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(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZAK DIRUZ LAGUNDUA)

Doan eta libre

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

Lizentzia hau soilik ARGIAren
edukientzat da baliagarria,
baliteke beste testu eta argazki
batzuk lizentzia hau ez izatea.
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G7-aren aurka
bestelako mundu
baten alde

SAILAREN IZENA І 5
Munduko zazpi herrialde aberatsenetako ordezkariak Biarritzen bilduko diren egunak
geroz eta gertuago daude. Eragile sozial eta sindikalak egun horietarako motorrak
berotzen ari dira, horren lekuko asteburuan Hego Euskal Herriko hiriburuetan
G7 EZ plataformak eginiko manifestazioak. Eredu sozio-ekonomikoaren aurrean
alternatibak badituztela eta Trump eta enparauak Euskal Herrian ez direla ongi
etorriak adierazi dute. Ikusi beharko da Euskal Herriko eta Hexagonoko eragileak,
elkarlanean, gai diren ekaitz perfektua antolatu eta elite honi ezusteko bat emateko.
dani blanco

Lander Arbelaitz Mitxelena
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6 І PANORAMA

@HamaikaTb-k umorezko
saio bat estreinatuko du
uztailaren 15ean... ETBn ez
dago umorezko saiorik.

@urtziurkizu

Iñigo Aranbarri (Berria)

ecuador etxea

Buenaventura Durruti
etxean dago, harrikoa
egiten eta ume-zain, bi
lagun heldu zaizkionean
bisitan. Bat adar jotzen
hasi zaio: "Zer habil?
Horiek emakumeen lanak
dituk!". Eta erantzuna,
braust: "uste baduk
anarkista batek tabernan
egon behar duela andrea
lanean delako, esan
nahi dik ez duala pitorik
ulertu".

Sanferminetako
bortxaketa
sexu erasotzat jo du
Gorenak
amaia lekunberri

@inhigoaranbarri -ren
artikulu bakoitzaren
balioak, berak
bakar-bakarrik, jada
gainditzen du @berria -ren
ale bakoitzaren prezioa
#esanbeharnuen.

@enazjosebarandi

Lurra lantzen
duenarentzat bada,
espainiar eta italiar
lurrak jatorri afrikarreko
migranteentzat dira
#Huelva #Nafarroa #Nijar
#Apulia. Borroka ez da
delitua: #AbdenabiLibre
eta gurekin!

@oeebizkaia (Ongi Etorri
Errefuxiatuak Bizkaia)

Ekainak 30, 2019

H

ilaren 21ean Espainiako Auzitegi Gorenean egindako berrikusketan Isabel
Rodriguez Fiskalak argi defendatu zuen akusazioen postura, gertatutakoa
sexu erasotzat joaz. Rodriguezen arabera, 2016ko Sanferminetako talde
bortxaketan indarkeria erabili zuten erasotzaileek, eta hargatik sexu abusu ordez
sexu erasotzat kalifikatu zuen gertakaria. Rodriguezen arabera “bortxaketa jarraitua” izan zen, indarkeria tarteko. "Ez dago biktimaren onespenaren arrastorik;
akusatuek ez zioten ezer galdetu, eta beren presentzia eta jarrera hutsarekin, biktima makurrarazi zuten", adierazi zuen.
Horrez gain, azpimarratu zuen emakumea atari batean sarrarazi zutela, beldurra eragiten zuen giroan eta defendatzea ezinezkoa zuela. Bost gizonek erasotzen
ari ziren emakumeari telefonoa kendu eta SIM txartela lurrera bota zutela azpimarratu zuen, ondokoa adieraziz: "Oztopatu egin nahi izan zuten biktimak laguntza
eskatzeko zeukan modu bakarra". Hala bada, auzipetuei zigorra gogortzeko eskatu
zuen: bederatzina urteko espetxe zigorra hemezortzira igotzearen alde agertu zen.
Auzipetuen defentsak absoluzioa eskatu zuen beste behin, "adostutako sexu
harremanak" izan ziren argudioari eutsiz. Akusazioko abokatuak erantzun zion
isilik geratzea ez dela onespen seinale, eta ezezko esplizitu bat ez dela beharrezkoa gertakaria bortxaketa izan zela ondorioztatzeko. "Biktima bati ezin zaio jarrera heroiko bat exijitu, halako egoera arriskutsu batean", gaineratu zuen Fiskalak.
Epaileek, aldeek esandakoak entzun ostean, sententzia eman zuten. Ia hiru urteko auzibidearen ostean, kasuaren norabidea aldatu eta talde bortxaketa sexu
erasotzat jo zen, ez sexu abusutzat. Jose Angel Prenda, Antonio Manuel Guerrero,
Jesus Escudero, Angel Pozas eta Alfonso Jesús Cabezudo bortxatzaileek hasierako
espetxe zigorra biderkatzen duen zigorraldia bete beharko dute.
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GAIZKI ERRANKA

Zalantzak

ez hanka ez buru
ADUR LARREA

www.adurlarrea.com

Santi Leoné

E

z dakit saioa bera telezaborra zen; gaia telezaborra zen.
Aspaldiko saio batez ari naiz, artean gazte nintzeneko batez. Tertuliako kide batek argudiatu zuen ezin zela telebista
mota hori definitu, ez zela horrelakorik, berak bederen ez zekiela telezaborra zehazki zer zen. Horrelako arrazoiak eman zituena telezabor ekoizle ezaguna zen; beraz, haren zalantza teoriko
guziak desagertu egiten ziren zer zen ere erraten ez zekien hori
egiteko tenorean. Edo beharbada bazekien, baina etiketak molestatu egiten zuen.
Espainiako hedabideetan antzeko nahasmen epistemologikoan daude murgilduta izena latinez duen alderdi bati dagokionez. Faxista ote da? Ez, bada; faxismoa bertze gauza bat dela azalduko digute telebistan. Eskuin muturrekoa? Ines Arrimadasek
berriki argitu digu beti arrazoia duen egunkari –kontserbadore?,
antidemokratiko?– konstituzionalista batean alderdi ultrakontserbadorea dela. PPrekin eta Ciudadanosekin nahasita, pasta
gozo bat sortzen da, edozein demokratak aise irensteko modukoa, zentro-eskuina izenekoa.
Bertze alderdi batzuekin, berriz, hedabideek ez dute den dudarik ñimiñoena ere sekulan izan. CUPekoak erradikalak izan
dira beti, Podemosekoak bolivarianoak eta ezker abertzalekoak,
gaztelaniaren aberastasuna zer den, ETAzaleak, terroristak
edota hiltzaileak.
Egun hauetan, Javier Esparza UPNko hautagaia telebista guzietan ibili da kontatzen EhBilduren jarlekuak "odolez blai"
daudela. Urte batzuk dira ezker abertzalea ETAtik urruntzen eta
eragindako sufrimendua aitortzen hasia dela. Urte batzuk dira,
orobat, PSOEko buruzagi bat han-hemenka dabilela "iradokitzen" bera izan zela GAL antolatu zuela. Frogak froga, sozialisten
jarlekuetan odolik ote den zalantzagarria da oraindik kazetari
anitzendako. Izena latinez duen alderdi hori zer ote den bezain.

“festak ez du makrotik ezer,
mikroan aldiz denetarik"
ane gebara, Gasteizko Alde Zaharreko jaiez:
"Auzoko jai ezberdinak dira. Ohituak gaude auzoko jaien erdigunea
txosnak eta kontzertu handiak izatera. Zaharraz Harro!k ez du
horrelakorik, baina baditu gauza asko auzoko hamaika tokitan. Saiatzen
gara Alde Zahar osoan egiten jaiak. Ez du makrotik ezer, mikroan aldiz
denetarik. Astelehenetik igandera auzoko txoko asko pizten ditu".
argia.eus (2019/06/24)
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analisia

Harnecker,
gure maisu
antikapitalista
juan mari arregi
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bizilagunekin

I

rakurle gazteen gehiengoari Marta
Harnecker txiletarra ezezaguna egingo
zaio. Gazte izan ginenontzat eta 60ko
eta 70eko hamarkadetan gure Herriko
borroketan konprometitu ginenontzat,
ordea, maisu antikapitalista izan zen.
Ekainaren 15ean hil zen, baina heriotzak
haren bizitza, konpromisoa eta irakaskuntzak gogorarazi dizkigu. 82 urterekin utzi gintuen Vancouverren (Kanada).
Pinocheten estatu kolpeak erbestera
eraman zuen, lehenik Kubara eta gero
Vancouverrera.
Kazetaria, psikologoa, soziologoa eta
ekonomista, intelektual komunista iraultzailea izan zen. Marxismoari buruzko
liburuak idatzi ez ezik, militantziaz borrokatu zen Herria kapitalismoaren zapalkuntzatik askatzeko. Horregatik, Castro, Chaves, Evo Morales, Maduro eta
antzeko iraultzaileak, hala nola langile
mugimenduko liderrak eta Europako
zein Euskal Herriko ezkertiarrak, bere
ideien eta inteligentziaren zordun dira;
baina batez ere bizitza aktibo, iraultzaile
eta solidario eredugarri bat eraman zuelako izan behar dugu gogoan.
Louis Althusser pentsalari marxistaren dizipulu izan zen, eta pedagogiarako
zuen gaitasunari esker, asko izan ginen
bere lanetara jo genuenak –batez ere
“Materialismo historikoaren oinarrizko
kontzeptuak” (1969), “Kapitala: funtsezko kontzeptuak” (1971) eta “Herriak armetan” (1973)– nazio eta klase borrokaren eremuan mugitzeko. Bere liburuek
eta hezkuntza herrikoirako koadernoek
baliagarri izaten jarraitzen dute, zapalkuntza kapitalistatik askatzeko borrokan aritzeko prest den ororentzat. Gaur
egungoentzat ere maisu antikapitalista
eta solidarioa izan daiteke Harnecker,
gure belaunaldiarentzat izan zen gisan.
Eskerrik asko Marta, ez adiorik.

Tourist go home
amaia lekunberri ansola

Z

ementua landari nagusitzen zaion hirigunean, badirudi urtaroen igaroaz
ohartarazten duten adierazleak ere, geroz eta gehiago, naturarekin baino
gehiago porlanarekin dutela zerikusia. Hala gertatzen da behintzat udarekin.
Metropolian, tomatea edo berenjena landatzeko garaiaren helduera ez da izanen,
orokorrean, udaren iritsieraz jabetu arazten duena. Izan daiteke asfaltoa ere urtzen duen egun sargori horietako bat uda hemen dela nabarmentzera datorrena,
baina nago turista-oldea bilakatu dela adierazgarri nagusi azken urteetan.
Ez gaitezen erratu ordea: turista olatuak zerbaiten ondorio badira ez dira urtaro beroenarena, baizik eta gure bizitokien turistifikazio prozesuena—gentrifikazio prozesuekin lotura izan ohi dutenak—. Prozesu horiek zenbat eta bortitzagoak
izan, orduan eta zakarragoa bisitari olatuek eratzen duten itsasoa: lan prekarioen
areagotzea, pisu turistikoen ugaritzea, alokairuaren prezio igoera, bertako komertzioen itxiera, klase altuagoen poltsikoetara egokitutako kontsumo eskaintza,
behe klasearen kanporatzea, etab. Kapitala pilatzera bideratutako eta burgesiaren
interesetara egokitutako hiru-eredu neoliberala, finean.
Eredu horren hedapenaren arduraduntzat jo ohi dira jendarteko zenbait sektore, eta tartean dira turistak, hipster eta abarrekin batera. Lisa Vollmerrek Estrategias contra la gentrificación (Katakrak, 2019) lanean azaltzen duenez, baina, hiri
eraldaketaren beraren ondorio besterik ez lirateke, eta horiek erruduntzat jotzeak
benetan arduradunak direnak —inmobiliariak eta udalak kasu— bistaz galtzea
dakar. Horrekin batera, barneratzen zailagoa izan daitekeen beste kontu bat ere
azpimarratzen du Vollmerrek: egunerokotasunaren turistifikazioa ematen ari
dela, eta horren eraginez geure hirian bertan, ondoko auzoetara goazenean, ohartzeke autoktono izateari utzi eta turista gisa jarduten dugula sarri.
Turismoaren problematikari dagokionez daukagun paperaz hausnartzea ez
baita soilik atzerrira goazenean egin beharreko ariketa. Etxean geratzen garenean
ere, egiten dugun hiriaren erabileran erreparatzea komeni. Auzo bateko bizi mailaren gainetik dauden prezioak dituzten komertzio berrietan kontsumitzea edo
gentrifikazio prozesu betean den auzoan udalak antolatutako makro-ekitaldietan
parte hartzea gehiengoa miseriara kondenatzen duen hiri-ereduaren eraikuntzan
laguntzea baita, gauden tokian gaudela. Turista atzerritarrari ezer aurpegiratu
aurretik, beraz, ez legoke soberan geure hirian turista ez garela ziurtatzea. Gentrifikazioaren ondorioz noizbait kanporatuak izatekotan, pareko pareteko Tourist go
home esaldia ez dadin ironiko izan.

PANORAMA І 9

Unai Hualderen
lehendakaritzak,
Chivitererena
errazten du
Xabier letona

EH Bildu ere mahaian
Muinean den auzietakoa da PSNk EH
Bildurekiko egiten duen itxurakeria.
Ohiko bizitza instituzionalean hamaika aldiz hitz egiten du honekin,
hainbat gaietan bat etorriz gainera.
Orain, ordea, PSN EH Bildu baztertzen ari da edozein elkarrizketatik.
Bere esku zegoen, halaber, EH Bildu Legebiltzarreko Mahaian sartzea
oztopatzea, baina azkenean ez zuen
trabarik jarri eta Maiorga Ramirez
sartu zen bildutarren ordezkari gisa.
azken epea: abuztuak 26
Negoziazioek, beraz, abuztuaren 26ra
arte jarraitu ahal izango dute. Ordurako akordiorik ez badago, berriz hauteskundeak errepikatuko lirateke.

Murtaja Qureiris. 14 urte zituenetik dago
preso Saudi Arabian eta 18rekin epaitu
dute. Fiskaltzak heriotza zigorra eskatzen
zuen berarentzat, baita bere gorputza gurutziltzatzea eta zatikatzea ere. Azkenean
hamabi urteko zigorra ezarri dio epaitegiak.

@artisans_paix

Ekainaren 19an eratu zen Nafarroako Legebiltzarra eta honekin batera
Legebiltzarreko Mahaia. Geroa Baiko
Unai Hualde hautatu zuten bigarren
bozketan bere koalizioa, PSN, EH Bildu, Ahal Dugu eta Izquierda-Ezkerraren 30 botoekin. Hautaketa honekin
arnas pixka bat hartu du Maria Chivite Nafarroako Gobernuko lehendakari
izendatzeko negoziazioa prozesuak.
Udalen eraketan PSNk alkatetza ugari
Navarra Sumaren esku jarri ondoren,
saioa oso egoera larrian gelditu zen.

ikatz mehategia ixteko ekintza zuzena
KLIMA ALDAKETA. Ende Gelände mugimenduak deituta, Alemanian beste behin ere
adin guztietako ekintzaileak mobilizatu dira Europako ikatz meategirik handiena
gelditzeko. Bost zutabetan antolatutako 6.000 lagunek ekintza zuzenaren bidez trenbideak okupatuz eten dute produkzioa asteburu osoan. Bitartean, herrialde bereko
Aachen hirian, klimaren alde 40.000 lagun atera ziren kalera.

iheslariak munduan

70.800.000
Iheslarientzako Nazio Batuen Goi Agintaritzak
argitaratutako Tendentzia Globalen
txostena-ren datuak dira, munduan gerratik
eta jazarpenetik ihesi ari diren pertsonak

25,9 milio pertsona ziren ihesi 1998an.

Miguel Lopez Legazpi. Gure konkistatzaileen memoria kritikoa astintzen ari
den honetan, Balentin Tramón Sanpedrok norabide horretan idatzi du Miguel
Lopez de Legazpi: urrea, ohorea eta ebangelioa liburuxka.

JOSU URRUTIKOETXEA. Parisko Dei Auzitegiko epaileak hilaren 19an kontrol
judizialpean libre utzi ondoren eta La
Santé espetxetik libre ateratzekotan
zela, Espainiaren Euroagindu batekin espetxean mantendu zuten.
Ekainak 30, 2019
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AEB, Israel, Saudi Arabia, Iran...
Omango Golkoan nor ari da
petrolio-ontziei erasotzen?
Maiatzaren 19an lau petrolio-ontzi leherkariz matxuratu zituzten
Fujairah hiriko portuan, Emirerri Arabiar Batuetan. Ekainaren
13an beste bi eraso eta sutu zituzten Omango Golkoan. Nor dabil
gerra probokatzen? Geopolitika aferetan beti kontutan hartzekoa
–eta nabarmen AEBen aurkakoa– den Moon of Alabama blogak
plazaratutako “Trumpi bere kontra bihurtu zaio Iranen aurkako ‘Presio
Maximoa’ kanpaina” analisiaren pasarteak dakartzagu euskaratuta.
Pello Zubiria Kamino

E

kialde Hurbilean bezala Amerikako
Estatu Batuetan asko dira interesa
daukatenak Iranekin gatazka militarra pizteko. Horien arteko gehienak gai
dira ontzi zibilen kontrako eraso klandestinoak egiteko. Bistakoa zen AEBek Irani
egotziko ziotela erasoa. Baina Israelgo
analistek ere zalantzan jartzen dute azken erasoon erantzule Iran denik. Alemaniako Gobernuak susmoak ditu AEBek
erakutsitako bideoaren sinesgarritasunaz. Beste batzuek amerikarren kontakizunean kontraesanak ikusten dituzte.
Gezurrezko banderapeko eraso [false flag attack] baten erantzule izateko
hautagai probableena Israel da, noski.
Netanyahu lehen ministroak azken 25
urteotan nahastu ditu bazterrak Iranen
kontra. Sarritan mehatxatu du zuzenean
erasotzeaz, baina nahiagoko luke AEBek
egitea hori. Mossad Israelgo zerbitzu
sekretua gai da horrelako operazioak
egiteko, jakina baita Israelen urpeko ontziak arituak direla Arabiar Itsasoan.
Saudi Arabia estu hartzen dute Huthi
indarrek hegoaldeko bere mugetan.
Hauei laguntzen die Iranek. AEBek
Iran erasoko balute, saudiei arindu bat
emango liekete. Saudiek beren estatuaren gastuak finantzatzeko beharrezkoa
dutea petrolio upela 60 dolarren gainetik egotea. Prezioak igo arazten dituen
edozer ondo datorkie, petrolio-ontzien
kontrako erasoak barne. Jamal Khaxoggirekin erakutsi zuenez, saudiak
gai dira eraso klandestinoak burutzeko
erreparorik gabe.
Ekainak 30, 2019

Yemeneko krimenean saudien sozioa
Emirerri Arabiar Batuak dira, Mohammad bin Zayeden agintaritza gupidagabearekin. Bin Zayed da AEBen Iranen
kontrako politiken sustatzaile nagusietakoa. Blackwater [gerrako azpi-kontratista] konpainiako Eric Prince kontratatu zuen bere armada mertzenarioa
eraikitzeko. Prince AEBetako marine
izana da, itsasoan operazio klandestinoak burutzeko entrenatua; itsas-ontzien azpietan bonbak jartzen ikasten
dute marineek, preseski.
AEBetako lehendakari Donald Trumpek bere administrazioan sartu ditu Iranen gorrotatzen duten hainbat. John
Bolton Nazio Segurtasunerako aholkulariak urteak daramatza Teheranen
errejimena aldatzea aldarrikatuz eta,
ezaguna denez, armadako hierarkia katea saihesten du.
CIA ere hor dago. Duela bi urte operazio zentro berria osatu zuen Iran
erasotzeko, helburuokin: “Iran Mission
Centerrek bildu eta batean jarriko ditu
analisiak, operatiboetarako pertsonalak eta CIAren espezialistak agentziaren
ahalmen guztiak eskaintzeko, ezkutuko
ekintzak barne”.
Gezurrezko banderazko erasoak aspalditik dira AEBen gutizia. [Independentzia gerra piztu zuen] Boston Tea
Party kolonoek burutu zuten indiarrez
mozorrotuta. Gogoan duzue [Kuban Espainiarrei gerra deklaratzeko] Maine
ontziarena? Sekula gertatu ez zen Tonkineko erasoa [Vietnami gerra deklara-

tzeko]? Siriako Gobernua errudun egiteko AEBek ordaindutako ekintzaileek
prantatu eraso kimiko faltsuak?
Estatuez gain, badira arizale gehiago
Omango golkoan petrolio-ontziak erasotzen aritu ahal izan direnak. MEK-eko
mujahidinek Iranen kontrako erasoak
eginak dituzte, baina ez da talde bakarra.
Soilik azken bi urteotan Balutx taldeak
Pakistanekiko mugan, Ahvaz mugimenduko arabiar separatistak, Estatu Islamiarra, talde kurduak…
Aipatutako guztiek dauzkate motiboak
eta gaitasunak horrelako erasoak egiteko,
Iran utziz errudun. Horregatik, edonork
erantzun dezake “hara zer kaka zaharra!”
AEBetatik Pompeok esan duenean ezin
izan dela izan “Iran ez beste inor”.

