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Poza, festa, parranda… eta gero eta partaide gehiago Irungo alarde 
parekidean, gero eta neska gazte gehiago. Etorkizuna gero eta garbiago 
mintzo da. Horrexegatik bakarrik ere, berdintasunak aurrera darrai. Gero eta 
giro lasaiago horrek, ostera, badu bere ifrentzua: bi alarde dira oraindik eta 
agintari nagusiek bazterketaren alardea babesten jarraitzen dute, parekideari 
bizkarra emanez. Zerekin geratu? Geroa berdintasunarena da, aldarrikapenak 
jarraituko du eta bazterketak ez du jai giroa zapaltzea lortuko.

   joN urBe / FoKu      XaBier letoNa

Geroa berdintasunarena da
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  iÑaut GoNZaleZ De MatauKo

Italiako itsas-mugaren ertzean hainbat egun nabigatzen ibili eta gero, 
Sea-Watch 3 ontzian zeuden 42 migratzaileen ezinegona amaitu da. Honek, 
bada, eragin zuzena izango du jada ikono bihurtu den Carola Rackete kapitai-

narengan. Izan ere, hiru delitu egozten dizkio Italiako Justiziak: gerra-ontziei 
obeditzeari uko egitea, debekatutako uretan nabigatzea eta gerra-ontzien aur-
kako erresistentzia eta biolentzia.

Joan den larunbat goizean porturatu zuen Racketek Sea-Watch 3 ontzia Lam-
pedusako portuan. Portura iritsi bezain pronto atxilotu zuten kapitaina, eta 
irlako bizilagun batek jaso zuen bere etxean, 48 orduko egoitza-atzipenaldian. 
Astelehen arratsaldean galdeketa egin zioten kapitainari, eta hortik aurrera ja-
rraituko du bere aurkako bide judizialak. Nahiz eta delitu larriak egozten zaiz-
kion, fiskaltzak Agrigento probintzian sartzeko debekua bakarrik eskatuko du.

Munduko hainbat GKEk eta Giza Eskubideen Aldeko Elkartek irmoki salatu 
dute Italiako Gobernuaren jarrera, 42 pertsonen bizitza arriskuan jarri dutela 
esanaz. Ekialde Hurbilean eta Europan errefuxiatuen egoera nolakoa den ikusi-
ta, giza eskubideen aurkako erasotzat jo dute kasu hau.

ErrESISTEnTzIArEn GorpUzTEA
Italiak errefuxiatuak salbatzea zailtzeko lege berriak onartu ditu aurten; adibi-
dez, baimenik gabe ur italiarretan sartzen den GKE orok 50.000 euroko isuna 
eta 15 urterainoko kartzela zigorra jasoko du. Sea-Watch 3 ontzia baimenik 
gabe ibili zen Lampedusa irla inguruan hainbat egunez, eta Matteo Salvini Ita-
liako barne-ministroak eta Carola Rackete kapitainak etsaitasuna adierazi zio-
ten elkarri. Salvinik publikoki hainbat adierazpen egin zituen Sea Watch GKEa-
ren aurka. Joan den larunbatean, Racketeren atxiloketa eta gero, pozik azaldu 
zen Salvini, nahiz eta egin zutena Italiak sinatutako nazioarteko akordioaren 
aurkakoa izan.

Carola Racketeren atxiloketa dela eta, munduan erakunde eta pertsona asko 
jarri dira kapitainaren alde, eta bizitzak salbatzea ez dela delitua aldarrikatu 
dute. Rackete askatzea eta berehalako kargugabetzea eskatu dute, eta migra-
tzaile eta errefuxiatuen aurkako politikak amaitzea eta nazioarteko legedi eta 
akordioak errespetatzea aldarrikatu dute. 

Mediterraneoko 
hilerria ekiditea, delitu

"Izan gay nahI baduzu, 
baIna ez duzu zertan 
luma erakutsI", dIote. 
aIx, denok ere luma 
gehIxeago bagenu, 
gIzarte koloretsuagoa 
eta askatzaIleagoa 
lItzateke gurea. 
luma erakustea ez da 
lotsagarrIa, IraultzaIlea 
baIzIk!. 

@mikelgi

Itsasoan ere bIzItzak 
erdIgunera ekartzen 
dItuzten #CarolaraCkete 
bezalako emakumeak 
eta kapItaInak dIra 
gure eredu, eta ez 
herrIak eta emakumeak 
zapaltzen dItuzten 
konkIstatzaIleak eta 
haIen ondorengo legeak. 
elkano ez da gure 
eredu #ospatzekorIkez 
#freeCarolaraCkete 
#freeCarola"

@elkanoribira

garaIak aldatzen arI 
dIra. geroko euskal herrI 
Independentea femInIsta 
Izatea nahI dugu oraIn. 
lehen, ordea, baztertua 
genuen kontua. kas 
alternatIbaren zeIn 
puntutan zegoen 
emakumeen eskubIdeen 
aldeko aldarrIkapena? 
genero borroka klase 
borrokarI gaIlentzen arI 
zaIo. neolIberalIsmoa 
horretaz balIatu ahal da, 
noskI. baIna horregatIk 
krItIkatu behar dItugu 
soIlIk femInIsmoa ardatz 
hartu duten andrazkoak?

Jose mari Pastor (berria)
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GaiZKi erraNKa eZ haNKa eZ Buru

saNti leoNé

   aDur larrea
www.adurlarrea.com

Hondarrean, finasterida hartzen hasi beharko dut. Ez da 
erabaki erraza izan, baina uste dut on eginen didala, edo 
bederen ez didala kalterik eginen. Diotenez, farmako ga-

restia da –ongi bilatzera, 90 pastilla 43 euroren truke saltzen 
dituenik aurkitzen ahal omen da–, baina kalkulatu dut aspaldian 
egin nuen 1.000 euroko inbertsioa berreskuratuz gero, aise mol-
datuko naizela.

Oso zabaldua dagoen joera da hedabideetan kritikak zeharka 
egitekoa, jomugan nor dugun adierazi gabe gezia botatzekoa, 
baita erran beharraren hutsaltasuna aipu –ustez– kultuen bidez 
estaltzekoa ere. Iritzi kriptikoa, nornahik txalotzeko modukoa, 
baina soilik interesatuak harrapatuko duena.

Ez da sekulan hori nire estiloa izan –txio batzuk kenduta, 
beharbada–; aukeran, kritikatuaren izen-deiturak aipatu nahia-
go izan dut beti, eta, pellokeriak erratekotan, umorearen bidez 
saiatu izan naiz nire gabeziak disimulatzen, pedantekeriaren bi-
dez disimulatu beharrean. Tira, izateko manerak dira. Xehetasun 
gehiagorik ematea ez du merezi segur aski. 

Ari naiz hau guzia kontatzen, aste honetan ez baitakit zehaz-
ki zeri buruz idatzi beharko nukeen; apika umorera jo beharko 
nuke. Ratoxka batez pentsatzen aritu ondotik, bururatu zait 
kontatzen ahalko nukeela ortzilarean gauenara sartu zitzaigula 
etxera, banpiroen film bat ikusten ari nintzela, baina oraindik ez 
dut sustoa gainditu. Tarteka, horrelako gauzak gertatzen dira. 
Ez da erran beharrik ere zeinen onak izaten diren gaurkoa be-
zalako zutabe tontoak, inor zirikatu gabe idazten direnak, zinez 
eskertzekoa da horrelako testuek mundu guzia bakean uzteko 
ematen duten aukera paregabea, zeren, jakina, norbait kritikatu 
nahi izan banu, norbaitekin ados egon izan banintz, nire ohituari 
jarraiki, haren izen-deiturak agertuko ziratekeen testuan. 

Anonimoa

ErlaNtZ iGlEsias (Harro) "BilBao BiZkaia Harro" kritikatuZ:
"Horrek despolitizazioa dakar: aldarrikapena urtu egiten da, eta bakarrik 
geratzen dira «love is love» eta «homofobiarik ez» mezuak. Hau da, aldarrikapen 
orokorrak egiten ditugu, baina ez dugu aztertzen zein diren zapalkuntzaren 
sustraiak. azkenean gizon zuri homosexualak izan dira aldarrikapen horren 
instrumentalizazioan gehien parte hartu dutenak, eta horren onurak dituztenak. 
Lesbianak, bisexualak eta transexualak bazterrean geratzen dira.. 
(Berria, 2019/06/29)

“kaPiTaLismoak LgTb iDenTiTaTea 
erabiLi naHi Du eTa uTZi egiTen DioTe" 
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juaN Mari arreGi

eKoNoMiareN talaiaN aNalisia

Azken asteetan Hego Euskal He-
rrian bi greba garrantzitsu nabar-
mendu zaizkigu, eta kalean elkar 

hartuta atera dira langileak. Gipuzkoan, 
adinekoen egoitzetako eta eguneko 
zentroetako langileak –ia 5.000 lagun–. 
Bizkaian, metaleko langileak –dozena-
ka mila lagun biltzen ditu lurralde ho-
rretako sektore garrantzitsuenak–. Bata 
zein bestea luze doaz. Bizkaiko metalean 
aldizkakoak dira lanuzteak eta jadanik 
bost egin dituzte; uda ostean berriz ere 
helduko diote borrokari uztailean ez ba-
dira adostasunera iristen. Gipuzkoako 
erresidentzietan, berriz, langileek 70 
egun daramatzate greban.

Bi greben atzean arrazoi berbera 
dago: lan-hitzarmen duin bat. Adine-
koen egoitzetako kasuan, hobekuntza 
ekonomikoak eskatzen dituzte emaku-
meek, egoitza pribatuetako gizonez-
ko langileekiko jasaten duten soldata 
arrakala %30ekoa dela baitiote, urtean 
6.000 euro. Zainketen kalitatean ere ho-
bekuntza eskatzen dute. Metaleko langi-
leek, berriz, enpresetako ekonomiaren 
gorakada soldatetan ere nabaritu dadila 
nahi dute.

Metalean, grebaz gain manifestazioak 
ere egiten dituzten bitartean, erresiden-
tzietan lurralde osoan zehar martxa bat 
egin dute, Zaintza martxan lelopean. Pa-
tronalen erantzuna, metalean pribatua 
eta adinekoen egoitzetan publikoa (foru 
erakundea), berbera izan da: intrantsi-
gentzia. Negoziazioa eta elkarrizketa 
saiakerak atzeratu dituzte, egoera us-
teltzen uzteko. Aurretik izan diren an-
tzeko esperientziek eta lan-gatazkek zer 
pentsatua eman beharko lieke patronal 
horiei. Askoz gehiago galtzen da intran-
tsigentziarekin, elkarrizketaren bidez 
adostasunera iritsita baino. Eta patronal 
publikoa eredu izan beharko litzateke 
pribatuarentzat. 

Intransigentzia 
berbera 
patronaletan

  MiKel asurMeNDi

La manada auziaren sententzia ezagutu ostean ari naiz pentsaketa. Inork gutxik 
espero zuen epaia eman du Espainiako Auzitegi Gorenak: “Sexu erasoa” izan da, 
“bortxaketa jarraitua”. Ongi. Bidezko erabakia, zuzena. Bortxatzaileak espetxera. 

Jendarteak justizia gura du, gizarte justu baten egarriz bizi da jendea. Behialako Eli-
zaren –jainko potrosoaren– justizia nola, Estatuarena behar du egun. Epaiak “asetzen” 
bagaitu, pozarren. Nago baina, zuhaitzek ez d(ig)utela basoa ikusten uzten.

Erran nahi baitut: bortxatzaile bat izateak aski behar luke izandako arkeri ankerra 
irudikatzeko. Nago ez ote den beharrezkoa izan “eszenatokian” bost gizonezko eta 
emakumezko bat egotea jendartearen iruditeria amiñi bat inarrosteko. 

Bost “lagun” horiek epaitegietara bidean ikusi izan ditut –telebistaz–, euren gogo 
aldarte sanoan eta itxura apainean, espektakuluaren gizarteko jende normala ageriz. 
“Norma”-ren barruan onartuta, beraz, “normalak”. Gizonezko “bakar” batek inor bor-
txatzea ikaragarria bada, bost “lagunek” beren zakila “alu” berean sartzeko ilaran egon 
zirela pentsatzeak “nire gogoaz beste” egiteko nahia kitzikatu dit. 

Animaliek –emeek arrekin edota arrek emeekin– kopulatzen dutenean, arrak bos-
naka jartzen ote dira errenkadan? Iruñeko bortxaketan, ikusmira nagusia izan da jaki-
tea “emeak gogorik zuen edo ez zuen”. Niretzat berriz, “ikusmira” da, bost lagun horiek 
beren taketa zulo berean sartzeko irrikaz egotea.

Gizakiak –gizonkia eta emaztekia– arrazoidun izateagatik animalia izateari laga ba-
zion, bego arrazoigabe arren! Pertsona –izaki egilearen maskaraduna– jabetu ezean 
eskubide adina betebehar duenez, zertarako justizia? Gizabanakoek gure burua hur-
koarengandik gero eta bereiziago –aske eta berekoia– paratu dugunean, estatuko epai-
leak –behiala elizak nola– ezarri behar du zigorra. 

Euskal Herrian “gertatu” da, beraz “egokia” begitantzen zait gure balizko estatuaren 
jite gisako bat hartzeko: “Euskal Estatua izanen bada, estatu feminista beharko du izan”, 
diote batzuek. Ni ados. Izanen bada, “errepublikarra –sozialista– izanen da”, beste ba-
tzuek. Ados. “Euskalduna –alboko hizkuntzen maila berean euskaraz biziko dena– iza-
nen da, edo ez da izanen”. Ados ere bai.

Alabaina, Euskal Estatua izan liteke feminista, sozialista eta euskalduna, eta izan li-
teke horregatik zanpatzailea –bortxatzailea–. Inork pentsatzen al du, zinez eta minez, 
ezaugarri horiek –edo beste batzuek– berez eman diezaioketela gizakiari, pertsona 
edota norbanakoari heziera duinik? “Normala” izateko duineko heziketarik? Ba ote 
dago pertsona haztea, gaur egungo heziketak jendea haztea trabatzen duelarik? 

Hezteaz eta hazteaz
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auZiTegi eTa komisaLDegieTako 
garbiTZaiLeen greba amaiTu Da 
GARAIPEN FEMINISTA. Garbialdi enpresan lan egiten duten garbitzaileek amaitu 
dute 280 eguneko greba; Gipuzkoako komisaldegi eta auzitegiak garbitzen dituzten 
langileen eskaria nagusitu da azkenean. Irailean hasi ziren grebarekin, emakume eta 
gizonen arteko soldata-ezberdintasunarekin amaitzeko. Haien kalkuluen arabera, 
komisaldegietan lan egiten duten garbitzaileen oinarrizko soldata %13 eta auzitegie-
tan jarduten duten langileen oinarrizko soldata %7 igotzea lortu dute..

Eitb-ko langilEEn

%70ak
uste du taldeak ematen duen informazioa 
eusko Jaurlaritzaren aldekoa dela; %16,1aren 
iritziz ez da horrela.

25,9ak   uste du “eiTbko eta sektoreko 
profesionalek”, sindikatuek, alderdi politikoek eta 
jendarte zibileko mugimenduek osatutako gune 
batek aukeratu beharko lukeela zuzendaritza.

Ekologistak Martxanek jakinarazi 
duenez, EAEko milioi eta erdi per-
tsonak aire kutsatua arnastu dute 
2018an: biztanleriaren %70ak, lu-
rraldearen %47an. Nafarroari dago-
kionez, lurraldearen bi heren ari dira 
kutsadura maila altua jasaten. Talde 
ekologistak urtero osatzen duen Es-
painiako Estatuko Aire Kalitatearen 
Txostena aurkeztu du. EAEn kutsadu-
ra neurtzeko dauden 55 estazio ofi-
zialetako datuak aztertu dituzte, .

Hegoaldeko 
biztanle gehienek 
aire kutsatua 
arnasten dute

ozono MAIlA GorA
Taldeak gogoratu du EAEko aireak 
duen ozono kontzentrazio maila 
arriskutsua dela bai gizakientzat bai 
naturarentzat. Kutsaduraren foku 
eta sortzaile nagusiak EAEko hiri-
buruak, autopistak, autobideak eta 
Nerbioi Behera eskualdeko indus-
triak dira.   Gune horietan sortutako 
kutsadura inguruneetara zabaltzen 
da ozono troposferikoaren bitartez. 

bI kUTSAdUrA ITUrrI
Nafarroan Ebro bailaran dago bat, 
ziklo konbinatuko zentral termikoek 
eragindakoa; baita Tuterako Guar-
dian Glass eta Faureciaren eta AP-
15 eta AP-68 errepidearen eraginez 
ere. Iparraldean, Portland fabrika, 
Torraspapel, Iruñeko Volkswagen eta 
Iruñerriko trafiko handia dira kutsa-
dura iturri nagusiak.

pello urIzar. Hamar urtez eako idazkari 
nagusi gisa jardun ondoren, arrazoi per-
tsonalak argudiatuta dimisioa eman du 
arrasatearrak  eta bere kooperatibara itzu-
liko dela iragarri du. eusko Legebiltzarreko 
eH bilduko parlamentari kargua ere  ber-
tan behera utzi du.  

marIa del pIlar hurtado. ekainaren 
21ean hil zuten tiroz kolonbiako Tierraltan,  
lau seme-alabetako biren aurrean. 34 urte 
zituen, giza eskubideen defendatzailea zen 
eta etxebizitza duin bat izateko eskubidea-
gatik borrokan ekintzailea.

enrIque maya. navarra sumako iruñeko 
alkate berriak sanfermin festetako txupina-
zoan udal plazan bandera eta aldarrikapen 
oihal handiak sartzea debekatu du. eran-
tzun gisa, Txapitela kalean 11:00etan "gure 
ikurren alde" lelopean  kalegira deitu dute.



uztailak 7, 2019

10 І Net hurBil

   pello ZuBiria KaMiNo

Leire Diez Larreak idatzi digu ARGIA-
ra crowdfunding kanpaina baten 
berri emanez: “Njombe Beyond: 

plastiko birziklapena eskala txikian Tan-
zanian. Shipo Smart Centrek Njombeko 
(Tanzania) ekintzaileak trebatzen ditu 
plastikoari bigarren bizitza emateko tek-
nologia sinple eta eskuragarriaren bi-
dez. (…) Njomben Euskal Herrian baino 
plastiko gutxiago erabiltzen den arren, 
haren inguruko kontzientzia murritza 
da: ohikoa da plastikozko botilak ingu-
rumenera botatzea edo plastikoa etxe 
ondoan erraustean kea lasai asko arnas-
tea. Gainera, adibide horiek saihesteko 
baliabideak oso murritzak dira edo ez 
dira existitzen”.
 Diez Larrea bilbotarrak ezagutara-
zi nahi digun proiektuak helburu dau-
ka “erraustuta, zabortegian ala ingu-
rumenean bukatzen duten hondakin 
plastikoak murriztea. Nola? Njombeko 
ekintzaileak trebatu eta lagunduz eska-
la txikiko plastiko birziklapenean ekin 
dezaten SMART (Sinpleak, Merkatuan 
oinarrituak, Eskura errazak eta Kon-
pongarriak) teknologiak erabiliz. Jada-
nik bertako ekintzaileak prest daude, 
Njombeko Udalaren babesa dugu eta 
makinak muntatzeko ekoizleak ezagu-
tzen ditugu. Makinak muntatzeko fi-
nantzazioa lortu bezain laster, lanean 
hasiko gara”.
 Goteo plataforma katalandarrean 
antolatu dute 6.160 euro biltzeko kan-
paina. Bertan proiektuaren azalpenak 
irakur daitezke ingelesez, espainolez, 

italianoz eta euskaraz: “Njombeko (Tan-
zania) ekintzaileak trebatzen, plastikoa 
birziklatzeko makina sinpleak erabiliz, 
bertoko beharrak asetzeko”. Lerrook 
idazteko orduan diruaren bi herenak 
lortuta zeuzkaten.
 Proiektuak hartzen duen eremuan, 
Njombe eskualdeko hiriburuan, egune-
ro bere 40.000 biztanleek 35 tonatik 
gora hondakin sortzen dituzte. Horie-
tatik 28 tona udal zerbitzuek bildu eta 
kontrolik gabeko zabortegian pilatzen 
dituzte eta maiz su ematen diete, zabo-
rrak erraustuz biltegian gehiagorentza-
ko lekua egiteko. Zerbitzuek bildu ga-
beko beste zabor asko erretzen dituzte 
familiek nork etxe inguruetan prestatu-
tako zuloetan edo edozein bazterretan 
sakabanatuta uzten.
 Ipar aberatseko kontsumismo maila-
tik urrun daudenez, hemen hondakinen 
10% inguru osatzen dute plastikoek: 
3.500 kg egunero, 1.000 tona urtean. 
2017a arte, plastikozko botiletako asko 
batu egiten zituzten bertako zenbait en-
presak, gero horiek birziklatzera Txina-
ra bidaltzeko. Alabaina, 2018an Pekin-
go gobernuak erabaki zuen plastikoen 
inportazio masiboari oztopoak jartzea 
eta debekuaren atzerakako uhina Tan-
zaniaraino heldu zen.
 Txinaren erabakiak mundu osoko za-
borren trafikoa butxatuz bi uholde han-
di eragin ditu. Bata, zabor-errekaren 
beheko aldeari dagokiona, asko aipatu 
dena:  nola zabor trafikanteak hasi di-
ren Txinak nahi ez zituen zaramak Asia 

hego-ekialdeko beste herrialdeetara 
eramaten, Filipinetara, Vietnamera, Ma-
laysiara… eta baita Afrikara ere, birzi-
klatze aitzakiatan horientzako zaborte-
gi merke bila.
 Butxadurak beste aldetik, zabor-trafi-
koaren iturri aldetik ere sortu du uhol-
dea, nagusiki herrialde aberatsenetan 
–AEB, Kanada, Europar Batasuna, Aus-
tralia…– baina baita hondakinentzako 
kasik azpiegiturarik ez dauzkaten he-
rrialde txiro askotan ere, plastiko eta 
material berrien inbasioa gertakizun 
globala baita gaur. 

