ez da gutxi zuk 
aldizkari honi emandakoa, Antton. 
Edukiei izaera eta bizia eman zenien 
dena grisa zen garaian, horren aldeko 
apustua inork gutxi ziurtatzen zuen 
aldian. Jarrai beza hala izaten beste 
urte luzetan, Antton! 

KoMuNitatea
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ilustratzailea 1978an, 
bere pertsonaiez inguratuta.

   KolDo IZAGIrrE

Jasanezina da mundu hau, utikan etorkizu-
na, norberaren plazera lehenik… Heroinak 
kontrakar handiak sortu zituen gizartean 

eta norbanakoaren barruan 1980ko urteetan. 
Mendebalde mailako arazoa izan zen, Hego 
Euskal Herrian estatuarekin geneukan gatazka 
moldeak ezaugarri bereziz bertakotua. Hain-
bat kausatan solidarioa izaten zekien herritarra 
epaiketa moralera lerratu zen: heroinomano, 
drogata, eskoria, jonki. Ohartu orduko, apurtzai-
le nihilista hura adikto bihurtua zen: gizartea 
ukatzetik eta indibidualtasuna kantatzetik mar-
jinatuen multzora igaro zen, gizartearenak baino 
are lege gogorrago, zorrotzago eta ankerragoe-
kin. No future haiek bestelako pintaketek estali 
zituzten, gameluak kanpora, auzoan drogarik 
ez. Ikuspuntu moralari, nork esan, poliziaren 
presentzia eta arreta medikoa eskatzen zuten 
aldarriak batu zitzaizkion, irtenbide bila. Ezker 
abertzaleak, parlamentuaz ateko indar politiko 
nagusiak, alor bakarreko arazo gisa tratatu zuen: 
droga gazteria borrokalaria suntsitzeko arma 
bat da, heroinazalea erosle izatetik ingurua ku-
tsatzen duen saltzaile izatera heldu da erosten 
jarraitu ahal izateko, eta debekatua dagoen pro-
duktua saltzeko debekatzaileen onespena behar 
duenez, saltzailea salatari bihurtzen da ezin-
bestean. Usteltzaile, salatari, kolabo, etsai. Aldi 
berean, guztiaren azpitik eta legearen gainetik 
estatuaren indar armatuak negozioa kontrola-
tzen noizbehinkako dekomisoekin eta hurrengo 
urtealdietako kokaina bideratuko zuen hornidu-
ra sare beldurgarriarekin. Heroina arazo sozial 
handia izan zen, eta inork ez zuen gisa horretan 
hartu. Trafikoari ez ikusia eginiko estatuak xirin-
gak ukatzen zizkien heroinazale gaixotuei, baina 
ez dauka bere burua erruduntzat. Eta ez ditu 
inoiz aitortu gatazkaren biktimatzat. Gizarteak 
ere ez, egia esan. 
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azoka.arGia.EUs
AZokAAitzakia ederra topatu dute urte oso-

rako Argiako hauek”. Horrela, hain 
gordin, esan dit lagun batek osti-

ralean pote pare bat hartzen ari ginela, 
mendeurrena ospatzen jarraitzeko maia-
tzerako antolatuta dagoena kontatu dio-
danean. “Normalena litzateke horrelako 
urteurren batean, konpromisoz denek 
erosi baina gero inork irakurriko ez lu-
keen liburu potoloren bat argitaratzea 
Argiak; baina zuek ez, zuek egun pasak 
egiten dituzue, Iruñera, orain Leurtzako 
urtegira... eta bide batez, bazkaltzera”.
 Arrazoi eman diot, berak ironia puntua-
rekin bota duenari buelta emanez. Ez al 
da aitzakia benetan polita, horrelako gau-
zak antolatzeko, komunitatea indartze-
ko, elkar ezagutzeko, harremanak sendo-
tzeko eta gure bazterrak ondo ezagutzen 
dituztenen laguntzaz bisitatzeko? Iñaki 
Sanz Azkue eta Ander Izagirre Egaña bio-
logoak izango dira ibilbidearen gidariak. 
Biak Aranzadi Zientzia Elkarteko kideak, 
eta narrasti eta anfibioetan adituak. 
 Urtegi inguruko fauna ezagutzeko au-
kera izango dugu eta ekosistema horretan 
bizi diren animaliak bilatu ahal izango 
ditugu partaide guztiek, adin guztietarako 
prestatutako bisita izango baita. Narrasti 
eta anfibioak nola bilatzen diren erakutsi-
ko digute, zer behar dugun horretarako, 
aurkitu nahi dugunaren arabera nola eta 

non bilatu... Topatutako izaki horiei bu-
ruzko azalpenak emango dituzte bi adi-
tuek, eta parte-hartzaileen galderak eta 
zalantzak ere erantzungo dituzte. 
 Dena den, ez da beti zorterik handie-
na izaten horrelako bilaketetan, eta ba-
daezpada, paperezko euskarrietan ere 
eramango dituzte urtegiaren bueltako 
ekosisteman biltzen diren narrasti eta 
anfibioen irudiak. Landa koaderno bana 
oparituko zaio partaide bakoitzari eta 
bertan izango ditu koloreztatzeko anima-
lien marrazkiak.
 Leurtzako urtegiko informazio gunean 
elkartuko gara maiatzaren 18an 10:30ean, 
eta 14:00ak aldera bukatuko dugu bisi-
ta gidatua. Eta han gaudela aprobetxatuz, 
bertako mahaietan mokadutxo bat eginez 
emango diogu amaiera irteerari. Jatekoa 
bakoitzak etxetik eramateko gonbitea za-
baltzen dugu, eta edaria Argiaren kontu.

GARRANTZITSUA: KOPURU MUGATUA
Txikitik eragiten lema maiz erabiltzen 
du Argiak, eta oraingo irteeran kopuru 
oso mugatua izango da, ingurumenean 
ahalik gutxien eragiteko, eta behatuko 
ditugun anfibio eta narrastiekiko erres-
petua bermatzeko. Gehienez 35 lagune-
ko taldea izango da, beraz, eman izena 
lehenbailehen argiak100urte@argia.eus 
helbidera idatzita. 

NOLA DA “MUSUTRUK”?
ostegunetan 10:00etan jartzen ditugu 
Argia Jendea-rentzat musutruk dauden 

gaiak eta zozketarik gabe, bizkorren 
eramaten dituenarentzat dira. 

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

elikatzea, bakoitzak ahal duena 
besteen esku musutruk jarrita.

MeNDeurreNa osPatZeKo eKitalDia

Hurrengo helburua, 
Leurtzako urtegia

Eñaut Aiertzaguenak eginiko irudietan, 
Leurtzako urtegi inguruan aurkitzen 

saiatuko garen anfibio eta narrastiak.

ARTIUM MUSEORAKO SARRERAK
Gasteizko museorako sarrerak. 

MuSutruK JArrIKo DEn EGunA:
Maiatzak 2, osteguna, 10:00etan.

argIaK 100 urtE:  
zEruKotIK lurrEKora

 Donostia san telmo museoa   19:00

Maiatzak 21 asteartea
Koldo Izagirre

Mendearen umeek munduari desafio hitzaldia.

Maiatzak 22 asteazkena
Antton olariaga eta Joseba larratxe
100 urte, ehunka irudi hitzaldi ilustratua.

Maiatzak 24 ostirala
Joxemari ostolaza "xalbardin", 

Malores Etxeberria eta Josu landa
Enpeinatzea ez bada libre errezitala.