Ni estu banabil,
orduan denok estu
Alabaina, jartzen baldin bagara Iraneko agintarien lekuan, konturatuko gara
oso posible dela beraiek izatea, Asia Times-ek justu egunetan Iranen estrategia
berriaz plazaratutako analisian esan
duen bezala: Irango goi kargu batek aitortu dionez, iraniarren helburua da
saudiei presio egitea hauek Trumpi eskatu diezaioten Irani presioa arintzea.
Tumpek bere presioa arintzea, ordea,
ez da aski irandarrentzako, hauek nahi
du AEBetako lehendakariak erabat ezabatu dezala ‘maximum pressure’ [presio
maximoa] kanpaina osoa… eta horretarako Iranek Trumpi berari bideratuko
dio bere presio osoa.

NET HURBIL І 11

‘Kokuka courageous’
petrolio-ontzi japoniarra
minaz lehertarazita
sutu zuten ekainaren 13an
Omango Golkoan.

Teherango goi mailetan iturri oso
onak dauzkan Elijah Magnierrek idatzi
berri du bere blogean: “Irango erabakitzaile nagusien oso hurbileko iturriek
errepikatu dituzte Hassan Rouhani
lehendakariaren eta Sayyed Khamenei
lider gorenaren nazioarterako aholkulari Ali Akbar Velayatik esandako hitzok: ‘Iranek ezin badu petroliorik saldu Persiako golkoan barrena, Ekialde
Hurbileko beste inork ere ezin izango
du petroliorik saldu’.
Ondo informatutako iturri honek
esandako gehiago: “Golkoan gatazka
arinduko da soilik Iranen kontrako zigorrak ezabatzen badira. Bestela, eraso
gehiago gerta daitezke eta tentsioak
gora egingo du. Iranek sufritzen badu,
mundu guztiak sufrituko du berdin. […]
Trumpek apustu egin du status quo honek jarraitzearen alde, baina Irani ez

zaio komeni, bere ekonomia gogor ari
baita sufritzen. Trumpen esku geratzea
litzateke zauri ekonomiko sakona zapiz
estali eta geldirik aguantatzea Trumpek bere lehenengo aginte aldia amaitu arte. Hori ez da gertatuko. Golkoan
tentsioa Trumpek sortu zuen itun nuklearra hautsiz, orain berak paga dezala
prezioa. Iranek ezin badu bere petrolioa esportatu, horrek esan nahi du gerrarako prest egon behar duela”. Alegia,
Iranek esaten diola Trumpi: “Presiorik handiena nahi baldin baduzu, hona
gure erantzuna”.
Egoera izugarri nahasi eta kontraesankorra da orain, bai Iranek eta bai
bere etsaiek interes taktiko berdinak
dauzkatelako. Bi aldeek nahi dute eskualdean gauzak gehiago berotzea. Ondorioz, seguru horrelako eraso gehiago
gertatuko direla.

Iranek kalkulatzen du Trumpek arriskua ikusi eta ohartuko dela horrelako
gatazka batek bere lehendakaritza pikutara eramango lukeela.
Kalkulatu behar dugu katua eta xagua bezala ariko direla datozen hamabi hilabeteetan. Trumpek bi aldeetako
presioak jasoko ditu. 2020ko udaberri
eta uda arte dauka bi aukeren artean
erabakitzeko tartea. Epe horretan, petrolio-ontzien gerra honetan istripu
gehiago ikusi beharko ditugu. Protagonista gehiegi daude horrelako erasoak
gertatzeko motiboak eta ahalmenak
dauzkatenak, denak ere erantzukizuna
gezurtatzeko prest. Horregatik da hain
arriskutsua egoera.
Honaino Moon of Alabamaren analisia. Kanpoan utzi ditu Errusia, Txina,
Europa... Eta denek daukate –daukagu–
asko jokoan Omango Golkoan. l

Ekainak 30, 2019

Ekainak 30, 2019

Iker Ibero
Existitzen ez diren munduen sortzailea

kosta egiten zait
desberdintzea zer den
errealitatea eta zer
birsortze digitala
Zertarako imajinatu ikustea baldin baduzu? Errealitate
birtualak begien aurrean jartzen dizkigu pertsonen
buruan baino ez dauden irudiak. Zer den egia eta zer den
ilusio digitala desberdintzea gero eta zailagoa da.
Iker Ibero gazte nafarra horretan da aditua.
reyes ilintxeta
dani blanco

Bideo-jokoen diseinua ez da ohiko
karrera. Zergatik hautatu zenituen
ikasketa horiek?
Txikitatik gustatu izan zaizkidalako bideo-jokoak, batez ere historikoak Age of
Empires edo Rome: Total War motakoak.
Gainera, ni baino urte bat zaharragoa
den nire lehengusina gradu hori ikasten
ari zen eta aukera polita iruditu zitzaidan elkarrekin ikastea.
Titulu ofiziala da?
Bai. Diseinu eta bideo-jokoen garapenerako gradua oso berria da eta orain hemen eskuratzen den titulua ofiziala da. Ni

lehenengo promozioetakoa izan nintzen.
Gure taldean hamabost ginen eta orain 60
ikasle inguru ditugu bi taldetan banatuta.
Zuk zer irakasten duzu?
3D Modelatu, Argiztatze eta Render teknikak. 3D modelatua da nire espezialitatea, alegia, edozein objektu hiru dimentsiotan egitea ordenagailuaren bitartez.
Teknika honen aplikazioak ugariak dira.
Bideo-jokoez gain, ondarearen berreskurapenerako edo zinema eta publizitaterako ikus efektuak egiteko erabiltzen
da. Gaur egun ikusten ditugun gauza piloa 3Dn eginak dira.

Zer-nolako esperientzia izan da
Madrilgo Ranchito enpresan lan
egitea?
Oso gustura izan nintzen. Enpresa itzela da. Ehun bat pertsona aritzen dira
lanean filmak, publizitatea, telesailak…
denetik egiten. Oso esperientzia ona
izan da. Ondoan urte askotako esperientzia zuen jendea nuen, eta izugarri
irakatsi zidaten. Han mundu osorako lanak egiten dira, baina, zalantzarik gabe,
gure lan entzutetsuena Game of Thrones-erako egin duguna izan da. Aurreko denboraldiko zazpigarren atala eta
honetako beste bi egin ditugu.
Ekainak 30, 2019
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Ikaragarria da zenbateko lana dagoen
sekuentzia bakoitzaren atzean. Pasatzen
duzu hilabete osoa gauza bat lantzen
zehaztasun eta detaile guztiekin eta bikain gelditzen da, baina gero pantailan
hiru segundo baino ez ditu irauten. Niri
asko gustatzen zait, eta orduak sartzea
ez da arazoa. Lan honekin Emmy saria
irabazi genuen eta Superlópez filmarekin
Ikus Efektuen Goya eman ziguten.

Iker
Ibero
Iriarte
oibar, 1994

Artisau lana da?
Bai, zalantzarik gabe. Sormen handiko
lana da.
Telesailaren arrakastaren gakoetako bat ikus efektuak izan dira, hain
zuzen ere.
Bai, zalantzarik gabe. Inoiz ez bezala
landu dira ikus efektuak hemen. Oso
lan zehatza da, oso garestia eta hori da
ikusleak eskertzen duena. Atal bakoitza film bat bezalakoa zen
eta dirutza ikaragarria inbertitu dute.

harrigarriak dira. Dagoeneko imajinatu
ahal duzun guztia 3Dn egin daiteke.
Gaur egun pentsatzen dugu hobeki ezin dela egin, baina gerta daiteke
hemendik urte batzuetara iritzi bera
ez izatea. Orain ere, duela hamar bat
urte egindako lanak ez zaizkigu horren
onak iruditzen. Bere garaian The Lord
of the Rings (Eraztunen Jauna) filma,
adibidez, izugarria izan zen eta orain
sinpleegia iruditzen zaigu. Guri gauza
bera gertatuko zaigu.
Hain aldakorra den alorrean,
etengabeko formakuntza
ezinbestekoa izango da, ezta?
Bai. Uda honetan, adibidez, argi ikusten
dut gauza berriak ikasi behar ditudala,
dena egun batetik bestera aldatzen ari
delako. Oso garrantzitsua da ikustea zer
berrikuntza ateratzen diren munduan
eta zure kabuz ikastea. Izan ere,
maila honetara iritsita, zaila
da ikastaroak edo antzekoak aurkitzea.

Nahita etorri nintzen

Bideo-jokoen diseinu eta garapen ikasketak Iruñean burutu
ondoren, telebista eta zinemako efektu bisualen masterra egin
zuen Donostian.
Madrilen bi urte eta erdi aritu
zen lanean Ranchito enpresa handian. Publizitaterako eta zinemarako hainbat lan egin zituen han,
besteak beste Game of Thrones
telesail ezagunerako. Berriki Nafarroara itzuli da, hemen eta hemendik lan egiteko asmoarekin. 3D
Navarra enpresa sortu du, Donostiako Oreka Interactive enpresako
partaide da eta Creanavarran, berak ikasi zuen Goi Mailako Diseinu
Zentroan, irakasle da.
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Etorkizunean
Eta nola egiten da
Nafarroara bizitzera,
nondik nora
zuen lana? Nondik
nahi nuena egitera eta
etorriko dira
hasten zarete?
bete-betean asmatu dut.
aldaketak?
Lehen pausoa mar ra z k i o n a e g i te a Ez da beharrezkoa kanpora Zinemako azken berrikuntzak ikusleada eta hori errefejoatea lan oso onak eta ren emozioak istorentzia gisa hartuta,
interesgarriak egiteko rioan integratzen ditu.
efektuak gehitu behar
Horrela, alde batera edo
dira eta nik bolumena
bestera garatuko da istoematen diet. Prozesu horioa ikuslearen emozioen aranetarako behar dituzu marrazbera. Ez dakit nola neurtuko dituzten
kilari onak eta ordenagailuan trebeak
emozioak: pultsazioak neurtuta, aurdiren programatzaile eta teknikariak.
pegiaren keinuak begiratuta, ez dakit…
Artea eta teknika bat eginik. Emaitzak

Iker Ibero І 15
Zergatik itzuli zinen Nafarroara? Ez
al da zailagoa hemendik lan egitea?
Nahita etorri nintzen Nafarroara bizitzera, nahi nuena egitera eta bete-betean asmatu dut. Ez da beharrezkoa
kanpora joatea lan oso onak eta interesgarriak egiteko. Guk egiten duguna
egiteko berdin dio munduko zein txokotan zauden eta argi nuen gustatzen
zaizkidan gauzak Euskal Herrian egin
nahi nituela. Gainera, nahiz eta hemen
bizi, ez dago arazorik beste edozein
tokitara joateko beharrezkoa denean.
Asko gustatzen zait mugitzea. Uda

honetan, adibidez, Madrilera joango
naiz film baterako lan egitera eta aldi
berean hurrengo ikasturteko eskolak
prestatzen eta hemengo proiektuekin
jarraituko dut.
Txikitan bideokontsolari itsatsita
egoten zinen?
Ez nuen gehiegi jolasten eta gaur egun
kasik ezer ez, denborarik ez dudalako.
Biolentzia ezinbestekoa da bideo
-jokoetan?
Ez dakit zergatik egiten duten horre-

la, baina imajinatzen dut bideo-joko
gehienetan indarkeria baldin badago izango dela jendeak hori eskatzen
duelako. Dena den, badira jokoak eta
jokoak, batzuk oso probetxugarri eta
hezigarriak dira eta beste batzuk, aldiz,
ongi pasaraztea dute helburu eta kito.
Ongi legoke bideo-joko hezigarri
gehiago egitea. Horren atzetik gabiltza
gure enpresan. Gure lehenengo lanetako bat izan da Iruñearen historia liburu
bat 3Dn eta elebiduna. Oraingoz liburu moduan dago, baina erabil daiteke
bideo-joko bat egiteko ere eta hori da
orain buruan daukaguna.
Zer da Eslaba herriko Santa Kriz aztarnategian egin duzuena?
Erromatarren hiriaren birsortze birtuala. Betidanik gustuko izan ditut historia eta arkeologia. Gurasoekin aztarnategi eta gaztelu asko bisitatu ditut
txiki-txikitatik eta nire moduan imajinatzen nituen toki horiek bizirik, iraganean bezala. “Zeinen ongi legokeen
denboraren makina izan, eta atzera
egitea”, pentsatzen nuen. Orain esan
dezakegu denbora-makina badugula:
birsortze birtuala. Orain 3D Navarra
gure enpresarekin lan polita egiteko
aukera izan dut Santa Krizen. Nafarroako Unibertsitatearen arkeologia atala
ari da indusketa lanak egiten eta haiek
egin ziguten enkargua Eslabako Udalaren eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin. Gaur egun soilik harri batzuk
baino ez dauden tokietan nolako gauzak zeuden ikusteko oso lagungarria da
birsortze birtuala. Jendeak eskertzen
du laguntza, izan ere guk bideoa Youtuben jarri ondoren, Santa Krizen bisitari
kopurua nabarmen handitu da. Uste
dut oso tresna indartsua dela eta erabili behar dela kultura zabaltzeko, ez
soilik denbora-pasa gisa.
Museoetan erabiltzen dira teknika
horiek?
Museoetan eta kultur guneetan, oro har,
oraindik ez dira gehiegi erabiltzen eta
oso erabilgarria da birsortze birtualaren bidez erakutsi ahal delako pieza bakoitza bere testuinguruan. Irudi errealisten bidez azaldu daiteke nolakoa zen
objektu hura eta nola erabiltzen zen edo
zertarako egin zuten. Ikusleek hori dena
begien parean izan dezakete mugikorrera jaitsitako aplikazio baten bidez edo
erakusketa aretoan jarritako pantaila
batean irudiak erakutsiz.
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Behar handiak ditugu Euskal
Herrian alor horretan?
Daukaguna berritu behar dugu, eta
ukitu teknologikoa eman gure garaira
egokitzeko. Teknologia hori ez da garestia, beste edozein gauza garestiagoa
da, gertatzen dena da oso berria dela,
eta berrikuntza guztiekin bezala, hasieran kosta egiten da zabaltzea. Ikusleari,
bisitariari, lan zehatza eta aldi berean
erakargarria eskaini ahal zaio.

Gure enpresan erabateko errealismoa
lantzen dugu. Hori da gure ezaugarri nagusia. Gure marka. Lantaldean historialaria, arkitektoa, marrazkilaria, drone
teknikaria eta muntaketa teknikariak
ditugu, eta egiten ditugun birsortzeak
guztiz zientifikoak dira, erabat fidagarriak. Horregatik, lanok egokiak dira
museoetan, irakaskuntzan edo turismo
ekimenetan erabiltzeko. Birsortze digitala historialariaren eta ikusleen arteko
zubi irudikatzen dut. Tresna oso ona da
jakintza komunikatzeko. Orain Gipuzkoan eta Nafarroan sei proiektu ditugu
esku artean, zenbait gaztelu eta baselizen ingurukoak.
Gaztetxoentzako bi ikastaro eman
behar dituzu Iruñeko Planetarioan
ekainean eta abuztuan. Zertaz?
Bi tailer dira. Lehenengoan ilargia egingo dugu 3Dn. Aplikazio baten bidez markagailu bat irakurriko dut eta horrela
sortutako ilargia jarri ahal izango dugu
nahi dugun tokian. Bigarren tailerra
abuztuan emango dugu, lehen astean
gaztelaniaz eta azkenekoan euskaraz.
3D eta Errealitate Areagotuaren tekno-
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logiak erabiliz gazte bakoitzak bere espazio-ontzia diseinatuko du eta Unity
programarekin sakelako gailuentzat
edo tabletentzat erabilgarria izango den
aplikazioa sortuko dute.
Zer alde dago errealitate birtualaren
eta areagotuaren artean?
Errealitate birtualean betaurreko bereziak jantzi eta fikziozko irudi multzoa
ikusten duzu, eta areagotua, aldiz, nahasketa da, egiazko irudiari irudi digitalak
gehitzen zaizkio bata bestearen gainean
jarriz. Irudi horiek edozein euskarri digitaletan ikus daitezke betaurreko berezirik erabili behar izan gabe. Niri kosta
egiten zait jada desberdintzea zer den
errealitatea eta zer birsortze digitala.
Dena den, ez al du beldur pixka bat
ematen?
Arriskutsua izan daiteke, baina, berez,
oso tresna ona da. Laster errealitate birtualeko betaurrekoekin mila giro eta
mundutan murgilduko gara, non gauden
ere ahaztuko zaigu. Filmak beste modu
batez ikusiko ditugu: barrutik eta parte
hartuz, gainera.
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Korapiloak
askatzeko unea

U

ztailaren 2an eratuko da Europako Parlamentuaren diputatuen
ganbera. Zatikatze parlamentario
handiko testuinguruan, lehenengo aldiz
popularren eta sozialisten arteko koalizioak ez du gehiengorik izango. Halere,
Europa Berritu (Liberal eta Demokraten
Aliantzak hartu duen izen berria) koaliziora lotzea espero da gehiengo osoa
izango lukeen hirukoa osatuz. Horrez
gain, bi hereneko gehiengo kualifikatuak
behar diren kasuetan hirukoak berdeekin negoziatu ahal izango du.
Ezkerretik Europako Parlamentua
moderatu da, Ezker Unitarioa/Iparraldeko Ezker Berdeak 14 diputatu eta sozialistek 32 diputatu galdu dituztelako
ezkerreko eta eskuineko zentristen mesedetan: Berdeak/Aliantza Libreak 23
diputatu irabazi ditu eta Europa Berrituk 37. Lehenengoen kasuan ekarpen
nagusiak dira Alemaniako, Frantziako
eta Erresuma Batuko berdeen emaitza
onak, bigarrenen kasuan La République
en Marché!–MoDem eta Erresuma Batuko liberal-demokraten gorakadak.
Eskuinetik Europako Parlamentua
zentrifugatu egin da euroeszeptikoen
igoeragatik. Popularrek 37 diputatu galdu dituzte eta Kontserbadore eta Erreformisten talde euroeszeptiko biguinak 16
(15 britaniarrak). Bestela, Nigel Faragek
zuzentzen duen Askatasuna eta Zuzeneko
Demokrazia taldeak diputatu bat gehiago eskuratu du Brexit-aren alderdiaren
emaitza onek Movimento 5 Stelleren ga-

Herrialdeen interes
nazional partikularrak
uztartzeko lekua izan da
Europar Batasuna, baina
kontraesankorrak izaten hasi
direnean euroeszeptikoek
hartu dute indarra.
Korapiloa askatzea ez da
erraza, nahiz eta bidea
argi egon...
lera konpentsatu dutelako. Hazkunderik
handiena baina, eskuin muturreko Identitate eta Demokrazia taldeak izan du 37
diputatu irabazita, horietatik 23 dira Italiako Lega Norden eserleku berriak.
Ez da kasualitatea Italian eta Frantzian
eskuin muturrak hauteskundeak irabazi izana. Bruselan egoitza duen Centre
for European Policy Studies-ek 1999tik
2017ra bitartean euroaren inpaktua zortzi herrialdetan aztertzen duen ikerketa
bat argitaratu du. Horren arabera, euroak
bi herrialdeen soilik sortu ditu onurak
ikerturiko epealdian: Alemanian 23.116
euro per capita aberastu dira eta Herbehereetan 21.003 euro. Kaltetuenen artean berriz, Frantzian 55.996 euro per capita pobretu dira eta Italian 73.605 euro.
Epe luzean sistema politikoak ez dira