TEKNOLOGIA MERKEZ
Tanzaniari horixe gertatu zaio: 2000. 
urtetik hona plastiko eta gomen inpor-
tazioa %400 igo da Afrikako herrialde 
honetan eta horien hondakinen arazoa 
izugarri areagotu. Njombe Beyondek 
diru bilketaren argudioetan dioenez, 
“Tanzaniako (Njombe barne) eta oro 
har, Saharaz hegoaldeko Afrikako joera 
ez da batere itxaropentsua: biztanle-
ria hazkuntza azkarra, kontsumoaren 
igoera eta beraz, hondakinen sorkun-
tzarena, eta azken hauen bilketa eta ku-
deaketa gabezia, jarduteko momentua 
orain dela adierazten dute, plastikoaren 
arazoa handiagoa bilakatu baino lehen”.
 Njombe Beyond (Njombetik hara-
go) proiektuarekin eskala txikiko tai-
lerrak antolatu nahi dituzte plastikoa 
birziklatzeko. Eredua Precious Plastic 
proiektuan aurkitu dute. Gaur 30 urte 
dauzkan Dave Hakkens ingeniari gaz-

tanZaniaraino HEldu da 
plastiko uHoldEa:
nola bErrErabili Edo birZiklatu 
diru oso gutxirEkin?

Mundu guztia ari da borrokan plastikoekin, erabilera labur baten ostean 
non utzi asmatzen ez dugun material merke horiekin. Batean erraustegi 
garestiak eraikitzea eragin dute, bestean eremu osoak –ozeanoak barne– 
zabortegi bihurtzea, sarri populazio osoak kondenatu birziklatze deitzen 
dituzten lan arriskutsuetan aritzera... Plastikoak globalak baldin badira, 
horietako batzuk berrerabili edo birziklatzeko ahaleginak ere globalak dira. 
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teak Holandan hasi zuen Precious Plas-
tic 2013an eta plastiko kutsaduraren 
aurkako ezagutza, tresna eta teknika 
berriak sortu eta dohainik sareratzen 
dituzte, libreki partekatzeko asmoz.  
Horrela ugaritu dira munduko hainbat 
bazterretan plastikoari bigarren bizitza 
ematen dioten artisau tipoko egitura 
txiki eta merkeak.
 Precious Plasticek eskaintzen dituen 
material, dokumentazio, planoak eta 
abarrekin birziklatzeari ekin nahi dion 
hasi berriak jakin dezake nola antolatu 
merke –kontainer huts baten barruan, 
esaterako– lantoki txiki bat, plastikoak 
birrindu, urtu eta manipulatzeko tres-
nak (birrintzaileak, injektoreak, estru-
siokoak, konpresoreak...) nola eraiki, 
horiekin egindako produktuak nola 
bihurtu salgarri, eta abar.  Hakkensek 
bizimodua ateratzen du Patreon pla-

taforma bidez hilero diruz laguntzen 
dutenen donazioetatik.
 Njombe Beyond proiektuak gaur enple-
gatuta dauzka hiru ingurumen ingeniari 
eta komunitate garapenerako aditu bat, 
Tanzaniako SHIPO Gobernuz Kanpoko 
Elkartearen barruan ari direnak. SHIPOk 
bere aurkezpenean dioenez, hamabi 
urte daramatza ur hornidura, estolderia, 
erregadio, nekazaritza eta mikrofinan-
tza zerbitzuak eskaintzen bai lekuko ko-
munitateei eta bai enpresa pribatuei ere. 
Mikrofinantza programak Sacco’s Bank 
kutxaren bidez burutzen ditu eta bere 
maileguak nagusiki herritarrek ur hor-
nidura koste apaleko teknologia bidez 
eskuratzeko erabiltzen dituzte.
 Ipar aberatsean low cost tecnology 
inork aipatzekotan ingurumenaren eta 
iraunkortasunaren aldeko hautua egin 
duten gutxiengo urri batek aipatzen 

badu, Hego txirotuan koste apaleko 
teknologiok dira eguneroko beharrak 
asetzeko bide eraginkorrena eta sarri-
tan bakarra. Erraz eraiki, mantendu eta 
konpondu daitezkeen egitura eta maki-
nak, eskuz erabiltzeko modukoak, urru-
titik, garesti eta nekez ekarri beharreko 
piezarik gabekoak... horietan daude be-
rezituak Malawi, Uganda, Kenya, Burki-
na Faso eta Mozambiquen ere zabaldu-
ta dauden SMART Centreak, Tanzanian 
SHIPOk bere gain hartu dituenak.
 Eguneroko bizitzaren atal ezinbeste-
koa bihurtu diren plastikoei bigarren 
aukera bat eman nahi diete Njomben 
ere eta horiekin bizimodu bat bermatu 
negozio txiki eta langile berri batzuei. 
Ezagutu beharko lituzkete Euskal He-
rrian polimero kutsagarri berriak sor-
tzen jarraitzen duten kimikari ardura-
gabeek. l

zAbor bIlkETA njoMbEn
tAnzAniAn ere sentitU dA 
PLAstikoen krisi gLoBALA, txinAk 
horiei AteA itxi dienetik.



uztailak 7, 2019



uztailak 7, 2019

zenbat bider azaldu behar izan duzu 
zer den kristalografia?
Askotan ere ez. Batzuetan bai, hala ere. 
Esate baterako, 2014an, Kristalogra-
fiaren Nazioarteko Urtea, eta orduan 
hainbatetan galdetu zidaten hedabi-
deek. Irratsaio bat ere egin nuen kris-
talografiaz Enrike Zuazuarekin, aipu eta 
sona handiko matematikariarekin. “Zuk 
hitz egiten ez baduzu, nork egingo du, 
bada?”, esan zidan. Kristalografiaren bi-
tartez gauza asko egin litezke, materiala 
ulertzera iristen gara eta. Material bat, 
egitura kristalinoa aldatu, eta sentsore 
bihur liteke. Hau kit txiki batera eraman, 

eta uretan dauden kutsagarriak detek-
tatu ahal dira. Afrikan oso baliagarria 
izango litzateke, adibidez. Kristalogra-
fiak horretan laguntzen du. 

kristalografo zaitugu, nahiz kimika 
ikasketak egin.
Bai. 1976an bukatu nituen Kimika ikas-
ketak, eta tesia irakurria nuen 1981ean. 
Kimikari nintzena, materialekin topatu 
nintzen. Konturatu nintzen ez nintzela 
zenbait materialekin lan egiteko gauza; 
semikonduktoreekin, adibidez. Materia-
lak manipulatu, eta itxuraldatu egiten 
zitzaizkidan. Ez nuen ezer ulertzen. Bes-

telako diziplinaren bat falta zitzaidala 
konturatu nintzen, eta katalanekin hasi 
nintzen lanean, hemen lanean ari ziren 
irakasleen bitartez.

katalanak irakasle ari ziren hemen-
go unibertsitatean?
Bai. Euskal Herriko Unibertsitatea baino 
lehen, hemen Bilboko Unibertsitatea ze-
goen. Irakaslerik ez berton, eta kanpo-
tik ekarri behar izan zituzten. Hutsetik 
hasi ginen. Katalanen bitartez, Belgikara 
joan nintzen, Louvain-la-Neuve uniber-
tsitatera. Punta-puntakoa zen kristalo-
grafian. Ingalaterra, Alemania eta Belgi-

“grina eta ahalegina. uste dut horiexek direla ezelako jarduera 
zientifikoren oinarrizko osagaiak. saiatu beti zure lanak 

zeure-zeure zigilua izan dezan, edozertarako ere bidea egin behar 
dela ahaztu gabe, eta bikaintasuna ez dela egun batetik bestera 

lortzen”. maribel arriortua ikertzailearen gogoeta, elkarrizketa 
gozo bat laburtzen asmatzen ez duena, haatik.

Maribel Arriortua
emakume IkerlarI aItzIndarIa ehu unIbertsItatean

   Miel a. elustoNDo       ZalDi ero

Gizartearen 
barru-barruan daGo 

euskal Herriko 
unibertsitatea
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ka ziren orduan puntakoenak Europan 
kristalografian. Gabriel Germain ira-
kaslearekin egin nuen lan, aitzindarie-
tako bat kristalografian. Haiek pozik, 
hara joan ginelako. Gu, gazte, goizetik 
arrats lan egiten genuen. Haiek, berriz, 
arratsaldeko laurak edo bostetan, agur! 
Gu, gaueko hamaikak arte ere geldi-
tzen ginen lanean. Dena ikasi nahi ge-
nuen, denborari etekina atera, 1979-
1980an hemen ezer ez geneukan eta. 
Gero, ni han gelditzea nahi izan zuten. 
Nik, ezetz.

zergatik ez?
“Kontaktuak, nahi beste”, esan nien, “bai-
na nik neure herrira itzuli behar dut, he-
men ikasitakoa martxan jarri behar dut 
han”… Nire herriak aurrera egin behar 
zuen, neure aletxoa ipini behar nuen. 
Luzaroago geldi nintekeen han, baina ez. 
Ateak zabalik utzi nituen, han eta egon 
naizen toki guztietan, Tolosan (Okzita-
nia) nahiz Alemanian, baina nire gogoa 

beti izan da erbestean ikasitakoa hona 
ekartzea. Eta etorri nintzen, eta hemen 
abiarazi genituen gure proiektuak. Nire 
erantzukizuna zela uste nuen. Hemen ez 
geneukan-eta ezer. Pedro Migel Etxeni-
ke sailburu izan zen arte. Orduan, dirua 
etorri zen, eta behar ziren gauzak eros-
ten hasi ginen. Ordu arte, erbestera irten 
besterik ez genuen egiten. Ilusio itzela 
geneukan.

Erbestean dira gazte talentu handi-
ko asko.
Ea denak bueltan ekartzen ditugun. 
Baina hemen ez dago lan egiteko to-
kirik. Talentua ondo kudeatu behar 
dugu. Demografia arazoa dugu, talentu 
premia, aldaketa klimatikoa… Lehen, 
adarretik adarrera ikusten nituen ka-
tagorriak. Orain, bat bakarra ikusi ohi 
dut, intxaurrean. Biodibertsitatea gal-
tzen ari gara. Gauza horiek denak zain-
du egin behar ditugu, haien ondorioak 
apaldu, behintzat. 

kimikaria, doktore eta katedra-
duna, ehUko kristalografia eta 
Mineralogian egin du bere ibilia. 
Unibertsitateko ikerketa zerbi-
tzu orokor sgiker-eko buru da, 
eta espainiako ebaluazio eta 
Prospektibako Agentzia nazio-
naleko zientzia eta Materialen 
teknologia arloko koordinatzai-
le ohia. ikerkuntzako euskadi sa-
ria jaso zuen 2010ean, Jakiun-
deko kide numerario da 2012az 
gero. 2014an, eusko Jaurlaritza-
ko zientzia-aholkularitzako ba-
tzordeko kide izendatu zuten. 
iaz, kristalografia eta hazkunde 
kristalino ge3C-ren urrezko do-
mina jaso zuen eta, aurten, be-
rriz, ehUren omena eta ikerbas-
queren saria jaso ditu.

Maria Isabel 
Arriortua 
Markaida 

burtzeña, barakaldo, 1950



Talentua kudeatzeko zer egin behar 
dugu? Talentu-ihesa nola geldiarazi?
Adibide bat jarriko dizut: Txina. Ha-
sieran, kopiatu baino ez zuten egiten. 
Gero, hartu talenturik onenak –txikita-
tik aukeratuak, talentu handikoenak–, 
eta munduko laborategirik onenetara 
bidaltzeari ekin zioten. Ondoren, itzu-
larazi zituzten, eta inoiz ez bezalako 
laborategiak egin zizkieten. Horrela, 
Txina, kopiatzetik, produktu merke bat 
saltzetik, berrikuntza lideratzera iritsi 
da. Buruak dituztelako, eta ezagutza 
eta talentua. Guk ere hobe genuke kan-
poan ditugun talentuak ekarri. Eta he-
men bertan ditugunak zaindu. Talentua 
ondo kudeatzen ez badugu, ez daukagu 
zer eginik. 

badakigu zer egin behar den. Egi-
ten dugu? 
Hor da Ikerbasque, lanean. Erronka 
estrategikoa da. 

Ea, zuzen egingo dizut galdera: egi-
ten du Eusko jaurlaritzak?
Jaurlaritza esan duzu, baina zer egiten 
dute gure enpresek talentua harrapa-
tzeko? Ez da, bakarrik, Eusko Jaurlari-
tzaren gaia. Gehiago egin liteke. Mun-
dua oso arin doa, eta gehiago behar 
da aurrerapenaren trena ez galtzeko. 
Bestalde, soldatak ordaintzea-eta ga-
restia da. 

Garestiak dira azpiegitura erral-
doiak ere.
Bai, bai… Honetan, gizartea inplika-
tu behar da. Eta haren inplika-
zioa ez da, besterik gabe, 
zergak ordaintzea. Bene-
tan inplikatzea da. Esa-
te baterako, ekainaren 
hasieran haur talde 
bat etorri zen uniber-
tsitatera. Proiektu pi-
lotu bat egin genuen 
iaz Leioako Udalarekin; 
Leioakoarekin, bertan 
gaudelako, alegia. 6-8 urte 
bitarteko hamar neska-mutil 
etorri ziren. Neskak eta mutilak, 
erdibana nahi nituen, baina taldean 
zazpi mutil eta hiru neska ziren, eta 
horrelaxe etorri ziren. Unibertsitatean 
eman zuten goiz osoa, tailerretan. Txi-
kitatik hasi behar da, txikitatik izan 
ditzaten sentipenak, nork bere men-
torearen laguntzaz. Hamalau urte di-

tuztenean, ez dugu haien inguruarekin 
lehiatzerik. 

Haurrak etorri zirenean, neskak 
eta mutilak erdibana nahi zeni-
tuela esan diguzu. zure garaian, 
mutilak %99, neskak %1 izango 
zineten, ezta? neska bakarra zu.
Kar, kar… Ez, bakarra ez. Letretan bazen 
neskarik, baina zientzia eta teknologian, 
bakan. Baina begiratu orain ere Euska-
di Ikerkuntza sariak. Carmen Gallaste-
gi eta biok beste emakumerik ez duzu 
sarituetan. Gelak, berriz, neskaz beteta 
daude, txosten akademiko onenak eure-
nak dira, baita karrera teknikoetan ere. 
Edo begiratu epaileetan ere. Oposizioak 
direnean, emakumeek irabazten dituzte. 
Baina, gero, enpresan, erakundeetan, 
eta gizartean oro har, gizonak dira goi
-karguetan nagusi. Egunkaria hartu eta, 
eman dezagun, halako kontseilu edo ba-
tzorde baten argazkia, eta gizonezkoak 
dira denak. Traje urdinak besterik ez da 
ikusten. Inoiz, tartean, emakumezko bat. 
Pentsaezina da banaketa hori. 

Irakasle, ikertzaile, kudeatzaile… 
nola egin litezke hiru lanak batean?
Pieza oso bat zara. Lisatzea gustatzen 
zait, erlaxatu egiten nau, eta lisatu 
bitartean, egin behar ditugun lanak 
pentsatzen ditut, edo hurrengo biltza-
rrean aurkeztu behar dugun ponen-
tzia. Burua ez da gelditzen. Horretan, 
lehenengo orduak dira onenak. Goiz 
jaikitzen naiz, ez dago zaratarik, baka-
rrik zaude, eta ordu gutxi behar ditu-

zu zure lanerako. Arratsaldeko 
lehen orduan, bileraren bat 

egin liteke, eta azkeneko 
orduan, berriz, organis-

moa nekatuta dagoe-
nean,  mezu batzuk 
bidali. Baina sortze-
ko orduak goizekoak 
dira. Eta sortzaile izan 
behar da, jarrera erai-

kitzailea, jarrera positi-
boa izan. Jendeak uste du, 

adibidez, oraingo hezkun-
tza sistema hobea dela ikasleek 

tableta erabiltzen dutelako. Ez, irakas-
lea da inportanteena. Mentorea.

Horixe aipatu duzu lehen ere, 
mentorea.
Prestatzailea, tutorea… nahi duzun 
moduan esan. Esate baterako, Messi.

Hobe genuke 
kanpoan ditugun 
talentuak ekarri 

eta hemen bertan 
ditugunak zaindu
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pEdIATrIA konTSUlTAk

“Inoiz, baten bat behar karguren 
bat hartzeko, emakumezkoari 
esan, eta ezin duela. Gauzak al-
datzen ari dira, baina haurrak 
zaindu behar ez ditugunean, hel-
duak zaindu behar ditugu. Gi-
zartea aldatzen ari da, baina as-
tiro-astiro. Bada esaldi bat nire 
kide batek asmatu zuena, eta nik 
gustura erabiltzen dudana: ‘Pe-
diatria kontsultak gizonezkoz 
beteta dauden egunean, orduan-
txe esan ahal izango dugu aurre-
ra egin dugula’. Balio du, ezta?”.

EkonoMIA zIrkUlArrA

“Ekonomia zirkularra hitzean 
eta hortzean aipatzen da orain. 
Gure amamak baserrian aplika-
tzen zuen ekonomia zirkularra! 
Ura iturrian hartu, ortuariak ha-
rekin garbitu, ortukoak ere hare-
kin ureztatu… Janari hondarrak, 
gauza askoren azalak-eta, oiloei 
ematen zizkien. Hondakin gutxi 
sortzen zituen amamak. Bendeja 
hartu eta, astoan, Mungiara joa-
ten zen, eta handik olioa ekar-
tzen zuen. Eta, txikitan, tebeoa 
ere ekartzen zigun inoiz. Eta har-
tu tebeoa, jezarri mimosaren az-
pian hura leitzen, eta zoragarria! 
Orain hori kontatu eta kuaterna-
riokoa iruditzen zaio jendeari”.

 

Azken hitza: 
nEUronA bAkEAn

“Bai, on moduan egon behar da, 
baina beti ezin da. Ni ere ez nago 
beti on moduan. Batzuetan off 
egiten dut. Neure buruari esaten 
diot, ‘Maribel, utzi neurona hori 
bakean’. Nekagarria da bestela”. 
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Messi? Futbolaria?
Bai. Crack hutsa da, ezta? Bere arloan, 
esan nahi dut. Baserritarra sortzailea 
den moduan. Dena ez da unibertsitatea. 
Sortzailea bere lana ondo egiten duena 
da. Inportantea da zure lanak zure sei-
lua izatea. Messi mentore ona izango 
litzateke. Haurrekin edo jubilatu akti-
boekin jardungo balu, adibidez, gauza 
handia izango litzateke. Erreferentea 
delako. Sortzaile izaera hori kutsatu de-
zake. Beste eredu bat, Adela Andikoa. 
Baserritarra, Urdulizkoa. Batzar nagu-
sietan saria eman ziguten batean ezagu-
tu nuen: “Lurraren artisau” titulua eman 
nion. Haren tomateak, haren postua 
azokan… Adelak, jaiki eta egun on esa-
ten die landareei. Garbi zaintzen ditu, 
giro lasaian… oso gauza inportantea da. 
Adela ere eredugarria da. Bere ezagutza 
transmititzen egin beharko luke lan. Ur-
teetan eta urteetan lurra zaindu du, ba-
daki lurpean ere zer gertatzen den, eta 
ingeniari edo zientzialariarekin, toma-
teak lurretik kanpora hazten dituenekin 
banatu beharko luke bere jakintza, eta 
haurrekin, gazteekin. Inork ez omen du 
baserrian lan egin nahi. Beharbada ez 
dugu mezua ondo transmititu, landan 
lan egitea zeharo aberasgarria dela ez 
diogu gizarteari jakinarazi. Gauza ho-
riek ezin dira galtzen utzi, maitasunez 
zaindu behar dira.

Unibertsitatea presente dago 
gizartean?
Lehengo batean ere horixe entzun nuen 
esaten: “Unibertsitateak presentzia 
handiagoa eduki behar du gizartean”. 
Presentzia handiagoa? Gizartearen ba-
rru-barruan dago-eta unibertsitatea! 
Lizentziatu kopuru handia ikusi baino 
ez dago. Baina ez gara konturatzen. En-
presekin lan egin behar dugula esatea 
bezala. Egiten dugu lan hori. Akabo gi-
nateke bestela! Oraingo erronka da egin 
dugunari eustea, eta elkarlana areago-
tzea, xede berrien arabera lan eginez. 
“Misioak” esaten da orain.

lehen emakume irakasle titularra 
zaitugu EHUn.
Baina Kristalografia eta Mineralogia sai-
lean, hori oker ipintzen dute-eta kaze-
tariek. 

Gogoratzen duzu grisak, espainiar 
polizia, leioara etortzen ziren garaia?
Leioan baino lehen gu Bilboko kalean 
egon ginen, Botika zaharrean. Gero, 
Leioara ekarri gintuzten, Bartzelonan 

eta Madrilen egin zuten bezala, ikasleak 
hiriko kaleetatik ateratzeko, errebel-
deak ginelako. Botika zaharrean geun-
denean, grisen aurretik korrika egiten 
genuenean –korrika egiten genuen eta, 
eta jo ere egiten gintuzten–, Deustura 
joaten ginen ihesi. Eta jendeak etxeeta-
ko bebarruak irekitzen zizkigun. Garai 
latza izan zen, baina jendeak laguntzen 
zigun! Gogoratzen naiz Leioara ekarri 
gintuztenean trenez etortzen ginela he-
rrira, eta oinez igotzen ginela unibertsi-
tateraino. Baserritarra herrira jaisten 
ikusten genuen, emakumea, astoan ben-
deja hartuta, Leioako kalean saltzera, 
ilea mototsean eta paineluan bilduta 
gure amamak bezala. Azeriak eta sagu-
zarrak ikusten genituen hemen… Gain 
hau garbi zegoen, ukitu gabe.