Maiatzak 28 asteartea
Elixabete Garmendia

Euskarazko kazetaritzaren intrahistoria bat 
hitzaldia.
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Aurretik argitaratu dituzun lanen 
arrastoen bila ibili naiz zure lehenbi-
ziko nobela honetan: Kaxa huts bat-en 
freskotasuna, Alea-ren apustu forma-
la, prentsan idatzi dituzun artikuluen 
izaera polemikoa... Denetatik zerbait 
badagoela uste dut Deklaratzekorik 
ez-en, ez dakit ados zauden.
Freskotasunarena entzuteak pozten nau, 
ze horrek esan nahi du hain zaharra ez 
naizela. Formarena niretzat inportantea 
da, kontatzen dena baino askoz interes-
garriagoa iruditzen zaidalako kontaera; 
eta alde horretatik ahalegin bat egon da, 
nahiz eta istorio bat ere badagoen eta 
suspentse-ukituak ere badituen momen-
turen batean. Gustatuko litzaidake ha-
rago joatea ere, alde formaletik oraindik 
gehiago egitea. Nik uste zer edo zer antze-
maten dela, badagoela ahalegin bat, baina 
lehenengo nobela denez gauza batzuetan 
kontserbadoreago jokatzen duzu agian. 
Gainera iruditzen zait inportantea dela 
kontamoldea egokitzea kontatzen duzun 

horretara, pertsonaia bat bere etxeko so-
fan dagoenean edo ertzainen karga baten 
ondoren korrika ari denean, ezin duzu 
kontamolde bera erabili, egoera oso di-
ferentea delako. Egin dut ahalegina alde 
horretatik. Alegia, ez da formaren espe-
rimentazio hutsa hala tokatzen delako, 
kontatzen ari zarenarekin lotuta baizik.

Polemikarena ez zait hainbeste gus-
tatzen [barre egin du]. Igual kontrakoa 
irudi dezake, baina nik ez du halakorik 
bilatzen.

Liburuaren aurkezpenean azpima-
rratu zenuen hau fikziozko lana 
dela. “Fikzioaren irakurketa gero eta 
problematikoagoa den fase historiko 
batean gaude”, esan zenuen. Zer esan 
nahi duzu horrekin?
Aspalditik esaten da fikzioa krisian da-
goela, hori esatea ez da izugarrizko no-
bedadea. Iruditzen zait fikzioa irakurtze-
ko modu bat dela, ez hainbeste testuek 
duten ezaugarri zehatz bat, baizik eta 

guk testu bat nola irakurtzen dugun. Eta 
irakurtzeko modu fikzional horrek az-
ken hamarkadetan zailtasun handiak bizi 
ditu. Aztertu beharko litzateke zergatik, 
eta segur aski faktore asko egon daitezke; 
agian izan daiteke berehalakotasunaga-
tik, testuak azkar ulertu behar ditugulako 
eta joera dugulako berehalako irakurketa 
batzuk egiteko. Gero, euskal literaturan 
bertan, saiakerak sekulako goraldia izan 
du; eta saiakera baten aurrean irakur-
leak duen jarrera eta fikzioaren aurrean 
duena oso desberdina da. Saiakeragile 
batek esaten duenean “halako iruditzen 
zait” gauza bat da; eta nobela bateko per-
tsonaia batek edo narratzaileak esaten 
duenean, beste bat. Beste mundu batez 
ari gara. Eta inpresioa daukat azken bola-
dan halako irakurketa moral edo politiko 
erraz samarrak egiten direla fikzioaren 
inguruan. Noski, fikzioek eragin politi-
koak dituzte eta inplikazio moralak, bai-
na uste dut badagoela joera irakurketa 
batzuk sinplifikatzeko. Horren aurrean 

Ditugun konbikzioak 
zalantzan jartzeko 
balio dezakete nobelek,  
ez tesiak egiteko”

1990eko hamarkadan kale-borrokatik gertu ibili ondoren, giroz eta 
bizimoduz aldatu du Deklaratzekorik ez nobelako protagonistak eta 
Madrilgo reina sofía museoaren atarian aurkitzen dugu istorioaren 
hasieran. beñat sarasolaren lehen eleberriak euskal gatazka du eszenatoki, 
harreman pertsonalak ardatz, eta estilo bereziz kontatuta dago. Martxoaren 
29an Donostiako egia auzoan dagoen azpi kultur elkartean egin diogu 
elkarrizketa hau, liburuaren jendaurreko aurkezpen estraofizialean.

BEñAT SARASoLA, idazlea

   GorKA BErEZIArtuA MItxElEnA

   JuAn CArloS ruIZ / FoKu
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azpimarratzen dut hau fikzioa dela, nahiz 
eta gero, segur aski, nobela irakurtzen 
duenari gauza batzuk gertukoak egingo 
zaizkion: Donostian girotuta dago; per-
tsonaiak ez du nire adina, bi edo hiru urte 
zaharragoa da, baina bueno, gauza ba-
tzuk identifikagarriak dira; eta hala ere, 
ez du esan nahi fikzioa ez denik.

Azken urteetan protagonismoa hartu 
duen fenomeno batek izan dezake 
zerikusirik? autofikzioa bezalako 
generoek duela urte batzuk ez 
bezalako pisua dute orain.
Egia da oso modan jarri direla fikzio-
tik aldentzera edo errealitate moduko 
batera hurbiltzen diren idazleak. Eta 
aitortzen dut autofikzioa egin duten 
idazle asko maite ditudala, W.G. Sebald 
edo Enrique Vila-Matas adibidez garai 
batean asko irakurri nituen. Baina az-
ken urteetan modako etiketa bihurtu da 
eta badago halako joera bat, nire ustez, 
errazkeriaz edozeri nobela deitzeko. 
Pentsatzea hogeita gutxirekin edo ho-
geita hamar urterekin bizi izan duzuna 
berez interesgarria dela norbaiti kon-
tatzeko, inolako artifiziorik gabe. Eta 
hori da zure buruari estima handiegia 
edukitzea. Batzuetan irakurtzen ditut 
nobelak lanketa handirik gabe konta-
tuak; eta niretzat nobela eraikuntza bat 
da, eskatzen dizu beste zerbait, ez da 
urtetan idatzitako egunerokoa publika-
tzea bezain erraza. 

lekuak eta egoerak identifikagarriak 
izan daitezkeela zenioen lehen. 
Eider rodriguezek esandako 
zerbaitekin akordatu naiz: “iruditzen 
zait egon dela euskal literaturan 
ihes egiteko joera bat: gureak 
bezalako izen-abizenak dituzten 
pertsonengandik, gu bezalako jendea 
bizi den herrietatik”. Ados zaude?
Ze urtetakoa da Eiderren esaldi hori?

Duela pare bat urtekoa, Bihotz han-
diegia aurkeztu eta gutxira Lander 
Arretxeak argian egin zion elkarriz-
ketan esan zuen.
Inpresioa daukat, batzuek esaten dute-
naren kontra, euskal literaturan gatazkaz 
edo errealitate politikoaz betidanik idatzi 
izan dela –1975etik gutxienez–. Egia da, 
hala ere, egon zela garai bat 1990eko ha-
markadan eta 2000koaren hasieran beste 
mota bateko joerak nagusitu zirena, bai-
na azken boladan egon dira liburu dezen-
te gure inguruan kokatuta, gertukoak-edo 
izan daitezkeenak. Nire kasuan ere aha-
legin hori badago. Adibidez, izenak aipa-
tu dituzunez, protagonistak baditu hiru 
lagun, koadrila moduko bat. Hiru lagun 
horien izenak hautatzerakoan nire ge-
nerazioan oso ohikoak direnak aukeratu 
nituen, Asier, Oier eta Unai. Eta gertatzen 
zitzaidan nahastu egiten nituela etenga-
be, zeren niretzat hirurak igualak ziren. 
Bati abizenez deitu diot azkenean, kontu-
ratzen nintzelako errebisioetan nahastu 
egiten nintzela [barre egin du].

Protagonistak bi bikote ditu. Haien 
izenekin ere berdin jokatu duzu?
Lucía da bat eta bestea Miren, eta nik 
uste izenarekin bakarrik ideia bat egin 
dezakezula haien jatorriaz. Gero, jakina, 
salbuespenak daude, baina idazleak ho-
rrekin jokatzen du, irakurlearen espekta-
tibekin; eta horiek hausteko aprobetxatu 
dezakezu gainera. Baina izenak aukera-
tzea ez da kontu banala.