Asier Blas Mendoza
EHU-ko irakaslea

legitimatzen prozedurengatik, emaitzengatik baizik. Adibide ona Europar Batasuna (EB) ez demokratikoa izan da. Populazioaren gehiengoak bizi baldintzak
hobetzen zituen bitartean euroeszeptikoak gutxi ziren, baina krisi ekonomikoa azaldu zenean eta EBaren erabakiak
herrialde eta klase sozial batzuk kaltetu
eta beste batzuei mesede egin zienean,
euroeszeptikoek gora egin zuten, bereziki kaltetu horien artean.
Herrialdeen interes nazional partikularrak uztartzeko lekua izan da EB, baina
kontraesankorrak izaten hasi direnean
euroeszeptikoek hartu dute indarra. Korapiloa askatzea ez da erraza, nahiz eta
bidea argi egon: interes desberdinen
arteko konbergentziatik interes orokor
eta komuna eraikitzera pasatu behar da.
Hurrengo bost urteetan federalizazioak
eta demokratizazioak aurrera egiten ez
badute krisia sakondu egingo da. Ez da
posible EBeko aurrekontuak Danimarkakoa baino txikiagoa izaten jarraitzea,
ez da posible bere erakundeak interes
nazional batzuk eta elite ekonomiko batzuen interesak defendatzea nagusiki.
Ezinbestekoa da integrazio eta orekatze
sozioekonomikorako bidea hastea eta
immigrazio politika bateratua adostea.
Hori guztia posible egiteko eta EBk bere
dekadentzia ondo kudeatzeko, geopolitikaren ikuspegitik AEBetatik emantzipatu
behar du. Bada garaia EBk bere interesak
lehenetsi eta defendatzeko, AEBen interesekin kontrajartzen badira ere.
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Heziketaren
belar txarrak
ANTTON OLARIAGA

Ane Ablanedo Larrion
IRAKASLEA

H

eziketa librea-n aditu gisa aurkeztu ohi banaute ere –edo beharbada horrexegatik– heziketa eta
askatasun kontzeptuak antagonikoak
direla adieraziz hasi nahi izaten ditut
gaiaren inguruko hitzaldi eta elkarrizketak. Haurrak modelatu nahi izatea askatasunarekin oso bateragarria ez dela
azalduz, baina horixe izanik heziketa
eredu guziek funtsean eta oinarrian egiten dutena, ezinezko bikotea osatzen
dutela heziketa izenak eta libre adjektiboak. Berez eta printzipioz.
Haurren izaera zizelkatzeko borondatea, apalagoa ala nabarmenagoa izaten ahal da heziketa ereduaren arabera.
Eta hezitzailearen ideologiak eta izaerak ere zerikusia handia dute, haurrarengan erauzi eta txertatu beharreko
ezaugarri psikologikoen kantitatea edo
multzoa definitzerakoan, esaterako.
Hala ere, ez dut uste parametro horien
arabera saiatu behar dugunik heziketa
eta askatasunaren arteko kontraesana
gainditzen. Arazoa ez delako haur baten
nolakotasuna gehiegi aldatu nahi izatea, aldatu nahi izatea baizik. Edo haurrengan obedientziaren balioa sustatu
nahi izatea –errebeldiarenaren ordez,
adibidez–, balore zehatz batzuk inposatzeko geure buruari ematen diogun
Ekainak 30, 2019

baimena eta aitortzen diogun zilegitasuna baizik.
Heziketaren afera neurri eta kualitate
kontu huts gisa planteatzea oso arriskutsua da, irizpide beti arbitrario, subjektibo eta kulturalen arabera erabaki behar
izaten delako adibidez, noiz den gehiegizkoa interbentzionismoa, zein diren
gazteengan sustatu behar diren kualitate psikologikoak, edo haurren zein jokabide eta izaera jo behar dugun sano edo
patologikotzat. Eta oso eztabaidagarria
delako, noski.
Aurrerakoiak garen hezitzaileoontzat,
dena den, geure burua justifikatzeko eta
zuritzeko modua ere eskaintzen digu
heziketa ulertzeko modu edo diskurtso horrek. Zirrikitu erraza eskaintzen
duelako, guztiok barnean dugun inertzia interbentzionista edo joera manipulatzailea, direktiboegia den heziketari
baino ez leporatzekoa. Autoritarioak eta
bideratzaileak diren helduak, errealitate
erreakzionarioetan baino existitzen ez
direla sinestekoa. Beti gugandik urrun,
noski. Behin ere ez guregan.
Heziketaren esentzia ez da gehiegi
aldatu, lehen bezala orain ere, helduak
baitio haurrari bere errealitatea inposatzen, horretarako erabiltzen diren
moduak dira batez ere aldatu direnak.

Gonbidapena eta motibazioaren bidez
lortzen da orain, garai batean autoritarismo eta koakzioaren bidez egiten zena.
Baina sakonean, berdin berdin segitzen
du helburu nagusiak. Helduaren gogoa
gailendu eta inposatua izan dadila, teknika gozoagoen bitartez modu errazago
eta eraginkorragoan lortua izango dena
gainera, beharbada.
Heziketa eta haurren askatasunaren
artean libratzen den gatazkak, heziketak
oinarri gisa ezartzen duen printzipio ez
oso etikoan du abiapuntua: haurrak utzi
egin behar diola den bezalakoa izateari,
beste batek hautatu, diseinatu eta ezarri duen moldeari egokitzeko. Hezi nahi
izatea da heziketaren esentziari berari
darion xedea, ezkutuko curriculumaren helburu ez aitortuen zerrendan toki
pribilegiatua hartzen duena. Bada, heziketaren arazoa ere horixe da: hezi nahi
izatea. Hezi egin behar dugula pentsatzea. Haurrak gure komenientziara manipulatzeko zilegitasuna bagenu bezala
jokatzea. Hezitzea erabat ekintza naturala eta neutroa dela barneratzea.
Haurren duintasunarekin bateragarri
bilakatuko bada, askatasunaren loratzea
eragozten duten belar zahar eta txar horiek behar dizkio helduak bere heziketa-molde partikularrari erauzi. Ea ba.
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Chomsky eta Hasankeyf
Iñaki Barcena
Ekologistak Mart xan
taldeko kidea

N

oam Chomsky. BBVA Fundazioak
munduko hizkuntzalari famatuenari Giza-Zientzien Saria (400.000
euro) eman dio. Saria apirilean eman zioten baina Chomsky ez zen Madrilera joan
eta omenezko ekitaldia Bizkaiko hiriburura ekarri nahi izan dute. Hona ere ez da
etorri. Chomsky bi arrazoiengatik ezaguna da. Guk, batxilergo ikasle garaian bere
hizkuntzaren teoriak ezagutu genituen,
gaztelaniazko testuetan, Fernando Lázaro Carreterekin batera. Ongi gogoratzen
dut, Benita, gure ama zenari, behin, 80ko
hamarkadan galdetu niola ea Chomsky
ezagutzen al zuen? Eta ezustekoa hartu
nuen baietz erantzun zidanean. Berak bai,
iparramerikar gehien-gehienek aldiz, ez.
NATOren aurkako kanpainan murgildurik luze egon ginen eta Chomsky, AEBetatik gure alde jarduten zuen intelektual
gutxienetarikoa zen. Hitzkuntzalaria izateaz gain aktibista anti-inperialista legez
(Vietnam, Timor, Palestina, Nikaragua
edo NATOren kanpainetan…) ari zen eta
kartzela barrutik bisitatu ere. Unibertsitatean eta diru-instituzioetan ez zaio
haren zintzotasuna horregatik eskertu.
BBVA. Duela gutxi Yayo Herrero lagun
ekofeministari irratsaio batean entzun
nion egungo zibilizazio eta sistema kapitalistaren ikur menperatzailea BBVA
gizon estiloa dela. Hots, berton “burgés

-blanco-varón-autónomo”-aren eredua
dela nagusi. Gustatu zitzaidan. BBVA
Euskal Herritik mundura barreiatu den
korporazio multinazional zapaltzaile nagusia, Iberdrolarekin batera. Eta horrek
euskal gizarte eragileen arreta berezia
eskatzen du. “Gure” transnazionalen
ekintzen kontrola, Paul Nicholson adiskide baserritarraren baimenarekin, eta
euren proiektu eta jarduera antisozial
edota antiekologikoen ardura dugu. Eta
batzuk ari dira lan hori egiten: bbvahiltzaile.blogspot.com.
Hasankeif. Kurduen “Gernika” kontsidera daitekeen hiri zaharra ur-arriskupean
dago aspaldiko partez. BBVA-k, Tigris
ibaiaren arroan eraikitzen ari den Ilisu
urtegia finantziatzen du eta nazioarteko mugimendu ekologistak, Mesopotamiako aktibistekin batera, diru inbertsio hori gogor kritikatzen du. Laister
ur-betetzea hasi nahi dute. Gure ardura
izan da horixe bera Chomskyri ezagutaraztea. Greenwash eta Gizarte Erantzunkizun Korporatiboa ederto maneiatzen
dituzte, baina ez dut ahalmen osorik.
CSIC espainarra edo EHUko udako ikastaroak finantziatzen dituzte baina ez
dute lortzen planetan zehar egiten dituzten triskantza sozial eta ekologikoak
ezkutatzea. Izugarrizko boterea dute…
baina ez osorik!

Guru gehiegi
EDU ZELAIETA ANTA
iRAKASLEA ETA Idazlea

Z

orionekoak gu: erabilgarri jarri
dute 5G-a. Hango eta hemengo adituek azaldu diguten moduan, telefoniaren bosgarren belaunaldiak sarearen hobekuntza nabarmena ekarriko du.
Ez omen da nolanahiko aldaketa izango.
Izan ere, dagoeneko zenbait lekutan irakurri duzunez, iraultza handia gertatuko
da arlo teknologikoan, industrialean eta,
areago, sozialean.
Urduri sumatu duzu inguruko zenbait
lagun, teknologiak (berriz ere) hankaz
gora jarriko duelakoan bizimodua. Alde
horretatik, geuk diseinatutako gailu elektronikoek bezain harrapatua gaitu haie-

kiko kontraesanak: egunerokoa errazten
omen digun teknologiak etengabeko aldaira-giroan zailduak gaitu hondarraldian. Gero eta maizago irakurria duzu,
baita erakunde mailako testuetan ere,
ziurgabetasunez bizitzen ikasteko gaitasuna garatu behar dugula. Hori ere irentsi
dugu, nonbait. Ñaka. Txukulun.
Ziurgabetasuna ziurtatua dagoen honetan, arrunt gustura eta harrigarriro
seguru dakuskizu hainbat jakintsu etorkizunaz. Horregatik, zuk telekomunikazioaz deus gutxi jakin arren, sakelakoan
esaldi bat partekatzea erabaki duzu:
“guru gehiegi nire gusturako”.
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Marka da gurea! ≠ Gurea da marka
Iñaki Murua
BERTSOLARIa eta
irakasle ohia

E

rrezilgo baserri batean euskaraz
ikasten aritutako euskaldun berriari, agurtzean, aitonak esana: “Hire
euskerea enteitzeko erdeaz ondo jakin
behar dik!”. Seguru asko, gazteak euskara batua edo garbiagoa zerabilkien eta
aitonak arrotz zitzaion dena erdaratzat
hartuko zuen…
Beste batean bi azpeitiar elkarrizketan hasi eta:
– Ze eitteik zuen seme gazteen horrek? Baa, hor ai dek ikasteei utzi ezinik.
– Ze aidepa ikasten oain? Intrepete
(Nonbait ezin ondo esan interprete).
– Zer dek hori? Ba hik esandakoa
honi esaten ziok eta honek esandakoa
hiri ta… hola.
– Aaaaa… ba oain bazekiat, gureen alkaguete esaten zaiok horri!
Goierrin hauxe albiste: Shopping night
egingo zela eta sorpresak (gehiago)
izango zirela, Food Truck-ak eta parkean
Chill out-a… Herriko dendari elkarteak
antolatzen zuen eta dirudienez, denda
ttikien biziraupena ziurtatzea helburu…
Eremu komertzial erraldoien erasoari
aurre egin asmoz.
Herriko jendea joango da denda horietara, ezta? Gazte zein gazte izanak?

Gurea zaintzeko, marka
gisan jartzeko ardurarik,
jarrerarik, gogoetarik
ez dugula uste dut, eta
horren ordez, konplexu
gehiegi! Espresio
horiek ingelesez ordez
gazteleraz baleude
erreakzio bera al genuke?
Gazteek ulertuko dituzte Shopping night,
Food Truck, Chill out… Ez dira alferrik
ari haurtzarotik ingelesa ikasten! Adintsuagoek eta bizitza egoera jakin batetik
kanpo direnek? Kale!
Komunikazio horren helburua, denda handien konpetentziari aurre egitea
ote? Haien estrategia berarekin, ingelesa
nagusi? Ala, bezero mota jakin bat erakarri? Eta aldendu?
Bezeroa atzerrikoa duten lantegiek,
errotuluak eta iragarkiak ingelesez

sasoikoa ...
bertakoa ...
NAFARROAKOA
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jartzea, bezeroak tokian berean produktua ikusteko eta lan moduak, instalakuntzak ezagutu nahia duelako, ulerterrazago zait. Halere, gu Holandara,
Alemaniara… enpresak ikustera joan
garenetan, bertako hizkuntzan zeuden
errotuluak, guri gazteleraz zein ingelesez egiten ziguten baina.
Gurea zaintzeko, marka gisa jartzeko ardurarik, jarrerarik, gogoetarik ez
dugula uste dut, eta horren ordez, konplexu gehiegi! Espresio horiek ingelesez ordez gazteleraz baleude erreakzio
bera al genuke? Ingelesez jarrita maila
jasoagoko, europarrago… sentitzen al
gara? Egiten al gaitu?
Emaitza bera da, ordea: gurea ordezkatu, gurea 2. mailako, gurea gorde, ezkutatu… Marka da gurea! Aldiz, gureak
behar luke marka. Euskaratik eta euskaraz!
Pedro Miguel Etxenike zientzialari
euskaldunak, esana da: “Ni 8-10 egunez munduan, hainbat hizkuntzatan
hitzaldiak eman eta entzuten arituta
etxeratzean, euskara behar dut neure
munduan sentitzeko”. Hain saritua eta
“hamaika” unibertsitatetan honoris causa denak dio hori. Eskertzen diot!
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Gudari bati

azken agurra
Francisco Pérez Luzarretak Gernika Batailoiarekin
borrokatu zuen Bigarren Mundu Gerran nazien kontra.
Bere errautsak Grave lurmuturreko (Gironda, Frantzia)
itsasertzean zabaldu zituzten.

1

Mauro Saravia

944an Kepa Ordokik brigada bat
sortu zuen Euskadiko Gobernuaren
aginduz, Frantziako Estatuan zeuden ideologia askotako euskaldunekin. Boluntario hauetako batzuek bazuten esperientziarik borrokan 1936ko
Gerran, eta Euskal Herria faxistengandik
askatzea zuten helburu, Mussolini eta
Hitlerrekin batera Francorekin ere amaituko zutelakoan.
Brigada hori frantziar gudarosteko
parte izan zen: “Gernika Batailoia” izena zuen. Medóc penintsulako (Gironda,
Frantzia) Grave lurmuturrean lubakituta
zeuden 4.000 alemaniarren kontra aritu
ziren 1945eko apirilaren 14tik aurrera.
159 gudari eta 26 erreserbistaz osaturik, alemaniarrak Garonako ezkerraldetik
kanporatu eta Arros gotorlekua bereganatu zuten, 200 lagun preso hartuta.
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Jose Ramon Aranberria, Antonio Arrizabalaga, Gotzon Arruti, Joaquin Atorrasagasti eta Francisco Pérez dira historia
horren protagonistetako batzuk. Bidean,
35 zauritu eta bost hildako: Juan Jausoro,
Felix Iglesias, Antton Lizarralde, Prudencio
Orbiz eta Antonio Mugika.
84 urte geroago…
2018ko abenduaren amaieran Francisco
Paco Pérez Luzarreta hil zen Beran. Aurretik
familiari azken guraria eskatu zion: “Nire
errautsen zati bat emaztearekin uztea nahi
dut, eta bestea Frantzian, Gernika Batailoiko burkideekin borrokatu nuen tokian”.
Hala, 2019ko maiatzean batailoi hartako
gudarien senide eta lagunek bidaia antolatu
zuten Pacoren familia lagundu eta borrokatu ziren tokiak eta bunkerrak ezagutzeko.
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Cote 40

Senideak eta lagunak memorialean elkartu dira. Monumentuak
Medòc-eko guda-egunak eta han
hil ziren 43 lagunak oroiatzen ditu.
Aurreko orrialdetako argazkian, bisitarietako bat Solac-etik
gertu dagoen bunkerreko barne
instalazioei begira.

Lore eskaintza

Francisco Pérez Luzarreta gudariaren ilobak lore eskaintza egiten
memorialean.
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Jean Paul
Jean Paul Lescorcek bisita gidatuan azaltzen du zer funtzio zuten bunkerrek.
Historialari frantziarrak hamarkadak
daramatza inguruko bunkerrak zaharberritzen. Jean Paulen gurasoek taberna zuten herrian eta 7 urterekin bunkerretara

joaten zen alemanei jan-edana ematera
gozokien truke. Bere kalkuluen arabera,
1941 eta 1943 artean Derrigorrezko Lan
Zerbitzuen bidez halako 350 eraiki zituzten kostalde horretako zazpi kilometrotan; “Atlantikoko Murruaren” parte ziren.

Hitlerrek 15.000 azpiegitura eraikitzea
agindu zuen aliatuen erasotik babesteko
–Norvegiatik Ipar Euskal Herriraino– eta
horretarako 400.000 lagun mobilizatu
zituzten. Gutxienez mila urte iraun behar
omen zuten.

Argazki
ezezaguna

Remy Lacaze ikerlariak senide eta lagunei erakusten
dizkie Gernika Batailoiaren
argazki ezezagunak.

Ikurrina

Gernika Batailoiko beteranoen zeremoniarako ikurrina Arroseko bateriako bunkerrean, “Maitasuna” jartzen
duen graffiti baten ondoan.
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Zauritua

Jose Ramon Atorrasagasti, Joaquin Atorrasagastiren semea, bere aita borrokatutako bunkerretan barrena. Joaquin Bilbokoa zen sortzez eta 18 urterekin ezker
besoan zauritu zuten guduan zebilela.

Gudaren
agerlekuak
Paco Pérez Luzarretaren
iloba paisaiari begira eta
bere osaba ibilitako hondarrezko tokiei so.
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Bi lagun
Ander Aranberria (ezkerrean) eta Antoine Arrizabalaga (eskuinean), Jose
Ramon Aranberria eta Antonio Arrizabalaga gudarien semeak. Gernika
Batailoiaren bala-kutxa originala dute
eskuan, Michelle Arroyo gudariak gordeta. MG-34 metrailadore alemaniar

Azken-nahia

Gudari zaharraren errautsak zabaltzen.

bati dagokion muniziorako kaxa da.
Memorialetako bisitetan begiradak
elkar trukatu baizik ez dituzte egin,
baina kaxa horrek hizketan jarri ditu
Ander eta Antoine, eta hala jakin dute
euren aitak lagun minak izan zirela.
“Gure aita Ondarroatik Iparraldera

joan zen hiru lagunekin, eta ondorengo borroketan haietako batek begia
galdu zuen”, dio Anderrek. Eta Antoineren erantzuna: “Gure aita ere Ondarroakoa zen eta zuenarekin batera
etorri zen ontzian, bera zen begia galdu zuena”.