Guk jakin nahi genituenak gorabehe-
ra, egin dizkizugun galderak arren, 
zein dituzu zuk zeure kezkak?
Errespetuaren galera. Errespetua galdu 
da, oro har. Horrek asko kezkatzen nau. 
Eta familiak jokatzen duen rolak. Gauzak 
asko aldatu dira, ezer ez da lehen zen 
bezala, eta ez du zertan izan, baina gaz-
teak mugikorraren gainean ikusi, hitz 
egiten ez dutela, edo etxean daudela, 
bakarrik, inorekin elkarreragin gabe… 
Kezkatzekoa da. Umeak, eta gazteak, ka-
lean egon behar dira, jolasean, eta de-
nok ere, alaiagoak izan behar dugu, he-
rri alaiagoa izan beharko genuke. 

Herri alaiagoa ordukoa, beharbada. 
barakaldon jaioa zaitugu, 1950ean.
Burtzeña auzoan. Hantxe dago Cadagua 
ibaia, eta zubia, eta zubiaren beste al-
dean, Zorroza… Cadagua angula-ibaia 
zen orduan. Gorainoko botak jantzi, 
ibaian sartu eta angulak harrapatzen 
genituen, eta jaten, haien prezioa gora 
egiten hasi zen garaia baino lehen, inork 
nahi ez zituenean. Burtzeñan jaio nin-
tzen, etxean bertan. Aita arratiarra nuen, 
Dimakoa. Ama, Emerandokoa, Larrauri-
koa. Barrualdeko euskara zeukan batak; 
itsasaldekoa, besteak. Udan, notak jaso 
baino lehen ere, Emerandora eramaten 
gintuzten, amama Felisarenera, eta han-
txe egoten ginen urriaren 12 arte, eskola 
berriz hasi arte. Larraurin ez zen eus-
kara baino. Barakaldora itzuli, eta ezin 
euskararik egin. Halakoxea zen orduko 
alkatea. Eta, 12 bat urte nituela, apaizek 
euskara erakusten ziguten sakristiaren 
atzeko aldean, klandestinitatean. Libu-
ruak ere bagenituen, Coca-colak inpri-
matuak... Euskaldun zaharrak gara gu. 

Benetako 
antzinako ogia
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Europarrak agian, 
espainiarrak ezin

KarMelo laNDa
historiALAriA

Euskaldunontzat paradigma balia-
garria da Katalunia-Espainia lehian 
gertatzen ari dena. Domino opera-

zioa deitu dute, baina are konplexuagoa 
deritzot. Hiru eszenatokitan libratzen da 
gudua: Katalunian bertan, Espainian eta 
Europan. Hiru horietara begiratu beha-
rra dago, jokaldien norabidea asmatu 
eta balizko garailea nor izan daitekeen 
asmatu ahal izateko.

Azken hauteskunde europarren on-
dorioz sortu den egoerak Katalunia eta 
Espainia kokatu ditu bete-betean Eu-
ropar Batasunaren agendan. Horren 
arrazoia: Carles Puigdemont, Antoni Co-
min eta Oriol Junqueras eurodiputatu 
hautatuen aurka Espainiako Estatuak 
hartutako neurriak eta, kontrara, hiru 
eurodiputatu hauek hartutako iniziatiba 
instituzional, juridiko eta politikoak. 

Esan dezadan, aurretik, hiruron ka-
suak zein egoerak desberdinak direla. 
Junquerasek kartzelatik egiten dio aurre 
egoerari, eta immunitatearen defentsa 
eskatu beharko dio Europako Parlamen-
tuaren presidenteari, berau izendatzen 
dutenean. Nik neuk ere ezagutzen du-
dan bidea da, duela bospasei urte gau-
za bera egin beharrean izan nintzelako; 
bide horren emaitzak bi baldintza ditu: 
Europako Parlamentuan aurreko pre-
sidente Antonio Tajani ez bestelako bat 
aurkitzea, eta bestetik, Espainiako Es-
tatua erabakia onartzeko prest egotea, 
kartzelan loturik daukana parlamentari 
aulkia hartzeko libre utziaz. Espainiako 

Estatuaren eskuetan, azken finean.
Puigdemonten eta Cominen kasua, 

aldiz, oso bestelakoa da, bi hauek ez 
daudelako maila horretan espainiarren 
esku. Izan ere, Espainiako Estatua urru-
negi joan da horien kasuan ere barne-le-
geriaren galbahetik pasarazi nahi horre-
tan, Madrilen konstituzio espainiarrari 
men egin ezean europarlamentari aul-
kia galdu dutela aipatuz. Ez da horrela 
une honetan Europar Batasunean in-
darrean diren arau nagusien arabera. 
Izan ere, Lisboako Itunak  (2009 urtetik 
indarrean dagoena, Espainiako Estatua 
bera ere derrigortuz), bere 6. artikuluan 
sarrera ematen dio kasu horiek arau-
tzeko Europar Batasuneko Oinarrizko 
Eskubideen Gutunari, eta Gutunaren V. 

Tituluak, bere aldetik, Europar Batasu-
neko Justizia Epaitegia izendatzen du 
era horretako auzietan epaia emateko 
erantzule. Bide horretatik, Espainiako 
Estatuari eskuetatik ihes dagio eraba-
kiak. Kontuan izan, horren karira, orain 
arte epaitegi europarretan, Espainiatik 
kanpo, erabaki diren auzi guzti-guztie-
tan katalanek garaipena lortu dutela es-
painiarren aurka.

 Nolanahi ere den, gatazka konplexu 
honen dimentsio nagusia ez da juridikoa, 
politikoa baizik. Jokoan dagoena ez bai-
ta hiru eurodiputatu katalanen aulkia. 
Jokoan dagoena da, ea Errepublika kata-
lanak bidea egin ahal izango duen Euro-
pan barna, Espainian ez bezala, Errepu-
blika independente beregaina izan arte. 
Horra hor benetako lehia estrategikoa, 
eta horren isla Katalunian bertan hiru 
bide desberdinen artean: bata Puigde-
mont bidea litzateke, Errepublikaren al-
deko estrategia independentista Kata-
lunian zein Europan inplementatzearen 
aldekoa; bigarrena, Junquerasen hautua, 
balizko gobernu espainiar aurrerazale 
batekin konponbidea negoziatzearen 
aldekoa; hirugarren aukera, Artur Mas 
berpiztuarena, bigarrenetik gertuago 
agertzen dena Puigdemonten bidetik 
baino. Bide bat edo bestea nagusitu, eus-
kaldunok ez gaude gatazka horren be-
girale huts izateko moduan, gure etor-
kizuna ere, neurri handi batean, lehia 
horretan jokoan dagoelako. Ez da apustu 
kontua, erabaki kontua da.  

Jokoan dagoena ez da hiru 
eurodiputatu katalanen 

aulkia. Jokoan dagoena da, 
ea errepublika katalanak 
bidea egin ahal izango 
duen europan barna, 
espainian ez bezala, 

errepublika independente 
beregaina izan arte
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Bea salaBerri 
irAkAsLeA

PauLa esTÉVeZ

Iraila arte

Tiradera ordenatzeagatik, iragana 
bueltan letorkizuke, karpeta ba-
tean atzeman mezu bat dela eta, 

ikastaldearen argazkia dela eta. Ekai-
neko goiz batez, oporretatik banatzen 
zaituzten egunak kontatzen ari zarela 
lanean, ezdeuskeria batek hamar hila-
betez atzera eraman zaitu eta nostalgi-
ko bihurtu.

Ez duzu beti hala pentsatu, ez, bistan 
dena, goraldiak bezainbat beheraldiak 
izan zenituelako ikastaldearekin, bai-
na horra, helduak dira eta dena den, 
orain, joanak dira. Eta aurtengoez be-
zala, lehenagokoez ere gogoratzen zara. 
Hainbeste izan dira, zaila dela denen 
gogoratzea eta zenbait izen burmui-
naren zoko-mokotik oroitzeko baduzu 
lan. Errudun sentitzen zara, izan ere 
ikasleak, haiek, beti oroitzen dira ira-
kaslearen izenaz. Ezetz? Baietz, zurekin 
zerbait ikasi duten ber, zurekin gogora-
tzen dira. Ahantzi bazaituzte, hainbat 
gaixto! Indar bat eginik, izenez gain, 
aurpegiak ikusten dituzu berriz. De-
nek egin dute bide zure aldean eta joan 
dira. Noizbehinka ikusten dituzu be-
rriz, besta batean, ikastaro baten egi-
tera itzultzen direlako, liburu -dendan 
gurutzatzen dituzulako, haatik haien 
bidea dute.

Bada sufrimendu puntu bat. Haste-
ko, basamortuan sustraitzearen neke-
ziaz landareei gerta dakieken hori bera. 
Dena iruntzi beharra, pertzepzioak, 
ohiturak, frantsestasuna. Irakasle gare-
nontzat pozoi goxoa da nolabait, ikas-
ten duenarentzat infernua. Lana baita, 
aurreiritziak puskatzea doakigu urtez 
urte, berritzea, azalpenetan hamar bi-
der higatzea, egokitzen joatea, ahalik 
eta hurbilenera joatea laguntzera. Inor 
ez daiteke ikasturte batetik onik atera.

Bada atsegin puntu bat. Lan egiteko 
behar zirenak oro eskura eduki ditugu: 
paperak, sarea, pertsonak, gogoa, ipar 
bat, motiboa eta amodioa, denbora. Par-
tekatu ditugu gauzak elkarrekin, gra-
matika buruhausteak noski, ateraldiak 
ere, euskaldunengana joan eta altxor 
batzuekin topo egin dugu, txiste txa-
rrak kontatu, basoak ipurdiraino hustu 
eta zinemaldietara joan gara. Euskara 
irakatsi diegu, ikasi dute. Eta hori baino 
gehiago eman zaie eta hartu dute: ingu-
rumen bat ikusarazi diegu, hor ibil dai-
tezen, jende sareez ohartarazi horietan 
erro daitezen, gure herriaren historia 
helarazi diegu hartaz jabe bihur daite-
zen, gure artistek sortzen dutenaz jar-
dun dugu goza dezaten, agian sortzaile 
bihur, bizimolde bat eta harremantzeko 

molde bat transmititu nahi izan diegu. 
Aitor dezadan, erran ditzadan hitzak, 
agian bekatu zaizkizuen horiek: balore 
batzuk, etorkizun enbeia bat eta gure 
herri grina haiena sendi dezaten ahale-
gindu gara, bihar euskal hiztun izateaz 
gain euskal herritarrak ere izan daite-
zen.

Urtez urte ikasleak iragaten dira eta 
sentipen arraroa nagusitzen zait. Zer-
bait harturik joan dira. Nihaurek es-
kaini diedana da, nahitara partez eta 
bestalde parte bat bada haztagaitza, 
nahigabea, ez dena ez denboratan eta 
sosatan neurtzen. Haien hitzetan dio-
te baietz, aberatsagoak direla. Ez naiz 
horregatik pobreagoa. Deskribagaitza 
da, ez da eskas bat, ez zama bat, ez zait 
sekulan itzuliko, ez dut berreskuratuko, 
gogo onez eskainia eta begiak dir-dir 
jasoa da eta eramana. Ibili dira, lortu 
dute, eta azterketak gainditzeak ez du 
deus ikustekorik horretan.

Egiten dugun lana irudikagaitza da. 
Helduen euskalduntzearen arloan lan 
egiten dugunok, errekonozimendurik 
sekulan izatekotan ikasleek egin duten 
ibilbide horretan kausitzen dugu. Gure 
lanbidea munduko ederrena agian ez, 
baina herri honetako aberatsenetako 
bat da humanoki. Iraila arte. 
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aiNGeru epaltZa 
idAzLeA

BeÑat sarasola
idAzLeA

Chernobylenak

Sinetsirik 

Lehengo ekainaren 19an, Nafarroako 
Parlamentu berria eratzeko bilku-
ran ari zen bitartean, pareko espa-

loian, 25-30 bat gizon ageri ziren pan-
karta baten gibelean. Ez ziren presoen 
senideak, ez kolokan dagoen enpresa 
bateko langileak, ezta etor litekeen go-
bernuarekin kezkaturiko euskaltzaleak 
ere. Pankarta hitz gutxikoa zen: “Quere-
mos el canal”. Haren inguruan, Erribe-
rako nekazariak, haserre, Nafarroako 
ubidea beren lurretara ez baita oraindik 
ailegatu.

UAGN sindikatuak deituriko elkarre-
taratzea zen. UAGNk, ordea, ederki daki 
zorioneko ubideko ura ailegatuko dela, 
goiz edo berant, nekazari horien lurre-
tara. Bertzeak bertze horretarako aritu 
baita lanean Uxue Barkosen gobernua. 
Kostu gehiegizkoa zela-eta UPNk eten 
zuen proiektua berrabiatu eta, bertze-
lako konponbide tekniko merkeagoa 
eman ondoan, bideragarri egin du legeal-
di honetan Manu Ayerdi kontseilariaren 
departamentuak. Berantetsiak egoteko 
eskubidea bazuten, beraz, Sarasate pa-
sealekuan bildutakoek. Ez haserre. 

Nekazari horiek, ordea, dudarik ez 
zuten: Barkosek geldiarazi du, lau urte 
hauetan, Nafarroako Ubidea. Bilduren eta 
Podemosen exijentziak ontzat hartu di-
tuelako. Erriberari gorroto diolako. Nafa-
rroako bideragarritasun ekonomikoaren 

kontra ari delako. Badakizue, zenbat eta 
pobreago aiseago Euskadin. UPNk, berriz 
eta PSNk, eta PPk ubidea eskatu baizik 
ez du egin, Barkosen lehendakaritzaren 
lehen egunetik beretik.

Zenbait urteren buruan, Nafarroa-
ko lau urte hauek ikertzen direnean, 
errealitatearen manipulazioari eskaini 
beharko zaio kapitulu oso bat. Oposi-
zioko alderdiek zein erraz bihurtu du-
ten gezurra egia. Nola erabili den botere 
mediatiko guztia errelato bat sortzeko, 
hainbat alderditan, benetan gertatzen 
ari zenarekin deus ikustekorik ez zuena. 
Eta zein txepel, zein trakets, erantzun 
zaion komunikazioaren aldetik bonbar-
daketa horri.

Nire lagun erdaldun bat oposizioak 
prestatzen ari da lanpostu finkoa iza-
teko, Foru Administrazioko bulegari. 
Ehundik gora lanpostu. Dozena bat eus-
karaz. Deialdian idatzia dago, baldin-
tzetan, ez dago horren inguruan espe-
kulaziorik egiteko biderik. Lehengoan 
asaldaturik etorri zitzaidan, ordea. Eza-
gun batekin kalapitan ibilia zen. Non-
bait, suturik zegoen lanpostu guztietara-
ko euskara eskatzen zelako. Maiatzaren 
26an, nafar aunitz eta aunitz boto ema-
tera joan zirenean, sinetsirik zeuden 
ezinezkoa zela Nafarroako Administra-
zioan euskaraz jakin gabe sartzea. Egia 
izan balitz, bederen. 

Ez da hilabete telebistako Chernobyl 
seriea bukatu dela, eta dagoeneko 
badirudi hari buruz esan zitekeen 

guztia esana dagoela. Hitz egin da se-
riean erabilitako hizkuntzaz (ingele-
sa, errusiera beharrean), hitz egin da 
Sobietar Batasunaren sistema politi-
ko autoritarioaren inefikaziaz (Iñigo 
Errejon), eta dagoeneko, turistak zen-
tral malapartatua zegoen lekura hasi 
omen dira ailegatzen selfieak ateratze-
ra. Ez da baztertzekoa laster haietako-
ren bat erradioaktibitateak jota osa-
sun arazoak edukitzea, baina osasunak 
baino gehiago balio du, esan gabe doa, 

norbere buruaren aupatze publikoak.
Niri deigarri egin zaidana hauxe da: 

historiako desastre handienetako ba-
tean nola egin zuten askok eta askok 
ezer gertatuko ez balitz bezala, nola inor 
ez zen histeriak jota ibili, “lasai, ez da 
ezer gertatzen” esan eta hori sinetsita 
performatzeak, errealitatean benetan 
ezer ez gertatzea eragingo balu beza-
la. Egia esan, egungo gure gizartetik, 
non, edozein ezusteko leunen aurrean, 
alarma laranja, gorri eta gorri-gorriak 
izendatzen diren, txunditzekoa irudi-
tzen zait gizarte oso baten pose hiera-
tiko hori. 
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Sortzaile profesionalik 
gabeko euskal kultura?

Hogeita bost urteko ibilbideagatik, 
euskarari eta euskal kulturari egin-
dako ekarpenagatik, euskal jendar-

tean duen eraginagatik zein nazioartean 
lortutako oihartzun izugarriagatik saritu 
duten egunean argitaratu da egunkari ba-
teko lerro-buruan musikari profesionala-
ren aldarria: “Oraindik ez dugu musikaria 
langile bezala tratatzen”. 

Bere sormen lanetik bizitzeko aukera 
duen bakarrenetako baten aierua da. Gure 
herria bere sortzaileei eta bere kultur-
gintzari bizkar emanda bizi dela islatzen 
duen pisuzko beste adibide bat. Idaztetik, 
kantagintzatik, bertsotan egitetik, aktua-
tzetik, margotzetik, dantzatzetik bizi nahi 
duenak ez du aukerarik merezi? Amateu-
rismoaren zilegitasunaren, duintasuna-
ren eta kalitatearen aldeko aitortza eginik, 
ukatu egingo diogu gure kulturari sortzai-
le profesionalak izateko aukera? 

Orainaz ari naiz eta 2050az. Ezen, kon-
ponbide estrategikorik adostu ezean, ho-
geita hamar urte barru litekeena baita 
euskal kulturak sortzaile profesionalik 
ez izatea. Ez soilik baina batez ere eus-
kara langai dugun sortzaileon etorkizu-
naz ari naiz. Izango da, agian, Musikenen 
ikasketak amaitu eta bizimodua Bartze-
lonan aterako duenik, izango da, apika, 
Dantzertiko lezioei Hamburgoko ballet 
konpainiaren batekin taularatuz errenta 
aterako dienik. Baina euskaraz idaztetik, 
antzeztetik edota kantatzetik bizitzeko 

aukera izango duenik? Berriz diogu, eus-
kal kulturaren erronka nagusiena gaur, 
orain eta hemen zaleak sortzea da eta 
zaleak sortzeko ekosistema legez joka-
tzea proposatzen dugu: zaleek, sortzai-
leek, antolatzaileek (herri ekimenekoek, 
publikoek, industriakoek), kazetariek 
eta hezitzaileek (hezkuntza arautukoek, 
ez-arautukoek, gurasoek). Ekosistema 
horretan guztiok gara ezinbesteko, sor-
tzaileok, zer esanik ez. 

Bizitza laborala sorkuntzari emanak 
bideratzeko hautua egin zuten aurreko 
belaunaldikoek maiz gogorarazten digute 
ez dutela prekarietatea besterik ezagutu. 
Bizi izan zituztela urte batzuk, zeintzue-
tan euskaldunek euren kulturari errepa-
ratzen zioten ingurukoei baino gehiago, 

zeintzuetan bertoko antolatzaileek berto-
ko ekoizpena lehenesten zuten, zeintzue-
tan erakunde publikoetan kulturarekiko 
ardurak zituzten politikariek euskarazko 
kulturgintza hobesten zuten. Baina gaur, 
orain eta hemen, egoerak nabarmen egin 
du okerrera. Lanbide gero eta gehiagotan 
pairatzen dugun prekarietatea salatzen 
duten ezkerreko alderdi politiko zein era-
gile sozialentzat, kulturgintzan ari gare-
non prekarietate endemikoa ikusezina da. 

Horregatik ez dugu, berbarako, Euskal 
Artisten Estatuturik, horregatik ez dugu, 
adibidez, Euskal Kulturaren Legerik. Ur-
teak egiten eta aldarrikatzen, ekiten eta 
proposatzen ari garen euskararen langi-
le autonomoak elkartzen hasi gara. Lan-
giletzat har gaitzazuen. Ez gara lehenak, 
gure aurretik izan ziren Lasturko Milia, 
Asteasuko eta Segurako itsuak beren gi-
tarrekin, Asteasuko eta Segurako itsuen 
emazteak beren panderoekin, Etxahun, 
Iparragirre, Bilintx, Maria Luisa Petriare-
na, Txirrita, Mendaro Txirristaka, Orixe, 
Errose Bustintza, Inazia Zabalo, Rikardo 
Arregi, Xabier Lete, Elgeta, Maurizia, Ga-
briel Aresti aldian aldiko euskararen langi-
le autonomoak izan ziren. Halakoak zirela-
ko kontzientzia handirik gabe, seguruenik, 
gehienak. Baina denak ere inolako aitortza 
profesionalik gabe bizitakoak: alprojak, al-
ferrak, arloteak, neskabanderak, bardoak, 
artistak, poetak. Haien ondorengoak gara. 
Izango ahal dugu guk ondorengorik. 

baina gaur, orain eta hemen, 
egoerak nabarmen egin du 
okerrera. Lanbide gero eta 

gehiagotan pairatzen dugun 
prekarietatea salatzen duten 

ezkerreko alderdi politiko 
zein eragile sozialentzat, 

kulturgintzan ari garenon 
prekarietate endemikoa 

ikusezina da 
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  GorKa peÑaGariKaNo GoiKoetXea      DaNi BlaNCo

“ez dut sekula hainbeste jende ikusi he-
rrian, ezta hain giro ona ere”. ezin izan dit 
gezurrik esan irisarriko okinak, bere irriba-
rreak salatuko zuen bestela. nafarroa behe-
rearen bihotzean dagoen herri hau eHZ 
festibalaren topaleku bilakatu da asteburu 
batez; tabernek euren barrak luzatu dituzte 
herriko plazara eta zenbait gune publiko 

festibalean erabili dira. behin plazako ekin-
tzak amaitutakoan, tabernek ere itxi egiten 
dute jendea pentzera bertara dadin kon-
tzertuak ikustera. euskal Herriko festibalik 
zaharrena da eHZ eta azken urteetan desa-
gertzear egon da. belaunaldi berriak, egu-
raldi onak lagunduta, lortu du auzolanean 
proiektua berpiztea.

arnasgune 
biziberritua
EHZ
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Nola ez gara bada pozik egon-
go?”, gehitu du okinak elka-
rrizketarekin jarraituz, eta une 
batez festibala eta turismotik 

bizi diren herriak parez pare jarri ditut 
neure buruan. Ez dago, baina, inolaz 
alderatzerik. Herriko plazako lau ta-
bernez gain, boluntarioei esker aurre-
ra ateratako postuetan saltzen diren 
produktuak Irisarrin edo inguruetan 
ekoiztuak dira, taloetatik hasi eta goize-
ko ordu txikitan zerbitzatzen den gara-
gardoraino. Ukaezina da EHZ festibalak 
herrian izan duen inpaktu ekonomikoa, 
baina zalantza gehiago piztu zezaketen 
bestelako balioak gauzatzeak –bizilagu-
nekiko errespetua, adibidez–. Hargatik, 
okinak “giro ona” esan izanak poztu nau 
gehien, izan ere, festibala festa girotik 
bizi ez duen batek hori esan izanak ba-
lio handia du. Eta are gehiago barruan 
aritu garenok ere hala bizi izan badugu. 