Dena den, hau ez da nobela errealista 
konbentzional bat ere. Narratzailea-
ren ahotsak arreta deitzen du, posizio 
nahiko berezi batean dagoelako: pro-
tagonistaren alboan nolabait, baina 
batzuetan haren barne-kontzientzia 
ere bihurtzen da. Ahots hori sortzea 
buruhauste handia izan da?
Niretzat hori izan da inportanteena. Is-
torioa bera baino, ahots hori zen garran-
tzitsuena eta hori, gutxi gorabehera, ba-
nuen buruan; istorioa ere bai, bi planotan 
–1990eko hamarkada batetik eta 2009. 
urtea bestetik–, eta hasi nintzenean pisu 
handiagoa zuen 90eko hamarkadak, bai-
na hortik saiatu nintzenean ez nuen as-
matzen eta azkenean aldatu egin nuen 
istorioa eta eraman nuen gehiago 2009. 
urtera. Baina hori ez zen hain inportan-
tea, ahotsa baizik. Azkenean narratzai-
le bat erabili dut hirugarren pertsonan 
kontatzen duena, baina protagonistaren 
ahotsarekin nahasten dena; eta jolas hori 
dago nobelan zehar, nolabait nahastea 

narratzailearen kanpoko ahotsa eta per-
tsonaia nagusiarena. Horregatik, batzue-
tan, anbiguoa suerta daiteke: “Zein ari da 
hau esaten?”. Hori bilatzen dut, irakurleak 
pertsonaiarekin duen hurbiltasuna edo 
hartzen duen distantzia zalantzan jartzea 
etengabe. Zeren pertsonaia ere, ez nuen 
nahi atsegina izan zedin; baina ezta go-
rrotagarria ere. Anbiguotasun hori narra-
tzailearen bidez lor nezakeela uste nuen.

Euskal gatazkak zeharkatzen du li-
burua, baina ez nuke esango “euskal 
gatazkari buruzko” nobela denik.
Prentsaren aurrean egindako aurkezpe-
nean aipatu nuen Espainiako idazle bat, 
Isaac Rosa. Badu liburu bat, Otra maldita 
novela sobre la Guerra Civil (Beste nobela 
madarikatu bat Gerra Zibilari buruz) eta 
pentsatu nuen nireaz baten batek esan-
go zuela: “Beste nobela madarikatu bat 
euskal gatazkari buruz”. Gainera, gaztela-
niazko bat famatua egin da eta badirudi 
hemen besterik ez dela idazten gai ho-
rretaz. Deklaratzekorik ez-en gatazka hor 
dago, nobelaren eszenatokia da, 90eko 
hamarkadan kokatuta dagoenez inguru-
ne sozial batean hori tokatu zitzaigulako 
askori; eta horren aurrean pertsonaiek 
hartzen dituzte posizio ezberdinak. Es-
zenatoki latz horrek aukerak eman dizkit 
pertsonaien arteko gatazkak islatzeko. 
Baina gehiago interesatzen zaizkit per-
tsonaien arteko kontu horiek, protago-
nistak dituen dilema moralak, zalantzak, 
dituen segurtasunak, bere buruari konta-
tzen dizkion ipuinak... Horiek agerraraz-
teko material interesgarria da hemen bizi 
izan dugun historia, kontraesan, zalantza 
eta absurdo asko sortzen baitira. Baina 
hemen ez dago tesi bat gatazkaren ingu-
ruan, zorionez, esango nuke.

Zeharka Fernando Arambururen 
Patria aipatu duzunez, ni behintzat 
nahiko harrituta nago zenbait irakur-
lek nola bilatu duten hemen gertatu 
zenari buruzko egia fikziozko lan 
horretan. Garbi dago ez dela hori ira-
kurleari proposatzen diozuna.
Ez, ez. Ez daukat inolako bokaziorik eus-
kal gatazka konpontzeko, konpondu ba-
daiteke, ezta horri buruzko tesi bat egi-
teko ere [barre egin du]. Gainera uste dut 
nobela batek ezin duela hori egin. Agian 
saiakera batek... Saiakeretan asko sines-
ten dutenek pentsatuko dute baietz. Bai-
na nik uste dut nobelek gehiago balio 
dezaketela guk ditugun konbikzio asko 
zalantzan jartzeko; edo uste asko beste 
begirada batekin begiratzeko; edo ditu-

“Inpresioa daukat 
azken boladan halako 
irakurketa moral edo 
politiko erraz samarrak 
egiten direla fikzioaren 
inguruan”
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gun kontakizunei ñabardurak egiteko... 
Eta hori bera ez da gutxi. Baina nobela 
bati ezin zaio beste zera hori eskatu. Adi-
bidez, kontakizun batzuetan ikusten da, 
herri honetan biolentzia asko bizi izan 
ditugunez, konpentsazioak egiteko joe-
ra: alde bateko biolentzia jarri eta kon-
pentsatzeko bestekoa ere sartzea. Baina 
nobela batean askoz egia literario po-
tenteagoa lor dezakezu bakarrik biolen-
tzia bat erakutsiz edo bakarrik bestea. 
Bi biolentziak lantzeak ez zaitu egiara 
gerturatzen. Literaturak beste bide ba-
tzuk egiten ditu eta ni ere horretan saia-
tu naiz, ez ezer esplikatzen. Pertsonaien 
jokamoldeak daude, beraien kontraesan 
guztiekin; eta irakurleak ikusiko du zer 
balorazio egiten duen.

Gatazkaren plano intimoa agertzen 
da, diskurtso handiak baino gehiago.
Tira, pertsonaiak nahiko diskurtso bo-
tatzen du momentu batzuetan ere. Bai-
na bai, saiatu naiz pertsonaia nagusiak 
hori egiten duenean ere horren arrakala 
batzuk iradokitzen. Gehiago da gatazka 
horrek nola inpaktatzen duen pertsonaia, 
bai iraganean, bai orainean; eta iraganeko 

gauza batzuk jakin ahala oraineko konta-
kizuna ere aldatzen joaten da.

Lagun batek beti aipatzen du gure 
hautu politikoak ze punturaino dauden 
eraginda politikoak ez diren kontuen-
gatik eta uste dut nobela honetan hori 
ere nabaritzen dela: ze punturaino per-
tsonaiek jokatzen duten, ez konbikzio 
edo arrazoiketa politikoen ondorioz, 
baizik eta gertutasun, afektu edo de-
safektuengatik, momentu batean leku 
batean kokatze horren ondorioz. Eta 
posizio horiek momentu batzuetan za-
lantzan jartzen dira edo hankaz gora 
doaz. Horretaz guztiaz hitz egin nahi 
nuen, nola egoera gatazkatsu batean 
pertsonaiak hor dabiltzan, deriban, 
ahal dutena egiten. 

Gai nahiko sakonak aipatzen ari 
gara, baina nobela dibertigarria ere 
bada zenbait unetan, irribarre gaizto 
batekin irakurtzekoa. kontrapuntua 
bilatzeko egin duzu?
Ez, hori berez ateratzen zait, neurtu 
egin behar izan dut, ez nuelako satira 
bat egin nahi. Kasu honetan ondo etor-
tzen zait gertatzen dena gatazkatsua eta 

tragikoa izatea, kontrapuntu hori bila-
tzeko. Baina nire burua frenatu behar 
dut, zeren bestela narratzaileak esan 
beharko ez lituzkeen gauzak esaten ditu 
oharkabean; eta gainera kontu zaila da 
umorearena, zeren gauza bati nondik 
begiratzen zaion, umorezkoa izan dai-
teke edo groteskoa. Eta garaiarekin ere 
aldatu egiten da: aurreko batean Ber-
nardo Atxagaren Obabakoak-eko tes-
tu batekin ari ginen klasean eta bada-
go parte bat nahiko umore beltzekoa. 
Batzuek esaten zuten gaur egun hori 
ez zela argitaratuko, agertzen delako 
emakumeen aurkako biolentzia, umore 
beltzetik. Eta pentsa, Obabakoak da, de-
nok irakurri dugu. Umoreak baditu bere 
arriskuak. Baina ez badugu arriskurik 
hartzen idazten dugunean edo sortzen 
dugunean, hobe dugu etxean geratzea. 

“Ez badugu arriskurik 
hartzen idazten 

dugunean, hobe dugu 
etxean geratzea”



Maiatzak 5, 2019

44 І KulturA



Maiatzak 5, 2019

KulturA І 45

Egiazki bidez bide ibili ziren Etxamen-
di eta Larralde kantariak, bikotean,  
mikro soil batez hornitua zelarik 

taula gain biluzia. Ahotsak doinuari ego-
kitzeko tresna ahora ematen zuen La-
rraldek eta handik gutxira kantatzeari 
ekiten zioten, bi bozetan, ikus-entzule-
goa mutu eta ttattit zegoela beherean, 
soinuak isurtzen zituen hitzak edaten 
bezala. Harrigarria zen, une hartan hala-
ko batasun komunikatibo bat hazten ze-
lako, komunio kultural baten antzekoa. 