Gernika Batailoiaren eta
bere txakur “Asta”-ren oroigarritzat
Paco Pérezek soinean eraman ohi zuen argazkia.
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28 І POLITIKA

Informazioan
oinarritutako boterearen
hegemonia krisian dago
Fito Rodriguez, irakaslea eta Idazlea
Gasteiz, 1955. Donostiako Egiako auzokidea. Madrilgo Complutense
Unibertsitatean Filosofia eta Letretan lizentziatu zen 1978an. EHU eta
UEUko irakaslea. Hezkuntza Zientzietan doktorea. Idazlea. “Fake News”-ak
ez dira atzo goizekoak (Utriusque vasconiae) saiakeraren karietara solastatu
gara: “Informazioa industria bilakatu da, baina informazioaren industriak
ezin du hierarkikoa izan eta ezin du guztia kontrolatu”, esan digu.
Mikel Asurmendi

Biblia hizpide duzu liburuan. Gu
berarekin hezi eta hazi ginen.
Zein generoan sailkatu behar da
erlijio liburu hori?
Biblia istorioen historia da, historia sakralizatua. Gauza bera da Korana. Horiek biak liburu bakarraren erlijioak dira.
Zergatia ulertzeko “Alexandriaren kontraesana” delakoa ulertu behar da. Alexandriako Liburutegia oso aberatsa zen,
eta hala izanda ere, lehenengo kristauek
egia guztiak Biblia-n zeudela esaten zuten. Euren ustez, ez dugu beste liburuen
beharrik. Are okerragoa, egiak Biblia-n
ez badaude, beste liburu guztiak kendu
behar ditugula zioten, egiak Biblia-n bakarrik egon daitezen. Horregatik erre zuten Alexandriako Liburutegia. Musulmanak –Koran zaleak– geroago heldu ziren
eta gauza bera egin zuten. Hau da, erlijioen liburuek egia bilatzen dute liburuen
idazketan. Idazketak “mundua irakurri
ahal izateko” aukera ematen digulako.
Gaur egunera etorrita, filosofiako hainbat korronte sortu dira, baina funtsean
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DANI BLANCO

Hans-Georg Gadamer filosofoaren interpretazioa balio zaigu: “Mundua irakurri”
behar dugu liburu bat balitz bezala.
Interpretazio horretan sakontzerik?
Gu mundu alfabetizatu batean hezi eta
hazi gara. Dena ulertzen dugu alfabetizazioaren ikuspuntutik. Antzinakoek hilobi zaharretan verba volens idazten zuten. Alegia, hitzak hegan egiten du. Guk,
alfabetizazioaren ikuspuntutik, hitzak
haizeak eramaten dituela ikasi dugu, pertsona benetan iraultzen duena hitz idatzia dela. Aldiz, “alfabetatu gabeko kulturetan”, ahozko kulturetan, hori guztiz
alderantzizkoa da. Hau da, haizeak hitzak
eramaten ditu edozein tokitara, haientzat
hitz idatziak ez du balio. Hitza hilobian
idatzita dago betiko, ahozko hitza aldiz
nonahira iristen da.
Gaur egunera etorrita…
Bi ezaguera mota horiek bizi ditugu gaur
egun: batetik, eguneroko bizitzaren ahozkotasuna eta bestetik idatzizko jarduna.

Bi ezaguera horiek uztartu dira garai digitalean, batik bat sare sozialak sortu zirenetik. Beraz, duela hamar urtetik hona
zeharo aldatu da informazioaren ezaguera eratzeko modua.
Heziketaren iturburura itzuliz,
Biblia-ra: pertsonok gezurraren
gainean hazi gara.
Bai. Gezurrari buruz oso gutxi ikertu da,
eta are gutxiago idatzi. Nik Jacques Derrida filosofoaren lana hartu izan dut
erreferentetzat. Alabaina, Derridaz gain
badugu ere Georg Simmel soziologo alemanaren lana. Harentzat, soziologian,
funtsezkoa zen gezurra kontuan hartzea,
gezurrean bizi garelako. Liburuan Derridari kritika egiten diot, nire motzean,
noski. Derridaren planteamendua da:
“Gezurra benetakoa izateko, berariazkoak izan behar du, alegia, gezurrak
nahita egina izan behar du, subjektibitate bat behar du”. Nik ezetz diot, gezurra
dela gure bizi-sistemaren aldagai funtsezkoetako bat, oinarria eta ardatza.

“Euskal telebista
ETBatzokia da”
Iñigo Urkullu
lehendakariaren “Ez zen
bidezkoa izan” lemaren
harian. Nola baloratzen duzu
ETBk horrelakoez zabaltzen
duen informazioa?
ETB akronimoa hartuz, ETB
ETBatzokia da. Adibidez: ekainaren 3an 40 urte bete ziren
Gladys del Estal Tuteran hil
zutela. Donostiako Egia auzokoa zen. Nik Gladys ezagutzen nuen, egun hartan han
nengoen. Biharamunean gure
beste lagun bat atxilotu zuten,
neska abokatua. Egiakoa zelako
eraman zuen poliziak eta hauxe galdetu ere: “Tu conocías a
Gladys?”. “Si, era una ecologista”.
Poliziak, berriz: “No. Era una
agente terrorista, venezolana”.
ETBk erreportajea egin zuen
gaiaren inguruan. Nik parte
hartu nuen, eta hauxe esan ere:
“Hemen inportantea da gogoratzea EAJ eta alderdi denak
zeudela energia nuklearraren
alde. Areago, estatuko indarrak eta estatuaren baliabideak
zerbitzu pribaturako erabili zituztela negozio bat babesteko,
zehatz-mehatz, garai batean
Iberduero zenarena, gaur egun
Iberdrola denarena. Horiek
proiektu pribatu bat babestu
zuten bitarteko publikoekin”.
Baina esandako horiek denak
ez ziren azaldu erreportajean.
Testu bakoitzak testuinguru bat behar du, baina ETBatzokia-ren bidez horiek ez dira
azaltzen.
Errelato bakarra nahi dute
agerrarazi.
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Zertan funtsatzen duzu hori?
Naturan, esaterako. Begira ditzagun animaliak edota landareak. Landareek itxura hartzen dute, gezurra erabiltzen dute
nolabait, erleek polinizazioa egin dezaten, haiek erakartzeko eta beren haziak
beste tokitara eraman ditzaten. Begira
lehoinabarrak ehiza egiteko zer-nolako
jantzia –larrua– garatu duen, naturan
kamuflatzeko. Baina, lehoinabarrak gezurrik sakatu nahi al du? Intentzionalitaterik al dauka? Ez. Bere burua eta espeziea iraunarazi behar ditu. Nahita ez du
inolako subjektibitaterik, ez du gezurrik
esaten, baina ehiza ere egiten du eta horretarako gezurra erabili behar du.
Gizakia non kokatzen dugu, hortaz?
Gu animaliak legez gezurrean bizi gara,
gezurra gure baitan baitago. Gizakiok
liburuetako erlijioen eta liburuetako
ideologien heziketaren ondorioa gara.
Horietatik ikasi dugunok, azkenean ikasten dugu fede mota bat lantzen, sinesten
dugu irakurtzen duguna.
Pertsonok egunean batez beste hamar El País edo New York Times egunkariek,
telebista edo irrati nagusiek esaten zutegezur esan ohi dugu. Politikariek lau
na gailentzen zen gizartean. Egun, iragan
bider gehiago. Kazetariok….
...eta irakasleok (irriz)? Quim Monzóren berrian ez bezala, dena kolokan dago.
ipuin bat aipatzen dut liburuan. Bikote Jendeak baditu beste iturburu batzuk eligazte maiteminduarena: “Horrenbeste katzeko, hedabide nagusietan azaltzen
maite dugu elkar, ez diogula elkarri gezu- ez dena sare sozialen bidez eskuratzeko
eta kontrastatzeko. Baina, aldi berrik esango”, erabaki dute. Bada,
rean, ez dugu kolokan jartzen
bikotearen akabera da. Maiinformazioaren datuak
tasuna tartean dela ere,
jaso eta besterenganaelkarri sinetsi behar
tzeko modua. Ez aski,
diogu fedearen bitarbehintzat. Beraz,
tez, ezin diogu elka“Gizakiok liburuetako
informazioa helarri den-dena esan,
erlijioen eta liburuetako
razteko sistema
ezinezkoa da. Baideologien heziketaren
aldatu da. Industere gezurrik esan
tria aroa, kapitagabe, ezin izanondorioa gara. Horietatik ikasi
lismoa,
produkzio
go genuke iraun
dugunok, azkenean ikasten
mota batean oinamunduan.
dugu fede mota bat lantzen,
rritu zen: produksinesten dugu irakurtzen
zio hierarkikoan,
Botere gero eta
duguna”
goiti-beheiti antolatua
handiagoa izan,
eta kontrolatua. Katean
gezurrak biderkatzen
ari zen jendeak ia ez zekien
dira.
zertan ari zen. Egun, informaBotereak bere zilegitasuna lortzen du egiaren hegemonian, botereak zioa industria bilakatu da, baina informaegiaren produkzioa kontrolatu behar du: zioaren industriak ezin du hierarkikoa
egia erlijiosoa, juridikoa, zientifikoa edo izan, eta batik bat ezin du guztia kontrolatu. Hortaz, modu horizontala zabaldu
gizartearen egia.
da, informazioaren kontrola gaitza bihurHoriek horrela, zein da informazioaren tu da, informazioa kontrolagaitza da.
esparruan bizi dugun egoera?
Une honetan pertsonok ez dugu kolokan Industria aroan bizi izan zen krisia injartzen albisteen produkzioa, ez behar formazio industrian bizitzen ari gara?
beste behintzat. Adibidez, orain gutxi arte Ez, edo ez modu berean. Hegemonia zileEkainak 30, 2019

giztatu nahian ari da boterea. Boterearen
hegemoniaren krisia bizitzen ari gara, informazioan oinarrituta dagoen boterearena. Alegia, boterea da kolokan dagoena,
ez informazioa zabaltzeko modua.
“Fake news-ak edo zururrumurruak
gizarte baten adierazle dira”, da zure
liburuaren tesia. Argitu hori apur bat.
Fake news delakoak ez dira berri faltsuak
soilik, garrantzitsuena ez da gezurrezkoak edo egiazkoak diren, baizik eta zer
adierazten diguten gizarteari buruz. Kontakizun garaikideak –internetek eta sare
sozialek– gizartearen egoeraren berri
ematen digute. Berriek gaia ematen digute gizartez ulertzeko eta eraldatzeko.
Duela 10 urte baino hobeto al gaude?
Bai. Baina ez dugu baloratu behar askoz
hobeto edo askoz okerrago gauden. Joko
arauak –guda zelaia– aldatu diren neurrian, baliabideak gehiago direnez gero,
aukera gehiago daukagu borrokatu ahal
izateko, zeren eta egia borrokagarria da.
Edonola ere, zurrumurruek liluratzen
gaituzte. Eta hori arriskutsua da.
Zurrumurruek liluratzen gaituzte pentsatzen dugunean informazioa pribilegiatua
eta egiazkoa dela, zurrumurruek sistema
sinple baten bidez funtzionatzen dutelako: sekretua, sexua eta sosaren bitartez,
besteak beste. Ezaugarri horiek –horien
partekatzeak– liluratzen gaituzte inondik
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Boterearentzat funtsezkoa baita
informazioaren kontrola.
Bistan da. Adibidez, hemen asko dakigu
alemanek judutarrei egindakoari buruz,
kontzentrazio-esparruei buruz. Aldiz, ez
da batere ezaguna AEBetan japoniar, txinatar edo korearrekin egin zutena: Pearl
Harboreko garai hartan tokiko komunitate asiarreko biztanle asko kartzelaratu
zuten, haietako anitz kontrolpean izan
zituzten. Asiarren hirugarren belaunaldiko iparramerikarrak ziren, eta hala ere,
jazarri zituzten.

ere, ezagutzen ez dugun zerbaitengana
eramaten gaituztelakoan.
Pigmalion efektua ere hizpide duzu
liburuan. Ahozko esamesen bidez
sortzen dena.
Artzain txikia-ren alegiarekin hasi dut liburua: artzainak otsoa datorrela dio eta
jendea laguntzera doa. Gezurra da. Behin
eta berriz horrela jardun ostean, azkenik
jendea ez doa laguntzera. Otsoak akabatzen du artalde osoa. Alegia hori erabili
ohi dugu, gezurrak esatea gaizki dagoela
esateko, azkenean inork ez digula sinesten. Ordea, alegia guri balio behar zaigu
ulertzeko gezurrak funtzionatzen duela
jendeak sinesten duenean. Fake news-ekin hori gertatzen da, jendeak sinesten
duelako, finean beren funtzionalitateak
eta operatibitateak balio dutelako. Hau
da: sinesgarria den horretan oinarritzen
da informazio pribilegiatua. Hori kontrolatzeko sortu ziren lehenengo lan funtzionalistak edo behavoristak AEBetan, Allport edota Postsman ikertzaileen eskutik,
Pentagonoak bideratuta. Pearl Harboreko bonbardaketa izan zenean, laborria
zabaldu zen. AEBek ordurarte ez zuten
etxean etsaien erasorik jaso. Horrek izua
sortu zuen gizartean, esamesak bolo-bolo zabaldu ziren eta berauek kontrolatu
behar zirela pentsatu zuten. Unibertsitatean abiatu zuten zurrumurruei buruzko
lehenengo ikerketa, baina, ikerketa Pentagonotik zuzenduta zegoen sekretuan.

Metodo horiek hemen ere erabili
izan dira, aldez edo moldez.
Bai. ZEN plana dugu horren adibidea.
Andres Cassinello Guardia Zibileko jeneralak AEBen Escuela de la Américas
(Panama) delakoan ikasi zuen lan kontraterrorista egiteko. Akzio psikologikoa
landu zuen informazioa kontrolatzeko.
Horren adibide polita da El Mundo-ko
zuzendari ohiak 2004ko martxoaren
11ko atentatuen inguruan gertatu zena
azaltzeko idatzi zuena. Hots, informazio
dena kontrolatu zuten ETA izan zela esateko. Eta gezurra zen.

Hauteskundeetako inkestak fake
news al dira?
Neurri batean Pigmalion efektuaren ondorio ere badira. Gertatuko denaren berri
ematen dute eta efektu horren bitartez
bideratzen dute informazioa. Baina hori
ez da inkesten inguruan soilik gertatzen.
Adibidez, zergatik irabazi dute Bolsonarok, Trumpek edo Brexitak? Trumpen kasuan: AEBetako lehendakaria izendatzeko
zina egitean, hauxe esan zuen: “Hau da
historian AEBetako presidente bati egin
zaion harrera inportanteena”. Fake news
zen. Berehala, New York Times, Washington Post, BBC eta CNNk Obamaren eta
Trumpen zinen irudiak erkatu zituzten.
Trumpi eginiko harrera ez zen Obamaren
herena izatera iritsi. Baina Trumpek “hedabide horiek fake news sortzen dituzte.
Fake news-en sortzaileak nire etsaiak dira.
Sinetsi niri, ez beste horiei”, esan zuen.
Arraioa! Berak irabazi zuen ohikoa eta
boteretsua den prentsa horren kontrako
borrokan. Borrokatu zuelako, ez haien esparruan, sare sozialen bidez baizik.

Sare sozialen bidez. Baina nola?
Algoritmoen bidez. Guk erabiltzaileok
gure datuak ematen ditugu egunero,
Egun, informazioaren esparruak
denbora errealean. Datu horiek guztiak
zabaldu eta aldatu dira.
landu egiten dituzte, beraz, posible da
Bai, garai batean ez bezala, zurrumu- pertsona bakoitzarengana iristea, eta
rruak sare sozialen bidez zabaltzen pertsona horri esatea berak entzun nahi
dira bolo-bolo, benetakotzat hartzen duena. Trumpek edo Bolsonarok, eta
ditugu, baina arriskutsuena ez da hori, hemen eskuindarrek, etorkinen gaia
kontrolagaitzak direla baizik. Hortaz, erabiltzen dute: pertsona bakoitzak
botere-gunetan informazioaren espa- jasotzen du berak entzun nahi duena.
rruak ikertzen ari dira, horien
Sare guztiak ez dira berdinak noserabiltzeko moduak kontroki: Facebook, Whatsapp edo
latzeko. Hala ere, horreTwitter... Whatsappa da
taz gain ezagutu behar
agian arriskutsuena,
dugu nola funtzionagertuko jendeen artzen duten ahozko
tean erabiltzen du“Joko arauak aldatu
literaturak edota
gulako, elkarri kasu
diren neurrian,
istorioek, zeren eta
egiten diogulako.
ematen dizkiguH o r i e k e ra b i l i t a
baliabideak gehiago direnez
ten informazioak
fake news-ak aise
gero, aukera gehiago
ez dira informazio
zabaltzen dira. Hodaukagu borrokatu ahal
soila. Informazioak
rregatik oso zaila da
izateko, zeren eta egia
formatuak dira, isfake news-en kontra
borrokagarria da”
torio baten barruan
egitea, ez baitira objekdaude, errelato bat saltiboak, subjektiboak baitzen digute, baina formazik. Norberak nahi duenazio horrek informazioa perforren kontra jotzea oso zaila da.
matu egiten du. Hortik dator Pigmalion Datuak kontrolatuz gero, jendeak nekez
efektua. Alegia, mundua ulertzeko jakin aldatuko du bere iritzia eta sinestuko du
behar dugu zer-nolako informazioan ja- sinesgaitza dena.
sotzen dugun, historia baten barruan
gertatzen delako. Hartara, ikerlariak ir- Halaxe!?
tenbide bat ari dira bilatzen, diseinatzen Bai, neurri handi batean jendeak hori
eta bideratzen proposamenak egiteko.
nahi duelako.
Ekainak 30, 2019
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Gorputz traumatizatu
baten historia
44 urteko zuberotarrak sei urte daramatza
psikoterapeutarengana joaten. Terapeutak eta pazienteak
ez dute lortu oraindik korapiloa askatzea. Halako
batean terapeutak galdetu dio: “Zer gertatu zitzaizun
5 urte zenituela?”. Pazienteak esan dio eskolan eta
etxean euskaraz egitea debekatu ziotela adin horretan.
Ainize Madariagak hiztun zapaldua eta bere terapeuta
elkarrizketatu ditu Komunitatea hats-bahiturik.
Hiztunaren trauma: diagnosia eta paliatiboak liburuan.
ONINTZA IRURETA AZKUNE

S

DANI BLANCO

ei urte kontsultan eta ezin tankerarik hartu zer gertatzen zitzaion pazienteari. Terapiaren
lehen urtean hizkuntza kontuak
hitz egin zituzten pazienteak –
Madariagak liburuan Jakilea deitu dio
lekuko anonimoari– eta psikoterapeutak, baina azaletik. Sei urtez Jakilearekin
egon ondoren, terapeuta konturatu zen
Jakileak bortxaketa edo tratu txarrak jasan dituztenek izan ohi dituzten ondorio
psikiko eta emozional berak zeuzkala.
Orduan, zuzen galdetu zion ea umetan
bortxatua edo fisikoki gaizki tratatua
izan zen. Jakileak ezetz. Hurrengo hitzordura terapeutari zer esan ez zekiela
joan zen. Eta hark: “5 urte zenituenean
zer gertatu zitzaizun?”.
Galdera horri zer erantzun bazeukan
Jakileak. 5 urteak arte euskaraz bizi izan
zen. Orduan eskolan hasi zen, erabat
frantsesez. Irakasleak gurasoei esan zien
hobe zutela euskara bazterrean utzi eta
haurrari frantsesez egin, euskara ez baitzuen ezertarako behar. Hala egin zuten
aitak eta amak. Salbuespena amama izan
zen, hark etengabe esaten zion etxean
euskaraz egiteko. Haustura latza etoEkainak 30, 2019

rri zen: gurasoekin eta eskolan, zekien
hizkuntza bakarra ezin zuen erabili, ez
zekien hizkuntza erabiltzera behartu
zuten. Jakileak berak
esango dio psikoterapeutari ia bi urte igaro zituela mutu, ezin
hitzak ahotik atera,
ez euskaraz, ez frantsesez. Psikoterapeutak hizkuntza
debekatzea bortizkeriatzat du. Madariagari, liburuaren
egileari, metafora
bidez azalduko dio
hizkuntza haustura eta nortasuna
erauztea. Haurra
emoziozko eta
hizkuntzazko bainuan murgildurik dago amaren
sabelean. Atxikimendu horrek
jaio ondoren ere badirau, amarekin, edo
gertukoekin. 3 urtetik 6 urte bitarteko garaia oso garrantzitsua da, hizke-

ta egituratzen hasten direlako umeak.
Bada, bizitza garai horretan hizkuntza
kentzen bazaio haurrari trauma oso latza eragin dakioke. Psikoterapeutaren
metaforari segituz,
umea hizkuntza eta
emozio bainutik atera eta bortizki inolaz
ere tenperatu bera ez
duen beste bainu batean sartu dute.
Marie-José S ib i lle psikoterapeutak
badaki zertaz ari den
hizketan. Atzerritik
adopzioan hartutako
haurrekin lan egiten
ohituta dago eta haien
hizkuntzagatiko traumak ezagutu ditu. Ez
dira pareko adibideak,
haiei ez baitiete hizkuntza hitz egitea debekatu,
kontua da ordea guraso
berriek ez dutela umearen hizkuntza ezagutzen
eta haurrak bere inguruan ez du jatorrizko hizkuntza entzungo. Eskarmentu
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horrek lagundu dio Jakilearen korapiloa askatzen. Jakilea moduko zenbat eta
zenbat kasu ote daude euskal komunitatean? Eta haietatik zenbat tratatu
gabeak?