Goizeko lehen ordutik martxan dira 
makina bat bolondres-talde, tartean 
Brigada Berdea –hauek arduratzen dira 
garbiketaz–. Garbitzeko premia izango 
dute ziurrenik komun gehienek, edo 
garbitu baino, hornitu beharrean egon-

go dira; zerrautsez hornitu beharrean. 
Apur bat txukuntzea ere ez zaie bate-
re gaizki etorriko; hondakinak kontai-
nerrean hustu eta listo. Hego Euskal 
Herriko festa guneetan sekula topatu 
gabeko komun-sistema aurkitu dut ber-
tan, bestelako eredu bat: komun ido-
rra edo ekologikoa. Zerrauts multzo 
eta poto bat eskueran, eta ez besterik; 
ezta hondakinak kimikoki tratatu os-
tean araztegira bidaliko lituzken ur eta 
hodirik ere. Taza eta papera ditu, baina 
beste antzekotasunik ez ohiko komun 
estilotik. Kiratsa ekiditeko modu bikai-
na da gainera, zerrautsak betetzen bai-
tu funtzio hori.  

Aipagarriena, komun hauek ez direla 
ez erosiak ezta beste norbaiti eskatuak 
ere: EHZko kideek duela zenbait urte 
egindakoak dira. Ipar Euskal Herriko 
beste ekintza askotan ere erabili izan 
dira komun hauek, ganoraz erabiltzeko 
prest dagoenari uzten baitizkiote, hala 
azaldu du antolatzaileetako kide Ira-
tik. Jardun honek ezin hobe erakusten 
du zer den baloreak praktikan jartzea: 
ekologismoa, autogestioa eta beste era-
gileekin lankidetza. 

TranTsizioTik eraberriTzera
1996tik ospatu izan da Euskal Herria 
Zuzenean festibala, urtez urte, 2014an 
lehen kolpea jaso zuten arte: ekaitz batek 
jaialdia hondatu eta zulo ekonomiko la-
rria sortu zuen. 2017. urtean esan liteke 
hondoa jo zuela EHZk: festibalaren ata-
rian, iragarpen meteorologikoek egural-
di oso txarra aurreikusi zuten eta, hala, 
jaialdia bertan behera uztea erabaki zu-
ten galera handiagorik ez izateko. Barne
-lanketa prozesu sakonean murgildu zen 
orduko taldea: crowdfunding kanpaina 
abian jarri eta denbora gutxiren buruan 
bildu zuten zuloa estaltzeko behar beste 
diru. Zuloa ez zen, baina, arlo ekonomi-
koan bakarrik gelditu.

2017 eta 2018 urteetan taldeak go-
goeta fase bat ireki zuen elkarteak bere 
burua birdefinitu zezan. Festibalaren-
tzat hil ala biziko biltzar nagusi bat egin 
zuten Baionako Zizpa gaztetxean, ordura 
arte aritutakoen eta belaunaldi berrien 
asmoak aski ezberdinak izateak bultza-
tuta edota behartuta. Bertan adostu zen 
lekukoa ematea, beteranoenek ardurak 
uztea eta gazteek aginte-makila hartzea. 
Talde berriko kideek barne lanketa sa-

GIro GoXoA plAzAn. eUskAL herriko txoko gUztietAtik gertUrAtU dA JendeA irisArrirA ehz BerPizteko.
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kon bat behar zutela ondorioztatu zuten, 
eta ez hala-moduz, presiopean-edo, fes-
tibala antolatzea egite hutsagatik. Eraba-
ki zurruna izan zen: 2018an ez zen EHZ 
festibalik ospatuko; bai, baina, alternati-
ba gisa, EHZ Nomada. Hiru egunez, hiru 
herritan barrena barreiatu zuten festa: 
Baigorrin, Baionan eta Itsasun. Trantsi-

zio garaian zegoen taldea, bere burua 
aurkitu nahian ariko balitz bezala.

Zin egin zuten 2019an bueltan izango 
zirela, eta martxoan eman zuten jakite-
ra Irisarrin antolatuko zutela aurtengo 
edizioa, ekainaren 28, 29 eta 30ean. Era-
berriturik itzuliko zirela ere hitz eman 
zuten, baita bete ere; berrikuntzak izan-
go zirela formatuari eta helburuei dago-
kienez. Bi ardatz nagusi ditu egungo EHZ 
eraberrituak: eduki politikoa eta kul-
turala. Kontzientzia euskaltzaleaz gain, 
eragileetako gazteei borrokarako tresna 
bat ematea da lehen helburua; eta beste-
tik, EHZren balioekin bat, kultura hege-
monikotik haragoko eskaintza kultural 
anitza izatea. Beti ere, euskal kultura eta 
kultura herrikoia lehenetsiz.  

Talde berriak aurtengo ediziorako 
berrikuntzak ekarri ditu, eta horietako 

nagusiena, aurrez aipaturiko lehen arda-
tzarekin bat eginez, tailerrak izan dira. 
Festibalaren tarteko eguna, larunbata, ba-
liatu zen horretarako; bost eskaintza lu-
zatu zituzten aparteko egitarauan: lagun 
artean eta oro har ematen diren eraso se-
xisten ingurukoa, festa ereduaz hausnar-
tzekoa, G7k abuztuan Biarritzen egingo 
duen goi-bilerak gizartean duen eraginari 
buruzkoa, autogestioa eta auto-antolakun-
tzaren ondorio politikoen ingurukoa, eta 
migratzaileei Euskal Herriko txoko uga-
ritan egiten zaien harrera ardatz duena. 
Teoriara mugaturiko ideiak baino, eztabai-
da saioetara eta hausnarketara bideratzen 
ahalegindu dira, tresna gisa ulerturik.

GuzTionTzako euskal oasia
Baxenabarren barrena, frantsesa entzun 
eta kartel frantsesak maiz ikusi dituen 

24 І Kultura

500 lagundik gora 
aritu dira festa eredu 
honen alde auzolanean. 
horri esker, posible 
izan da EHZ festibala 
biziberritzea, azken 
urteetan jasotako 
kolpeen ondoren

to
PA

tU
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edonork, adin-tartea edozein delarik, 
esango zukeen Irisarri lurraldeko oasi mo-
duko bat dela; kultura eta gizarte zapaldu 
baten arnasgunea. Gazteen eskutik sor-
tua, baina guztientzat ekoiztua. Eta denen 
artean eraikia. Herri-oasi bat, zeinetan ia 
guztia euskaraz entzun ahal izan den, pun-
ta bateko zein besteko euskaraz gainera.

Gazte, ez hain gazte, haur, heldu eta 
guztiei zuzendutako eskaintza oparoa 
topatu dugu Irisarrin. Aldapa igotzen 
hasi bezain pronto, haurren txokoa: par-
ke zoragarri bat zaindutako belardi ba-
tean. Igandean bertan aritu dira jolasean 
dozenaka eta dozenaka haur, egitaraua 
aldeko izanik –antzerkia, haurrei zirku 
tailerra, puzgarriak…– , hara joandako 
familia askok egin baitute hautua ber-
taratzeko.  

Egitarau luze eta zabala prestatu dute 
EHZko kideek. Momentuko euskal talde 
erreferenteenetakoak Plazako eta Pen-
tzeko oholtzatik pasatu dira hiru egu-
netan: Liher, Koban, Gari, Anari, Willis 
Drummond eta Iseo&Dodosound, bes-
teak beste, baita ibilbide laburragoa izan 
arren entzuleen arreta piztu duten eus-
kal taldeak ere, Alba edo Ibil-Bedi kasu. 
Estilo aldetik bat bestea bezain ezber-
dina, baina aldi berean, gehientsuenek 
bazuten antzekotasunik: euskara. Kon-
tzertu eta ikuskizun erabat ezberdinak 
kausa berdin baten alde. 

500 lagundik gora aritu dira festa ere-
du honen alde lanean, auzolanean. Fes-
tibalak hiru egun irauten duen arren, 

hiru astera luzatzen da muntaketak eta 
desmuntaketak barne. 500 boluntario. 
Horietako asko asteburuan zehar baino 
ez ziren aritu; edonolako txandak, era-
mangarri zein ez hain eramangarriak, 
betetzen. Beste askok, aldiz, urte osoa 
pasa dute hiru egunetako une bakoitze-
ko zereginak pentsatu, egitaraua osatu 
eta ekintza oro ongi gauzatzeko behar 
beste estres, urduritasun eta izerdi bo-
tatzen. Eta ez Irisarrin bakarrik: kontae-
zina da Euskal Herriko zenbat txokotan 
dagoen halako mugimendua. Izugarria 

da zenbat festa, ekintza, edota asteburu 
pasa antolatzen diren musutruk, boron-
datez, militantziaz, bihotzez. Eta inoiz 
gutxitan ikusarazten dira halako lanak.

Asteburuan eraikitako euskal oasi 
honi Irisarrin amaiera eman zaion arren, 
Ipar Euskal Herrian euskal kontzientzia 
garatzen eta zabaltzeaz arduratuko den 
elkartea aski indarberriturik dagoela na-
baritu da. Motibazioa oztopo guztiak gai-
lentzeko beste dela ikusi dute. Urte luzez 
gazteriari leial izateko asmoz datoz, an-
tza denez: geratzeko etorri da EHZ. 



uztailak 7, 2019

Kultura І 27

“Euskal Herria 
harrera herri 
izan behar da”

Bi urteko geldialdiaren eta talde 
aldaketaren ostean, EHZren berri-
kuntzarik nabariena eta landuena 
tailerren ezartzea da ziurrenik. 

Artikuluan aipatu bezala bost bloketan 
banatu dituzte, denak larunbatean, goiz 
eta arratsaldez: eraso sexistak, festa ere-
dua, G7, autogestioa eta migrazioa. Az-
ken honetan sartu du muturra ARGIAk, 
goizeko saioan. Migrazioaren azken ur-
teotako testuingurua eta honi erantzute-
ko sortu diren elkartasun sareak aztertu 
dute Baionako Etorkinekin elkarteare-
kin, Gernikako Eztenarekin eta Artea he-
rriko proiektu eta kolektiboen parte har-
tzearekin. Ipar eta Hego Euskal Herriko 
praktikak eta ikuspegiak jomugan jarriz, 
Euskal Herrira iristen diren etorkinen in-
klusioaz mintzatu dira oro har.

Urte luzez, Afrikatik Europarako bidea 
Italiatik egin izan dute etorkin gehien-
tsuenek, baina Europar Batasunak Medi-
terraneo itsasoan –batik bat Adriatikoa-
ren ingurumarian– ezarritako politikek 
oztopoak eragin eta norabidez aldatzera 
behartu ditu Europara datozen pertso-
nak; Espainiako Estaturako bidea har-
tzen dute, eta handik, Euskal Herritik pa-
satuz, Frantziako Estatura pasatu asmo 
dute Europara zabaltzeko. Horregatik 
dago aspaldiko mugimendu handiena 
Irun eta Hendaiaren artean, hala azaldu 
du Etorkinekin elkarteko Amaiak.  

Hiru urte eta erdiko bizia du Etorki-
nekinek. Baionan –bertan dago harrera 
zentroa–, Angelun eta Biarritzen egi-
ten dute lan, eta batik bat, adin txikiko 
etorkinen gizarteratze eta etxekotzean 
aritu dira. Amaiak, adibidez, etxean har-
tu ditu zenbait etorkin eta errefuxiatu. 
Lehen unetik adierazi du administra-
tiboki alde nabarmenak daudela Fran-
tziako eta Espainiako Estatuaren artean, 
azken honek eskumen eta aukera zaba-
lagoak uzten dituela-eta; hots, ez duela 
Frantziako Estatuak duen zorroztasuna. 
Dena den, bi lan-ildo argi bereizi dituzte 
talde barnean: sentsibilizazio ekimenak 
antolatzea eta instituzioekiko salaketa 
lan-taldea. Erakundeei ardura handia-
goa eskatu behar zaiela dio Amaiak, ba-
tik bat, halako arazo puntualetan eragi-
na izan dezaketen tokian-tokikoei: “Ez 
dugu sinesten erakundeen jardunean, 

nahiz eta tokiko instituzioek baduten 
ardura garrantzitsua”.

Gernikan kokatzen den Eztena proiek-
tuko Asierrek argi du beste eragileekin 
lankidetzan aritu beharra. Herriko gazte 
asanbladatik sortu zen iaz Eztena. Eraikin 
bat apirilean okupatu arren urrian eman 
zioten oraingo erabilera, Bizkaiko Ongi Eto-
rri Errefuxiatuak taldeak Bilboko etorkinen 
egoera larria ikusirik. Bilbotik Gernikara 
bideratu zituzten zenbait errefuxiatu, baina 
ez soilik harrera eman eta zaintzera; Asie-
rren ustez giltzarria hemengo bizimodura 
ohitzea da, eurekin elkarlanean jardun eta 
integratzera. “Ez gara sorospenerako zer-
bitzu, elkarlanean euren bizi-baldintzak 
hobetzea da gure xedea”, dio Asierrek.  

Arazoa, baina, Mendebaldeko he-
rrialdeetako bizi-erritmo altua dela uste 
du, eta horrek zailtasun handiak sor-
tzen dituela bien aldetik bateraketa bat 
ematerakoan. Harrera eman bai, bai-
na autonomoak izatera bultzatu behar 
dira, beraiek ere parte diren proiektuan 
emaile ere izan daitezen: “Hemengo bizi-
modura moldatu ahal izateko autonomia 
garatzen badute eta eurek ere proiek-
tuan inplikatuko balira, guri ere arnasa 
emango ligukete, eta gainera, gero eto-
rriko liratekeen errefuxiatuekin erlazio-
natzea errazagoa izango litzateke”.  

Arteako proiektuko Malu ere bat etorri 
da Asierrekin: “Erakunde publikoetatik 

kanpo lan egiten ahalegindu gara gu, ba-
liagarriagoa izango zaigulakoan”. Adminis-
trazioarekin talkak izan dituztela aipatu 
eta adibidetzat jarri du Guatemalatik eto-
rritako emakume baten kasua: herriko 
emakumeei berak dakien erara josten era-
kusteko tailerrak antolatu zituzten Artean, 
baina Udalak arazoak jarri zituen. Horren 
aurrean erantzun egin zuten: “Azken fi-
nean, marra desobediente horiek igaro 
behar dira eraikitzeko”. 

Familia etorkinak hartu dituzte 
gehienbat Bizkaiko Artea herrian, eta 
saiatu dira batik bat, helduekin are zai-
lagoa izanik, haurrei independentzia 
eman eta herrian errotik integratzen. 
Eskolara eraman dituzte horretarako 
baimena duten haurrak, baina guztien-
tzat antolatzen dituzte astean birritan 
bestelako klaseak. Apurka-apurka, epe 
luzera begira, pertsona horiek gizartea-
ren parte eta giltzarri izatea da euren xe-
dea. Dena den bakoitzari egokitu behar 
zaiola adierazi du Maluk, norberak hel-
buru ezberdinak ditu-eta.  

“Euskal Herria harrera herria izan 
behar da”, berretsi dute hiruek. Askoren-
tzat oraindik etorkinak ikusezin direla 
eta horretarako, sentsibilizazio progra-
mak eta salaketak funtsezkoak direla 
aipatu dute. “Berebizikoa da gizarteari 
geure ateak zabaltzea eta geure bizitzeko 
modeloa bajatzea”, dio Amaiak. 
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   aMaia leKuNBerri aNsola

   iBaN aGiNaGa

Gentrifikazio prozesuak aztertzen 
aritu zara. prozesuok bultzatzeko 
klase ertainaren sustapena egiten 
dela diozu.
Gentrifikazioa hiri kapitalistaren tes-
tuinguruan eta hiriaren produkzio ka-
pitalistaren logikaren baitan ulertu 
behar da. Berau ikertzeko, higiezinen 
enpresei behatu behar zaie, irabaziak 
lortzen baitituzte gentrifikazio proze-
suen bidez. Bestalde, udalak ere estu-
ki lotuta daude higiezinen industriako 
lobby-ekin, hauen interesei erantzu-
ten baitiete, ustelkeria praktiken bidez 
kasu. Udalen interesak jende aberatsa 
erakarri eta txiroak desplazatzean da-
tza, gentrifikazioak udalerrira dakarren 
populazio aberatsagoak zerga gehiago 
ordaintzen dituelako, eta zergen bidez 
irabaziak lortzen direlako. Hori baita 
gentrifikazioa: jende aberatsagoaren 
bidez, jende txiroa desplazatzea. 

klase ertainaren sustapen horrek 
bizi-estilo jakin batzuk sortzen ditu, 
sarri askotan gentrifikazioaren 
erreduntzat jotzen direnak: artistak, 
hipsterrak, etab. Alabaina, zuk 
gentrifikazioaren adierazpide 
besterik ez direla defendatzen duzu. 
Aipatu dituzun talde edo subjektu ho-
riei errua bizkar gainera botatzeak 
arreta benetan garrantzitsua den ho-
rretatik desbideratzea dakar. Dinamika 
horren atzean estrategia bat dago, zen-
bait talde sozial erruduntzen dituena 
eta tentsioa eztabaida moral batera mu-
gatzen duena. Eztabaida horrek, gentri-
fikazioaren atzean dauden interes eta 
egituretan erreparatu ordez, jendearen 
praktikak seinalatzen ditu, eta horretan 
oinarrituz bilatzen ditu errudunak.
 Argi izan beharko genuke kolektiboak 
ez direla arazo printzipala, baizik eta 
gentrifikazio prozesuen biktima. Adi-

Lisa VoLLmer

Subjektu politiko berri bat 
ari da eratzen etxebizitzaren 
problematikaren inguruan

Weimar-ko Bauhaus Uniber-
tsitateko Europar Ikerketa 
Urbanoen Institutuan lan egi-
teaz gain, sub\urban. zeitsch-

rift für kritische stadtforschung (sub/ur-
bano. Ikerketa urbano kritiko aldizkaria) 
aldizkariko erredakzio taldeko kide ere 
bada Lisa Vollmer (Radolfzell, Alemania, 
1987). Berlingo errentarien mugimendu-
ko kide gisa urteetako ibilbidea du atzean, 
eta Alemania luze-zabalean alokairuaren 
bueltan sortutako mugimendu eta pro-
testak gertutik ezagutzen ditu. Ezagun 
duen errealitate hori ikerkuntza esparru-
ra eraman eta Berlin zein New York-eko 
errentarien mugimenduak aztertu ditu 
doktoretza tesian. Ikerketa horren bidez 
egindako zenbait aurkikuntza plazara-
tu ditu argitaratu berri duen Strategien 
gegen Gentrifizierung (Gentrifikazioaren 
aurkako estrategiak) liburuan, Katakrak 
argitaletxeak gaztelaniara itzuli duena.

Errentarien mugimenduko ekintzailea eta ikerlaria
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bidez, erruduntzat jo ohi diren artistek 
nahi dutena beren lana egitea ahalbide-
tuko dien toki merkeak dira, eta zenbait 
tokitan gentrifikazioaren aurkako mu-
gimenduetan parte hartzen dute. Are 
gehiago, aktibo baliotsua dira mobiliza-
zioak dibertigarriagoak eta koloretsua-
goak bilakatzen dituztelako, eta tresnak 
dituzte mugimenduarentzat baliagarri 
izan daitezkeen narratibak sortzeko.

Auzo bateko biztanleak auzotik 
kanporatzea gentrifikazioaren 
funtsa izanik, gentrifikazio prozesu 
baten abiarazle izandako klase 
ertaina ere prozesu beraren bidez 
kanporatua izan daiteke luzera 
begira. “supergentrifikazioa” deitu 
diozu zuk fenomeno horri.
Hainbat etapa ditu gentrifikazio proze-
suak, desplazamendu olatu ugarirekin. 
Aipatu artistekin abiatu daiteke, edo 
ikasleekin, baina era berean hauek ere 
kanporatuak izan daitezke. Desplaza-

mendu prozesuaren lehen kate-begia 
izandako klase ertaina aberatsagoa den 
klase ertain baten bidez desplazatua 
izan daiteke, eta era berean bigarren 
sektore hau klase altuak kanporatu de-
zake. Alemanian, adibidez, erreali-
tatea hemengoaren oso bes-
telakoa da, jende asko da 
alokairuan bizi dena, bai-
ta klase ertainari dago-
kionez ere. Hala bada, 
prozesu hauek erasan 
egiten ditu.