Leku batetik bestera ernatu bitartean, 
bikoteak autoan ikasten zituen Etxa-
mendik pentsatu ahaireak. Euskal He-
rriaren mutur batetik bestera zihoazen, 
nahiz eta hasieran Nafarroa Behereko 
herriak zeuzkaten helburu. Bertakoak 
izanez, biak denbora batez kanpoan 
egonik –ikasketak eta lehen ingeniari 
esperientziak burutuz–, lekuan lekuko 
egoera –latza– jende arruntekin parte-
katzeko xedearekin itzuliak ziren. Azken 
uneetaraino Jean Errekart lizeoan ira-
kasle zebiltzan eta Amikuze eskualdeko 
gazte belaunaldien muinak formateatu 

zituzten, abereen elikadura eta mundu 
mailako ekonomia alorrean bederen! 

Eñaut Etxamendi (1935, Ezterenzu-
bi) Tolosan nekezaritzan eta politika-
gintzan estudiante eta Dakarren gara-
pen lokalaren sailean lanean ibili zen, 
1963an Garazira bueltatu arte, 28 urte 
zituela. Garai haietan, konposatu zuen 
Bidez Bide hau, Donapaleuko Artese-
nia neska-eskolako talde bati lau ore-
neko kurtsoa emanik, zoko batean ze-
goen piano batean, aitortzen duenez, 
publikoki emateko asmorik ere ez zuela: 

 Bidez bide nabilena
 Kantu bat dut laguna
 Guziek uste nautena
  Joan arin-arina…

Ezterenzubiko Mendiburua baserri-
ko zazpi haurretatik txikiena zen Eñaut 
Etxamendi. Haurtzaroan ama hiltzen eta 
beranduago, bere sei haurrideak Ipar 
Ameriketara hegaldatzen ikusi zituen. 
Exodo erruralaren eta laborantzaren in-
dustrializatze mugimenduaren ondo-

rioz, herria husten zekusan eta 1965etik 
hara, doluminez beteriko melodiekin, 
sobera mingarri izan gabe, min kolek-
tiboak aitortzen zituen bereak bailiran. 
Eta hala ziren. Enbata batasuneko bar-
nealdeko intelektual taldekoa zen, Jean 
Louis Davant eta Manex Goihenetxere-
kin. Kostaldeko militante “burgesek” ez 
zituzten aparantziarik ere ulertzen. Kon-
tatzen duenez antsiaren eta neurosia-
ren atzamarretatik ihes egiteko hasi zen 
abestiak orrazten 1963an:
 
 Eskual zerupen auhena
 Bihotzeko samina
 Nahasiz elgarrengana
 Kantuz deramat mina!

Etxamendik euskal tradizioko kanta 
enblematikoak amarekin ikasi zituen 
haur hotza zela. Hitzak, kaier batean 
eskuz kopiatu eta edonon, ahoak eman 
ahala eskaintzen zituzkeen, behika, ardi-
ka, astoka igortzen zutenean, Dartamal-
da aldera adibidez. Gustua eta eredua 
hartu zuen bost urtetan, luzaz hanketa-

XX. mendean, aitzineko gizaldietan bezala, kantak sortzen jarraitu 
du euskaldunak. Hegoaldean eta iparraldean. abesti asmatzaile 

oparoenetatik bat eñaut etxamendi ezterenzubitarra dugu, 
dudarik gabe. ehun puska ahantz ezin moldatu zituen, hitzak eta 

musikak eginez, ellande larralderekin batera eskaintzeko 
euskal Herriko plaza guztietan. Zoratu gaituzte, askotan, a capella.

   ItxAro BorDA 

   AInArA AZPIAZu ADurIZ “AxPI”

Bidez bide, 
oraindik ere
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tik eri egon zelarik, sukaldean, auzoak 
kantari hautematean. 

Ellande Larralde (1939-2012) eza-
gutu artean, aurreneko saioetan, Maddi 
Etxepare edo Peio Etxegoienekin ager-
tzen zen. 1967tik hara, izurarra izango 
zuen kide eta horrekin grabatuko zituen 
hainbat disko, bai eta Elkarrek 1998an 
plazaratu Antologia izeneko obra bi-
koitza. Bertan aurkitzen den Bidez bi-
de-ren bertsioan, Karlos Jimenezek ditu 
ahotsak pianoz laguntzen. Erran behar 
da, euskaldungoarekiko eta euskal mili-
tantziako gertakariekiko hurbiltasunak 
Etxamendiren poeta eta zirikari jenioa 
piztu zuela, 1971n Joseba Elosegiri eta 
1974an Carrero Blancoren kontra aten-
tatutik lekora Yup la la ospetsuekin fa-
matu egin zelako mugaren bi aldeetan. 

Gaur egun Ipar Euskal Herri barneal-
dea bisitatzen duenak ez du duela men-
de erdikoa irudikatzen ahalko: etxeak 
ilunak eta pobreak ziren, ura putzutik 
eta argia ezkozko zaiolatik hartzen zen 
eta bideak belarrez zein harriz estaliak 
zeuden, kabalen eta haziendentzat bai-
zik ez on! Haur anitzek, enarek larrazke-
netan bezala, familietako habiak uzten 
zituzten lehenik Ameriketara, gero Paris 
edo Bordelera ikasketa eta lanerako. La-
borantzan plantatzeko xedea zutenak 
eta aitek hala egitera izendatuak baizik 
ez ziren gelditzen baserrietan… Eñaut 
Etxamendik giro hori du zehazki konta-
tzen bere Ezterenzubiko euskara errea-
litateari moldatuz: 
 
 Auhen-mina dereitala
 Jender diotetela
 Nik eginez xaramela
  Ez jakinez bestela:
 Eskual herrien ahula,
 Jende onen isila,
 Nahiz argitarazila
 Ari pertsutan hola!

Kantariak –eta poetak!–, bere burua 
suntsitzen eta lehertzen doan jendarte 
horren lekukotasuna baino ez dezakeela 
eman aitortzen du kopla honetan. La-
borantza-langileak joan ziren aurrene-
ko uhinetan, etxetiarren ondorengoak 
gero, eta azkenik, etxe jabeen umeak. Es-
kualdeak bizidunez hustu bezain laster, 
ordea, Oragarren sorturiko Jean Erre-
kart politikariaren zuzendaritza pean, 
1965eko itxura hitsa, Amikuzen bede-
ren, aldatuko zen eta Eñaut Etxamendik 
garapen horretan parte hartuko zuen, 
ekonomia irakasle bilakatuz eta 1974tik 
hara bere negutegiak eraikiz Bithiriñan. 

Idazleak aipatzen dituen “jende onak” 
–Donapaleu edo Garaziko burgesak– ez 
ziren baitezpada, Europatik kudeatu 
eta diruztatu nekazal politika industrial 
horren alde. 

Jendetza urritzearekin batera, eus-
kara ere galbidean jarri zen. Adinekoek 
ezinbestean, eta mende hasierako aber-
tzale-euskaltzale batzuekin harremane-
tan izan ziren hirietako aristokrata no-
tableek estimatzen zuten handizki klase 
apaletako izakien ezpainetan hain itsusi 
zitzaien hizkuntza hori. 
 
 Zendako kantuz nabila
 Eskuaraz bazterretan
 Nehork ez aditzekotan
  Nago maiz gogoetan.
 Eskualde arroztuetan
 Baserri hustuetan
 Ez dut behatzailerikan
 Txoriez besterikan…
 

Bakartasun sozial berri baten froga 
ekartzen digu hemen poetak. Txoriak 
geratzen zaizkio entzule eta ikusle soil. 
Alde erraldoia dago, adibidez, laboran-
tza munduan errotzen diren Elizanbu-
ruren Ikusten duzu goizean erromantiko 
oparoaren eta Bidez bide honen artean, 
ehun urte eskaseko epean. Autoa etxee-
tan sartu aitzineko urteetan, jendeak 
elkarrekin solasean zihoazen mezara, 
merkatura, herrietako edozein junta-
tze aitzakien karietara. 28 udaberritan, 
eskarmentuz eta ametsez beterik, Da-
karretik itzultzen denean, poetak deser-
tu humano batekin topo egiten du eta 
arrakala horretatik kanta hau isurtzen 
zaio. Solasak ahituak dira, irriak itzaliak, 
eskualdea arras arrozten ari da. 