Gorputzaren sufrikarioa

Madariagari orain dela gutxi Argian
(2.647 znbk, 2019ko ekainak 9) Dabid
Anautek (Euskararen kate hautsiak. Hizkuntza zapalkuntzaren memoria liburuaren egilea) esandakoa etorri zaio
burura: “Anautek aipatzen du, hizkuntza debekuaren edo hausturaren ondorioak ikustea ez dela gerla batean odol
putzua ikustea bezala. Sintomak ez dira
ikusgarri, eta zaila egiten zaigu gertatu dena eta sintomak lotzea”. Sintoma
edo ondorio fisikoez ari garela, esate
baterako, Jakileari amigdalak erauzi zizkioten ebakuntza bidez. Arazoak

izan zituen ahotsean eta arnasketan.
Ondorio emozionalen zerrenda luzea
da. Lotsa oso sarri aipatzen du Jakileak, euskaldun izateaz lotsa sentitzen
zuen. Autoestimua galdu zuen. Haserre
zegoen. Beldur zen euskaraz egiteko
bezala frantsesez aritzeko. Trufa edo
zigorra izango zuen hizkuntza batean
eta bestean gaizki mintzatzen bazen.
Eta errudun sentituko zen, eskolan nota
kaskarrak ateratakoan, edo hizkuntza
bat edo beste menperatzen ez zuelako,
maite zituenen nahiak betetzeko gai
ez zelako. Gertaera isolatu gisa biziko
zuen, inoiz bururatu gabe bere sufrimenduaren eragilea soziala dela.

Nola gainditu trauma?

Madariagak bazekien Jakilea terapian
zebilela, Jakileak berak esanda. Halako
batean etorri zitzaion esanez, terapeu-

taren galderari esker, hau eta hori kontatu zuela, leherketa izan zela, alegia.
5 urte zituela gertatutakoa kontatzen
hasi zen eta hasiera hark sendabiderako edo ongizaterako bidean jarri zuen.
Horixe esango baitu terapeutak, eritasunari izena jarri behar zaiola, pazienteak jakin behar du zer gertatu zaion.
Jakilea jabetuko da erasoa izan dela,
hizkuntza zapalkuntzak eragin diola,
anormaldutako hizkuntza batean bizi
dela. Bere historiari zentzua hartzen
hasiko da, erruduntasun sentsazioa gainetik kentzen hasiko da, lotsa gainditzen poliki-poliki. Traumari izena jarri
dio Jakileak, baita terapeutak berak ere:
kolonialismoa.
Madariagak egindako elkarrizketan,
Jakileak berak esango digu nortasuna
kolpatua zuela: “X nauzu, eta momentu
batera iragan nauzu Y izatera. Pentsa
zertan nintzen, zeren eta momentu batez nortasuna ere galdu beste bat hartzeko, sustut maitatua izateko. Eta orain,
berriz ere Xra hullantzen, ene haur-denborakoa, berriz ere berarekin lotzen”.
Urte luzez ez du jakin zer zen bera, X? Y?
Orain garbi dauka nortasuna eraikitzeko beharra duela, haur-denboran zena
berreskuratzeko beharra duela. Traumari izena jarri eta gero hasi zen euskara berreskuratzen eta berak X deitzen
dion horretara hurbiltzen. Jakileak ez du
‘nahi’ aditza erabiltzen, ‘behar’ aditza
baizik. Berzentratzeko beharra dauka.
Madariagak adierazi digu gorputz atal
baten anputazioaren pareko sentitzen
duela galera eta erabaki duela mutilazioa berreskuratzea, berriz bere organoari jostea. Euskara berreskuratzeaz
gain, seme-alabei transmititzen ari da.
Gurasoekin ere euskaraz egiten hasia
da. Euskal kulturara hurbildu da, berak
dioen moduan beharra sentitzen duelako, jendarte baten parte sentitzeko
beharra. Gordin adierazi du bere burua
salbatzen ari dela, ez uste izateko euskara salbatu nahian dabilenik. Seguru dago
bizitzan izan dituen zailtasunen iturria
aurkitu izan ez balu bost urteren buruan
hila zela, eritasunen batek eramana, lanean behea jota, edo halakoren bat.

Hiztun zapaldua bizi daiteke
traumarik gabe?

Trauma gainditzeaz ari garelarik, nola
lor daiteke halakorik hiztun zapalduek
egunero bizi badituzte hizkuntza-traumak bere hizkuntzan egiteko zailtasunak dituztelako? Jakileak ezin bizia zuen
frantsesez arituta, baina bere haur-denEkainak 30, 2019
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Ainize Madariaga hizkuntza trauma
bizi izan duen zuberotarrari
erruduntasun sentimenduaz galdezka
Zertan sentitzen zenuen hobena?
Haur-denboran... Ikusten duzularik gauzak gaizki ari, ez direnak
ongi ibiltzen...
Zuk maite dituzunen aitzinean haiek maiteko luketen
erantzunik ematen ez duzularik?
Bai, hori da, hola ematen baduzu arrapostua ez zara sekulan helduko.
Eta uste nuen ene hobena zela agitzen ziren gauzak: ez banekin ontsa
euskaraz, ez baldin banintzen ongi ari eskolan... Dena zen ene falta!
Dena! Dena ene hobena! Denak horren alde, errejenta, aita-amak
horren alde, instituzioak... Denak. Eta nik hartu leku hori, egiteko manera hori, ni beti ogendant, ni beti gaizki ari, la stratégie de l’échec. Eta
nik hartu joko hori ene gain eta errepikatu behar zen bezala!

Marie-José Sibille psikoterapeuta,
hizkuntza hausturaren larriaz
Komunitatea hats-bahiturik. Hiztunaren trauma:
diagnosia eta paliatiboak
(Ainize Madariaga Muthular, UEU) liburutik hartua.

borako hizkuntza komunitatera itzultzeko bidean hizkuntza gutxiagotu batean
bizitzeko hautua egiten ari da. Madariagak esango digu emeki-emeki ari dela
bere bidea egiten, hau da, bere helburua
ez da euskara salbatzea, bere burua salbatzea baizik. Etxean euskaraz ari da
ia beti eta kalean lehen hitza euskaraz
egiteko ohitura du. Alabaina, ez du super heroiaren kapa janzteko gaitasunik
oraindik. Euskaraz egingo dio Maulen
kalean topatutako herritarrari, baina
frantsesez erantzuten badio hizkuntza
horretara lerratuko da segituan.
Jakileak bere bakardadean sufritu
du, gertatu zaionari dimentsio politikoa
emateko aukerarik gabe. Madariagarentzat oparia izan da Jakilearen historia
kontatzeko aukera izatea. Trauma gogorrak bizi izandakoak (eta bizi dituztenak) asko baitira, baina Jakileak terapeutarekin lantzeko aukera izan du, eta
hala dio Madariagak: “Bere zokoan bizi
izan du Jakileak, uste zuen berari bakarrik gertatu zitzaiola. Sufrimendu hori
dena partekatu eta sozializatu behar da,
min horiek denak normalak baitira. Euskal komunitateko denek, zoritxarrez, Jakileak aipatzen dituen emozio horiek
guztiak, goiz ala berant, intentsitate
gehiagorekin ala gutxiagorekin, bizi izan
ditugu eta bizitzen ditugu. Oraingo egoera da, oraingo analisia. Glotozidioa orain
eta hemen ari gara bizitzen”.

“Beste herri edo eskualde batzuetan ikusi dugunaren antzera: pertsonaz haratagoko zerbait da,
norbanakoaz haratagokoa. Benetan kolektiboa
den elementu bat dago. Eta zeharo sumingarria
da zein modutan tratatu ohi den. Zera... gaur egun
ere, sumingarria da nola heltzen zaion arazoari,
edo hobeki erranda nola ez zaion heltzen, nola
ezkutatzen den. Ni, kontu honek inola ere ukitzen ez nauen hau (tira,
enpatia eta ene amatxiren oroitzapen lausoa alde batera utzita), guziz sumindurik sentitzen naiz zer gertatzen den ikusita. Nola tratatzen den hau guzia maila politikoan, benetan. Jakileak kolonialismoa
aipatzen du, eta arrazoi osoa du; halako bortizkeria ikusten da! Eta
ziur naiz arazo berbera bizi izan duten pertsona franko badela”.

Ainize Madariaga,
mina arintzeko moduez
“Euskal komunitatearen hiztunen ezinegona
asaskatzeko, gaitza izendatzetik hasi behar da,
gaizkizatea egon dagoelako kontzientzia hartuz.
Lehen urrats horren egiteko, erresilientziak barne hartzen duen sustengua beharrezkoa da; izan
ere, errekonozimendua funtsezkoa baita sendabidearen kausitzeko. Oroitaraz dezagun Jakileak
duen gaitzari izena jarri diola psikoterapiaren seigarren urtean.
Horrek erakusterat ematen du nolako lausoa dagoen, eta zeinen
barna dituen erroak, kalitxa bailitzan, garatxoa. Horiek horrela,
erakutsi digu Jakileak, orain, nola ikusten duen bere burua: bi besoak gora eta irria begitartean. Hala, ezin uka dezakegu, zapalketak
etenik ukan ez badu ere, gaitza izendatzeak lehenik, ezinegon horri
zentzua emateak gero, eta, sorkuntza lagun, sufrikarioari aterabideak atzemateak, gizabanakoari egunerokoa arindu egin diezaiokeela, eta zinez arindu egin diotela Jakileari”.
“Komunitatea hats-bahiturik. Hiztunaren trauma: diagnosia eta paliatiboak” (Ainize Madariaga Muthular, UEU) liburutik hartutako
pasarteak.
Ekainak 30, 2019

“Faxistei boto ematen dietenak
ez dira gure etsaiak,
haien politikak baizik”
Eiríkur Örn, idazlea
Eiríkur Örn Norðdahl (Reykjavik, 1978) idazle islandiarra Ilska
(Makurkeria) izenburuko bere laugarren eleberriari esker iritsi zaigu
Islandiatik kanpoko irakurleoi. Lituaniako herrixka bateko juduen
sarraskia abiapuntu hartuta, xenofobiari eta populismoari buruzko
maitasun istorio bat aurkeztu du Norðdahlek, Europan barrena sari
ugari jaso eta zazpi hizkuntzatara itzulia izan den liburuan.
maria colera INTXAUSTI

ORIOL CLAVERA
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Jurbarkaseko (Lituania) gertakariak
dira Illska-ren abiapuntua: herriko
biztanleen erdiak judutarra zen beste
erdia (1.924 pertsona) akabatu zuen
hiru hilabetean. Zeren sinbolo da Jurbarkas, gaur egungo testuinguruan?
Ni ere herri txiki batekoa naiz eta herri
txikietan denok ezagutzen dugu elkar,
aurpegiz besterik ez bada. Nola ulertu,
beraz, norbaitek txikitandik ezagutzen
duen okina hiltzea? Auschwitzekoaz bestelako izugarrikeria batez ari gara, han
soldaduek jende guztiz arrotza akabatu
baitzuten botoi bat urrundik sakatuz.
Baina kasu honetan beren betiko bizilagunak sarraskitu zituzten, eta horixe
izan zen gehien txunditu ninduena. Guztia ere Wannseeko konferentzia baino
lehen gertatu zen, hau da, agindu zuzenik jaso gabe jendeak bazekien zer egin
behar zuen. Dena den, ez dakit sinbolo
gisa hartu ote nuen. Gertakari hari buruzko zerbait irakurriko nuen eta gai
ezezagun hari tiraka hasi nintzen.
Zure liburua amnesia
programatuaren aurkako arma bat
da, ezta?
Bai, hala da. Iragan historikoa berreskuratzea amnesiaren aurka borrokatzea da,
argi uzteko “bai, hau eta hau gertatu zen”.
Gauza jakina izan arren, oso garrantzitsua da behin eta berriro errepikatzea, ez
ahazteko eta beti badelako norbait iraganaren berri ez daukana.
Lituaniaren kasuan, amnesia sistematikoa izan da, modu aktiboan bultzatu
dute. Genozidioaren museoa daukate
hiriburuan, baina ez da Holokaustoari
buruzkoa, Sobiet Batasunaren aurkako
gerrillei buruzkoa baizik. Gerrilla mito
nazional handia da, baina borrokalari
haietako asko juduen aurkako sarraskien
egileak izan ziren, halaber, eta beraz, nire
adineko batek umetan entzungo zuen
aitona Sobiet Batasunaren aurka borrokatu zela eta Sobiet Batasuna gainbehera
etortzean estatua bat jarriko zioten eta
heroi bihurtuko zen.
Baina lehen egin zuenaren
aipamenik ez.
Horixe da kontua. Eta jende askok ez zekien. Bazekiten alemanak etorri eta juduak hiltzen zituztela, baina alemanen
kontua zen bertakoentzat. 2000. urte inguruan jendea gertakari haiek ikertzen

hasi zen. Jendea oso haserre dago orain
Jurbarkasen, zure aitona heroia hiltzaile nazi bat izan zela entzutea oso gauza
bortitza delako. Baina batak ez du bestea kentzen. Heroia izan zaitezke zure
bizitzaren puska batean eta nazia beste
puska batean.
II. Mundu Gerra amaitzean alemanak
“guk ez genekien” kartelekin atera zirenekoa gaur egun sinesgaitza
zaigula-eta, zure pertsonaia batek
Irakeko milioi eta erdi hildakoak aipatzen ditu.
Normalean askoz gehiago dakigu benetan konturatzen garena baino. Alemaniaren kasuan, nik uste jendeak bazekiela
zer gertatzen zen gutxi gorabehera. Juduak Madagaskarrera, Argentinara, Palestinara… eramateko proiektu politikoa
Holokaustoaren aurretik zetorren eta
bizilagun judutarrak desagertzen hasi
zirenean jendeak pentsatu nahiko zuen
“Israelera iristen lagunduko zieten”, ez
akabatu egin zituztela.
Orain, ordea, ederki dokumentatuta
daukagu gertatzen ari dena eta badakigu
zenbat pertsona hiltzen diren Mediterraneoan, AEB-Mexiko arteko mugan,
hirugarren mundura eraman ditugun gerretan eta gure luxua sortzen ari diren
fabriketan. Kontsumitzen ditugun gauza
gehienak fabrikatzeko baldintzak ez genituzke onartuko ez geuretzat, ez geure
seme-alaba edo lagunentzat. Dokumentalak dauzkagu eta podcast-ak eta argazkiak eta, beraz, ezin dezakegu esan “ez
nekien nire iPhone-a umeek egina zenik”.
Judith Butlerrek aipatzen duen
erabili eta botatzeko bizitzen logika
ikusten dugu hemen, ezta? Gu adina
gizaki ez direlako sentipena.
Erabat! Azpi-gizakiak bezala tratatzen
ditugu. Indonesiako fabrika bat aurkituko bagenu Frantzia erdian ikaragarrizko
zalaparta piztuko litzateke eta urtetarako kaos politikoa izango genuke. Baina
Indonesian dagoenez eta indonesiarrak
besterik ez direnez, ez du axola. Mendebaldearen politika kapitalista da egoera
hori mundu osora zabaltzen ari dena.
Europan eskuin muturrak duen
hedapena dela-eta, neonaziak ergel
koadrila gisa aurkezteko joerarekin
ez duzu bat egiten. Diozunez, arazoa

ez da haien ahalmen intelektuala,
haien politikak baizik.
Askotan gertatzen da jendearen aurka
borrokatzen bukatzen dugula, pentsatzen dugulako faxistak edo neopopulistak edo haien alde bozka ematen dutenak ergel hutsak direla. Baina arazoa
haien izaera dela pentsatzen baduzu, eta
ez dagoela haiekin ezer egiterik, bada,
irabazteko modu bakarra buruan tiro
egitea da. Eta hortik datorren gauza bakarra gerra da eta iruditzen zait oso aukera txarra dela.
Hasi behar dugu pentsatzen jendeak
barneratzen duen ideologia bat dela faxismoa, baita gizarte neoliberalaren ondorio guztiz normala ere. Eta gaur egungo ezkerraren arazoa da ez dela ezker
moduan erantzuten ari eta ez dela ezker
politikak aplikatzen ari.

Hizkuntza bati eusteko
behar duzuna ez da
gutxieneko biztanle kopuru
bat, gutxieneko idazle
kopuru bat baizik”
Islandian 2009an ezkerreko gobernu
bat izan genuen lehenbiziko aldiz, gobernatzeko eskuinaren premiarik ez zuena.
Zer gertatu zen? Ba eskuineko politikak
aplikatu zituztela, eskuinak egingo zukeen baino motelxeago. Azkenean ematen du abiadura kontua dela eskuineko
eta ezkerreko politiken arteko alde bakarra. Eta jendea gero eta eskubide gehiago
galtzen ari da eta gero eta haserreago
dago eta gero eta gehiago jotzen du muturrera, faxismora eta populismora, pentsatzen dutelako faxistek behinik behin
programa erradikal bat eskaintzen dutela nolabaiteko itxaropena ematen diona
haserre dagoen jende askori.
Konturatu behar dugu haien alde bozkatzen dutenak ez direla gure etsaiak.
Haiek zabaltzen dituzten ideiak dira
gure etsaiak eta gelditu egin behar ditugu haien politikak. Baina jende hori gure
anai-arrebak dira eta gure artera ekarri
behar ditugu.
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Eleberriko beste gai garrantzitsu
bat maskulinitatearen krisia da eta
zeinen lekuz kanpo sentitzen diren
gizon asko. Incel mugimenduaren
gorakada krisi horren ondorio izan
daiteke?
Egia esan, ez dut askorik pentsatu incel
mugimenduari buruz, baina gauza nabarmena da nagusiki gizonak direla eskuin muturra bultzatzen eta gidatzen dutenak. Liburuan aipatzen dudan bezala,
eskuineko alderdi askok emakumezkoak
dauzkate lehen lerroan, beren nazi itxura murrizteko edo. Baina boto-emaileen
%70 gizonezkoak dira. Beldurgarria!
Eskubideak galtzeko sentsazioa edo
aurreiritziak dira jendea eskuin muturrera bultzatzen dutenak eta incel
mugimendua enbor bereko ezpala da.
Mugimendu feministaren lorpenak bo-

tere-orekatze bezala ulertu beharrean
botere-galera gisa ulertzearen ondorio
bat, eta inork ez du boterea askatzen harengatik borrokatu gabe.
Europa iparraldeko existentzia
itxuraz baketsu eta begirunezkoa ere
salatzen duzu. Zergatik ideal horien
aurka egiteko beharra?
Itxurakeria hutsa delako. Munduko arma
esportatzaile handienetakoa da Suedia,
60ko hamarkadan biztanleria ezinduaren
erdia zikiratu zuten, horko herrialde batzuek Afganistanen eta Iraken parte hartu zuten… Tropak bidaltzen ditugu munduan barrena, baina gero Nobel sariak eta
bake sariak banatzen eta on-onak izateko
itxurak egiten ditugu, besteak bezalako
basati arrazista hutsak ez garela erakutsi
nahian, baina izan bagara, jakina!