Guzti honek zer 
lotura dauka 
turismoarekin?
Turistifikazioaren eta gen-
trifikazioaren eraginak banae-
zinak dira, eta hiru eremutan an-
tzeman daiteke bien arteko erlazioa. 
Batetik, bertakoen etxebizitzak etxebi-
zitza turistiko bilakatzea eragiten da, 
Airbnb gisako enpresen jardunaren bi-

dez argi antzeman daitekeen modura. 
Bigarren, gentrifikazio ekonomikoari 
ematen zaio bide: turistek eta auzo-
ra heldu berri den klase aberatsagoak 
beste saltoki mota bat bultzatzen dute, 

ordura arte bertako dendak izan-
dakoak desplazatuz. Bestalde, 

turistek eta bertako bizi-
lagunek egiten duten es-

pazio publikoaren era-
bilera ezberdinek ere 
gatazkak sortzen di-
tuzte maiz.

Egunerokotasunaren 
turistifikazioaz ere 

mintzo zara: geroz eta 
gehiago, norbanakoek 

beren hirian bertan turista 
bezala jarduten dutela diozu. nor 

da subjektu turista?
Galdera zaila da erantzuten. Akade-
mian termino bat hedatu da: neoturis-
moa. Izan ere, gaur egun turistek ez di-

“Hainbat etapa 
ditu gentrifikazio 

prozesuak, 
desplazamendu 

olatu ugarirekin”

Jendea esku-argiekin Berlingo kreuzberg auzoko gentrifikazio prozesuaren aurkako ekintza batean. 
"Boterea errentarientzat" irakurri daiteke etxebizitza itxurako esku-argi batean.
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tuzte bilatzen soilik toki bateko puntu 
seinalatu edo turistikoak, tokikoak eta 
autentikoak diren lekuak ere bisitatu 
nahi izaten dituzte. Era berean, turis-
moaren jo puntu diren hirietako biz-
tanleak dinamika berarekin beste hel-
muga turistiko batzuetara bidaiatzen 
duten norbanakoak dira. Eta horrek 
zaildu egiten du turista nor den eta nor 
ez den ezberdintzea.
 Bestalde, sarri zaila da turista nor 
den zehaztea. Adibidez, ekonomia kri-
siarekin italiar eta espainiar asko Ber-
linera lekualdatu ziren, eta halakoetan 
zaila izaten da zehaztea zein den turista 
eta zein bertakoa. Turista eta tokikoen 
arteko bereizketa ez litzateke oinarritu 
behar norbanakoen arteko desberdin-
tasunetan, baizik eta horiek egiten du-
ten espazioaren erabilera eta kontsumo 
praktika ezberdinetan.

airbnb non, turistifikazioa han.
Etxebizitza turistikoen aferaz asko ari 
da eztabaidatzen Alemanian, eta joera 
honen aurrean zenbait politika bulta-
tzen ari dira administrazio publikoak 
ere. Berlingo Udalak, adibidez, debeka-
tu egin du pisuak etxebizitza turistiko 
bilakatzea. Arazoa da ez dutela neurria 
gainbegiratuko duen inor kontratatu, 
eta ondorioz ez dago indarrean jarrita-
ko neurriaren inolako ikuskapenik.
 Lege hau indarrean jartzearekin ba-
tera, Airbnb enpresak hiri osoan zehar 
kartelak jarri zituen. Horietan, hainbat 
pertsona ageri ziren ondokoa beza-
lako aipuen ondoan: “Nire auzoa oso 
anitza da, baina orain ez didate uzten 
nire logela alokatzen”. Karteletan azal-
tzen zirenen gehiengoa azal kolore eta 
etnizitate anitzetako jendea ziren, ale-
maniarrak ez ziren abizenak zituzte-
nak. Hala bada, enpresak etxebizitzak 
pisu turistiko bilakatzeko debekuaren 
gaia desbideratu, eta arrazakeriatzat 
jo zuen.

Etxebizitzaren inguruko 
problematikaren aurrean, hiria 
behetik eraikitzeko beharrizana 
azaleratu da. Esango zenuke 
etxebizitzaren afera politizatu 
eta kolektiboan jartzen duen 
errentariaren subjektu politikoa 
sortzen ari dela? 
Etxebizitzaren aferak dezenteko oihar-
tzuna izan zuen Berlinen 2000ko ha-
markadaren erdi aldera, eta errenta-
riek elkarteak sortu zituzten. Horiek 

bultzatutako ekimen askok aurre egin 
zieten alokairuen prezio igoerei, eta 
etxebizitzaren afera politizatuz anto-
latu ziren. Ordura arte, hogei bat urtez, 
apenas eman zen etxebizitza esku-
bidearen bueltako eztabaida 
politikorik. 
 Errentarien ekime-
n a k  a s ko t a r i ko a k 
dira, eta talde ani-
tzak barne hartzen 
dituzte: jatorri eta 
adin ezberdine-
tako jendea, mi-
gratu dutenak eta 
ez dutenak, espe-
rientzia politiko-
dunak eta gabeak… 
praktikan subjektu 
politiko berri bat ari 
da eratzen, muga eta 
problematika ezberdinek 
gurutzatzen dutena.

zure arabera, hiru zutabe daude 
etxebizitza politika neoliberalaren 
paradigma errotik ateratzeko.
Bai, ondokoak: eskuragarritasuna, de-
mokratizazioa eta desmerkantilizazioa. 
Gentrifikazioa etxebizitza politika bat 
denez gero, eskuragarritasuna oso ga-
rrantzitsua da, etxebizitzak behe klaseko 
jendearentzat eskuragarri izan daitezen. 
Horretarako alokairu prezioen sistema 
irmoki erregulatzea behar dugu, pre-
zioak oso altuak izan ez daitezen. Baina 
etxebizitza merkatuaren funtsa onurak 
direnez, etxebizitza desmerkantilizatu 
beharra dago. Eraikin publikoak eraiki 
behar ditugu; edo etxebizitza pribatuak 
erosi publiko bilakatzeko xedeaz, eta 
etxebizitza kolektiboen sektorea heda-
tu, etxebizitza kolektibo proiektuak eta 
kooperatibak kasu.
 Norbanakoak auzogune berrien erai-
kuntza prozesuen parte izan daitezen, 
planifikazio prozesuak demokratizatu 
behar dira, baita etxebizitza hornitzaile 
diren instituzio publikoak ere. Panora-
ma neoliberalaren baitan, etxebizitza 
konpainia bat publikoa izateak ez du 
ezinbestean bermatzen alokairu arra-
zoizko edo merke bat, eta ez du ziur-
tatzen konpainiak mozkinik aterako ez 
duenik. Errentariak konpainia hauen 
egituraren baitan baleude, egoera honi 
aurre egin ahalko litzaioke.

Eztabaidaezina dirudi etxebizitza 
eskubidea bermatuko duten legeak 

egitera begira dezenteko presioa 
egin behar dutela herritarrek. 
zuk defendatzen duzunez, 
udal gobernuak ahalduntzeko 
egitura gisa balio beharko lieke 

etxebizitza eskubidearen 
aldeko mugimendu 

sozialei.
Berez,  Alemanian, 

kolektiboen gehien-
goa horren kontra 
d a g o ,  u d a l  g o -
bernuen kontra 
borroka egiten 
dute, denbora lu-
zez gentrifikazio 
prozesuak eta po-

litika jakin batzuk 
bultzatu dituztela-

ko. Baina etxebizitza-
ren aldeko mugimen-

duak erlatiboki indartsuak 
bilakatu direnez azken hamar 

urteetan, zenbait udalerritan aldaketak 
eman dira aspektu horri dagokionez. 
Mugimenduok inpaktu handiko kan-
paina mediatikoak zituztenez, hainbat 
alderdi politikok etxebizitzaren afera 
txertatu zuten beren hauteskunde kan-
painetan, etxebizitza eta hiri eskubidea 
promestuz. Esan daiteke gaur egun, 
zenbait tokitan, hartu-eman handiagoa 
dagoela herri mugimenduen eta udal 
gobernuen artean. 

bizitoki autogestionatuek hiriaren 
garapen kapitalistaren arrakaletan 
biziraun arren, aipatu garapen 
kapitalista suntsitzea lortzen ez 
dutela diozu. Hala ere, okupazioa 
helburutzat beharrean tresnatzat 
ulertzen badugu, ez litzateke 
baliagarri etxebizitza eskubidearen 
aldeko borrokarako? 
Alemanian 80ko eta 90eko hamar-
kadetan okupatutako etxebizitzak 
geratzen dira, legalizatu dituztenak, 
jendeari etxebizitza eskuragarriak es-
kainiz. Baina zoritxarrez bertako bi-
zilagunak ez dira ari errentarien mu-
gimenduan parte hartzen. Azken urte 
hauetan okupazio saiakerak ere egon 
dira, baina arazoa zera da, dagoeneko 
ez dagoela lehen bezainbeste etxe huts, 
beraz konplexuagoa da orain. Horrez 
gain, Alemaniako okupazio mugimen-
duak ezker autonomo erradikalaren 
parte dira, eta dituzten okupazioaren 
inguruko narratibak partikularrak edo 
ezberdinak direla esan daiteke. 

“Hiru zutabe daude 
etxebizitza politika 

neoliberalaren paradigma 
errotik ateratzeko: 
eskuragarritasuna, 

demokratizazioa eta 
desmerkantilizazioa”
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Glovorentzat lanean aritu naizela 
komentatzen dudan bakoitzean, 
lehen galdera beti izaten da: 
“Zer moduz ordaintzen dute?”.

Ez da erraza galdera garrantzitsu 
horri erantzutea. Zailtasuna ez datza 
bakarrik Glovo eta bere langileen ar-
teko harremana ulertzean, soldataren 
kontzeptua bera ere arretaz aztertu 
behar baita.

Lan tradizionaletan, langileak lanor-
duen araberako soldata jasotzen du. Ko-
puru horri hainbat kostu kendu behar 
zaizkio, esaterako, lanera joateko gasta-
tutako gasolina edo zenbait lanbidetan 
beharrezkoak diren tresnen erosketa.

Glovorentzat lan egitean gauzak ez 
dira hain errazak. Bertan hiru hilabe-
tez lan egin ondoren, argi ikusi nuen ri-
der-ek ezkutuko kostu asko ordaintzen 
dituztela eta horiek negozioaren fun-
tsezko atal bat ostatzen dutela. Kalitate 
oneko bizikleta eskuratu nuen hirian 
barna ibiltzeko, baina lehenengo hila-

betearen buruan dagoeneko birrintzen 
hasia zen: gurpilak dozena erdi bat al-
diz zulatu zitzaizkidan, aurreko zein 
atzeko abiadura-aldagailuak nahaspila 
mekaniko huts bihurtu ziren eta, are 
okerrago, gurpilak etengabe deforma-
tzen zirenez, balaztak gehiegi laxatzen 
zitzaizkidan eta istripua izateko arrisku 
handia izaten nuen. Azkenean, bizikleta 
berria erosi nuen eta, horrez gain, kon-
ponketak egiteko tresneria, argiak, ba-
teriak, kapusaia eta euritako prakak ere 
erosi behar izan nituen. Baita matxurak 
konpontzen denbora mordoa eman ere. 
Oro har, hiru hilabeteren ondoren, ai-
patutako gastuengatik 476,02 euro or-
daindu nituen; horren truke, 85,71 euro 
gutxiago ordaindu nuen autonomo kuo-
tagatik, ez besterik. Bizikletak konpon-
tzen eskarmentu handia izan ez banu, 
ehunka gehiago ordainduko nituzkeen 
ziur aski. Glovoko rider batek esan zi-
danez, “jendeak argi ulertu behar du: 
Glovorentzat lan egitea garestia da”.

Hala eta guztiz ere, okerrago izan zi-
tekeen. Bizikleta erabiliz bide erraza 
hartu nuen, askoz garestiagoa baita ri-
der askoren alternatiba: motozikleta. 
Motorra erabiliz gero, gasolina, asegu-
rua eta zergak ordaindu behar dira, ma-
txurak konpontzea askoz garestiagoa 
da eta, gainera, ibilgailua etengabe hi-
gatzen da, jakina.

Ordainsaria kobratzean, rider gehie-
nek pentsatuko dute “diru kopuru hori 
guztia irabazi dutela”, baina egia oso 
bestelakoa da. Benetako irabaziak di-
rudiena baino baxuagoak dira. Larrun 
aldizkarian idatzi nuen Glovolizazioa 
erreportajean, horri buruz hitz egin 
nuen, eta harrezkero hainbat irakurlek 
nahastuta idatzi didate, Glovoren pu-
blizitateak baitio rider-ek hilean 1.000 
euro baino gehiago erraz kobra deza-
ketela. Rider ohi batzuek ere idatzi di-
date komentatzeko hilean 2.000 euro 
inguru lor zitzaketela. Are gehiago, La 
Razón Espainiako egunkarian, rider ba-

Lau atalez osatutako sail bateko lehen artikulua da hau. bertan, 
aztergai izango dira glovo enpresaren negozio-eredua, baita 
bere ingurukoekin daukan harremana ere. enpresaren irudi 
publikoa arretaz aztertu eta konpainiak rider deitzen dien 
dozenaka txirrindulari elkarrizketatu ondoren, lanari buruz duten 
iritziari eta egiatan ordaintzen dietenari erreparatuko diegu 
artikulu honetan. nahiz eta glovok askotan esan langileei ederki 
ordaintzen diela, kostu guztiak kontuan hartuta argi ikusten da 
langileek gutxieneko soldataren azpitik kobratzen dutela.

Glovoko rider-a, 
amets arteko 
zapalkuntza

LANA
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tek adierazi zuen egunean sei orduz lan 
eginez 1.300 euro kobratzen dituela.

Hori guztia egia balitz, Glovon lan 
egiteak benetan ideia aparta lirudike. 
Baina funtsean gezur hutsa baino ez da: 
kobratutakoa irabazitakoarekin nahas-
tu dute, nahita zein axolagabekeriaz. Is-
torio horietan ez da inoiz kontuan hartu 
lanarekin batera datorren inolako gas-
turik. Ordainagiriko zenbakiari baino 
ez diote erreparatu.

Ekonomia gigifikatu berri horretan 
langileen egoera behar bezala irudika-
tzeko, ahal beste Glovoko rider elka-
rrizketatu beharko lirateke bakoitzaren 
irabaziak eta ezkutuko gastuak konpa-
ratzeko. Horrela benetako soldata ager-
tuko litzateke. Bada, horixe bera egin 
dut: dozenaka rider-ekin solastatu eta 
gero, batez besteko soldata orduko 5,33 
eurokoa dela kalkulatu dut.

Neure esperientziak datu horrekin 
bat egiten du. Lanean efiziente bihur-
tzeko behar izan nuen denboraldia baz-

tertuta, soilik etekinik handienak lortu 
nituen asteak kontuan edukiz eta as-
tean batez beste 40 orduz lan egiten 
nuela kontsideratuz —egiatan gehiago 
egiten banuen ere—, kalkuluen arabera 
5,19 euro irabazten nituen orduko.

EGUN OSOKO LANA SOILIK 
BATZUENTZAT DA
Ziur aski, orain pentsatuko duzue: nork 
egin lezake lan hain gutxiren truke? 
Zergatik ez hartu beste edozein lan?

Langileen esanetan, arrazoia sinplea 
da: “Ez dago besterik”. Glovoko rider 
kopuru erraldoia migratzaileak dira eta 
luzaro gorriak ikusi dituzte lan egonkor 
bat topatzeko. Batzuek hiru urte eman 
dituzte horrelakorik aurkitu gabe. As-
kok, gainera, ezin dute hemen legalki 
lan egin eta beste langileei eskatu behar 
dizkiete profil eta dokumentazioa lan 
egin ahal izateko. Glovok langileak ia 
gainbegiratzen ez dituenez, lan-lege-
diaren oztopoak saihesteko bidea erraz 

aurkitzen dute; nik dakidanez, nire na-
gusia egoera horren jakitun zen uneoro 
eta jende horri oztoporik gabe lan egi-
tea errazten zion. Migratzaileek rider 
guztien %50-70 osatzen dute, hiriaren 
arabera beti ere. Jende horrentzat, bes-
telako lan-aukerarik topatzea oso latza 
edota ezinezkoa da. Bartzelonan, maia-
tza amaieran, garbiketa kamioi batek 
harrapatuta lanean hil zen riderraren 
profila horixe zen: migratzaile etsi bat, 

Dozenaka rider-ekin 
solastatu eta gero, 

batez besteko soldata 
orduko 5,33 eurokoa dela 

kalkulatu dut
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edonon lan egiteko prest.
Ikasleak dira beste langile-multzo 

nagusietako bat. Glovok batez ere langi-
le mota hori lotu nahi du konpainiaren 
irudi publikoarekin. Gazte alai eta go-
gotsuak bizikleta gainean tarteka ordu 
batzuk ematen. Horiek langileen %30 
dira nire esperientziaren arabera. Eta 
haiek ere ez dute egoera atsegin. Hi-
laren bukaerara heltzeko, “igandetik 
igandera lan egin behar duzu”, kontatu 
zidaten. Haien iritziz, Glovok askatasu-
na eta autonomia promesten ditu, baina 
gezur hutsa da: “Ez dut uste [Glovon] 

askatasuna dagoenik. Ustezko askata-
suna daukazu, bai, baina ondorioak da-
karzkizun askatasuna da”. Glovori bu-
ruzko iritzia galdetu nionean, lanaldi 
partzialean dabilen rider batek bi hitze-
tan azaldu zidan: “Kaka putza da, kaka 
putz ustela”.

Aipatutako bi rider-taldeok tarteko 
“bikaintasun puntuazioak” lortzen di-
tuzte. Sistema horren bidez, Glovok lan-
gileak sailkatzen ditu. Puntuazioaren 
arabera bakoitzak astero zenbat orduz 
lan egin dezakeen erabakitzen da, baita 
txanda berean ari direnen artean es-
kaerak esleitzeko probabilitatea ere. 
Beste hitzez esanda, askok ordu gehia-
goz lan egin nahi badute ere, ezin dute. 
Normalean, rider horiek astean 10 eta 
25 ordu arteko lanaldi mugatua izaten 
dute. Tarte horren barruan, bakoitzari 
esleituko zaion eskaera kopuru zehatza 
algoritmoaren apeten menpe dago, bai-
ta puntuazio altuko rider-ek hartutako 
ordu kopuruaren menpe ere.

RideR BETERANOAK
Azken talde nagusia beteranoak dira. 
Jende hori Glovo hasiberria zenean 
Gasteizen sartu zen, 2017an. “Bikainta-
sun puntuazio” ezin hobeak dituzte eta 
lana serio-serio hartzen dute; izan ere, 
lanaldi osoko lanbidetzat dute. Hain 
puntuazio handia dutenez, pertsona 
horiek nahi beste orduz lan egiteko au-
kera izaten dute: normalean, 9 edo 10 
orduz egunean, astean sei egunez. “Bi-
kaintasun puntuazioa” aldagai askoren 
menpe dago, baina horietako garran-
tzitsuena burututako bidalketa guztien 
kopurua da. Oro har, langile guztiek 
puntuazio ezin hobeak lortzen dituz-
te lanaren kalitateagatik eta eskaera 
altuko orduetan jarduteagatik. Beraz, 
langileak zerrendan gora edo behera 
mugitzen dituen faktore bakarra bu-
rututako eskaera guztien kopurua da; 
alegia, antzinatasuna.

Alde batetik, langile horiek lanarekin 
nahiko pozik daudela adierazi didate. 
Haietako askok baldintza okerragoe-
tan lan egiten zuten lehenago DHL, UPS 
eta antzeko bidalketa-enpresa tradi-
zionaletan. Bertan, are lanaldi luzea-
goak izaten zituztela salatzen dute, eta 
atseden hartzeko tarterik ere ez. Baina 
beste alde batetik, jakin badakite Glo-
voko baldintzak oso kaskarrak direla 
ia edozein lanekin konparatuz gero eta 
kontziente dira rider gehienek lanaldi 
murritza dutela, beteranoek ez bezala. 
Talde horrek Glovoko langileen %10 

Rider beteranoek astero 
60 ordu inguru lanean 

eman behar izaten 
dituzte; kontratupeko 

langileak balira, egoera 
lotsagarri hori legez 
kanpokoa litzateke
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Migratzaileek rider guztien 
%50-70 osatzen dute, 

hiriaren arabera. Jende 
horrentzat, bestelako 

lan-aukerarik topatzea oso 
latza edota ezinezkoa da

osatzen du eta haien soldata hurbiltzen 
zaio gehien soldata dezente bati: hilean 
900 eta 1.200 euro artean. La Razón 
egunkarian agertu zen rider-aren ira-
baziei 192,50 euroko autonomo kuota 
eta BEZaren %21 kenduz gero, ondo-
riozta dezakegu 881,88 euroko soldata 
lortzen dutela hilero, astean 42 orduko 
lanaldiaren truke. Hortaz, 5,24 euro ko-
bratzen dute ordua, gutxieneko solda-
tatik behera. Kalkulu horretan hainbat 
kostu gehiago sartu beharko lirateke, 
baina ezin ditut zehaztasunez jakin ri-
der-ari zuzenean galdetu gabe.

Beteranoen ordainsariak besteena 
baino handiagoak badira ere, alde txa-
rra ere badaukate. Rider beteranoek as-
tero 60 ordu inguru lanean eman behar 
izaten dituzte; kontratupeko langileak 
balira, egoera lotsagarri hori legez kan-
pokoa litzateke. Negozio eredu hori 

ez da kalitatezko lanpostuak sortzeko 
bide berritzailea, nork bere burua es-
plotatzeko era baizik. Glovo aplikazio 
baten bitartez baliatu da langileak ahal 
beste orduz eta ahalik eta gogorren lan 
egitera bultzatzeko. Hortxe dugu Glo-
voren ideologia teknologikoaren on-
dorioa. Silicon Valleyn, neoliberalis-
moaren bihotzean, sortutako ideologia 
horren arabera, arrakasta gogorrago 
lan egitearen bitartez lortzen da, inola 
ere ez langile eskubideen alde borro-
kan aritzearen bidez.