Dolamenezko ahaire bat asmatzen 
du Etxamendik, gustukoak dituen Zube-

roako basahaireen ereduari hurbilduz. 
Samurtasun argiz apaintzen du bistakoa 
den tragedia, eztiki baina gauzak garbiki 
erranez. Herriaren doloreaz jabetzean 
bere dolore propioaz oroitzen da; ama, 
erran dugu gorago, haurra zela galdu 
zuen, eta naski ama bati egin dakiokeen 
kantarik hunkigarriena oparitu zion Tti-
ki-Ttaka azpildu zuenean. 
 
 Garaziko kantaria
 Hoake hilerrira
 Hire ama dagonera
  Nigarren  ixurtzera,
 Nigarren ixurtzera eta
 Barkamendu eskera
 Etxia eta eskuara
 Baitoazi lurrera!
 

Malkoak igotzen nabaritzen ditu-
gu abesti honen azken zatia, a capella 
eta zuzenean aditzen genuenean. Eus-
kal nortasuna zurkaizten zituen bi ele-
mentuak peko errekan ziren, etxea eta 
euskara alabaina, jendea biluz eta hezur 
abandonatuz. Erran behar da, belaunal-
di horrentzat, latzeria horren onartze 
epikoak halako sustrai mitiko bat osatu 
zuela, gure egunetaraino iraun duen ez-
kerreko abertzaleen borrokaren mitolo-
gia bermatzeko. 

Eñaut Etxamendi jadanik idazle gisa 
ezagutua da. Nobelak, ipuinak eta poe-
siak izkiriatu ditu eta Maiatz argitale-
txeak, bere lanak sei tomotan plazaratu 
zituen. Politika eta ikerketa alorrean ere 
azaldu zen, garaian garaiko. 

Bidez bide kanta buruan daramagu 
oraindik ere, duela 40 urte irekiriko la-
borantzaren industrialtze oldearen on-
dotik, bizidunez are hutsagoa bihurtu 
den gure eskualdeotako landa eremuak 
zeharkatzen ditugunean. 
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Am a s a -V i l l a b o n a  ( G i p u z ko a ) 
1870eko hamarkada. Herriko pla-
za 45-50 metro inguru luze zen 

orduan eta, beraz, ez zen nahikoa erre-
botean aritzeko. Herritarrek plaza han-
ditzeko eskatu zuten. Gerra Karlistetan 
erretako bi etxe bota eta, hala, 70 metro 
inguruko plaza eraberritu zuten. Berez, 
arrazoi nagusia zen azoka egunetan ez 
zegoela lekurik nahi beste ganadu sar-
tzeko. Baina bide batez, errebotean, lu-
zeko pilota jokoan, jarduteko aukera 
emango zuen handik aurrera gune be-
rrituak. Ia mende eta erdi geroago, Erre-
bote plaza eraberritzeko lanak oraintxe 
amaitu dituzte.

Errebotea pilota jokorik zaharreneta-
koa da, frontisa erabiltzen duten aldaerak 
baino zaharragoa da bere jatorria. Baina 
gainerako modalitateak askoz ere zabal-
duagoak daude egun. Joko-eremu hain lu-
zea behar izateak eragin du hori, besteak 
beste; Ipar Euskal Herrian errebote plaza 
gehixeago daude, baina Hegoaldean oso 
gutxi dira. Eta, gainera, jokoaren arauak 
ez dira bat-batean ulertzekoak eta, hor-
taz, denbora behar da errebotea barnera-
tzeko eta gozatzeko.

Eta, hala ere, Villabonako plazak eu-
tsi egin dio kirol jardun horri. Plazaren 
luzerak ez ezik, Teodoro Hernandorenak 
(1898-1994) ere izan zuen zerikusia ho-
rretan. Odontologo, politikari eta kultur-
gile zizurkildarrak arlo askotan egin zuen 

lan. Dantza eta mendizale taldeak sor-
tu zituen, nekazari sindikatu bat ere bai, 
euskarazko kazetaritza bultzatu zuen, 
Euskal Herriko I. Bertsolari Txapelketako 
antolatzaileetako bat izan zen… –Xabier 
Lasak 2008an argitaratutako biografia 
mardulean jasotzen dira Hernandorenak 
egindako guztiak–. Baina jardunik kut-
tunetakoa izan zuen beti errebotea, bere 
ustez euskaltasunerako bidea baitzen.

1932an errebote-jokoaren lehen arau-
dia idatzi eta argitaratu zuen, euskara 
erraz eta didaktikoan. Besteak beste, 
errebotean kintzeka eta jokoka konta-
tzen dela jaso zuen (15,30, 40 eta jokoa) 

luzeko pilota joko gehienetan bezala, ale-
gia, tenisean bezala. Edo alderantziz esan 
beharko genuke tenisean errebotean be-
zala kontatzen dituztela puntuak, tenisa 
sortu baino lehen ere Euskal Herrian kin-
tzeka kontatzen baitzen.

Teoriaz gain, praktikan ere sustatu 
zuen Hernandorenak errebotea. 1930ean 
Villabonako eta Hazparneko pilotarien 
arteko errebote partida antolatu zuen 
plaza horretan. Orduz geroztik, urtero, 
herriko festetan antolatzen da neurketa 
eta datorren San Inazio egunean 90. aldiz 
jokatuko dute bi herrien arteko norgehia-
goka errebote plaza berrituan. 

Errebotearen itzal 
estu eta luzea

Gurutzatuak ez ziren hain europarrak

Gurutzadetan europar kristau zin-
tzoak musulman fedegabe gaiz-
toen aurka aritu zirela esan izan 

da luzaro. Baina, zintzoen eta gaiztoen 
kontua eztabaidagarria izateaz gain, 
DNAk baieztatu berri du “gurutzatuak” 
ez zirela uste bezain europarrak.
 American Journal of Human Genetics 
aldizkariko artikulu batek eman du 
Wellcome Sanger Institutuko Chris Ty-

ler-Smith buru izan duen ikerketaren 
emaitzen berri: XIII. mendeko gudu ba-
tean Sidonetik gertu –egungo Libanon– 
guduan hildako bederatzi gurutzaturen 
DNA aztertu eta ondorioztatu dute ho-
rietatik hiru soilik zirela europarrak –
zehazki, italiar, frantziar eta euskal jato-
rrikoak–; lau Ekialde Hurbilekoak ziren, 
eta beste biek arbaso genetiko mistoak 
zituzten. c
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  lIBuruA

Urte batzuetako etenaldiaren on-
doren berriro dugu antzerki lan 
bat esku artean. Alde horretatik, 

horrexegatik bakarrik ere, pozgarria da 
Erein etxearen Antzoki Txikia bilduma 
barruan argitaratu den Alaitz Olaizola-
ren lan berri hau. Olaizola ezaguna da 
arlo honetan, bilduma honetan bertan 
baditu eta, hainbat lan argitaratuak. Eta 
alde horretatik irakurtzeko eta antzez-
teko diren liburu hauen nondik nora-
koak ondo baino hobeto ezagutzen ditu. 

Hasieran, Manuel Ortegaren laguntza 
paregabearekin ilustrazio arloan, sinop-
sia eta protagonistak aurkezten zaizki-
gu (eskola bateko bost neska-mutiko  
–beno, mutiko bat eta lau neska–, eta 
hiru estralurtar –geroago gure artean 
gizaki nortasuna eta itxura hartuko du-
tenak–). Ondoren agertokia nolakoa izan 

behar den eta antzezpenerako beharko 
diren elementu batzuk –plastiko bat eta 
tabletak, esaterako– azaltzen dira an-
tzezlanaren narrazioari, kontakizunari 
edo gidoiari, hobe esanda, ekin aurretik.