Islandia bezalako herrialde txiki
batekoa izanik, zure herriko
literaturaren ordezkaria izateko
ardura sentituko duzu nolabait, ezta?
Frantziako liburu-azoka batean izan nintzen orain dela pare bat urte eta sinadura
eskatu zidaten den-denak Islandian izanak ziren edo hara joateko asmoa zeukaten. Bidaia-agentzia bat izan banu dirutza
galanta egingo nukeen! Liburua islandiarra zelako erosten zuten gehienbat. Eta
herrialde txiki batekoa izanik, iragarki
ibiltari bat sentitzen zara batzuetan.
Arazo handiak dauzkat Islandiako
kultura, politika eta diskurtso orokorrarekin, eta oso arraro sentitzen naiz kontu honekin. Baina islandiar kulturaren
parte ere banaiz. Eta iruditzen zait hizkuntza txiki batek funtzionatuko badu
oso garrantzitsua dela literatura sendoa
eta idazle-klase sendoa edukitzea, eta
hizkuntza horretan idazten duen gutxieneko idazle kopuru bat behar duzu hizkuntza hori existitu dadin. Gure kultur
politiken artean nabarmenduko nukeen
gauza on bat da idazleentzako daukagun
laguntza- edo beka-sistema.

Europa iparraldeko
existentzia baketsu eta
begirunezkoa itxurakeria
hutsa da. Munduko
arma esportatzaile
handienetakoa Suedia da”
Faroe uharteetan bizi nintzen duela
urte batzuk: 50.000 biztanle baino ez dira
eta beren hizkuntza daukate. Ni hiriburuan bizi nintzen, 17.000 biztanle ginen,
baina hiriburu baten azpiegitura guztiak
geneuzkan: antzoki nazionala, orkestra
sinfoniko txiki bat, era guztietako idazleak, margolariak… Eta orduan konturatu
nintzen hizkuntza bati eusteko behar duguna ez dela gutxieneko biztanle kopuru
bat, gutxieneko idazle kopuru bat baizik: demagun, berrogeita hamar idazle,
bi urtetik behin argitaratzen dutenak eta,
beraz, hogeita bost liburu urtean. Masa
kritiko bat, alegia.

“Islandian 2009an ezkerreko gobernu bat izan genuen. Zer gertatu zen? Ba eskuineko
politikak aplikatu zituztela, eskuinak egingo zukeen baino motelxeago”.
Ekainak 30, 2019

Estatua izateak lagunduko du, noski.
Bai, bai, estaturik ez bagenu ez genuke
gure literaturarik, gure hizkuntzak ezingo
luke bizirik iraun.
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Ekain, bilatua
eta aurkitua

Nagore
Irazustabarrena
Uranga

D

munibe

eba (Gipuzkoa), 1969ko ekainaren
1a. Zestoako mugan, Izarraitzen
magalean, kobazulo baten sarrera
aurkitu zuten Rafael Rezabal eta Andoni Albizurik. Hurrengo igandean, hilaren
8an, hara itzuli, harri batzuk baztertu eta
barrura sartu ziren. Madeleine aldiko labar pintura bikainak topatu zituzten, beren kalitatea dela eta Altamirakoekin eta
Lascauxekoekin alderatu direnak.
Altamirako (Kantabria, Espainia) eta
Lascauxeko (Dordoina, Frantzia) margoak
ezustean topatu zituzten. Altamirako leizea
mende bat lehenago, 1868an, aurkitu zuen
Modesto Cubillas teilaginak, bertan harrapatuta gelditu zitzaion txakurra askatzeko
ahaleginean. Handik hamaika urtera, Marcelino Sanz de Sautuola paleontologia zalea
kobazuloan historiaurreko objektuen bila
ari zela, zortzi urteko alaba Mariak aurkitu
zituen margolanak. Lascaux, aldiz, lau mutiko nerabek aurkitu zuten 1940an, haiek ere
galdutako txakurraren bila zebiltzala.
Baina Ekain ez zuten ezustean topatu.
Rafael Rezabal eta Andoni Albizuri arkeologia zaleak ziren, eta Azpeitiko Antxieta kultur elkarteko kideak. Inguru hura
lehendik ezagutzen zuten, eta bazekiten
antzinako gizakientzako bizitoki aproposa
zela. “Leku egokia zen, eguzkiari begira, eta
beti aipatzen genuen geure artean inguru
horretara joan behar genuela, begiratzera”,
esan zuen Rezabalek duela 10 bat urte Uztarria aldizkarian egindako elkarrizketan.

Ezkerrean, Rafael Rezabal eta Andoni Albizuri Ekaingo kobazuloaren sarreran.
Eskuinean, Munibe aldizkarian 1978an argitaratutako argazkia.
Ale hura Ekaini buruzko monografiko xehea zen.

Sastarraingo baserritar bati ere galdetua zioten han zulorik ba ote zegoen, eta
hark baietz, untxiak-eta zirrikituetan ezkutatzen zirela.
Duela 50 urteko igande hartan, “zuloa ikusi eta harriak kentzen hasi ginen
eta haizea irteten zela nabaritu genuen.
Zerbait egon behar zuen! Horrela, pixkanaka, arrastaka sartu ginen” azaldu
zuen Rezabalek. “Behin barruan, Andoni
Albizuri ezkerrera eta ni eskuinera banatu ginen. Halako batean, buelta eman eta
aurrean izugarrizko panela ikusi nuen.
Izugarrizko orroa bota nuen! Albizurik
min hartu nuela pentsatu zuen. Gerturatu zen eta... izugarrizko emozioa! Ezin da
esplikatu sentitu genuena”. Egun hartan

bertan, “iluntze aldera, txikiteoan hasi
ginen eta dena kontatu genuen”. Hurrengo egunetan Aranzadi Zientzia Elkarteari
eta Joxemiel Barandiarani eman zieten
aurkitutakoaren berri. “Hasieran Barandiaranek ez zuen etorri nahi, ez baitzuen
sinesten ezer interesgarririk egon zitekeenik, baina azkenean gerturatu zen
eta hark ere poz ederra hartu zuen aurkikuntzarekin. Inor enteratu aurretik kobazuloa ixtea erabaki zen”.
Lascaux eta Altamirako kobazuloek milaka eta milaka bisitari izan zituzten urte
luzez, margolanak galbidean jartzeraino.
Ekainen hartutako erabaki goiztiar hari esker, bilatutako eta aurkitutako altxorra ahal
bezain ondo gorde da mende erdian.

Groteskoa, hau da, kobazuloetakoa

quarta

X

V. mendearen amaieran, Erromako erdialdean, mutiko bat lurreko
arrakala batetik erori, eta modu
oparoan apaindutako kobazuloetara
iritsi zen. Horma apainduek erakarrita,
Michelangelo, Rafael eta garaiko beste
artista batzuk jaitsi ziren leizeetara eta
estilo hura imitatzen hasi ziren. Grotesko esan zioten estiloari; grotta kobazuloa da italieraz, eta, beraz, grottes-

co kobazuloeekin zerikusia duena da.
Baina mutikoak aurkitu zuena ez
zen leize bat, Neron enperadoreak
eraikiarazitako Domus Aurea jauregia
baizik, haren ondorengoek lurperatu
zutena. Izena okerra izateaz gain, esanahiarekin ere ez zuten asmatu, nonbait; zentzu positiboa zeukan adjektiboa erridikuluaren, zentzugabearen
sinonimo da egun.
Ekainak 30, 2019
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arratZalde
honetatik
Jakoba Errekondo
jakoba@bizibaratzea.eus

A

rratzalde honek ematen didan
oihartzuna baliatu nahi dut esan
eta irakurlea jakinaren gainean
jartzeko: urteko egun luzeenak joan
dira eta gaua luzatzen eta egun argia laburtzen hasi da. Honek ondorio latzak
izango ditu landareengan, eta sahieska
guregan.
Hasi berria dugun eta begi gorabehera batean joango den uda hau konturatzerako azkendu eta udazkenduko
da. Orduan uztak bildu eta etxea bete
mozkin izango dugu. Udazkena bera, eta
negua eta udaberria luzeak dira jangai
horietatik tiraka irauteko. Izan ere platerak bete beharko dira, gero sabelak betetzeko. Gure amonak esaten duena, tripa
honek ematen dizkigun lanak!
Udan eta udazkenean aterperatu
beharrekoak dagoeneko baratze eta soroetan hazten ari dira: patata (Solanum
tuberosum), tomatea (Solanum lycopersicum), piperra (Capsicum annuum), babarruna (Phaseolus vulgaris), artoa (Zea
mays), kuia (Cucurbita spp.) eta abar.
Udaberrian landatu ziren.
Egun motzenekin giro hotzak etortzen direnerako, ez dugu etxera jasotako jaki lehorretik soilik jango, berdetik,
freskotik, berritik ere beharko dugu, noski. Hotza izanagatik baratzea jakigaiez
betea izan dezakegu. Baldin eta udaren
lehen erdi honetan bizkor ibiltzen bagara. Berrogeialdi honetan landatu behar
dira negua gozatuko diguten baratzekariak. Doatsuenekin gogoratzeko sasoia
da: porrua (Allium porrum), aza (Brassica oleracea var. capitata), azalorea eta
erromaneskua (Brassica oleracea var.
Ekainak 30, 2019

Berrogeialdi honetan landatu behar dira negua gozatuko
diguten baratzekariak. Doatsuenekin gogoratzeko sasoia da:
porrua, aza, azalorea eta erromaneskua eta abar
botrytis), brokolia (Brassica oleracea var.
italica), aza gorria (Brassica oleracea var.
capitata f. rubra), Brusela aza (Brassica
oleracea var. gemmifera) eta abar. Azken
hori ahalik eta lasterren jartzea komeni
da. Negua iristerako burutxoak egiteko
begiak ondo garatuta eduki behar ditu,
eta horretarako denbora beharko du,
besteek baino ilargi bat gehiago.
Doatsuen kuadrilakoa dena, baina landatu beharrean erein egin behar
dena azenarioa da, Daucus carota. Sa-

soi honetarako beste bitxikeria parea:
babarrun motza Iruñeko karriketan idi
joaldunak aurrera eta atzera dabiltzanean erein, ilgoran. Ilgora berean, udazkenean berri-berri jateko ilarrak (Pisum
sativum) ere erein.
Baratzetik mahairako arratzaldetik
esandakoak aditu eta ea baratzaldi honetarako landareek erraz lur hartzen
duten. Lur eman behar zaienei beste
kontu batzuk esaten zaizkie beste arratzalde batzuetatik.
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PEDALAK LANDA
EREMUKO PROIEKTU
AGROEKOLOGIKOEN
BOZGORAILU
Garazi
Zabaleta

uztailak 5

E

Zaragozako supermerkatu kooperatibo
sortu berritik abiatu ziren bi ziklistak
ekainaren lehenean, eta orain arteko bidean Zaragoza, Nafarroa, Errioxa eta Burgosko hamaika proiektu ezagutu dituzte:
eztia eta propoleoa edota barazki saskiak
egiten dituztenak, okindegiak, jatetxe eta
denda ekologikoak, baratze komunitarioak… elikadurarekin lotutako proiektuak ez ezik, bestelako bizi eredu baten
alde egiten dutenak dituzte ipar.
Proiektuak baino proiektu horien
atzean dauden pertsonen historiak kontatzen saiatzen ari dira. “Gu proiektu ezberdinen bila goaz, baina gero benetan
topatzen duguna lurra eta pertsonak
dira: askotan hitz egiten digute haiek
zergatik eta nola iritsi diren horretara,
zerk bultzatu dituen, bidean izan dituzten arazo eta zailtasunak…”. Ekimen bakoitzaren atzean pertsonen historiak
daude eta horiek elkarbanatzea interesgarria dela uste dute, beste jende batentzat inspirazio edo eredu izateko.

uztailak 3

abadiño
Jakoba Errekondoren liburu aurkezpena
eta kontsultategia. 19:00etan
Matienako Errota Kultur Etxean.

barakaldo
Naturako animaliak erakusketa.
Hilabete osoan dago
ikusgai erakusketa, Ramon
Rubial Lorategi Botanikoan.

kainean sartzearekin batera ekin
zioten Ana Santidrián eta Edurne
Caballerok Zaragozatik abiatu eta
Iberiar penintsulako iparraldea zeharkatuko duen bidaiari. Ez da bidaia soila
neskek eginen dutena: bizikletaz eginen
dituzten 2.500 kilometroetan landa eremuko bizitza bultzatzeko sortu diren
proiektu komunitario eta agroekologikoak bisitatuko dituzte, ondoren ikusten
duten hori guztia bildu eta zabaltzeko
asmoz. “Landa eremuko proiektu alternatiboak ezagutu nahi ditugu zubi lana
eginez proiektu horiek jendarteari ezagutarazteko”, dio Caballerok.

hiriguneen eta landa
eremuaren arteko zubiak
sortzen

EUSKAL HERRIKO
AGENDA

uztailak 6

gasteiz
Jakoba Errekondoren liburu
aurkezpena eta kontsultategia.
11:30ean Gorbeia lorezaintza zentroan.

uztailak 6

tutera aldetik pasatuta,
abuztuan itzuliko dira gurera
Nafarroako erriberako zati bat pasatu
dute jadanik Biela y Tierra proiektuko
kideek: Tuteran egon ziren Mejanako
baratze sozialak eta Helianto kolektiboaren Jasangarritasunaren Eskola ezagutzen, Arguedasko Alcaravan enpresa bisitatu zuten, eta handik Lodosa eta
Sartagudara mugitu ziren udalek bultzatutako baratze komunitarioa ezagutu eta
INTIAren agroekologia finka esperimentala bisitatzen. Proiektu horiek guztiak
ongi azalduta dituzte bielaytierra.com
webguneko Landa koadernoa atalean.
Orain Palentzia, Leon eta Asturiastik
jarraituko dute bidea, baina abuztuan
berriro ere Euskal Herrira itzuliko direla esan digute: abuztuaren 8an sartuko dira Karrantzatik eta gure lurretan
ditugun hamaika proiektu bisitatuko
dituzte: Muturbeltz Elkartea, Maskilu
Kontserbak, Pikunieta Baserria, Azpeitiako Elikagunea… Adi egon beharko
dugu, beraz!

gesaltza añana
Argi eta soinu ikuskizuna Añanako
Gatz Haranean. Gatzaren Artisau
Azoka: nekazarien produktuen,
eskuz egindakoen eta gatzez
egindako produktuen erakusketa
eta salmenta. Gatz harana bisitatzea.

uztailak 6

okondo
Txakolinaren XI. jaia. Arabako
Txakolina jatorri izena duen
txakolinaren erakusketa eta dastaketa.

uztailak 8

baigorri
Irulegiko cava ezagutzeko sotora
bisita. Astelehenero 14:30ean.
Izena emateko:

www.cave-irouleguy.com/eu/contact

uztailak 20

arrasate
Arrasateko baserritarren
produktuen azoka. 9:00etan hasita
Seber Altube plazan.

Ekainak 30, 2019
www.BiziBaratzea.EUS
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ASTEKO PORTADA HAUTATUA

1930eko apirilaren 4a

argiak 100 urte

2006tik sare sozialak

Estrategia eta
komunitatea

Miren Osa Galdona

koldo izagirre

K

omunistak herriaren adiskideak ote diren? Jakina, komunistak herriaren adiskideak
dituzu. Eta sozialistak. Eta laboristak. Eta zentristak. Eta demokratak. Eta errepublikanoak. Eta
eskuindarrak. Eta populistak. Eta
Google. Eta Facebook. Eta YouTube.
Eta Uber. Eta Gobernuz Kanpoko
Erakunde guztiak. Hainbeste adiskide ditu herriak non ez baitauka
astirik herri izateko ere, guztiei eskerrak eman beharrez akitzen zaio
bizitza. Adiskidetasunez itoa dago,
egizu kontu ez dela mugitzen ahal
adiskideek laguntzeari uzten dioten arte, herria. Beti dago hor, sekula gu bat izatera iristen ez den
espezie babesgarri, karitate politikoa praktika diezaioten, herria.
Baina izan, misiolariak dituzu herriaren zinezko adiskideak. Bere
hizkuntza ikasten dute, herriarena,
eta bere hizkuntzan egiten diote
berba, herriarenean, apalki mintzo,
herriari. Irakurtzen irakasten diote eta bere ipuin zaharrak idazten
dizkiote bere hizkuntzan. Herria,
lehen, zabarra zen. Orain eskolatua da. Badaki bereizten ona eta
gaiztoa, egia eta ustea, magia eta
zientzia. Adiskideek hainbat ikasi
du eta prest dago bere buruaren
etsai bihurtzeko bere hizkuntzan.
Ekainak 30, 2019

X

XI. mendearen lehen urteetan zabaldu
zituzten hedabide nagusiek sare sozialetako lehen profilak, komunikazioaren ildo berria nondik joango zen aurreikusi
nahian. Multimedia indarra hartzen hasi zen
komunikabide tradizionaletan, eta Youtube
izan zen lehen eztanda haren onuradunetako bat. Tendentzia berria baliatuz, Argia
ezagutzera emateko estrategia bikaina izan
zitekeela pentsatu zuten erredakzioan, sarean euskara hutsean presentzia irabaziko
lukeen lehen medioa izateaz gain, irakurle
berriak erakartzeko bide izan baitzitekeen.
Aurreko astean azaldu genuen Evo Moralesen bideo elkarrizketa hura igotzeko ireki
zuen Argiak lehen kontua sare sozialetan,
Youtuben, Sareko Argia izenean. Bide oparo
baten lehen urratsa izan zen.
Youtuberen ostean iritsi ziren Facebook
eta Twitter, eta hasieran egunean albiste bat
baino gehiago argitaratzeak “lotsa” ematen
ziela onartu arren, Lander Arbelaitzek dio
konplexuak kendu ahala sare sozialen garrantzia ere handitzen joan dela: “Lan egiteko modua aldatu digute, dudarik gabe, gaur
egun albiste guztiak argitaratzen ditugu
sare sozial batean zein bestean. Potentzial
handia daukatela ohartu ginen”. Lan talde
osoa trebatu zen han eta hemen Argiako
edukiak argitaratzeko, eta Twitterreko kontu korporatiboaz gain, kazetari bakoitzak
bere kontua zabaldu zuen. “Lanketa gehiena
Twitterren egiten dugu, baina bisita gehien
Facebooketik datozkigu”. Geroago Instagramen ere muturra sartu zuten argiatarrek eta
asteko argazkia, azala eta bideoak jendartean zabaltzeko erabiltzen dute.

Halaber, badira zulo ilunak ere: gutxi batzuen jabetza pribatuko plataformak dira
arestian aipatutako sare sozialak, eta irakurle-hedabideen arteko dependentzia
handia eragiten dute: nahikoa da Facebook
edo Twitterrek etorkizunean baldintzaren
bat edo beste aldatzea, Argiak sareon bidez
bere komunitatearekin duen lotura eten
ahal izateko. Burujabeago izateko, alternatibak garatu ditu Argiak aspalditik. Email
bidezko buletina bidaltzen diete egunero
3.000 laguni, eta Telegrameko kanaletik
ere informazio garrantzitsuena helarazten
zaie taldera atxikita daudenei. Telegrameko
kanalean jarraitzaile gehien dituen euskarazko hedabidea da Argia. Mastodonen ere
kontua du, euskarazko sare sozial libre eta
deszentralizatua.
Publiko zabalago batengana iristeaz gain,
irakurleen adin tartea ere “nabarmen jatsi"
dela dio Arbelaitzek, gazteengana hurbiltzeko bide zuzena baitira. Lehiakortasuna ere, nolabait, murriztu egin da, tresnon
bidez hainbat kasutan hedabide hegemonikoen “pare edo gorago” egon baitira aktualitateko hainbat gai jorratzeko orduan,
M8ko greba feministak eta Herri Harresiak,
kasu. Kataluniako independentzia prozesua jarraitzeko ere funtsezko baliabideak
izan dira: irakurle andanak bidali zituen
argazkiak eta bideoak Bartzelonako kaleetatik urriaren 1eko erreferendumaren
egunean, adibide bat ematearren. Argia
Jendeak egiten du posible aldizkaria astez
aste kaleratzea, eta sare sozialak elkarrengandik gertuago egoteko bide ere izan daitezkeela erakutsi du denborak.
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argiatik praktikara

Gobernuz
kanpoko jendea
Itsaso Zubiria Etxeberria

E

zohikoa izan da aste honetan jaso
dudan albistea. Mertxe eta Tomas bikote zumaiarrak Ginea-Konakryn eraikitzen ari diren eskola baten
gastuak osatzeko dirua jarri dute eta,
proiektua Argiaren bidez ezagutu dute.
Gogoratzen iragan irailean Mamadou
Ouryri egindako elkarrizketa?
Ouryk kontatu zizkigun Europara
heltzearen amets(gaizto)a, hemengo
ibilerak, arrazismoa, bazterketa... Kontatu zigun, baita ere, haren jaioterria
den herrixkan ez dela eskolarik izan
orain arte, eta eraikitzen ari direla bat
Europara ailegatzea lortu zuten zenbait auzokidek (tartean Oury) bidaltzen duten diruarekin eta han geratzen
direnen eskulanarekin. Eta zer pintatzen dute Gipuzkoa kostaldeko bi herritarrek historia honetan?
Gazte ginearraren bizitza irakurrita
unkitu dira biak. “Dirua bidaltzen omen
du hemendik hilero, baina berak hemen bizitzeko lain ez du ateratzen eta
zer bidaliko du ba mutiko honek?”, izan
da erreakzioa. Jarri dira harremanetan
Ouryrekin, ginearra elkarrizketatu zuen
Zigor Oleagaren bitartez; eta herrixkako
eskolaren proiektuaz galdetu diote. Informazio pixka bat nahi izan dute, gaztearekin berarekin egon eta hark azaldu
ziezaien zer den egiten ari direna eta
nola egiten duten. Eta azalpenak entzun
ostean erabaki dute diru bat ematea
proiektu honi. Eskolaren aurrekontua-

ren laurdena, gutxi gora behera, beren
gain hartu dute.
Kazetariak galdetu die: baina horrela,
zuzenean dirua pertsona bati emanda?
Ez al da hobe horrelakoak GKE bidez
egitea? “Ezagutzen ditugu GKEak, eta
askoz nahiago dugu bide zuzenetik egin.
Zuzeneko harremanen bitartez, proiektu zehatz baterako dirua jarri”, azaldu
dute. “125 lagun inguru dira zonalde
hartatik alde egin eta munduaren beste

puntatik ahal duten sos pixka hori bidaltzen dutenak. Guk gure laguntza ematea
erabaki dugu” adierazi dute.
Martxan dagoen proiektua da. Eskolan, dagoeneko, haurrak dabiltza; eta
hasieran inguruko jendeak mesfidantzaz ikusten bazuen ere, jendea hasi da
gerturatzen. Baina oraindik azpiegituran behar handiak dituzte, eta horrelako diru-sarrerek hauspoa emango diote
eskola txikiari.