ISTRIPUAK LANGILEAREN ARAZO?
Azkenik, Glovo eta bere langileen arte-
ko harremana ulertzeko kontuan izan 
behar dugu lan izugarri arriskutsua 
dela. Lan istripuei dagozkien datu zeha-
tzak lortzea zaila bada ere, garraioen 
sektorea  arriskutsuenetarikoa da Es-
painiako Estatuan. Ikerketen arabera, 
txirrindulari batek istripu larri bat es-
pero dezake 3.200 kilometrotan behin, 
batez beste. La Razón-eko rider-ak bizi-
kletaz 10.000 kilometro baino gehiago 
egin ditu Glovon lanean hasi zenetik, 
orain dela bi urte. Rider baten lehen 
heriotza aurtengo maiatzean gertatu 
da, baina hori ez da inola ere lehengo 
lan-istripua izan Glovon. Rider lanean 
eman nituen hiru hilabete eskasetan, 
horietako askoren berri izan nuen, eta 
ikusi ere egin nituen. Ni neu gutxigatik 
libratu naiz behin baino gehiagotan. Ka-
mioi batek jota Bartzelonako hogeita bi 
urteko gaztea hil eta astebete geroago, 
Gasteizko rider bat ospitaleratu egin 

zuten auto batek jo eta gero. Horri bu-
ruz, Bartzelonan sortu den Riders X De-
rechos sindikatuko kide batek komen-
tatu zidan datu zehatzak lortzea zaila 
dela, baina iristen zaien informazioaren 
arabera rider-ek trafiko-istripuak sarri 
izaten dituztela: “Bi istripu hiru egu-
nean behin”.

Nahiz eta lan hori existitzen den 
lanjerosenetarikoa izan, Glovok ez du 
inolako ardurarik hartu langileen se-
gurtasuna hobetzeko. Bartzelonako 
heriotza eta gero asko hitz egin du 
aseguru poliza bati buruz, baina poli-
za horrek enpresa babesteko baino ez 
du balio, auzitara joateko beharra iza-
nez gero. Beste poliza batek garraia-
tutako fardelen balioa barne hartzen 
du, baina, Glovoko nagusiak esan zi-
danaren arabera, ez batak ez besteak 
ez ditu indemnizatzen rider-ak eurek 
jaso ditzaketen kalteengatik. Sinatu 
nuen kontratuak argi zioen: “Profesio-
nal Independenteak onartzen eta bere 
gain hartzen ditu eskaerak edo mikro 
atazak dakartzan arrisku zein men-
tura. (...) [Glovok] halaber, ez du bere 
gain hartuko Profesional Independen-
teak bere lanaldian jasan lezakeen kal-
te material edo pertsonalik. Horrek 
erantzukizun zibileko asegurua kon-
tratatu beharko du...”.

Nire kontratuko pasarte horrek ezin 
hobeto laburbiltzen du Glovok zer-no-
lako harremana duen bere langileekin, 
baita haien ongizateaz zenbat ardura-
tzen den ere. Argi eta garbi adierazten 
dizute, arreta apur bat jarriz gero. 
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Ikasle 
gaztelanIa-hIztunak 

48 orduz galegoz
galiziako oleiros udalerriko maría Casares ikastetxe publikoko 
ikasleak dira. 12 eta 17 urte arteko 600 ikasletatik inork ez du 

eguneroko hizkuntza galegoa. maiatzean erronka jo zuten 
hainbat irakaslek eta ikaslek: ea gai garen 48 orduz galizieraz 
aritzeko. 200 ikaslek hartu dute parte eta haien inguruan uste 

baino galego hiztun gehiago aurkitu dute.

   oNiNtZa irureta aZKuNe  

  Maria Casares De oleiros iKastetXeaK utZia

Oso ezaugarri bereziak ditu A Co-
ruña probintziako Oleiros udale-
rriak. 35.000 biztanleko herria 
A Coruña hiriaren ondo-ondoan 

dago. Eremu urbanoa da, baina lo-toki 
funtzioak betetzen ditu. Espainiako Es-
tatuko per capita errenta altuenetakoa 
dauka. Erabat gaztelania hiztun diren 600 
ikasle hartzen dituen María Casares ikas-
tetxe publikoa hor kokatuta dago.

Nel Vidal irakasleak bere lehen ikas-
turtea bukatu berri du ikastetxe horre-
tan eta aurreko urtearekiko sekulako al-
dea sumatu du. Aurrez, Costa da Morte 
inguruan eman zituen eskolak, ia ikasle 
guztiek galizieraz hitz egiten zuten, egu-
neroko hizkuntza zuten. Oleiros berriz, 
eremu urbanoa da, eta halako eremue-
tan batez beste galizieraren erabilera 
%15ekoa da; txarrenean %10ekoa. Olei-
rosek marka guztiak gainditzen ditu, 
María Casares ikastetxean inork ez du 
galegoa eguneroko hizkuntza. 

ikasTeTXeTik kanPora ere bai
Irakasleek izan zuten erronka jotzeko 
ideia eta ikasleek egitasmoa zehazte-
ko pausoak eman zituzten. Irakasleek, 
ikasleek eta ikastetxeko gainerako lan-

gileek hartu zuten parte. Maiatzaren 14 
eta 15ean egin zuten. Helburu nagusiak 
bitan labur daitezke. Batetik, erabilera 
bultzatzea, ikasleak ohar daitezela 
gai direla galegoz egiteko, ez 
dute erabiltzen baina gaita-
suna badute. Bestetik, ikas-
leei ikusaraztea ezkutuan 
dagoela galegoa, helduek 
ere haurrei ez dietela ga-
legoz egiten, baina ho-
rrek ez duela esan nahi 
galegoz dakien jendea ez 
dagoenik haien inguruan. 
Ikasleei eskatuko diete proba-
tzea, galegoz egitea, eta kontura-
tuko dira nola hizkuntza berean erantzu-
ten dien askok. 

Hoxe falo galego (gaur galegoz egingo 
dut) txapa jarri zuten paparrean ikas-
leek, hemen hainbat egitasmotan azken 
urteetan egin den moduan. Helburu na-
gusia ez zen identifikatuta egotea bai-
zik eta ikasleari gogoraraztea bi egunez 
galegoz egin behar zuela. Ikastetxeko 
eremutik kanpo ere egun osoz galizieraz 
egitea zen erronka. Hasierako asmoa rol 
hori baino ez sortzea zen, baina antola-
keta taldean parte hartu zuten ikasleak 

beldurtu ziren. Haien ustez, ikasle ba-
tzuentzat oso zaila izango zen etxean, 
kirol elkartean... toki guztietan galegoa-

ri eustea. Beraz, ikasleen eskariz 
ProGalego rola sortu zuten eta 

ikasle horiek erronka ikas-
tetxera mugatuko zuten.  
Besteen konpromisoak 
ProGalegoPlus zuen ize-
na. Ikasleen harridura-
rako, parte hartu zuten 
200 ikasleetatik %90ak 

48 orduz bizitzako eremu 
guztietan galegoz egiten 

saiatzea aukeratu zuen.

federico García lorcaren 
Poemak ere GaleGoz
Galizian, eskola publikoan, ez daukate 
D eredurik, alegia, ikasgai guztiak gale-
goz ikasteko aukerarik. María Casares 
ikastetxean bi eratako moldeak daude. 
Ikasleen %20k heren bat gaztelaniaz, he-
ren bat galegoz eta heren bat atzerriko 
hizkuntzan (ia denek ingelesa eta gutxi 
batzuek frantsesa) dauka. %80k here-
na pasatxo du galizieraz eta gainerako 
guztia gaztelaniaz. Esan dugu ikastetxe-
ko komunitate osoak hartu zuela par-
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te erronkan, tartean irakasleak, bada bi 
egun horietan, ohiz kanpo, ikasgaiak ga-
legoz eman zituzten. Hizkuntza horretan 
egiteaz gain, galegoari lotutako kontuak 
landu zituzten, esate baterako musikan 
gaur egun galegoz ari diren musika tal-
deak landu zituzten. Gaztelania ikasgaia 
bera ere galegoz eman zuten eta García 
Lorca poetak galegoz idatzi zituen poe-
mak aztertu zituzten.

okinak badaki-eTa!
Antolaketan ikastetxeko Hizkuntza Nor-
malizazio Taldeak hartu zuen parte, ira-
kasleek eta ikasleek, alegia. Oso pozik 
daude lortutako emaitzekin. 50 bat par-
te-hartzaile espero zituzten eta 200ek 
sinatu zuten hizkuntza konpromisoaren 
kontratua. Konpromisoa hartu eta txapa 
janzteaz gain, ikasle gehienak erronka 

betetzen serio aritu direla uste dute. De-
nek haien bizipenak eta hausnarketak 
bildu dituzte, idatziz edo bideoz. Nel Vi-
dal irakasleak laburtu dizkigu gogoeta 
esanguratsuenak eta gehienek egin di-
tuztenak: “Ikasleek esaten edo pentsa-
tzen zuten hemen inork ez duela galegoz 
egiten, beraz ezin dutela galegoz egin. Bi 
egunetan ohartu dira gezurra dela uste 
hori, jende asko da galegoz hitz egiteko 
gai. Ikasleek ez zieten galizieraz egiten, 
beraz beraiei inork ez zien galegoz eran-
tzuten. Harrituta geratu dira eta honela-
ko adibideak eman dituzte: ‘Okindegira 
joan nintzen eta konturatu nintzen oki-
nak badakiela galegoz. Kafetegira joan 
nintzen eta galegoz erantzun zidan...’”.  
Ezkutuan zegoen hizkuntza argitara ate-
ra da. Beste gauza batekin ere harrituta 
geratu dira ikasleak: haiek galegoz hasi 

eta jendeak ez du ezer berezirik adiera-
zi, ez positiboa ez negatiboa. Parte-har-
tzaile batek ondoko adibidea jarri du: 
“Goizean jaiki eta proba egitea pentsatu 
nuen. Inoiz galegoz egiten ez diodan ai-
tari galegoz egin nion eta berak galegoz 
erantzun zidan, natural-natural, ezer ere 
esan gabe”.

Bi eguneko erronka, ikastetxe bakar 
batek egina. Hala ere, oihartzun handia 
izan zuen hedabideetan. Vidalek argi 
utzi nahi du ez dutela ezer berririk as-
matu, Euskal Herriko egitasmoei eta Ga-
lizian egiten den 21 días co galego (Po-
bra do Caramiñal ikastetxean 2013an 
abiatua) egitasmoari begira aritu direla. 
Bi horiek kontuan hartuta, sekula gale-
goz hitz egiten ez duten gazteen erreali-
tatera egokitutako erronka aurrera era-
maten saiatu dira. 

TXApA pApArrEAn: “hoxe FALo gALego” (gAUr gALegoz egingo dUt) txAPA eskUtAn dUte erronkALAriek. Bi AUkerA zitUzten: Bi egUnez 
ikAstetxeAn gALegoAri eUtsi edo Bi egUnez BizitzAko ereMU gUztietAn heLdU hizkUntzAri. iA denek BigArrenA AUkerAtU zUten. 

bAbESlEA: Lezoko UniBertsitAteko UdALA
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jaKoBa erreKoNDo
JAkoBA@BiziBArAtzeA.eUs

Bart ilunabarrean bare eta barraski-
lo ehizera atera nintzen, aspaldiko 
partez. Egun argi ederraren ondo-

ren zerua oskarbi zen, eta itxura guztien 
arabera ihintza polita zetorren. Hezeta-
sun horren itxaropenarekin, gure parea, 
barraskiloa eta barea, paseatzera aterako 
zelako susmoa hartu nion. 

Hartu banion, hartu nion. Ilunbista or-
durako azaldu ziren, batean eta bestean. 
Nabarmena zen non ezkutatuta igaro zu-
ten egun argiaren beroaldia. Gehienak ha-
rri pila eta egurketetatik agertzen ziren; 
egur artetik batez ere. Etxe inguruan adar 
sorta, ohol-meta eta zur-meta batzuk ba-
ditut eta, inondik ere, haien azpia hartua 
dute gordeleku. Berrehun artekoak zen-
batu nituen, hortik atzera zenbatzeari ere 
utzi eta erabat parearen hiltzera eman 
nintzen. Beste horrenbeste baino gehia-
go, dezentez gehiago akabatuko nituen. 
Ezin sinetsirik aritu nintzen, batez ere 
bigarren orduan; ustez lehen denak gar-
bitutako tokian bizi asko mugitzen ziren 
berriak zirelako. Bukatzen ez zen barras-
kilo eta bare festa zen, desdetxa! 

Udako solstizioa igaro berria zen, 
2019ko ekainaren 23a. Landare asko 
udaberrian, eguna luza eta luza ari de-
nean, hazi eta hazi egiten dira. Udan, egu-
nak laburtzen hasten direnean, loreak 
ireki eta fruituak ontzera igarotzen diren 
unea da hori. Sasoi berri bat abiatzen da, 
egun laburrenetan, ilunenetan eta hotze-
netan pentsatuz aurrea hartu eta ugaldu 
egin nahi dira, hazia ondo heldu eta ba-
rreiatuta utzi nahi dute. 

Bare eta barraskilo mugimendu hori 
ulertze aldera egun horretako egoera-
ri begiratu diot. Ekainaren 23 horretan 
ilgoran ginen, hau da ilargiaren orbita 
gorantz ari zen. Era berean ilargiaren 
apogeoa izan zen 07:00etan, hori da gu-
regandik urrutien dagoen momentua. 
Gure satelitea egun osoa eta hurrengo 
egunaren eguerdira arte Aquarius kons-
telazioaren parean izan zen. Arratsal-
deko 19:00etan Artizarra eta Jupiter 
oposizioan izan ziren. Landareetan lorea 

sustatzen dutela esan ohi den egun ho-
rietakoa zen. Eta guretzako, udaberriari 
agur eta udari ondo etorri esateko sua 
pizten dugun ilunabarra zen. 

Lore eguna izateak atentzioa ema-
ten dit, izan ere bare eta barraskiloak 
ihintzaren bustian loratzera ote zihoa-
zen? Batzuk bikoteka lotuta harrapatu 
nituen; apika hori zuten urteko ugaltze 
gau garrantzitsuena izendatua. Gure 
etxeko katuen mugarrien sailean behin-
tzat sarraski ederrean amaitu zen. 

barraskiloen eTa 
bareen ilarGia
Zergatik irten ziren hainbeste 
barraskilo eta bare  
ekainaren 23 gauean?



uztailak 7, 2019

GaraZi 
ZaBaleta

Uztailean sartu garen honetan Iruñea 
eta Nafarroa osoa dago Sanfermi-
nei begira. Jaietan bestela izan ezin 

duenez, janak eta edanak protagonismo 
berezia hartzen du ospakizunak irauten 
duen bederatzi egunetan, eta iaztik, ber-
tako produktuek nahiz produktu ekolo-
gikoek ere badute beren gunea: Karlos 
III. Etorbidean, Orreaga kalearen ondoan 
jartzen dute karpa Nafarroako Elikagai 
Artisauen Elkarteak, Reyno Gourmetek 
eta Nafarroako Nekazal Produkzio Eko-
logikoaren Kontseiluak (NNPEK). 

TOKIKO PRODUKTUAK DASTATU ETA 
EROSTEKO AUKERA
Bi gunetan banatuko dute antolatzaileek 
tokiko produktuen karpa: lehenengoak 
taberna moduan funtzionatuko du, eta 
bertara hurbiltzen direnek tokiko pro-
duktuekin egindako jaki eta edariak das-
tatzeko aukera izanen dute. Bigarren 
guneak berriz denda itxura izanen du: 
Nafarroako produktu ugari erosteko au-
kera izanen dute bisitariek bertan. 
 Osotara 25etik gora ekoizle eta enpre-
sa nafarrek hartuko dute parte karpan, 
eta horietako askok produktu ekologi-
koak ere eskainiko dituzte. Zer egonen 
den gunean? Ardoa, sagardoa, zukuak, 

haragia, kontserbak, gaztak, ogia, gozoak, 
hestebeteak, olioa, sasoiko barazkiak… 
“Uztailaren 4an zabalduko dugu gunea, 
eta sanfermin guztietan egunero egonen 
da zabalik, goizeko 8:00etatik gaueko 
23:00ak arte”, iragarri du Isabel Pueyo 
NNPEKko kideak. 

TOKIKO ELIKAGAIEI BALIOA EMANAZ
Nafarroan ekoizten diren produktuak 
ikusaraztea eta horiei merezi duten ba-
lioa ematea du helburu ekimenak. Izan 
ere, sanferminetan Iruñeak bisitari asko 
jasotzen dituenez, antolatzaileek uste 
dute aukera paregabea dela bertako pro-
duktuen eskaintza zabala ezagutzera 
emateko. “Bertako ekoizleen lanak eta 
ekoizpen lokalaren filosofiak jasanga-
rritasunari eta elikadura osasuntsuari 
egiten dion ekarpena aitortzea da helbu-
rua, baita jakiok Iruñeko eta Nafarroako 
ekonomian duten garrantzia baliotan jar-
tzea”, diote bultzatzaileek. 
 “Posible delako sanferminetan dis-
frutatzea eta, aldi berean, elikagai eko-
logikoak kontsumitzea, tokian tokiko 
ekoizleei bultzada emanez”, dio NNPEKk 
zabaldutako oharrean. Festa giroan modu 
osasuntsu eta jasangarrian jateko aukera 
egonen da Iruñean, beraz, aurten ere. 
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EUSkal HERRiko 
AGENDA

sanfermineTan Tokiko 
ProdukTuek bere 
Gunea duTe iruñean

UZTAILAK 11
doniBAne gArAzi, Behe Nafarroa
Tokiko ekoizpen eta artisauen 
azoka, merkatu estalian. 

UZTAILAK 11
ozAetA, Araba
etxeko sagardoa egiteko ikastaroa 
Jakoba errekondorekin. 16:00etan 
udaletxe zaharreko aretoan.

UZTAILAK 15
BAigorri, Behe Nafarroa
irulegiko cava ezagutzeko sotora 
bisita. astelehenero 14:30ean.

  izenA eMAteko:  
www.cave-irouleguy.com/eu/
contact

UZTAILAK 18
MAULe, Zuberoa
kafe-transmisioa egingo dute 
euskal Herriko Laborantza ganbarak 
antolatuta, gai hau lantzeko: 
Zer egin dezakegu iparraldeko 
etxaldeak arrahartuak izateko? 
nola segurtatu laborantza 
herrikoia etxalde horietan?  
20:30ean Zerbitzu gunean.

UZTAILAK 20
ArrAsAte, Gipuzkoa
arrasateko baserritarren 
produktuen azoka. 9:00etan 
hasita seber altube plazan.

UZTAILAK 20
zigoitiA, Araba
Zigoitiako txokoak ezagutzeko 
txangoa: magdalenara abiatuko dira 
9:30ean bengolarreko aparkalekutik.

UZTAILAK 25
gAsteiz, Araba
santiagoko azoka.
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Denda txikiek, erakundeek, banke-
txeek nahiz nazioarteko marka 
komertzialenek eman diete euren 

buruaren berri Argiako irakurleei ehun 
urteotan. Garaiak aldatzen joan diren 
heinean, iragarkien estiloa eta tematika 
ere aise eraldatu da. 
 Hona lehen memoria ariketa: oroitzen 
al zarete Laboral Kutxaren iragarki me-
lankoliko hartaz? Begirada interesga-
rriko gizonezko eta emakumezko bana 
ageri dira, serio, tentuz, ortzi-mugara 
begira edo. Eta zer esan oraindik bide-
lagun den Zinkunegi Optikaz: 70eko ha-
markadan jada bere iragarkiak aurki 
daitezke eta gaur egungo aleetan ere 
ikus dezakegu Donostiako dendaren be-
rri, beti Net Hurbil atalean. Ez dira adi-
bide bakarrak, eta harribitxitzat jo dai-
tezkeen iragarki bat baino gehiago dago 
ibilbide osoko aldizkariak aztertuz gero, 
izan lelo deigarriak edo izen xelebreak 
dituztelako, edo betaurreko moreak iza-
tetik urrun egon direlako.
 1964an josteko makinen Alfa enpresak 
emakumezkoei zuzendutako iragarkia 
ordaindu zuen, “euskal etxekoandreak 
amets egiña!” leloa erabiliz. Testuingu-
ruak testuinguru, Jabon Lagarto ere ez 
zen atzean geratu: "etxeko-andrearen-
tzat neskamerik egokiena" omen zen 
bere xaboia. A ze pagotxa! Garai bere-
koak dira irakurle baserritarrei zuzendu-
tako hainbat iragarki bitxi, mezu zuzenak 
bezain asaldagarriak zituztenak: Funcor 
“benetako baserritarrak bear dituzten 
makiñak!”, Fanderia pentsuak “ez merke-
nak, bai onenak!" eta Solo atxurra “amar 
gizonek aiña lan egin dezake”.   
 Beste hizkuntzetan asmatzea zaila 
izango litzatekeen genero berri bat ere 
sortu zuten Zeruko Argiako kazetariek: 
bertsoa eta publizitatea uztartzen zituen 
ariketa komertziala. Insalus ur botilen 
etxea eta Freixenet kaba, esaterako, ondo 
baino hobeto moldatu ziren modalitate 
berrira. Hona bi adibide: “Edan zazu, In-
salus! Gorputza ondo eztagonean / ezta-

go barren girorik, / sendagai ona eskutan 
dezu; / etzazu galdu denborik! / Bein 
artzen dunak eztu izaten / berriz uzteko 
gogorik, / mairako urik ezpaita sortu / 
Insalus bezelakorik!”. Kanpoko enpresek 
ere ez zioten uko egin errimari: “Egube-
rritako txanpaña... Freixenet alajaña!”.
 Nagore Irazustabarrena Urangak 
duela hamar urte idatzi zuen 2.181.zen-
bakian, Argiaren bidelagun izan diren 
iragarle historikoei buruz. Galdera bat 
gehitu zion sarrerako testuari, Ez mer-
keenak, bai onenak! Lander Garroren 
saiakera baliatuz: “Zerk bultzatu ote 
zituen hemen ageri diren iragarleok 
euskarazko iragarkiak egin eta argita-
ratzera? Euskaltzaletasun hutsak, ala 
euskara erabiltzearen abantaila komer-
tzialek?”. Nago erantzuna bien arteko 
nahasketan dagoela eta nahasketak ez 
duela zertan erdia eta erdia izan behar. 
Jar dezala bakoitzak nahi duen neurrian 
osagai bakoitza. 