Egileak berak, sinopsian, adierazten 
digu labur-labur zein den liburuaren is-
torioa: “Mikelek eskola jazarpena pai-
ratzen du. Isilean eta ezkutuan darama 
bere sufrimendua. Baina hemendik oso 
urruti, urrutiko planeta batean, izan 
dute gertaeraren berri, eta ez dute ezer 
egin gabe geratzeko asmorik”.

Ikus daitekeen bezala Mikelek, obra 
honetako mutil bakarrak, jazarpena pai-
ratzen du eskolan, eta bertan daudenen 
artean Amaia bakarrik aterako da mu-
tilaren alde. Egoera hori, baina, ez da 
guztiz argia eta sinplea, erasotzaileen ar-
tean liderra dagoen moduan badira be-

ren egitekoarekin guztiz lasai eta ados ez 
daudenak ere. Alde horretatik liburuak 
balio du eskola jazarpenari buruz hitz 
egiteko, azaleratzeko, irtenbidea emate-
ko gure ikastegietako gaitz horri.

Ez da esan beharrik liburua di-da ba-
tean irakur daitekeela, antzezteko egini-
ko obra izanik guztiz bizia da, elkarriz-
ketaz osatua, kontakizun labur batzuk 
dituela eta bederatzi agerraldi labu-
rretan antolatua. Aipatzekoa da, baita 
ere, agerraldi batetik bestera agertokia 
aldatzeko oso modu sinplea eta azka-
rra proposatzen duela egileak, eta alde 
horretatik ziur gaude obra hau irakur-
tzean gozatu ahal izan dugun bezala dis-
frutatuko dutela beste askok antzezten 
eta ikusten Esne Beltza taldearen Nork 
agintzen du!, kantarekin amaitzen den 
emanaldia.  

Irakurri eta antzezteko lana

   xABIEr EtxAnIZ ErlE

nork agintzen du?
alaitz olaizola
ilustraZioaK: MaNuel orteGa
ereiN, 2019
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  KontZErtuA

Ikuskizun zirraragarria disfrutatu ge-
nuen Donostiako Victoria Eugenia An-
tzokian. Ez zen espero genuena, askoz 

gehiago eta askoz hobea baizik. 
Dantza espektakulu batera gertura-

tzen garenean bi aukera ditugu buruan: 
dantza guztiz klasikoa, Petipa edo Foki-
ne koreografoen lanen tankerakoa, edo 
dantza garaikidea, Maurice Béjart edo 
Blanca Li dantzariek ordezkatzen dute-
na. Kasu honetan, ez bata, ez bestea. Dan-
tza fresko eta ulergarria izan genuen tau-
la-gainean. Marco Batti koreografoaren 
kezka ez da izan bakarrik mugimenduen  
perfekzioa, zerbait gehiagoren bila ibili 
da: narrazio on eta logikoa eraikitzea, 
alde batetik, eta bestetik, ikusleek istorio 
horren aurrean larritasun bizia senti-
tzea. Eta hori guztia lortu egin du.

Balletto di Sienna-k egindako Notre 
Dame de Paris, Victor Hugoren eleberri 
ezagunean inspiratua, ballet garaikidea 
da, noski, baina mise en scène naturalari 
esker, muntaia kontzeptualetatik urrun-
du egiten da, zerbait eskuragarria eskai-
niz. Pertsonaien nahiak eta izaerak modu 
argiz agertzen dira, akzioak badu film 
mutuetako adierazkortasun naïf hori eta 
balleteko numeroak atsedenik gabe ka-
teatzen dira estutasun-giroa lortuz.

Riccardo Joshua Moretti konpositorea-
ren musika kementsu eta asaldatzaileak 
garrantzi handia izan zuen efektu guzti 
honetan. Gaur egun, Parmako kontserba-
torioko irakaslea den Moretti maisuak fil-
metako soinu-banda ugari konposatu ditu 
eta oso nabaria izan zen espektakulu ho-
netan musikaren kutsu zinematografikoa.

Bestalde, aparteko bakarlariak izan 
genituen. Koh Yoshitakek Quasimodo 
hunkigarria egin zuen. Koreografia zai-
la zuen Yoshitakek baina indar eta aldi 
berean fintasunez bete zuen bere pa-
pera. Eleonora Satta bikain aritu zen 
Esmeraldaren rolean. Adierazkortasu-
nez eta doitasunez interpretatu zuen 
protagonistaren papera. Baina agian 
dantzari eta interprete onena Giuseppe 
Giacalone izan zen, Frollo artxidiakono 
boteretsu eta manipulatzailearen ro-
lean. Dantzari fin eta perfektua izateaz 
gain, kutsu perbertso interesgarri bat 
eman zion pertsonaiari.

Horri guztiari gehitu behar dizkiogu 
argi-diseinu egoki bat eta eszenografia 
soil baina efektuduna. Ederra, bene-be-
netan.  

   MontSErrAt AuZMEnDI DEl SolAr

Frenesi hutsa

notre-daMe de paris
balletto di siena
Victoria euGeNia aNtZoKia
aPirilareN 13a

zuzendaria eta koreografoa: Marco batti. Musika: riccarDo Josua Moretti. 
dantzariak: eleoNora satta, KoH YosHitaKe, GiusePPe GiacaloNe, FiliPPo Del sal. 
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Euskal kulturaren alderdirik aban-
goardistena, sormen berritzailee-
na bildu eta erakustea da Loraldia 

Festibalak bere buruari jarri dion xedea, 
baina urtero hartzen du iraganera begi-
ratzeko tartea. Aitzindariek ezarritako 
zimendurik gabe, nekez izango genu-
keelako gaur euskal kultura berritzeko 
oinarririk. 

Oraingo hau baino garai ilunagoetan 
euskal kulturaren itsasargi izandako 
Verdes liburu-denda gogoan hartu zu-
ten Arriaga Antzokian, 1973tik 2005era 
arduradun izan zituen Javi Escudero 
eta Asun Zuloaga omentzeko ekitaldian. 
Haien lan isilari esker, kulturak, jakin-
tzak eta euskarak arnasbidea topatu 
zuten Bilboko Posta kaleko denda estu 
hartan. XX. mende hasieran inprimategi 
eta liburu-denda izandakoa gainbeheran 
zela hartu, eta erreferente bihurtu zuten. 

Idazle, musikari eta pentsalarien 

aterpe izan zen Verdes. Esate baterako, 
Bernardo Atxaga gaztearentzat, Bilbora 
heldu berria zela. “Apalentzako apalak” 
topatu zituen han, inspiraziorako iturri 
agorrezina. Diktaduraren azkenetan eta 
ondorengo urteetan, non aurkitu atze-
rriko idazleen harribitxiak, euskarazko 
nobedade guztiak (hainbeste ere ez ziren 
garai hartan), testu klasiko ahaztuak?

Xabier Peñaren euskara ikasteko me-
todoa izan zen Natxo de Felipek Verdesen 
erositako lehenengo liburua, euskarazko 
autore zaharrak eta berriak ezagutze-
ko giltza. Miren Agur Meaberentzat ere, 
mundu berri baterako atea izan zen Ver-
des, “oroitzapenen mosaiko” baten bidez 
gogoratu zuenez. Joseba Sarrionandiak 
maiz bisitatu zituen apalategi haiek: Gu-
tun bidez agertu zen Arriagan, Ane Pika-
za aurkezlearen ahotsean.

Liburuen usaina, ohiko erosleen arteko 
elkarrizketen zurrumurrua, sumatu zi-

tezkeen igande eguerdi hartan, Verdesen 
oroitzapena biziberritu zuen saioan. Mu-
sika ere ezin falta, Gorka Benitez, Ruper 
Ordorika eta Juan Carlos Perezen eskutik. 
Zenbat disko saldu ote zituzten Verdesen? 
Zenbat zaleren belarrietara heldu ziren 
lehenengoz haien doinu berriak?