AZOKA

azoka.argia.eus

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.

ARTIUM MUSEORAKO SARRERAK
musutruk jarriko den eguna:

Uztailak 11, osteguna, 10:00etan
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“Ikusgarritik ihes egiten
duen zerbaiti forma emateko
tema bezala ulertzen dut
literatura”
Irati Elorrieta, idazlea

Hamar urteko bilaketa prozesua behar izan du argia
ikusteko, baina ikusi badu, bai ondo ikusi ere.
Hamar urteren ostean kaleratu baitzuen Neguko argiak
bigarren nobela (Pamiela), iazko urtearen hondarrean.
Gorka Erostarbe LEunda
Jagoba Manterola / Foku - Gorka Erostarbe Leunda

A

stiro hitz egiten du Irati Elorrietak (Algorta, Bizkaia, 1979), esan
nahi baita, denbora hartzen duela
esan nahi duen hori pentsatzeko. Ondoren, esan nahi duen hori abiada dezentekoan jaurtitzen baitu. Idatzi ere
astiro egiten du. Duela hamar urte argitaratu zuen Burbuilak, estreinako lana.
Bere buruari denbora eman behar izan
dio idazketari behar besteko ganoraz
ekiteko. Ibili, aldiz, urrats biziz. Hogei
urte egin ditu Berlinera joan zenetik,
eta pauso lasterrekin eraman gaitu bere
auzora, Weddingera, eta auzo barruko
bere auzora: Gesundbrunnen-era. Berlinen hain sarriak diren terraza txiki
eder horietako batean hartu dugu pausalekua, maiatzeko udaberri egun fresko bateko azken argitan.
Ekainak 30, 2019

Deserrotzea da dagoen literatur
material indartsuenetako bat?
Deserrotzearen beste aldea identitatearen bilaketa da, eta bai, niretzako
bada literaturarako material indartsua, baina uste dut beste gai batzuk
direla jendearen arreta hartzen dutenak.
Adibidez?
Bada, euskal literaturaren kasuan, adibidez, argi eta garbi ETA edo gatazka armatua. Horiek hartzen dituzte letra handietako titularrak.
Bitxia da diozuna: askok egotzi izan
baitio euskal literaturari gutxi idatzi izan dela gatazkaz.
Beno, gutxi edo asko erlatiboa da, non-

dik begiratzen duzun. Nik ez dut uste
gutxi idatzi denik, eta uste dut gantxoa
duen gaia dela, ez bakarrik literaturan.
Nola bizi duzu zuk errelatoaren
gaia? Alemanian bizi den Fernando
Arambururen Patria fenomeno bat
izan da Espainian. Irakurri duzu?
Ez dut irakurri. Berlingo liburu-denda handietako erakusleihoetan egon
da liburua. Zur eta lur geratu nintzen
hemengo egunkarietan irakurri nuenean Aramburuk idatzi duela euskal
gatazkaren errelatoa egiten duen lehen
nobela handia. Idazten duenaz ezer ez
dakien kazetariak, beste norbaiten interesen arabera errepikatzen eta erreproduzitzen ditu zenbait eduki. Gehienetan ez gara konturatu ere egiten.
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Gurean pisu handiegia izan du gatazkak? Baita literaturan ere?
Ez nuke esango literaturan pisu handiegia izan duenik, bizitza errealean izan
duen presentziarekin eta inpaktuarekin
erlazioan ikusita. Hor bai, egunerokoan,
gehiegizkoa egin zait gatazkak garai batzuetan hartzen zuen espazioa. Urtetan
blokeo handia egon dela sentitu dut, eta
gero, halako neke bat ere bai.
Deserrotzea ez da derrigorrean deserriaren sinonimo. Ala bai?
Ez du zertan batera joan, ez? Ez dut halako terminotan pentsatzen idaztean. Egiten dudan hurbilketa ez da analitikoa edo
kontzeptuala. Ez dut tesi batetik abiatuta
idatzi. Gai horien inguruan, edo gai horietatik hurbil idatzi dut, ez dakidan,
baina interesatzen zaidan zerbaiten bila-edo. Noraeza eta
bilaketa ikusten ditut hitz
horiei lotuta, min mota bat
ere bai. Liburuan agertzen
den gai bat honakoa da:
pertsonaia nola dagoen fisikoki leku batean, baina
burua beste nonbait izanik,
Vietnamen, edo Sopelan…
Mentalki beste espazio batean
daude. Eta hori da egunerokoa; ez
da noizean behin gertatzen zaizun zerbait. Permanenteki dago hor, eta horrekin
bizitzea da kontua. Ez dakit deserria den
edo deserrotzea. Bi lekutan egotea da.
[Pausa luze bat egin du] Ez dakizula
inoiz sentituko zaren hemen han bezala,
baina zer da “han bezala” hori? Ez da espazio kontua soilik. Han bezala da beste
garai bat, duela hiru urte, duela hamar
urte… egoera hori ere ez da existitzen. Ia
ez dagoen zerbaitekin alderatzea da.

literario bezala. Horretaz hitz egitean
automatikoki ari zara hitz egiten bizi dugun garaiaz. Uste dut interesatzen zaizkidanak direla identitate bilaketa horren
istorioak. Baldin badakizu nor zaren, hor
ez dago istoriorik. Istorio bat izateko, bilaketa egin behar da. Dena baldin badakizu, ez dago istoriorik.
Deserrotzearen kontzeptua literaturara ekartzeko bide desberdinak jorra
daitezke: bat izan liteke epika dramatikotik jotzea, bestea era sotil leunagoan. Bigarren aukera egin duzu zuk?
Bai, uste dut aukera hori egin dudala gai
horrekin eta beste batzuekin ere bai. Bikote harreman toxikoena, esaterako. Kostatu egin zait hor kokatzea. Drama handiak edo epikoak kontatzea ez da
nire estiloa. Nola egin hala ere
tentsioari eusteko, irakurlearen arretari eusteko? Eta
ez banoa dramara? Hortik
behera joan nahi badut
eta irakurlea nirekin eraman, non kokatuko naiz?
Hori izan da erronka.

“Dena baldin
badakizu,
ez dago
istoriorik”

Zergatik egiten zaizu zuri interesgarri
deserrotzearen gaia?
Tentsio bat sortzen delako, eta nor zaren
ez jakite bat. Uste dut identitateari buruzko gaiek literarioki badutela indarra: nor
zara, nola bizi zara… Inora joan gabe ere
galdera horiekin konfrontatuta egon zaitezke, baina beste leku batera zoazenean,
kasik ez daukazu aukerarik ez konfrontatuta egoteko. Erantzun behar dituzun
galdera batzuk dira.
Identitatearen gaia garaiokin lotzen
duzu bereziki, jendarte likido eta
mugikorrarekin? Horrek ekarri du
deserrotzearen tentsioa?
Bizi dugun garaiarekin lotutako zerbait
da, eta horregatik ikusten dut material
Ekainak 30, 2019

Eta aurkitu duzu oreka
hori?
Ez dakit aurkitu dudan, baina hor
dago bilaketa. Ez dut autopista hartu,
bide txikietatik joan naiz, paisaiari begira. Eta hor dago borroka: pixka bat
gehiago behar du, gutxiago behar du?
Erabakiak etengabekoak dira, eta batzuetan oso txikiak. Esaldi hau gehiegizkoa da; ez badut esaten akaso inor ez da
enteratuko zertaz ari naizen.
Berridazketa asko, ezinbestean.
Bai, etengabe aritu naiz berridazten, txukuntzen, konpontzen. Bertsio pila bat
idatzi ditut. Batzuk estruktura orokorrari dagozkionak, non kokatu zer, hori da
asko probatu dudan gauza bat. Eta beste
bat da: noiz ari naiz gehiegi kontatzen,
noiz gutxiegi.
Beste behin ere nobela urbanita bat
eraiki duzu. Hiri espazioak garrantzi
handia du: Paris, Berlin… Baina esan
liteke, era berean, urbanita izanik ere,
kanpokoak bezainbesteko garrantzia
duela etxe barrukoak.
Bai, baina ez da izan kontzientea. Liburuko eszenen laurdena sukalde batean gertatzen da. Eta sukaldeaz gain, etxe barrua
asko dago. Hala ere, egia da, hiria oso presente dago. Nik uste dut liburu honetan ez
duela zentzu handirik espazio publikoa-

ren eta espazio intimoaren arteko dikotomiak. Harremana dialektikoa da. Etxean
mundua sartzen da, eta alderantziz, egon
zaitezke kanpoan eta oso zure baitara bildurik. Nik uste dut gauza batzuk ez direla gertatzen kontzientziaren planoan,
eta beste bide bat hartzen dutela. Liburua irekitzen duen zitak esaten du leihoak
direla etxe baten zentzumenak. Etxe batean leihoak jartzen dituzun momentuan
mundua sartzen da. Barruko espazioetan
ditudan eszena horietan leihoak daude.
Leihoak zabalik daude. Barrua eta kanpoa
ez ditut ikusten banatuta.
Paralelismo bat: literatura bizitza
sartzeko leihoa izan daiteke? Alegia,
literatura eta bizitza ere ezin banatuzkoak zaizkizu?
Literatura leiho bat da beste espazio eta
denbora batzuetako espazioekin harremanetan jartzeko. Leiho batek egiten
duen lotura norabide bikoitzekoa da, eta
literaturak ere barrukoarekin jartzen gaitu harremanetan.
Hamar urte igaro dira Burbuilak aurreko liburua argitaratu zenuenetik.
Hasieratik garbi zenuen Neguko argiak nobela izango zela?
Hasieratik nekien nobela zela, eta ez zela
beste zerbait. Eta segituan konturatu nintzen sartu nintzela arazo handi batean;
umeak izan nituen eta neraman bizitzarekin ia ezinezkoa baitzen nobela bat
idaztea. Nobela bat idazteak eskatzen du
barrura sartzea eta egotea hor barruan.
Egon eta egon eta egon… Ur azpian. Nik
egiten nuen sartu eta irten, sartu eta irten… Horrela ezin zen nobela bat idatzi,
baina nobela bat zen!
Twitterrik erabiltzen duzun ez dakit,
baina Iñigo Aranbarrik honakoa idatzi
du sare sozial horretan zure liburuaz:
“Xehetasunetik babes bila dabilen jendearen koadro koralera, ze bitxia Irati
Elorrietaren Neguko Argiak nobelari
darion edertasuna”. Bi atal dauzka
iruzkinak. Zer iritzi?
Nik ez dut Twitterik, baina Twitter dutenek bidali didate. Ni ez nintzateke gauza
izango hain gauza gutxirekin nobelaren
funtsa deskribatzeko. Horrekin ados nago
behintzat.
Eta bigarrenarekin?
Gustatu zitzaidan edertasunaren ondoan
kalifikatiboa bitxia izatea. Ez dakit berak
nondik esaten duen, baina niri gustatu zitzaidan irakurtzean. Konbinazioa gustatu
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ko modu bat da, gauzei erreparatzeko
modu bat. Niri oreka ematen dit. Literaturaren kanala zabalik dagoenean jada
ezin dut irudikatu bizitza hori gabe. Abstraktuak ez diren markak ere uzten ditu
literaturak bizitzarekin oso uztartua
doanean: liburu honen idazketa prozesuak marka fisikoak utzi dizkit larruazalean. Gure gorputzaren muga da larruazala eta erreakzio bortitzak izan ditu.

egiten zait. Edertasuna modu askotakoa
izan baitaiteke, eta bizi gara gizarte batean non edertasuna den bat eta bakarra.
Eta bitxia ez dut sartzen hor eta horregatik gustatzen zait. Kanonetik ateratzen
den edertasun bat iradokitzen du. Bizi
garen denboran edertasunaren kontzeptua oso estandarizatuta dago, eta
hortik irteten den zerbait izatea, eta ederra izatea, gustatzen zait.

leak une batean. Irati Elorrieta zeren
atzetik dabil literaturan?
Nik ere ez dut jakiten zeren atzetik nabilen, haztamuka noa, itzulinguruka.
Intuizioak gidatutako aldiak eta erreflexiozkoak txandakatuz, prozesuan joan
naiz konturatzen zeintzuk diren errepikatzen diren gauzak, edo testuan
dauden gauzak. Espazioaren
eta denboraren aldiberekotasun hori nola kontatu, edo nola kontatu
zerbait dramarik gabe
baina indarra duena,
erresistentziaren gaia,
nola batu pertsonaia
guztien istorioak testuaren gorputzera, eta
nire barruan dauden
ahots ugari horiek. Ilunpea
izan da abiapuntua, eta apurka apurka, argirantza. Literatura
ulertzen dut ikusgarritik ihes egiten duen
zerbaiti forma emateko tema bezala.

“Nire buruari
ez diot aitortu
izan niretzako
idazteak zer nolako
garrantzia
duen”

Deserrotzerik izan
duzu literaturarekin
garairen batean?
Ez, ez dut izan. Gertatu
zait pentsatzea idaztea
bigarren mailako gauza
bat zela niretzako. Nire
buruari ez diot aitortu izan
niretzako idazteak zer-nolako garrantzia duen. Badago une
bat konturatzen naizena ez dela bigarren
mailakoa eta tiraderatik atera eta lehen
planoan jarri dut idaztea, horrela sentitzen bainuen. Sekula ez naiz alboratu erabat, sekula ez nau nekatu idazteak, baina
ez dut jakin aitortzen zeukan garrantzia.
“Azken batean, oraingoan ere ez daki
zeren atzetik dabilen”, dio narratzai-

Literaturak, orokorrean, zein marka
uzten du zure bizitzan?
Nik ezin dut irudikatu bizitza irakurri
gabe. Literatura bizitzeko modu bat da,
bai idaztea eta baita irakurtzea ere. Ezin
dut banatu bizitza eta literatura; egote-

Egun ez omen dago distantziarik
mundu global honetan, dena eta denok gaude interkonektaturik. Zuk
euskal literatura, hemen egonik, distantziatik ikusten duzu ala ez?
Euskal Herrian euskal literaturan dabilen jendearekin alderatuta distantziarekin ikusten dut, baina ziur ikusten dudala Euskal Herrian bizi den jende askok
baino hurbilagotik. Jende asko Euskal
Herrian bizi da eta ez zaio literatura interesatzen ezer ere. Nik jarraitzen dut
euskal literatura, zer publikatzen den,
irakurtzen ditut gauzak… Zentzu horretan distantziarik ez daukat. Baina ez dut
jakiten jendeak zer hitz egiten duen liburu honetaz edo hartaz. Hori ezin dut,
baina hedabideetatik jasotzen dudana
eta nik neuk irakurtzen dudana bai.
Eta jasotzen duzun horretatik zer
ikusten duzu oraintxe?
Ikusten dut aniztasun handia. Ikusten dut
aniztasuna belaunaldietan, gaietan, hautatzen diren generoetan, ia zentzu guztietan. Eta pentsatzen dut ona dela hori.
Zein da Berlingo txoko literarioena
zuretzat?
Bat baino gehiago dago, baina metroa batez ere. Gustatzen zait antena jarrita egotea metroan. Metroa oso literarioa da. Eta
ni, batez ere, bizikletaz ibiltzen naiz, gutxi
erabiltzen dut metroa, baina oso adi joaten naiz.
Asko aldatu da Berlinen zu etorri zinenetik metroko paisanajea?
Uste dut metroan dirua eskatzen dutenen egoera okertu egin dela, eta geroz eta
gehiago direla, gainera. Orain askoz ere
turista gehiago dago, duela 20 urte ia apenas zegoen hemen turistarik.
Berlinek gordetzen du oraindik ere
istoriorik, nobelarik, zuretzat?
Orain idazten ari naizena ez dago Berlinen kokaturik. Igual atsedena behar
dut, edo ez dakit… Baina jarraitzen dut
idazten.
Ekainak 30, 2019
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LIBURUA

Ispiluaren aurrean

Sofia Petrovna

Lidia Txukovskaia

(itzultzailea: Josu Zabaleta)
Katakrak, 2019
Ibai Atutxa Ordeñana

S

istematikoki torturatzen duena;
metodikoki egiturazko kriminalizazioak betikotzen dituena; etenik
gabeko bortxa orokortua iraunarazten
duena; atxiloketa aleatorio bidegabeak
inpunitatez arautzen dituena. Horixe
da, deskuiduan, Sofia Petrovna eleberriak ispiluaren aurrean jarri didan espainiar estatua; eta –estatu bakarrean
gelditzeko beharrik gabe– baita mendebalde demokratiko sakrosantuaren
gehiengo zabala ere.
Ez dakit zer espero nuen, baina baiki: ispiluaren aurrean mantentzen du
irakurlea Lidia Txukovskaiaren nobelak
kristalaren bestaldera bi begiak iltzaturik. Eta efektu hori lortzen du kokatuta
egonik ere Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuneko Purga Handiaren garaian.
Ekainak 30, 2019

Esango nuke, estetikari zor diola lorpen
literarioa, hau da, narrazioaren testuingurua gainditu, eta irakurlearen egunerokotasunaz gogoeta eginaraztea. Bi hitz
beraz arreta ebatsi didan estetikaz.
Miren Agur Meaberen azken eleberriko narratzaileak aipatzen du mirestekoa zaiola Simone de Beauvoirren prosa.
Amaren heriotza bezalako bizipen artegagarriaz hitz egin arren, “prosa soil eta
sentimentalismoz bustigabea” darabilela dio. Iruditzen zait Beauvoirrekin bat
egiten duela, Meabek bezala, Txukovskaiak berak ere, bortxaz hitz egiten duen
prosaren soiltasun horretan.
Bigarren kontsiderazioak David Foster Wallacengana narama. Hau ura da
graduazio hitzaldi sonatua ekarri zuen
Danele Sarriugartek euskarara. Urez in-

guratuta bizi direla ohartzen ez diren
arrainen parabolak balio izan zion Wallaceri suburbia amerikarra populatuko
zuten gazte unibertsitarioen pentsamoldea astintzen saiatzeko. Bortxa begien
bistakoenak ikusteko zailtasunak eta
horiek ukatzeko ziurtasun itsuak gure
buruen preso egiten gaituztela gogoetatzen zuen idazle amerikarrak. Sofia
Petrovnak antzeko lana egiten du.
Sentimentalismo gabeko deskribapenek arrakala irekitzen dute protagonistak sumatu ezin eta irakurleak ezin
argiago ikusten duen bortxaren artean.
Arrakala horrek darama irakurlea norberak ikusten ez duenaz hausnartzera.
Eta gure kasuan zer da “ura” egiturazko
estatu bortxa orokortu eta sistematikoa
ez bada.