komuniTaTea

asTeko PorTada HauTaTua arGiak 100 urTe

1987ko abenduaren 6a

40 І 

   MireN osa GalDoNa

   KolDo iZaGirre

gurpil gabeko tranbia
hamar zorriren habia
itzali argia, itzali argia
argi hau ez da garbia

oso beharrez erditsu
zoro batzuen zerbitzu
itzali argia, itzali argia
ergel baino hobe itsu

marmarra plaza erdian
marmarra kafetegian

itzali argia, itzali argia
min ematen du begian

kulturetxean bi zozo
papera letzen inozo

itzali argia, itzali argia
hobe ilunpean gozo

zenbat idatz zenbat aditz
zuzen guti makur anitz
itzali argia, itzali argia
kaltegarria da hagitz

eusko fedean adorez
baratzea babalorez 

itzali argia, itzali argia
itzali argia faborez 

iragarki HisTorikoak

Sostengua eta publizitatea

Zeruko Argiako publizitatea, 1964an. 



mendeurreneko arGia eGuna donosTian

   itsaso ZuBiria etXeBerria
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Ez gaizki ulertu titularra, irakurle, 
etxe honetan ere ez dugu bereziki 
maitea ahuntzek lagundutako asto 

armatuen ospakizun eguna, eta Argia-
ren mendeurreneko ospakizun nagusia 
egun berean tokatu denez, "hispanita-
tea"ren egunari buelta emateko baliatu-
ko dugu, "deskoloniza gaitezen".
 Donostiako Trinitate plaza izango da er-
digunea. Probestu nahi da komunitatea 
elkartzeko, euskaltzale orori irekia izango 
den ospakizun bat egiteko, Argia kalean, 
denen eskura jartzeko. Argia lagun, eus-
kaltzale ume edo komunitateko gazte, de-
nentzat izango da leku bat egun horretan. 

danTza, musika, Jolasa, Poesia...
Egitarauaren xehetasunak aurrerago 
emango baditugu ere, hona egunaren 
hezurdura: 11:00etan umeentzako jo-
las berezia egingo da Urgullen. Gainera-
koak 12:00etan abiatuko dira Trinitate 
plazatik kalez kale, txistulari bandaren 
atzetik: hiriko hainbat leku esanguratsu-
tan egingo du jende multzoak geldialdia, 
bertako azalpenak jaso eta bertsoak en-
tzunez trago gozo bat egiteko. 13:00ean 
Konstituzio Plazan soka-dantzaren bidez 
lotuko da Argia komunitatea. 
 Bazkaritarako Trinitate plazan zain 
egongo dira sagardo upela, mahaiak eta 
aulkiak. Hortik aurrera, norberaren esku 
etxetik eramandako janaria jatea edo in-
guruko tabernetatik zer jana ekartzea. 
Bazkalosteko kafea Pobresiak emanaldi 

poetikoa gozatuz hartuko dugu. Ondoren 
NAN jaurtiketa eta antzeko jolas herri-
koiak egingo dira adin guztientzat. Eta 
gaua biribiltzeko, 20:30etatik aurrera 
kontzertu eder hau gozatuko dugu: Ama-
ren alabak, Mursego, Balerdi Balerdi eta 
Niña Coyote eta Chico Tornado.

arGiaren alde Jardun naHi?
Txosna jarriko dugu egunean bertan, eta 
txandak egiteko aukera dago. Antolatzai-
leek adierazi dute ez dutela esperientzia 

handiegirik eskatzen, herriko festetako ba-
rran pare bat aldiz ibili izana nahikoa dela, 
eta gehiago dela pulamentu kontua.
 Bestalde, iraila hasieran zure herrian 
bost kartel itsatsita ekarpen handia egingo 
zenuke festaren berri zabaltzen. 
 Barra atzerako edo kartelak pegatzeko 
prest dagoenak, idatzi posta elektroniko 
honetara: argiak100urte@argia.eus eta 
berehala jarriko dira lantaldekoak harre-
manetan, kartelak helarazteko edo txosna-
ko txanden ordutegia adosteko. 

Ostegunetan 10:00etan jartzen ditugu ArgiA Jendea-ren-
tzat musutruk dauden gaiak eta zozketarik gabe, bizkorren 
eramaten dituenarentzat dira. ondasunak banatu ditza-
gun, urtean musutruk gai bat hartzea eskatzen da.

biezkon eGonaldia
gau baT eTa gosaria

musutruk jarrikO den eguna:
Uztailak 18, osteguna, 10:00etan

nola da 

musutruk?
azoka.arGia.EUs
AzokA

Urriak 12, 
badugu zer ospatu

donostiako trinitate plaza dagoeneko zain dago, 
ArgiAren mendeurreneko festa deskolonizatzailea noiz iritsiko. 
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NaGore 
iraZustaBarreNa 
uraNGa

Garagardorik 
gabe lanik ez

AEB, 1919ko ekainaren 30a. Alkoho-
laren gaineko Gerra Garaiko Debe-
ku Legea jarri zen indarrean eta, 

horrenbestez, biharamunean, %1,28 bai-
no graduazio altuagoa zuten alkoholdun 
edariak saltzea galarazita zegoen herrial-
de osoan. Ekainak ez ditu 31 egun, baina 
1919ko uztailaren lehenari “Thirsty-First” 
esango zioten, alegia, egarriak egon ziren 
lehen eguna, thirty-first (hogeita hamai-
kagarrena) hitzarekin jokoa eginez.

18. zuzenketa, Lege Lehor ezaguna, ur-
tebete lehenago proposatu zuen AEBetako 
senatuak, 1917ko azaroaren 18an. 1919ko 
urtarrilean 36 estatuk onartu zutenean, 
Konstituzioari erantsi zitzaion. Azkenik, 
Lege Lehorra 1920ko urtarrilaren 17an 
jarri zuten indarrean ofizialki. Baina ekai-
naren 30eko legea izan zen debekurako 
lehen urrats praktikoa eta, horregatik, de-
bekuaren aurkako mugimenduak data hori 
izan zuen jomuga.

New Yorken eta New Jerseyn abiatu 
zen mugimendua, No beer no work (ga-
ragardorik gabe lanik ez) lelopean. Sin-
dikatuko ordezkariak lelo hori zuten in-
tsigniak erabiltzen hasi ziren eta esaldia 
izenburu zuten hiru abesti ere konposatu 
zituzten. Baina mugimenduaren ekin-
tzarik garrantzitsuena uztailaren lehe-
nerako antolatutako greba izango zen. 
1919ko neguan prentsak hazten ari zen 
mugimenduaren berri eman zuen. Chi-
cagoko The Evening World egunkariak 

“No Beer No Work mugimendua nazio 
osoan zabaldu da” titularra hautatu zuen 
otsailaren 9ko alean, 200.000 sindika-
tu ordezkarik uztailaren lehenean greba 
egitearen alde bozkatu zutela adieraz-
teko. Apirilean asmo horien berri mun-
du osoan zabalduta zegoen; Australia-
ko Northern Territory Times and Gazette 
egunkariak hilaren 19an zioen greba 
egunean herrialde osoko langileek lana 
utziko zutela, garagardo eske. Eta Ernest 
Bohn Central Federal Union sindikatuko 
ordezkariaren hitzak jaso zituen: “Pro-

testaren indarrak Auzitegi Gorena zu-
zenketa Konstituzioaren kontrakoa dela 
deklaratzera behartuko du”.

Baina protestak ez zuen indarrik izan. 
Uztailaren hasierako egunkarietan behin-
tzat ez zen halakorik jaso, salbuespen ba-
kan batzuk kenduta. Horietako batek zioen 
uztailaren 9an Allentown-eko (Pennsyl-
vania) tabernariek greba egin zutela de-
bekuaren “izugarrikeriez” ohartarazteko. 
Baina, bistan da, halakoak ez ziren nahikoa 
izan hurrengo urteetan langileen garagar-
do egarria asetzeko.  

kanario frijituak ajearen aurka

Plinio Zaharra (K.o. 23-79) erromatar 
idazle, historialari eta naturalistak, ajea-
ren kontrako erremedio bitxi eta kon-
plikatu samarrak jaso zituen Historia 
Naturalis lan mardulean, Vesubioren 
erupzioaren eraginez hil baino lehen. Ka-
nario frijitua zen horietako bat: “Hartu 
kanarioa eta, guraize handi batzuk erabi-
liz, moztu burua. Egin ebaki txiki bat aza-

lean, bularrezurretik gertu. Sartu hatza 
eta, kontu handiz, azala kendu, luma eta 
guzti. Berotu olioa erruz, kea darion arte, 
eta frijitu txoritxoa bi minutuz. Xukatu 
eta gatzaz eta piperraz ondu”. Ez daki-
gu metodo benetan eraginkorra ote zen, 
edo errezeta prestatzeko buruhausteak 
saihesteak berak eragiten ote zuen ajea-
ren sintomak arintzea. 
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ezkerreAn, ALkohoLAren deBekUAren AUrkAko ‘no Beer no work’ kAnPAinAko intsigniA. 
ALBoAn, izenBUrU horrekin konPosAtU ziren hirU kAntUetAko BAten PArtitUrAren AzALA.
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“Edozein bizitza arrunt 
birbalorizatu daiteke idazketaren 

bitartez”

Jaioterrian hartu gaitu miren agur meabe idazleak, Lekeition, 
miramar izeneko txoko ederrean. orain sei urte Kristalezko begi bat (susa) 
liburuarekin arrakasta handia bildu ondoren, erronka berri bati aurre egin 
eta plazara atera du Hezurren erretura (susa). azken hau ez da aurrekoaren 

jarraipena, baina diptiko bat osatzen dutela uste du autoreak. 
memoria egitea fikzioa egitea dela adierazi du.

miren agur meabe, IdaZlEa

   DaNele sarriuGarte MoChales       DaNi BlaNCo

Kristalezko begi bat eta gero pu-
blikatu duzun liburua da Hezurren 
erretura. Izan al du eraginik horrek?
Gogoan daukat Hasier Etxeberriak Sau-
trelan elkarrizketa egin zidanean, gal-
detu zidala ea nola egingo nion aurre 
hurrengo egitasmoari. Gutxi gorabehe-
ra erantzun nion ez nekiela, emango 
zidala bizitzak zertaz idatzi, eta orduan 
ere –ez dakit Pessoa ala Rilke parafra-
seatuz–, bihotza jarriko nuela papere-
tan. Deklarazio sinplista horrekin esan 
nahi nuen neure onena jarriko nuela, 
beste kontu bat izango zela lorpena-
ren tamaina. Egia esanda, liburu hau 
idazten ibili naizenean une oro izan dut 
presente erronka berri bati egin behar 
niola aurre, baina ezin nuela formatua 
errepikatu, nahiz eta formatu arrakas-
tatsua izan.

 Dudarik ez, begi hartatik datoz he-
zur hauek. Adibidez, memoriaren gaia, 
oroitzapenenetan arakatzea gure orai-
na ulertzeko, horren guztiaren hasikina 
liburu hartan dago. Badira beste lotura 
batzuk ere: inoren aipu literarioak era-
biltzea autoritate-argudio gisa, idaz-
kuntzari buruzko gogoetak...

Hezurren erretura egiten ari zinela 
jakin baino lehen hasi zinen hezu-
rrak erretzen? Ala, argiago, nola 
hasi zinen liburu hau idazten? 
Hasieratik neukan intuizioa tituluan he-
zurrak agertu behar zirela, elementu ho-
rrek jarraipena eman ahal ziolako nire 
ibilbidearen eskemari: azala, eskuak, be-
gia... Denborak gugan uzten duen eragi-
na, hezurrak, edo bizitzaren pisua azpi-
marratzeko, hezurretako mina.

 Asmoa ipuin solteak sortzea zen. 
Gero, idatzi ahala, eta irakurketa ba-
tzuk tartean, apur-apurka hasi nintzen 
obra zabalago bat irudikatzen, oraina 
eta iragana txandakatuz eraikitako con-
tinuum bat. 

Eta nola joan da continuum hori osa-
tzeko prozesua? 
Neketsua izan da, batez ere oihartzun 
sare bat sortu nahi nuelako, obrari kohe-
sioa eta fidagarritasun itxura emateko. 
Horregatik errepikatzen dira noizetik noi-
zera testuinguruko erreferentziak, giro 
sozialeko datuak eta beste kontu batzuk: 
arratoiak, ametsak, seinaleak, tokiak eta 
pertsonaiak… Amalgama bat egiteko, ar-
tifizial gertatu barik eta oreka zainduta.
 Liburuan, Nadineri igorritako gutu-
netako batean protagonistak esaten dio 
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berarentzat idaztea dela baltsa baten 
gainean zutunik jarri eta orekari eusten 
saiatzea, ibaiak zer ematen dion, ba ho-
rixe sartuz baltsara, eta arraun egitea, 
bestela, makila lokatzetan inkatuta ge-
ratzen dela. Alde horretatik praktikoa 
naiz, bizitzako gorabehera asko papere-
ra eramaten ditudalako. 

Erreturaren irudia oso emankorra 
iruditu zait. 
Erretura esatean idazkuntza esan nahi 
dut, eraldaketa bat delako. Hartu lehen-
gai bat, dena delakoa, sustraia edo harria 
edo fruitua, eta horixe erre. Materia hori 
beste zerbait bihurtuko duzu, errauts; eta 
maila literarioan, testu. Baina hori egi-
tean, gainera, beste energia mota bat sor-
tzen da. Liburuan bada indarra lortzeko 
espiritua, nahia. Zentzu horretan, erretu-
ra egitea, pertsonaiarentzat soberakinen 
eta zamengarbiketa egitea den moduan, 
niretzat idazle gisa ahalduntzea da, bizi-
tzako eragozpenak gainditzea. 

Eragozpenak direla-eta, liburuan 
umore eta ironia handia dago tar-
teka. Adibidez, hemen: “Ez nengoen 
neure onenean, ezta hurrik ere, bai-
na kapaz izan banintzen korrikaren 
lipdubean parte hartzeko, noiz eta 
despedidaren biharamunean, lorra 
lepora eta segi aurrera”
Justu esaldi horren aurretik pertsonaiak 
esaten du minari ezin zaiola utzi agintea 
hartzen. Zaurien tamaina gorabehera, 
ikasi egin behar dugu gero eta bizko-
rrago jaikitzen. Hau mezu esplizitua da 
emakumeentzat. La vita è bella ipuinean 
–titulu ironikoa–, esaten da bizitzaren 
ederra zera dela, galgunetik aldentze-
ko jartzen digun ariketa. Konparazioa 
eginda, Kristalezko begi bat-eko protago-
nistak, sekulako sufrikarioa zeukan, bai-
na bere askatasunaren bila jokatu zuen, 
duintasunez, eta, neurri batean, idazteak 
lagundu zion aurrera egiten. Beste pro-
tagonistak honek horretan badu haren 
antza, baina barre gehiago egiten dio 
bere buruari, zorrotzagoa da besteekin, 
eta erradikalagoa ere bada. 

Aurkezpenean esan zenuten narra-
zio-liburu bat zela baina eleberri 
gisa irakur zitekeela esan izan dizu-
tela. nik neuk bigarren horrekin egi-
ten dut bat: gauza oso eta koherente 
baten irudipena eman dit. Etiketa 
ipini beharrak kezkatzen zaitu? 
Etiketek eta sailkapenek gero eta gu-
txiago kezkatzen naute. Nire kezka, 
bene-benetakoa, izaten da liburu ona 
osatzea, liburu eder bat, irakurlearen 
emozioekin, gogoetekin eta sentimen-
duekin nahastuko dena eta gozamen 
estetikoa ere sortuko diona. 

leire ziluaga editoreak aurkezpe-
nean aipatu zuen moduan, liburuan 
badira hainbat narrazio-molde: 
gutunak, egunerokoak… Esan zuen 
emakumeek idatzi izan dituzten 
generoak direla horiek, gutxietsi 
izan direnak. Halakoak azaleratzeko 
ahalegina egin nahi zenuen? 
Bai, Leirerekin lehen aldiz bildu nintze-
nean, esan nizkion nire hiru premisak: 
bata, liburuak memoria fikzionatuen 
kutsua izango zuela; bestea, ipuinei bu-
ruz dugun kontzeptu klasikoa malgutu 
nahi nuela. Adibidez, Ametsen inben-
tarioa ez da narrazioa egituraz, baina 
bere soiltasunean kontaera asko bar-
nebiltzen ditu. Eta hirugarrena, litera-
turaren historian kanonak estimatu ez 
dituen formak agertuko zirela, egune-

“Etiketek eta 
sailkapenek gero eta 
gutxiago kezkatzen 
naute. Nire kezka, 
bene-benetakoa, 

izaten da liburu ona 
osatzea, liburu eder 

bat, irakurlearen 
emozioekin, gogoetekin 

eta sentimenduekin 
nahastuko dena eta 

gozamen estetikoa ere 
sortuko diona”
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rokoa eta gutunak, eta autobiografia es-
tiloko kontaketak. Emakumeek gehien-
bat erabili dituzten generoak dira, eta 
betertzetik begiratu izan zaie intimita-
tearen esparrukoak direlako. 

Eta nondik datorkizu hori egiteko 
asmoa? 
Josune Muñozekin, Skolastikako taile-
rretan, konturatu nintzen genero ho-
riek azpi-generotzat hartu izan direla, 
eta ondorioz emakume askoren lanak 
ez direla aintzat ere hartu literaturaren 
historian. Kritikak erabili izan duen be-
girada oso murritza eta murrizgarria 
izan da, emakumeek beren ikuspuntu-
tik kontatutakoak gutxietsi dituztelako 
gehienetan. 

Miramarren eman didazu 
hitzordua, liburua hasten den 
tokian, hain zuzen ere. liburuaren 
aurkezpenean zera esan zenuen: 
“adoragabetzailea” suertatuko 
litzaizukeela baldin eta jendeak, 
protagonistarengan, egilea baino 
ez balu ikusiko. zer ikuspegi 
daukazu autorearen, fikzioaren eta 

auto-fikzioaren arteko muga horien 
inguruan? 
Miramarren hasten da, eta amaitu ere 
bai, ziklo bat burutu dela adierazteko. 
 Nire lehenengo lanak idazten hasi 
nintzenetik sentsazioa izan dut idaz-
teko beti edango nuela nire bizitzatik, 
beste era batera esanda, gaurko ber-
bekin, “ni-aren literatura” izango zela 
nire ildoa, zuzenean edo zeharka. Edo-
zein bizitza arrunt birbalorizatu egin 
daiteke literatur idazketaren bitartez. 
Autofikzioa, autoimitazioa, autobio-
grafia... halako eztabaidak uxatu egi-
ten ditut neure buruari esanez idaztea, 
edo askatasun-ariketa dela edo ez dela 
ezer. Aurkezpenetarako, irakurle klu-
betarako, elkarrizketetarako, beharrez-
koa da diskurtso oinarrizko bat izatea, 
argumentario bat, norberaren ideiak 
ordenatzeko ere, baina bestela ez du 
garrantzirik. Gainera, irakurleok beti 
izaten dugu tentazioa egilea ikusteko 
ertz batean edo bestean. 
 Nire kasuan, kontziente naiz egilea-
ren eta protagonistaren artean muga 
lausoa dagoela, eta hori hala da, nahi-
ta, nire ildo naturala delako. Annie Er-

naux-en xarmaren eragina ere bada. 
Dena dela, liburu honetan askoz fik-
zio gehiago dago aurrekoan baino. Ar-
datzak, denborak, tokiak, materialak, 
ugariagoak dira. Eta protagonista neu 
naiz partez, baina baita nire belaunal-
diko beste neska, nerabe eta emakume 
batzuk ere. Datorren urtean, honekin 
batera idazten ibili naizen poema libu-
rua atera eta gero, nire erronka berria 
akaso izango da ez autofikzioa, ez auto-
biografia ez den zerbait idaztea.

zure ustez moda bat al da?
Moda hitza arriskutsua da, fribolitate 
puntua daukalako, eta bizkor igarotzen 
denaren kutsua. Esango nuke indarrean 
dagoela, eta horrek poztu egiten nau. 
Laura Freixasen iritziz, dena da auto-
biografia, oinarri biografikoa %1 edo 
%99 izan. Baina ezin da ukatu erreali-
tatea zehatz-mehatz jasotzea ezinezkoa 
den momentutik, nahiz eta borondate-
rik handiena izan leial jokatzeko, fikzio 
bihurtzen dela idatzitakoa. Bizitza ar-
miarma-sare oratuezina da, boligrafoa-
rekin jasotzen hasi orduko, desegin edo 
desitxuratu egiten da. 
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  liBurua

San Juan bezperan idazten ari naiz 
kritika hau, zaharra erre eta berria-
ri ongi etorria egiten zaion egunean. 

Garai ezin hobea Miren Agur Meaberen 
azken lana irakurtzeko. Lan hau “arazke-
ta errituala” dela dio une batean prota-
gonistak. Izenburuari buruz hurrengoa 
dio: “Oraindik ez neukan izenbururik, 
baina intuizioak hezurrak iradokitzen 
zizkidan: sinbolo horrek batasuna eman 
ziezaiokeen nire lanari, azalean hasi, es-
kuetatik jarraitu, begian geldiunea egin 
eta gorputzaren barrenengoetara jo gu-
rako lukeen miaketan. Idazketa proze-
suari begiratzean ordea: Liburu hau bu-
rutzea gurpil hits eta sorgorgarri batetik 
askatzeko ekintza bat izan da niretzat”.  