Saioa amaitzeko, Bernardo Atxagak 
hartu zuen hitza berriro. Zerura igo zen 
une batez, eta han aurkitu zituen Ricardo 
Toja, Jorge Oteiza, Txema Larrea, Gabriel 
Aresti, Imanol Berriatua, Txoko Ederre-
ko Andone, Andolin Eguskiza... lasai asko 
solasean. Baina haiek guztiak joanak 
dira, 2005ean Verdes joan zen bezala, 
mendea bete baino urtebete lehenago, 
garai berrien abiadurak irentsita, mer-
katuaren arau gupidagabeek menpera-
tuta. Zorionez, Verdesen ametsari eutsi 
ziotenak gure artean daude, eta Arriagan 
batutako jendetzaren txaloak izan ziren 
haientzako omenaldirik beroena. 

Apalentzako apalak
  DABI PIEDrA

   DAVID HErrAnZ

Verdes liburu-denda 
akorduan 
noiz: Martxoaren 24an, igandea 
non: bilboko arriaga antzokian
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Bertso-zopa

Gurutzegrama
EBAZPEnAK

ezker-eskuin:

1. Zurezko ontzi luze. Malda handiko aldapa. 2.  
Muskerraren itxurako animalia. 3. Kontsonante 
errepikatuta. Jarri. 4. argazkiko hiriburua. izena 
(laburdura). 5. idi hitzak hitz-elkarketan hartzen 
duen forma. Postaz bidaltzeko biltzen diren 

gauzen multzo. 6. Hareazko muinoak. 
Zaletasun atzizkia. 7. landare mota, garoa. 
8. Nahikoa. elementu kimiko.

goitik behera:

1. atea, sarrera. 2. Puskatu, tarratatu. 3. 
barre. Naizen honek. 4. seigarren musika 
nota. Donari, sari. 5. binako multzotan. 6. 
erretzeko tresnak. euskal fonema. 7. atomo 
kargatu. bihar ez, hurrengoan. 8. Ditut, 
iraganean. 9. Deiturak. 

ekarridazu eskua izar
eta heltzeai ez ____

begira nola iritsi zaren
ospitaleko gelara

______ hemen zure hartzatxoa
begira zure almohada

ez da etxea baina zainduta
zauzkagu ene _____

amets gaizto bat eduki duzu
baina ______ egin zara. (bis)

saiatuko naiz izar zuretzat
dena erraza izan _____

ta horrexegatik esplikatuko
dizut dena arin-arin:

______ duzu zure aitatxo
gogoan zer zizun egin

baina begira, ez zaite _______
ta _______ izan nadin:

zauriak zuri egin zizkizun
niri eman ____ zidan min. (bis)

Konturatuko zinen ______
ez zaudena honezkero

eta neu ere ______ eraman
egin behar naute gero.

aiton-amonak ________ daude
eta eurek zu espero

eutsi indartsu beste pixka’ten
ai nire ____balego

gaurtik aurrera eingo genuke
elkarrekin lo _______! (bis)

Osatu Miren Amurizak 2017an Donostian botatako bertsoa. Laguntza behar izanez gero, 
bertsoari falta zaizkion hitzak zopan bilatu. Doinua: Uztailaren hemeretzia. Gaia: Sara 
Majarenas zara. Baimena eman dizute alaba ospitalean bisitatzeko. Gelan sartu zarenean, 
lo zegoen, eskutik heldu diozu eta begiak zabaldu, eta hala galdetu dizu: non nago ama?

A R I G E B U G J M N A C J F
I C H S A T I H N L C F C G C
I G K S S U I D E E D Z L M V
S U P A I C E Z A M R D V C B
A J H I E V V R D U E S T G T
B A S A Z S G B O B D N R M I
N G J L L T G A A S E G T R P
F O E D N P S U O P D C V X E
C G L J B H L D A P L O T I E
I O B E R R I Z A O T N R H G
C A P S S B E H N F Z L F A F
H N V O Z D T D I I O T A N E
C V Z I I N X J V J D H N G G
T L O A Z L E V L A C A R I A
R G A B A L A Z J E Z H D Z Z
B B G H E S N A T U A R S P D
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Sudokua

1 3   2 8 6   

   3 9   5  

 9  1      

3 4  8     6

7  6    9  5

2     1  7 3

     5  1  

 2   4 3    

  4 2 1   9 7

  6 3      

1 4   8    2

  9     4  

 6 4  7 3 2   

 8      5  

  1 8 2  4 9  

 9     5   

2    3   7 9

     2 3   

ErrAzA

zAiLA

726349815
145687932
839251647
564973281
982164753
371825496
693718524
258436179
417592368

137528649
462397851
598164732
345879126
716432985
289651473
673985214
921743568
854216397

ESKEr-ESKuIn: 1. sUiL, pikA, 
2. ArrABio, 3. rrr, ipini, 4. 
BAionA, iz, 5. it, pAkEtE, 6. 
dUnAk, tUn, 7. irAtzEA, 8. 
Aski, zink. 
GoItIK BEHErA: 1. sArBidEA, 
2. UrrAtU, 3. irri, nik, 4. LA, 
opAri, 5. BinAkA, 6. pipAk, 
tz, 7. ioi, Etzi, 8. nitUEn, 9. 
ABizEnAk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

gAizkA iroz
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Nola lotu zinen zeinu hizkuntzari? 
Berant ikasi dut, 2013an. Gure fami-
lian ahozkoan dabiltzan elkorrak eta 
zeinu hizkuntzan dabiltzanak bereizi 
ohi ditugu, ahozkoan dabiltzanak en-
tzumen urrikoak direla erranez, hots, 
entzumena hain “gaizki” ez dauka-
tenak. Amaren begietan entzumen 
urrikoa nintzen, ez nuen zeinu hiz-
kuntza ikasi beharrik. Entzuleen gi-
sara jarduteari dio jendarteak balio 
handia bideratzen. 

ikasteari lotu zinen.
Doktoretzan, Concordia unibertsita-
te anglofonoan jarraitzen nuen kur-
tso bat, baina ezer ez nuen ulertzen! 
Ordura arteko estrategiek ez zida-
ten balio. Ezpainen mugimenduek 
ez zuten balio, suposizioek ezta ere, 
tonalitate ezberdinak ziren. Parale-
loki, gorren arteko topaketa batera 
gomitatu ninduten. Zeinu hizkuntzan 
zebiltzan, ni interpretearekin nin-
tzen eta entzule bakar honek nirea 
itzultzen zien eta haiena itzultzen zi-
dan. Deseroso sentitu nintzen. “Ez 
duzu estakururik, ikas ezazu”, erran 

zidan batek. Aldaketa unea izan zen. 
Coming-out (armairutik ateratzea, 
ingelesez) bat izan zen, harrigarriki 
betidanik izandako identitatearena.  

Eskerrak artea hor zenuela.
Prozesu honek guztia inarrosi zi-
dan. Sendatu beharreko umea nin-
tzen. Guztia entseatu zuten gurasoek, 
Mont Royal igo genuen pazko egu-
nez, iguzkia esnatu aitzin, iturriko 
ur benedikatua belarrietan ezartze-
ko. C’est tombé à l’oreille d’un sour-
de [Gor baten belarrietara iritsi da, 
euskaraz] komikia idazteak lagundu 
zidan mezu horretarik bereizten. 

Alde politikoa du.
Gortza eta audismoa nozioak des-
kubritu nituen. Gortza edo deafhood 
nozioa 2003an plazaratu zuen Paddy 
Ladd ikerlariak, dimentsio patologi-
koa duen gortasunarekin ezberdin-
tasuna egiteko. Existentzia ikuspe-
gitik, kidetasuna azpimarratzen du 
gehiago, baina ez baitezpada alde 
boluntaristatik, baizik eta zapalduen 
aldean egotetik, istorioak modu be-

interpreteei esker ona

“entzule familia batetik nator, gorren 

%90aren gisara. Zazpi urtetan ohartu 

ziren nire gortasunaz. lau maila daude: 

arina, ertaina, gogorra eta oso gogorra. 

Ni erdi aldean nago, soinu apalak entzu-

ten ditut baina ez meheak; hots, bokalak 

bai baina ez kontsonanteak. ezpaine-

tan irakurri eta suposizioak egiten ditut, 

gaiaren arabera, aldapa, harrapa ala Ka-

nada erran duen asmatuz. oso akigarria 

da. ordu pare bat gehiago lo egin behar 

dut interpreterik gabe entzuleekin pasa 

badut eguna.”