KULTUR-KRITIKAK І 49

KONTZERTUA

Eskola zaharra sasoitsu

Gertu ala urrun

30%

Artza Records, 2019

Iker Barandiaran

A

ndoain eta Tolosa izan ziren,
batez ere, Gipuzkoan 80ko hamarkadan punkari beste buelta
bat eman zioten herriak. Punkaren eztanda apurtzaileari abiadura eta kontzientzia eraikitzailea-eraldatzailea
gehitu zioten. Hardcorearen jaiotzaren
erakusle nagusi izan ziren Tortura Sistematika, Bap! eta Eskoria-Tza, besteak
beste, baina izan ziren gehiago. Gerora,
gainera, Andoaingo Gaztetxeak asko
elikatu zuen eszena hori atzerriko zein
bertako talde ugariren kontzertuak luzaroan programatu baitzituzten.
1994an Andoainen sortutako 30%
taldeko kideek uzta hori lehen pertsonan bizi izan zuten, eta Andoaingo
hardcore taldeen bigarren-hirugarren
belaunaldiko parte izan ziren. 90eko

hamarkadan eskola zaharreko hardcore zaleen ilusioa berreskuratzea lortu eta maketa dotorea egin zuten. Ez
hori bakarrik, askotan ikusi genuen El
Corazón del Sapo taldearekin batera
agertokia partekatzen.
Taldea desegin zuten eta tarteka elkartu badira ere, orain gutxi beraien
kantutegi osoa takada batean grabatu
eta honako CDa kaleratu dute Artza
Records ekimen berriaren laguntzarekin. Ez dakigu zenbat kontzertu egingo dituzten, baina uztailaren 12an eta
13an Poison Idea eta 25th Coming Fire
taldeekin batera arituko dira Zorrotzako (Bilbo) eta Andoaingo Gaztetxeetan, hurrenez hurren.
Alferkeria kenduta eta baserriko
estudioan joaldi batean grabatuta, es-

kola zaharreko hardcore-punk lagin
hau era digitalean barneratu dute –
bazen ordua–: hemezortzi kanta batu
dituzte, gehienak euskaraz eta bakan
batzuk gaztelaniaz. Andoaingo labela
duen hardcorea oinarri, punkago, ilunago edo melodikoago tarteka, baina
beti zapatilla ondo sakatuta. Eta asko
poztu naiz berriro entzuteaz Infernu
erosoa, Nahi duzun guztia, Ur baso baten itota, Kaletik noa, ia bat bakarra
diren Licencia para disfrutar zein Lekua hil eta Euliak kristala zeharkatzen
duenean gitarra riff bereizgarria duen
instrumentala, guztiak kanta borobil
eta hunkigarriak. Gainera, 25th Coming Fire taldekoen laguntzarekin
Mina egiten didazu pieza ere oparitu
digute.
Ekainak 30, 2019

50 І ZUZENEKO EMANALDIAK

Musikak sorginduta

Hurrengo emanaldia:
Uztailak 12 · Lekeitioko plazan

Dabi Piedra
Lekitto Musika Banda

L

arunbat arratsalde euritsua Lekeition, aterpera jotzeko egun aproposa. Herriko musika bandaren proposamena aukeratu dugu: Udabarriko
Kontzertua, dio kartelak. Agertokia, paregabea, elizako arku gotikoen artean,
urre koloreko erretaula ikusgarria aurrez
aurre, musikarien bizkarrean. Eserleku
guztiak beteta daude. Sartu dira artistak,
txalo artean. Protokoloa zorrotz betez,
Urtzi Iriondo zuzendaria agertu da ondoren, Lekitto Musika Bandaren arima.
Albinoniren Célèbre Adagio izan da
lehenengo pieza, Hautvasten moldaketaduna. Harrigarria da bandako musikari
batzuk zein gazteak diren. Iriondo zuzendariak gerora azaldu digunez, oraindik
nagusien bandan ez dauden neska-mutil
batzuei lekua egin diete kontzertu honetan. Herri musikari eta musikazalea da
Lekeitio, bistan da, eta harrobia zaindu
beharra dago!
Cebrián Ruizen Noche en Granada lan
hirukoitza izan da hurrengoa. Melodia
Ekainak 30, 2019

delikatuen artean, kutsu arabiarreko
doinuek sorginduta, Granadako txoko
ezkutuetara bidaiatu dugu entzuleok, ia
oharkabean, Alhambrako ubideen lasaitasunera zein Sacro Monteko jai amaigabeetara.
Hipnosi horretatik jauzi egin dugu
Ameriketako belardi urrunetara, Dances with Wolves filmaren soinu-bandari
J. Bocookek egindako moldaketen bidez.
Ukitu garaikidea American Graphity-k
eta Adele 21-ek eman diote kontzertuari
eta, konturatzerako, programako azken
piezara heldu gara: Forrest Gump Suite.
Normalean, klasikoetatik modernorako
bidea egiten dutela azaldu digu Iriondok.
Txalo zaparrada batez agurtu ditugu
musikariak, kontzertu gozagarria izan
da. Artistak joan dira, baina entzuleak
ez dira beren lekuetatik mugitu. Itxaron
dezagun, bada. Jakin du jendeak zerbait,
bai, han agertu baitira berriro musikariak, bis berezirako. Beste bat, beste bat!
esan beharrik ere ez da izan. Markosen

txerriaren bertsoen doinua jo dute, eta
abestu... bada, geuk, publikoak. Eskerrak bertsoen hitzak papertxo batzuetan
pasa dizkiguten.
Bertsoz bertso, Markosek hartutako
ostixe ezagutu dute arku gotikoek eta
urrezko erretaulak (kontzertuaren aurretik egindako mezan ere ostia batzuk
banatu dituzte, hala ere). Kontzertuaren
ondoren, merezitako afaria zain dute
musikariek, Banda Lagunak elkartearen kontura. Guk, bien bitartean, giro
euritsuarekin topo egin dugu irtetean,
eguraldi makurra ahantzarazi digu bandaren magiak!
Lekitto Musika Banda entzun nahi
dutenek aukera paregabea izango dute
uztailaren 12an, Plazakua kontzertuen
XIII. edizioa egingo baitute, 23:00etan.
Izenak dioenez, aire zabalean izango da,
plazan. Urteko kontzerturik berezienetako bat izaten da Plazakua bandarentzat, aurreko urteetan 1.500 entzule baino gehiago batu izan dira.
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EGILEA i Ana Zambrano

Gurutzegrama

Gaia: Emakume sukaldariak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1
2
3
4
07. Ezker-eskuin
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01. Ezker-eskuin
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17. Goitik behera
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12. Goitik behera
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Ezker-eskuin:

1. Eva..., postreetan aditua, Zarauzko jatetxe ezagun batean lan egiten du. Badauka. Produkzio. 2. Karbonoz eta hidrogenoz osaturiko gai
konposatua. Zuberoako herrixka. 3. Izena (laburdura). Orrialde. Ezta … eman ere, ezta inondik ere. 4. Lehergailu batek duen lehergai-kantitatea.
Intsektuen luzakin sentikorra. 5. Pastela. 6. Nafarroa behereko udalerria. 7. Angelita..., Nafarroako sukaldaritzan aditua da, hainbat liburu
argitaratu ditu. Neurri. 8. Narrasti izena. Errenkan antolatutako zenbakiak. 8. Eskautismoan afiliatutako mutil edo neska gazte. Eguzkia. Ez osorik.
9. Bokal errepikatuta. Erdiesten. Aipamen. Jirak.
Goitik Behera

1. Aurpegiaren atal. Laringearen eta bronkioen artekoa. 2. Nori atzizkia. Nafarroa Behereko udalerria. 3. Gadolinioaren sinboloa. Gamiz-Fikako
auzoa. 4. Iridioaren sinboloa. Seme edo alaba bat edo gehiago dituen emakumea. 5. No. Gizonezko izena. 6. Neka, una. Prest. 7. Higuin. 8. Zakur.
Artsenikoaren sinboloa. 9. Faltsu. 10. Nafarroako udalerria. 11. Arrazoiketak gauzatzeko ahalmen. 12. Justu, neurriz. Elena, Munduko emakume
sukaldari onenaren Veuve Cliquot saria jaso zuen 2012an ”Restaurant” aldizkari gastronomiko britainiarraren eskutik. 13. Atala.
14. Alai. 15. Hiru erromatar zenbakiz. 16. Zuhaur. 17. Aizpea..., Donostiako ”Xarma Cook & Culture” jatetxeko sukaldaria da. Aurtengo
Idiazabal gazta gaztea moztu zuen Ordiziako Artzain Egunean. 18. Sama, lepo. Dezibelaren sinboloa. 19. Zirt-...,onomatopeia. Bi erromatar
zenbakiz. 20. Barazki krema. Zirkonioaren sinboloa. 21. Ezinezko. Errepikatuz, gorotza. 22. Lurra lantzen dutenak, laborariak.

2. PAPER
1. UPELA
5x5:

G

S

O

I

T

P

O

A
F
A

R
U
T

I
A

Z

I

S
U

N

Db, 19. Zart, Ii, 20. Pure, Zr, 21. Ezin, Ka, 22. Nekazariak.
Zatia, 14. Arrai, 15. III, 16. Zeu, 17. Oihaneder, 18. Idun,
9. Bort, 10. Burgi, 11. Arrazoimen, 12. Doi, Arzak, 13.
4. Ir, Ama, 5. Ño, Raul, 6. Aki, Pronto, 7. Nazka, 8. Or, As,
Goitik behera: 1. Aho, Trakea, 2. Ri, Lasa, 3. Gd, Fika,
Matrize, 9. Eskaut, Ekia, Erdizka, 10. Aaa, Lortzen, Aipu,
Antena, 5. Pastiza, 6. Orzaize, 7. Alfaro, Izari, 8. Kaiman,
Hidrokarburo, Idauze, 3. Iz, Orri, Hurrik, 4. Karga,
Ezker-eskuin: 1. Argiñano, Badu, Ekoizpen, 2.
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4. LEIHO

N

1. Upa, barrika
2. Orri mehe
3. Martxo
4. Hormako irekigune
5. Esparrua

A

Zeharretara eta goitik behera,
hitz bera.

A

Taulan hutsik agertzen diren laukiak
osatu zeharretara eta goitik behera,
hitz guztiak irakurri ahal izateko.

Ebazpenak
N

5x5

5. ARLOA

Betegrama
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Miren Karmele Gómez
ZERUA IR A K A S TE N

“Espazioan inbertitzen
denak itzulera du
gure gizartean”
Zerura begiratzeak Lurra ezagutzen lagundu
gaitzakela uste du Miren Karmele Gomezek, bertan
aurkitu daitezkeelako gizakiak historian zehar
eraiki duen pentsamendu eta teknologiaren gako
asko. Kultura zientifiko hori zabaltzea du xede,
eta horretarako ongi komunikatzearen garrantzia
nabarmentzen du. Iruñeko Planetarioaren Izar Eskola
du, besteak beste, eginkizun horretarako bide.
ander pérez
joseba zabaltza

PLANETARIOAN KOMUNIKATZAILE
“Komunikazioan lizentziaduna naiz, eta
diseinu grafikoa eta web sorkuntzari buruzko masterra ere egin nuen. Une batean, Iruñeko Planetarioak Izar Eskolan
euskaraz ariko zen pertsona bat behar
izan zuen, eta hala hartu ninduten. Fernando Jauregi eta Javier Armentia astrofisikariek formatu ninduten, Izar Eskolako
saio horiek behar bezala eta zorroztasunez emateko. Bederatzi ikasturte eta
gero, STEM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematikei erreferentzia egiten
dieten siglak, ingelesez) Planeta programa ere koordinatzen dut, gazteak kultur
zientifikoan murgiltzera anima daitezen”.
Ekainak 30, 2019

Zer egiten du komunikatzaile batek
planetario batean?
Zientzia eta teknologiaren munduan
bada nahi bat: orain arte egin izan den
guztia gizarteari kontatzea. Gizakiak
jakin behar du zientzialariak ez direla laborategian gauza arraroak egiten
ari diren pertsona arraroak. Zientzialariak gizartearen arazoekin arduratzen
dira, izan minbiziaz, izan erradiazioaz,
edozertaz. Dena dago lotua: espazioan
inbertitzen denak itzulera du gure gizartean. Eta hori kontatzeko erronka
komunikazioan gabiltzanok dugu. Laborategietako ingeniari eta biologoek
asko dakite haien proiektuez, baina ez
da nahikoa jakitearekin, ongi kontatzen ere jakin behar da. Planetarioa da
jakintza hori hedatzeko guneetako bat.
Zer da izar eskola bat?
Zerua ezagutzeko baliabide motibagarri bat da, eta zeruaren bitartez, hainbat gai azaldu ditzakegu, historia eta
mitologiatik hasita. Gure burua aintzinako arbasoen garaian koka dezakegu,
haiek zeruan zer ikusi zuten eta zeruak

nola inspiratu zituen ulertzeko. Gaur
egun ez dugu apenas zerura begiratzen, baina gure inguruan sortu dugun
guztia pentsamendu horietatik dator,
gizakiak gizaki denetik galdetu diolako
bere buruari nor den eta zertan ari den
mundu honetan. Izar eskola, beraz, oso
baliabide transbertsala da, eta bertan
sartzen dira filosofia, historia, mitologia, zientzia, fisika, distantziak, eskalak,
astronautika…
Nor da hartzailea?
0tik 99 urtera arteko eskola da. Egia
da lan egunetan eta goizez eskaintzen
dela, astelehenetik ostiralera, eta beraz,
eskolatik datozen ikasleak izaten dira
gehienak. Baina izaten dira 3 urteko
haurrak (horiek dantza eta antzerkiaren bitartez ikasten dute), 16-17 urteko gazteak, helduen irakaskuntzan dabiltzanak, etxeko langileak, jubilatuak…
goiza pasatzeko modu dibertigarria
da, eta ez dago inorentzat mugatua.
Izar Eskolaren eskaintzan, azkenean,
proiektatzeko hautatzen den pelikulak
mugatzen du saioaren adina.
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“Duela 600 urte, gerrarik ez bazen, zer zegoen egiteko afaldu eta gero? Zein zen plana? Etxeko atarian solastu eta izarrak ikusi, ez zen besterik”.

Nola irakasten da zerua?
Jolasa omen da oinarri.
Bai, baina kontuz jolas hitzarekin: halakoetan lasterka ibili eta saltoka aritzeko
espazioa irudikatzen dugu, baina hemen
jolasa beste modu batean egiten da. Badago formatu estandar bat: pelikula bat
jartzen da hasieran, eduki eta gai ezberdinekin. Ondoren, zeruaren azterketa
egiten da, egunean egunekoa: azaroaren
10ean etortzen bazara azaroaren 10eko
zerua ikusiko duzu. Horrek errealitatearekin lotzen zaitu, planetarioan ikusitakoa gauean etxetik ikusi dezakezulako,
lainorik ez bada. Bukaeran gaurkotasuneko gaiak lantzen dira. Jolasa pelikularik ez
dagoen tarte horretan egiten da: hizlariak
galderak proposatzen ditu, publikoarekin
interakzioan dabil, eta harreman berezia
sortzen da. Hor dago jolasa.

bigailua pizten badugu ez da magikoa
delako, baizik eta norbaitek bere buruari
galderak egin dizkiolako. Hor sartzen da
argia, eta argia unibertsoaren sorreratik heldu da. Galderak egiteko tresna da,
dena datorkigun bezala ez dezagun jaso,
zalantzan jar dezagun. Espiritu kritiko
hori da niri gustatzen zaidana.

Zergatik da garrantzitsua eduki horiek barneratzea?
Oso azkar bizi garelako, eta laguntzen
duelako bizi garen munduari testuingurua jartzen. Uste dut, modu xumean,
jatorrira eramaten gaituela. Etxean gar-

Lurrari begira gaude, zerura begira
baino gehiago?
Lurrera begira goaz, telefonora begira.
Hiru edo bost urteko haurren galderetan ikusten da gu baino askoz ere lotuagoa daudela inguruarekin, orokorrean.

Gure espezieak asko begiratu dio
zeruari.
Asko, eta duela urte gutxira arte, beti.
Duela 600 urte, gerrarik ez bazen, zer
zegoen egiteko afaldu eta gero? Zein
zen plana? Etxeko atarian solastu eta
izarrak ikusi, ez zen besterik. Kultura
eta zientzia, batzuetan, desberdintzat
hartzen ditugu, baina kultura zientifikoa jasotzea eta horri balorea ematea
da gure xedea.

Badakite esnea ez dela sortzen supermerkatuetan, behietan dagoela.
Galdu al da espazioarekiko lilura?
Gerra hotzaren garaian izugarrizko interesa egon zen, inoiz egin gabeko hori zelako gizakiaren hurrengo helmuga, lurretik
ateratzea. Beharbada, orain arte hori lausotu da, baina aurten, zorionez, ilargira
iritsi zeneko 50. urteurrenarekin, badugu
aukera interesa pizteko. Espazioa, lehen,
bakar batzuen kontua zen. Orain enpresa
pribatuak hasi dira eremu horretan, eta
horrek esan nahi du edonork duela aukera espazioa pixka bat ukitzeko, e-do-nork.
STEM programan, planetarioan, CanSat
proiektua garatu dugu, eta horren bitartez
Euskal Herriko 80 ikasle baino gehiagok
sortu dute haien satelitea, lata baten tamainakoa. Eta jaurti dugu, Los Arcoseko
zirkuituan. Kilometro batera bota dugu,
eta atmosferako datuak bidali dizkigu.
Lehenago oso gutxiren eskutan zegoen,
baina gaur egungo gazteek haien eskuez
egiten dituzte sateliteak. Horrek, urte gutxira, sekulako iraultza ekarriko du mundura. Hor dago gaur eguneko lilura.
Ekainak 30, 2019
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Iruñeko Udal berriak Estafeta
kaleari "La Manada pasealekua"
izena jarriko dio

SAREAN ARrANTZATUA

Etxeko animaliak
itzultzaile

Emen en heuskera

aurrean. Kazetarien galderei erantzunez,
Mayak azaldu du Sanferminetako entzierroa omentzeko jarriko dutela izen hori,
inola ere ez "gazteen artean gertatu zen
beste kontu horrekin" lotuta: "Azken finean, zezenak samaldan igarotzen dira
ezta? Eta 'samalda', nafar guztien hizkuntzan, badakigu nola esaten den".

Martin Kitto

Enrique Maya buru duen Iruñeko Udal
berriak iragarri du izena aldatuko diola Estafeta kaleari, izenaren amaierako hiru letrek "konnotazio bilduetarra
gehiegi" dutelako. "Gure hiriaren benetako izaerarekin zerikusi handiagoa duen
izen bat nahi dugu: La Manada pasealekua jarriko diogu", azaldu du prentsaren

Osakidetza zer den
"duela bi astetik-edo" dakiela azaldu
du Nekane Murga sailburuak
Nekane Murga Jaurlaritzako Osasun sailburuak aspalditik ezagutzen
zituen Osakidetzako oposizioetako iruzurrak, kasuaren ikerketan
deklaratu duten zenbait lekukoren
arabera. Akusazio horien aurrean
bere burua defendatzeko, adierazpen esklusiboak egin dizkio Murgak
Beranduegiri: "Nik ez nekien ezer.
Ezer ere ez. Zero. Osakidetza zer
den ere duela bi astetik-edo jakin
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dut, kargua hartu ondoren esplikatu
behar izan didate", azaldu du, oso-oso serio jarrita. Aurretik Osakidetzan lan egiten zuela gogoratu diogunean bi eskuekin belarriak estali
eta "na-na-na-na-na" kantatzen hasi
da eta kontuak gehiagorako ematen ez zuela ikusita autobusa hartzera gindoazela esan diogunean,
zera erantzun du: "Autobusa? Zer da
hori? Nik ez dakit ezer".