Mosaikoak osatzen dituzten harri-
txoak dira narrazio hauetako baten izen-

burua: Teselak. Baita liburu honen egi-
tura deskribatzeko irudia ere. Narrazioa 
da, joan-etorriko loturez jositako ipuin 
sarea edo nobela fragmentatua; fikzioa, 
termino angloa erabiltzekotan; autofik-
zioa gertaerak eta pertsonaiak erreali-
tatean jaio eta fikzioan gorpuztu dituela 
kontuan izanik. Hori baino gehiago egi-
turari begira kontaketarekin batera gu-
tunak, poesia, egunerokoa, testamentua, 
ametsen bilduma, eta flora eta faunaren 
seinaleak. 

Hizkuntzari dagokionez, aurreko la-
netan bezain mamitsu agertzen zaigu 
euskara. Eta ez dator bakarrik, latina, in-
gelesa, frantsesa, italiera eta gaztelania-
tik hartutako espresio zenbait topatuko 
ditugu tarteka: La recherche de l’absolu, 
Gratis et amore, Daily program…

Protagonistak ordura arte bizitakoari 
egiten dio errepasoa eta bakardadea, de-
sosegua, konponketak agertuko zaizkigu 
parean. Baina bidelagunak ere hor egon-
go dira, arrimuan: Rosalia de Castro, Co-
lette, Virginia Woolf; senideak eta hilda-
koak, Nadine eta beste “ahizpa” batzuk; 
maitale-edo izandako O. eta Z.; edo idaz-
letzan gurutzatutako han eta hemengo 
literaturgileak. 

Euri lainoak eta itoginak izango dira 
agertokian, lorategi, baso eta zuhaitzek 
ere presentzia izango dute. “Atzoko nes-
ka eta gaurko andrea” ezagutuko ditugu 
orriotan, zorrak kitatzen jardungo du, 
doluan, idatziz, iraganetik orainera, ge-
rorako bideari garbi eta gogoz ekiteko. 
Izan ere: “Bizitzaren ederra galgunetik 
aldentzeko jartzen digun ariketa da”. 

   aMaia alvareZ uria

hezurren erretura
mIren agur meabe
susa, 2019

Bizitza hezur mordo astuna da, 
darling
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  KoNtZertua

  MoNtserrat auZMeNDi Del solar

Amaitu da aurtengo Euskadiko Or-
kestra Sinfonikoaren abonu-zikloa 
eta, benetan, oso aho-zapore ona 

utzi digu. Azkeneko saio honek denetatik 
zuen txalokada izugarriak lortzeko: mai-
sulanak, primerako bakarlaria, eta batez 
ere, ilusioa eta adorea interpretazioetan.

Pianoa jotzen dugunok badakigu Ser-
gei Rakhmaninoven 3. Kontzertua re mi-
norrean benetako erronka dela edozein 
bakarlarirentzat. Mota guztietako zailta-
sunak aurkitzen ditugu partitura hone-
tan: deabrukeria teknikoak, soinu-exi-
jentzia handiak eta, panorama honekin, 
fraseatze naturala lortzea ia ezinezkoa 
da. Baina Alexei Volodin piano-jotzaile 
errusiarrarentzat hori guztia lelokeria 
izan zen. San Petersburgon jaiotako ar-
tista honek sari ugari ditu (hauen artean, 

Zuricheko Géza Anda saria lortu zuen 
2003an) eta izugarrizko baliabideak ditu 
honako obra hau aurrera eramateko. Ai-
setasun osoz salbatu zituen zailtasun 
teknikoak, uneoro soinu gardena eta ha-
ragitsua eskaini zuen, eta, benetan, jario 
musikal zirraragarria eskaini zuen. Gu-
txitan entzun dugu Rakhmaninoven lan 
hau hain gardena eta naturala. Bestalde, 
askotan esan dudan bezala, Gasteizko 
Principal Antzokiko akustika oso txarra 
da, baina hala eta guztiz ere, Volodinen 
soinua biribil eta atsegina egin zitzai-
gun, akatsgabea. Euskadiko Orkestrak 
jakin izan zuen bakarlaria inguratzen do-
toreziaz, soinu-bolumen egokiak lortuz 
eta lanaren irakurketa orekatua eginez. 
Treviñoren meritua, zalantzarik gabe. 
Volodinek bis pare bat eskaini zuen: Sc-

riabinen bi pieza liluragarri, perfektuak.
Saioaren bigarren zatia ez zen maka-

la izan. Txaikovskiren 5. Sinfonia mi mi-
norrean, op. 64 obra ederra da, handia, 
perfektua, melodiotsua… eta Euskadiko 
Orkestraren bertsioa mundiala izan zen. 
Robert Treviñoren eragina oso positi-
boa izan da azken urteotan. Begi-bistan 
geratu zen kontzertu honetan. Lortuta-
ko homogeneotasuna sokan oso nabaria 
da, eta metalezko atalaren kalitateak go-
rantz egin du zalantzarik gabe. Gauzak 
horrela, sinfonia honen interpretazioa 
karamelu bat izan zen publikoarentzat. 
Aipagarria izan zen bigarren zatia, An-
dante cantabile con alcuna licenza, non 
sarrera zinez ederra atera zen, eta tron-
paren aktuazioa hobeezina. 

Disfrutagarria, bene-benetan. 

Ondo egindako lana

rakhmanInov eta 
txaIkovskIren lanak
euskadIko orkestra 
sInfonIkoa/ zuzendarIa: 
robert trevIño 
gasTeiZko PrinCiPaL anTZokia
ekainaren 13a

ALexei VoLodin PiAno-JotzAiLe errUsiArrA. 
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Urtero Müsikaren Egünera noa pro-
gramazioari behakorik eman gabe, 
eta aldi guziz egitarauaren aberas-

tasunak harriturik uzten nau. Aurtengoa 
azken edizioa izanki, Urdiñarbera biho-
tzeko zimiko ttipi batekin joan nintzen, 
martxa baten azken noten entzutera.

Lyongo (Frantzia) Chromb taldearen 
azken kantua entzun eta ber hiriko Poil 
(euskaraz ilea) hirukotea oholtzara igo 
da. Bateriak, baxuak eta teklatuak osa-
tzen dute math rock indartsua ardatz 
duen taldea. Orain arte lurrean pausa-
tuak ziren ipurdiak fite altxatu dira eta 
lehen buruak astintzen hasi dira, errit-
moak ez badira ere segitzeko errazak.

Groove ikaragarri batekin, bateria 
eta baxuak esaldi luze eta korapilatsuak 
errepikatzen dituzte teklatu-jotzaileari 
jolasteko eremu zabal eta sendoa eskai-
niz. Azken horrek, gehienbat soinu mo-
nofonikoen bidez, inprobisazio luzeak 

egin ditu, baxuaren zuzentasunarekin 
kontrastea eginez. Bateria bien artean 
da, beti hari baten gainean, sekula ero-
ri gabe. Free jazz eta rock progresiboa-
ren bidegurutzean, hirukoteak eszena 
gainean plazera hartzen duela argi da, 
nahiz eta bakoitzak kontzentrazio han-
dia atxiki saio osoan.

Taldeak Sus izeneko bere azken lana 
aurkeztu digu kantu guziak diskoaren 
ordenan joz. Kantuak Okzitaniako poe-
siatik inspiratzen direnez, hiru talde-
kideek okzitanieraz kantatu dute, hiru 
bozetan. Jadanik berezia den musikari 
polifoniak gehituta, giro mistikoak sortu 
dituzte. Trantzean sartu gaituzte.

Soinu landua dute denek. Teklatu-jo-
tzaileak bi Midi teklatu darabiltza, de-
lay efektuekin. Gitarra baten gisara, 
frekuentzia gorenen bila dabil baxuari 
lekua uzteko. Bateria nahiko minimalis-
ta da, bi tinbalekin, eta zinbalek kolore 

beroa dakarte, dirdira soberakinik gabe. 
Baxuak aldiz, distortsio naturalari esker, 
soinu gizen baina zehatza eskaini digu. 

Publikoko anitz loriatu bagara ere, 
Poilen musika ez da hain entzunerra-
za. Horien ondotik eszena hartu duen 
A-Wa taldea entzuteko lekua betetzen 
ikusteak baieztatu dit. Baina Müsikaren 
Egünaren indarra betidanik hori izan da: 
asteburu batez musikazaleak eta besta-
zaleak batzea.

Poil taldeak kolektibo aberats eta hi-
peraktibo baten ezagutza ahalbidetu dit: 
Lyongo Dur et Doux labela. Hemeretzi 
taldek osatzen dute, eta horien artean 
talde bereziak ere atzeman daitezke, 
besteak beste Piniol, Poil eta Ni taldeen 
arteko topaketak eman duen proiektua. 
Bi baxuk, bi gitarrek, bi bateriak eta te-
klatuak osatzen dute zazpikotea. Musika 
tekniko eta indartsua gustatzen bazai-
zue, ez duda! 

Müsikaren Egüna, 
azken bat bideko

poIl musIka taldearen 
emankIzuna
noIz: ekainak 9 
non: urdiñarbe
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Hitz gezidunak

5x5
zehArretArA etA goitik BeherA, 

hitz BerA.

1. edo.
2. neska gurasoekiko.

3. bost gehi bost.
4. ur-korronte naturala.

5. saski handi.

Sudokua
Bete itzAzU geLAxkAk 1etik 9rAko 

zenBAkiAk idAtziz, zUtABe, Lerro etA 3x3 
koAdro BAkoitzeAn errePikAtU gABe.

  5    1   
 6   2    4
   5 1   2 7
 1  7 8   9  
 4      5  
 2   9 5  6  
8 5   7 9    
1    6   7  
  7    3   

eBaZpeNaK

5X5:
 1. nAhiz
2. ALABA 
3. hAMAr 
4. iBAiA 
5. zArAn

275648139
361927584
489513627
516782493
948136752
723495861
854379216
132864975
697251348

ÑSGDIAS

XAHUONBEHARTU

ÑIMIÑOGIDARI

POLITIKOAISIL

ENONPT

HURBETA

ROLNADIR

ABETOKA

IOIKTLNO

KONTSEKUTIBOS

LEZOALABAINA

JAZARRIKETZAL

Nano, 
ñimiño

-----------
Garbi, 

txukun

Arnegu, 
amorru
-----------

Hil guztie-
tan

Pertso-
naiaren 
abizena

Dezibela-
ren ikurra

-----------
Nigeriako 
antzinako 

kultura

Landare 
mota

-----------
Nafarroako 

ibaia

Nafarroako 
herria

-----------
Adina

Suil baten 
edukia

-----------
Hiru 

zatitan 
egindako 

Onbehar 
bihurtu
-----------
Idi hitz-

elkarketan

Oso txiki
-----------

Politikan 
aritzen 

dena

Gidatzen 
duena

-----------
Oxigenoa

Mutu
-----------

Egoki

Hurbil
Noren 

atzizkia
-----------

Nafarroako 
herria

Platinoa
-----------
Noiznahi

Nafarroako 
udalerria -----------

Astia
-----------

Zenitaren 
aurkako 
puntua

Bakoitza-
ren joka-

molde
-----------

Odol-taldea
-----------

Energia
-----------

Ontasunez
-----------

Herri jokoa
-----------
Pertso-
naiaren 

izena

Atomo 
kargatu
-----------

Hurrenez 
hurreneko

Suari 
dariona
-----------

Gor

Oihal fin 
eta garden

-----------
Portua

Litroa
-----------

Tik-..., 
erlojua

  
          Emakumeei 

deitzeko 
hitza

-----------
Bakarra

Saldu 
aditzaren 
infinitiboa

Sufrea
-----------
Sodioa

  
          

Gipuzkoako 
udalerria

-----------
Eraso, 

oldartu

Hala ere
-----------

Roentgen

Guate-
malako 
moneta-
unitate 
nagusia

zaldi Ero
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zer da Capulcu kolektiboa?
Izena Turkiako Erdogan presiden-
tearen aurkako 2013ko protestetatik 
hartu genuen. Istanbulen parke baten 
defentsan ari ziren herritarrak gu-
txiesteko çapulcu batzuk zirela esan 
zuen Erdoganek; alegia, arloteak, al-
ferrak. Manifestariek buelta eman 
zioten irainari, hitza euren buruak 
identifikatzeko harrotasunez hartuz. 
 Gu kaletik ezagutzen ginen, mugi-
mendu sozialetatik eta hacker esze-
natik. Eduard Snowden-en 2013ko 
salaketak izan ziren gure kolektiboa-
ren abiapuntua. Autodefentsa digital 
moduko zerbait egin behar genuela 
pentsatu genuen, pribatutasun eta 
anonimotasun guneak mantentzeko. 
Baina berehala ikusi genuen autode-
fentsa hori, guztiz beharrezkoa izan 
arren, ez zela nahikoa izango, diskur-
tso erradikala osatu behar genuela 
teknologiari berari buruz.

Teknologia bera neutrala da?
Aurrerabide teknologikoaren ahal-
men askatzailean sinetsi eta aldi be-
rean berau kapitalismotik askatzen 

saiatzeko joera bat egon da ezkerra-
ren baitan, teknologia neutrala dela 
iritzita. Beste iritzi batekoak gara 
gu, ikuspegi erradikal autonomotik 
iruditzen baitzaigu kritika gehienak 
ikuspegi sozialdemokratatik egiten 
direla. Marcusek zioenez, dominazioa 
ez da soilik teknologiaren erabilera, 
teknologia bera menderakuntza da. 
Dominazioaren zenbait helburu eta 
interes ez dira kanpotik ezarriak, tek-
nologiaren beraren ezaugarri baino. 
Botereak teknologia darabil gizartea 
norabide batean eraldatzeko. Beraz, 
teknologia ez da tresna, sistema oso 
bat baizik, pentsatzeko era bat. Ho-
rregatik diogu teknologia biolentzia 
dela, gerra soziala. Muntaketa katea 
asmatu zuen Taylorrek langilearen 
autonomia borrokatzeko, eta antzeko 
prozesua gertatzen ari da egun.

Garai batean ikuspegi autono-
moak asko erreparatzen zion 
botereak zelatatzen gaituelako 
ideiari. Egun, paradigma erabat al-
datu da: Anaia Handia zailagoa da 
identifikatzen eta gainera gu geu 

akats bat matrix-en
“bada anekdota esanguratsu bat: bizikleta 
bidezko janari banatzaileak euren burua 
antolatzen hasi ziren, baina ez Whatsapp 
talde bat sortu zutelako, sistemaren akats 
bati esker baino. kontua da rider horiek 
toki jakin batzuetan biltzen zirela, hu-
rrengo eskaeraren zain, eta une horietan 
hasi ziren hainbat gauzez eztabaidatzen, 
euren lan baldintzez, esaterako”.

   jaBi ZaBala

   iÑiGo aZKoNa

fisikaria eta konputazio kuantikoan aditua da Lars 
Wehring koloniarra. alemaniako Capulcu kolektiboko 
kide moduan kapitalismo korporatiboa garatzen ari den 
gizarte hiper-konektatuaren arriskuez ohartarazteko 
hitzaldia eman zuen maiatzean bilboko Zirika gunean. 
Teknologiaren eta boterearen arteko loturak ikertu 
ditu, eta teknologikoki geroz eta bideratuagoak diren 
harremanen aurrean, harreman naturalak berreskuratzeko 
autodefentsa digitala egin behar dugula dio.

“anaia Handia ez da 
jada mehatxua, lagun 
fidagarria baino”

PLaTaforma 
kaPiTaLismoa 
JoPunTu

Lars Wehring



uztailak 7, 2019

arGi-KoNtra І 53

ari gara berari informazioa ematen.
Bai, eta konplikatzen ari da. Botere za-
paltzailearen 80ko urteetako ikuspegia 
sinplea zen, simpleegia. Orwellen iru-
diak ez du oso ondo islatzen egungo 
egoera, jada ez baita denok ikusten gai-
tuen panoptiko beldurgarri bat, gehiago 
da normalizazio prozesuen nahasketa 
bat. Ez baduzu parte hartu nahi desko-
nektatu dezakezu, baina eguneroko ko-
munikazio sozialetik at geratuko zara. 
Beraz, libreki sartzearen eta sartzera 
behartua izatearen arteko nahasketa da. 
Gure bizitzaren inguruko xehetasunak 
ematera gomitatuta gaude eta mekanis-
moak oso ondo funtzionatzen du, gure 
bizitzaren alderdi intimoenak ezagutze-
ra ematen ditugu atsegin handiz. Bote-
rearen egungo bertsioak oso gutxitan 
erabiltzen du lehenengo errepresio me-
kanismo zaharra. Anaia Handia ez da 
jada mehatxua, lagun fidagarria baino.

deskonektaturik bizitzeko gero eta 
aukera gutxiago daude, beraz?
Txinan, adibidez, puntuazio sozialaren 
sistema integrala ezarri dute, interne-
terako ez ezik, offline bizitzaren alderdi 

neurgarri guztietara ere zabaltzen dena. 
Esaterako, gidari moduan ondo porta-
tzen bazara puntuak irabaziko dituzu, 
zaintza sistemak zure autoaren matriku-
la ezagutzen duelako. Puntu negatiboak 
jasoko dituzu arauak hautsiz gero. Egi-
ten duzun guztiagatik puntu positiboak 
edo negatiboak jasotzen dituzu: erostea-
gatik, zerbitzuak ebaluatzeagatik... Gero, 
puntu horien arabera definitzen dira 
zure gaitasunak gizartean, baita egin de-
zakezuna ere: atzerrira joan, etxea alo-
katu... Zenbait gauza egin ahal izateko 
gutxieneko puntu kopurua eduki behar 
duzu. Offline-online desberdintzapena 
desagertzen doa.

zer gertatzen da nahikoa puntu lor-
tzen ez duen jendearekin?
Ez dira automatikoki disidenteak, baina 
oso aukera murritzak dituzte gizartean. 
Txinan, ez duzu lortzen abiadura handiko 
trenerako edo nazioarteko hegaldietara-
ko txartelik, ez duzu lortzen lanposturik, 
etxebizitzarik... Zure profilaren ebalua-
zioa ezinbesteko eskakizuna bihurtzen 
ari dira geroz eta oinarrizko zerbitzu 
gehiagotan. Sistema integral hori Europa-

ra ekartzeko asmoa dute, eta orain harro-
keriaz esan dezakezu ez zenukeela inoiz 
horrelako sistema bat onartuko, baina 
normalizazio prozesuaren parte bihurtu-
ko dute, bortxa erabili gabe.

Amesgaizto distopiko baten deskrip-
zioa dirudi horrek.
Bai, eta behetik hasten da zabaltzen. 
Esaterako, ikasleak, gurasoak, lagunak… 
Hainbat talde Whatsapp bidez antola-
tzen dira. Horri uko eginez gero, nola-
bait aldentzen zara, zure burua egoz-
ten duzu talde sozialetatik. Ez da, beraz, 
Txinako kontua soilik, Europan ere oso 
erraz ezarriko dela dirudi. Horregatik 
erresistentzia askoz goizago hasi behar 
da, bizitza sozialaren neurtze eta bide-
ratze prozesu zibernetiko hauek gel-
diarazi behar ditugu, aurre egin behar 
diogu bizitza sozialean dena neurga-
rria delako ideia horri. Neurketa horiek 
ebaluazioak bihurtuko dira eta ebalua-
zio horiek abiapuntua izango dira gure 
bizitza soziala aurreikusteko eta gure 
portaera disidentea zuzentzeko. Beraz, 
hasteko, gure neurketa prozesuari bera-
ri egin behar diogu aurre. 

“teknoLogiA ez dA tresnA, sisteMA oso BAt BAizik, PentsAtzeko erA BAt. horregAtik diogU teknoLogiA BioLentziA deLA, gerrA soziALA”. 
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BidALi zUre hArrikAdAk:  BeraNDueGi@arGia.eus

Patxi Huarte Zaldieroa komikigileak 
zabaldu zuen alerta joan den astean: 
Euskal Txioherria arriskuan dago az-
kenaldian, Twitterren aritzen diren 
euskaldunen arteko eztabaida gor-
dinen ondorioz zenbait txiolari erre-
ferentzialek sare hori uztea erabaki 
ondoren. Herri gisa egoera hori gain-
ditzeko deia izan behar zuena debate 
mikatz bihurtu da ordea: @Sorgiñe92 
Twitter kontuak "paleo-komunista 

matxiruloak" jo ditu egoeraren erru-
duntzat. @iraultza_sestao kontuak 
erantzun dio "feminista burgesek 
euskara kapitalismoari saldu diote 
eta horregatik gaude horrela". Ondo-
tik, beste hainbat txiolari sartu dira 
debatean. Lerro hauek idaztean inork 
ez du lortu argitzea zergatik dagoen 
euskarazko Twitter komunitatea ho-
rrela, baina dagoeneko 617 block eta 
2.974 unfollow egin dira. 

ringo, Paul, John 
eta george

gizon ozpindurik ez

Euskaldun Unibertsala saria 
emango diote udan autobusera 
igo aurretik desodorantea 
jarri duen herritarrari

Euskal txiolandia arriskuan dagoen 
ala ez komentatzen hasita, 
eztabaida sutsua piztu da Twitterren

sareaN arraNtZatua

Eusko Jaurlaritzak iragarri du aurten-
go Euskaldun Unibertsala saria Nekane 
Díaz de Amurrio gasteiztarrari eman-
go diola, "herri honetan bizikidetzaren 
alde egindako lan handiaren" aitortza 
gisa. "Tira, nik desodorantea jartzen dut 
autobusera igo aurretik, besterik ez", 
esplikatu dio saridunak Beranduegiri, 
umiltasun osoz. Ibildide luzeko desodo-
rante-erabiltzailea da Díaz de Amurrio. 
Zehaztu duenez, berak urte osoan era-
biltzen du desodorantea, nahiz eta Jaur-
laritzak udako hilabeteetan egin izana 
aitortu dion bereziki. "Sari hau apro-
betxatu nahi dut jendeari esateko posi-
ble dela. Ahalegin txiki bat nahikoa dela 
zure galtzarbeek dragoi baten ahoa bai-
no usain txarragoa edukitzea saiheste-
ko", adierazi du, saria eskuetan zuela. 

eUskAL txioLAri BAt Azken PoLeMikAri BegirA.



Onintza Irureta Azkune

azoka.argia.eus