Gortasuna ukatzetik elkor identitateaz harro izaterainoko 
bidea egin du Véronique leduc artista, militante eta 
unibertsitariak. ez du bide erraza izan, barrenak inarrosi 
dizkio prozesuak eta guztia kontatzeko denbora 
hartu du. leducen bidez, gorren errealitateaz ikasten 
dugu, baina batez ere gure jendarteaz, entzumenean 
oinarrituriko gure sistemaz. Hots, audismoaz, 
fonozentrismoaz eta entzule gisa ditugun pribilegioez.

“entzumenak gidaturiko 
jendarte batean gara eta 
ezer ez dugu eskuragarri”

   JEnoFA BErHoKoIrIGoIn

   nAtHAlIE SAInt-PIErrE

G o r r a,  e ta H a r r o

Véronique Leduc
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rezian biziarazten dizkigulako. Tesiaren 
galdera nuen: nola eraiki ditzakegu gor 
izaeraz perspektibak, gure hausnarke-
ten arrastorik ez baldin badugu? Gogoe-
ta gehienak ahozko hizkuntzetan idatzi-
rikoak ditugu, usu entzuleen gogoetak 
izaki. Imajinatu euskaldunez idatziriko 
guztia frantsesez edota espainolez ida-
tzia balitz? Ez luke funtzionatuko, hiz-
kuntzak egiten gaitu, toki bat ematen 
digu munduan. 

Audismoaz hitz egin dezagun.
Entzuten dutenei eta hauen jardue-
rei balio gehiago ematen dion sistema 
dugu. Bortizkeria anitz daude. Konpli-
mendu gisa ongi mintzo naizela diote-
nean edota belarritako tresna berria ka-
sik ez dela ageri zehazten didatenean, 
zer erran nahi du? Sendatu ala gorde 
beharrekoa dela. 

Ez gara kontziente.
Elkor izaera osoki onartzen dutenek 
zeinu hizkuntzaz komunikatzen dute 
gehienetan. Aldarrien entzunarazteak 
erran nahi du hizkuntza berean gabil-
tzala. Autoktono eta Kanadaren arte-

ko berradiskidetze prozesuan urratsak 
eman badira autoktono lider batzuk 
ingelesez edota frantsesez hitz egitea 
onartuko dutelako da. Gure kasuan ez 
dugu beti aukerarik eta ez dute zapal-
tzaileek interpreteen pagatzea eraba-
kiko. Beraz elkorroi dagokigu mezua 
entzuleei helaraztea, baina bide konple-
xua dugu. 

Ezinduak ez, baizik eta gutxiengo 
linguistiko.
Elbarritasunaren perzpezioa aldatu da 
denboran zehar, baina orokorki ikus-
pegi medikala da beti nagusi, desgaita-
suna pertsonaren baitan dagoela dion 
ikuspegia. Alderantziz, urritasuna jen-
darteak eragin mugetan dagoela dioen 
modelo soziala dugu. Entzumenak gi-
daturiko jendarte batean gara eta ezer 
ez dugu eskuragarri. Elbarritua naiz 
koklea ezberdina dudalako? Ez badute 
hizkuntza mintzo, etorkinak elbarri-
tuak dira? Guk ere gure hizkuntza eta 
kultura ditugu. Gure hizkuntza aitor-
tua izanen den egunean, agian gehiago 
izango gara ikuspegi sozialetik elbarri-
tu definitzen.

Manifestu bat idatzi duzue.
Fonozentrismoaren deseraikitzearena, 
dozena bat artisten artean idatzitakoa. 
1989ean jada atera zuten Deaf View Ima-
ge Art manifestua Washingtonen (AEB), 
baina esentzialista zitzaigun eta guk ar-
tearen munduan dagoen audismoa dese-
raiki nahi genuen.

Musikaz bi hitz?
Musika musatik dator, inspiraziotik eta 
erritmotik, baina gure jendarte fono-
zentratuan soinuari mugatu dugu. Alta, 
erritmoa bisuala izan daiteke, bibrazioak 
ere baditu. Gorrok harreman ezberdina 
dugu musikarekin, bibrazioak gozatzen 
ditugu. Musika sorkuntzan ere gara. 

Azken mezu bat entzuleei?
Kontzientzia hartzetik hasten da guztia. 
Entzulea naiz eta pribilegioak ditut. En-
tzumena dudala? Bale, zuria naizen gisara. 
Arrazismoa ez da bakarrik pertsona arra-
zializatuen kontua, zuritasunaz hitz egi-
nez zaio arrazismoaren aurkako borrokan 
guztiei toki bat ematen. Kontzientzia har-
tuz gero hitz egin dezakegu justizia sozia-
laz eta idealean aliatu postura hartzeaz. 

ArtEAn dAgoEn AUdisMoA dEsErAikitzEko dEiA LUzAtzEn dUEn MAniFEstUArEn izEnpEtzAiLE dA LEdUC.
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kronikA sEriosA EgitEko

BidALi zUrE HArrikAdAk:  BErAnDuEGI@ArGIA.EuS

Zapa eta pusa!

Nire argudioak, 
txit gorena

Maiatzak1: Bost eguneko 
zubia hartu du LAE 
sindikatuko liberatu batek

"ikusten? Arrazoia guk geneukan", 
adierazi dute sistema iraultzeko botoa 
eman ez dutenek eta botoa eman dutenek

SArEAn ArrAntZAtuA

“Maiatzaren 1a asteazken ustel batean 
egokitzeak ez dauka ez hanka ez bu-
rurik”, azaldu digu Igor Olerkin LAEko 
sindikalista liberatuak. “Ezin running 
egitera Pirinioetara joan, ezin manifa 
ondoren hiruzpalau ardo edan bihara-
munari beldurrik izan gabe… Bizikle-
tan kilometrotxo batzuk egin ditzaket, 
Txorieneko nutrizionistaren errezeta-
ren bat egin, Instagramera nire zaku-
rraren argazki pare bat igo… baina hor-

tik aurrera, kia! Horregatik erabaki dut 
maiatzaren 1eko zubiari formakuntza-
rako egun sindikalak gehitu eta Kubara 
etortzea. Autokarabana barkuan sar-
tuta, hori bai, hoteletan lo egitea oso 
neoliberala da-eta. Gure enkargatua 
ere, PNVko potrozorri galanta bera, he-
mendik dabil. Zera, bihar Champions 
League-ko partida ikustera joango gara 
elkarrekin taberna batera. #PostAiete 
garaiak, badakizue… 

Joan den igandeko Espainiako hautes-
kundeen emaitzak baloratzeko pren-
tsaurreko bana egin dute abstentzioa-
ren aldeko eragileek eta ezkerreko 
aukeraren batentzat botoa eskatu dute-
nek. Bi prentsaurrekoetako adierazpe-
nek hitzez hitz gauza bera esaten dute, 
itxuraz planteamendu antagonikoak zi-
tuzten arren; eta biek baieztatu dute 

euren aurreikuspenak bete direla, "ez 
beste horienak". Baieztapenok entzun-
da eta Espainiako erregimenaren eta 
kapitalismoaren amaiera berehala eto-
rriko direla baloratuta, Beranduegiren 
kazetari bat Gasteizko kaleetara atera 
da jendearen iritzia jasotzera. Gauza bat 
ziurtatu dezakegu: San Prudentzio egu-
naren ajeak irabazi ditu bozak. 
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#UtziArgiaBakean

Hizkuntz 
eskubide baten 

urraketaz 
informatzeagatik 

epaituak

azoka.argia.eus

15 € 
AZOKAN

SALGAI!

 4€ Bidalketa gastuak



Leurtzako urtegi inguruan
anfibioak eta narrastiak 

EzaGutzEko txanGoa

lEurtzako urtEGia
informazio gunea

maiatzak 18
10:30-14:00
larunbata

Biologoak gidari:

iñaki sanz azkuE
andEr izaGirrE EGaña
anfibio eta narrastietan adituak eta 
aranzadi zientzia Elkarteko kideak

Oharrak:
Ezinbestekoa da izena ematea.
adin guztientzako egokia. 
amaiera atsedenlekuan emango zaio:
eraman etxetik bazkaria.

izEn-EmatEa
kopuru mugatua: 35 pertsona
argiak100urte@argia.eus

BABEsLEAk:


